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Xin anh em trẻ rán lên
Chung tay góp sức Ơn Trên cầu bầu,

Quảng đại đi, chớ âu sầu
Chúa cho gấp bội có đâu thiệt thòi.

Đời này chỉ tạm mà thôi
Mùa Xuân vĩnh viễn trên nơi thiên đàng,

Chúc anh em sống khang an
Đẹp đời đẹp đạo chu toàn phận ta.

Cựu Đệ Tử khắp gần xa
Luôn luôn đoàn kết ý Cha trên trời,

Đức Mẹ Cứu Giúp muôn nơi
Dẫn con qua khỏi biển khơi lưu đày.

Vì đâu có được hôm nay
Là do công sức các Thầy các Cha,

Nỡ nào ta lại bỏ qua
Những điều chỉ dạy quả là hồng ân.

Nào anh em hãy ân cần
Ghi sâu ân nghĩa muôn phần từ đây,

Ước mong Đinh Dậu năm nay
Anh em “cánh trẻ” nắm tay “xuất hành”.

Ngày Xuân ăn bánh chưng xanh
Nhìn câu đối đỏ trên cành mai non,

Hạt dưa cắn tựa mầu son
Làm mình nhớ lại ngày còn tuổi thơ.

Đầu năm dậy sớm tinh mơ
Cùng cha mẹ đến nhà thờ tạ ơn,

Rồi đi chúc Tết bà con
Để mong lãnh nhận hồng ân lì xì.

Xuân đến rồi, tuổi lại đi
Chỉ mong giúp được ích chi cho đời,

Dù giàu dù khổ vẫn tươi
Tùy cơ ứng biến cùng người anh em.

Tiền tài sức khỏe Chúa ban
Ta nên chia sẻ sớt san làm quà,

Mai đây mốt nọ sẽ già
Đâu làm gì được để mà góp sức.

Gắng lên để lập công đức
Dấn thân phục vụ theo lực của ta,

Đàn anh nay tuổi đã già
Nhìn đi ngó lại toàn là lão niên.

MƠ ƯỚC NGÀY XUÂN

“Con Dâu” Matta Maria Thùy Hương
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Thưa bạn đọc quý mến,

Theo Tứ Thời Bát Tiết là định luật 
của trời đất, mỗi dịp Xuân về vạn 
vật bắt đầu một chu kỳ hồi sinh mới. 

Và nếu cần thêm một chút chữ nghĩa thi 
phú, thì mùa xuân là bản tình ca hòa điệu 
giữa thiên, nhân và địa. Mùa Xuân là thời điểm thích hợp nhất để người Việt trở về với cội nguồn 
dân tộc qua việc trang hoàng nhà cửa, những lời chúc Tết, những Lễ Hội nhớ về truyền thống tổ 
tiên, như việc cử hành nghi lễ rước bánh dầy, bánh chưng, hay bánh tét thể hiện đạo Vuông tròn 
của Trời, Đất đã ăn sâu vào tâm thức của dân tộc Việt.

…“Người người rộn ràng sức sống mới, 
Nhà nhà nô nức đón Xuân sang;
Già trẻ gái trai đều khoái Tết,
Cỏ cây hoa lá cũng mừng Xuân.”

Mốc thời gian quan trọng của mùa Xuân là giây phút giao thừa. Làm sao chúng ta có thể diễn tả 
hết nỗi xúc động trong khoảnh khắc giao hoà trời đất giữa năm cũ và năm mới, khi cả gia đình 
ông bà, cha mẹ, con cháu quây quần bên nhau, thắp trên bàn thờ một vài nén hương thơm tưởng 
nhớ đến tổ tiên ông bà, những người thân yêu đã qua đời. Và trong làn khói quyện, mùi thơm nhẹ 
lan tỏa làm cho mọi người trong gia đình gần gũi, thân ái nhau hơn không những với người hữu 
hình đang hiện diện, mà gắn kết luôn với những người thân ở cõi vô hình. 

Năm nay Đinh Dậu, Ngọc Hoàng giao cho con Gà “cầm trịch” mọi sinh hoạt của trần gian. Gà 
gáy sáng, báo tin bình minh đến tràn đầy dương khí, tràn đầy sức sống mới. Ngày xưa người ta 
hay treo tranh Gà với dụng ý trừ tà, vì con gà gáy sáng, có khả năng xua đuổi bóng tối và tà ma, 
mang lại ánh sáng, bình an, tin tưởng, sức khỏe, minh mẫn cho con người. Có lẽ vì thế mà hình 
tượng con gà được thấy nhiều nhất trong nhiều loại tranh dân gian như Đông Hồ, Hàng Trống và 
Kim Hoàng.

…“Xuân xuân đến muôn phần nô nức,  
      Xuân là chi vạn vật đón chờ;  
      Xuân về có rượu có thơ,  
     Có câu chúc tụng, có giờ nghỉ ngơi.” 

Theo truyền thống chúc Xuân đầy ý nghĩa của dân tộc Việt Nam, bên tách trà thơm ngát đầu 
Xuân, người người chúc nhau những điều may lành nhất cho năm mới. Ban Truyền thông “Tập 
San An Phong – Xuân Đinh Dậu 2017” cũng hạ bút xin kính gửi đến quý bạn đọc, quý thân hữu, 
nhất là những “đồng môn Cựu Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế” khắp nơi, những lời chúc tốt đẹp nhất 
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mà trong cuộc sống hằng ngày ít khi có dịp thổ lộ ra. Xin kính chúc tất cả mọi người, mọi nhà 
một mùa Xuân mới với nhiều ước mơ mới cho một vận hội mới, từ trong gia đạo cho đến ngoài 
xã hội. Riêng đối với “Năm Dậu”, niềm tin dân gian cũng thường nói đến những “đức tính” vốn 
có của loài gà để nhắc nhau “ăn ra làm nên”. Gà có đôi mắt tinh xảo phân biệt được tốt xấu khi 
kiếm thức ăn, chịu thương chịu khó bươn chải lo cho bầy con, chẳng quản ngày đêm mưa nắng 
để tạo dựng “mái ấm gia đình”. Rất hy vọng trong năm Đinh Dậu mọi nhà sẽ được tràn đầy phúc 
lộc cả hồn cả xác.
Năm nay năm Dậu, tôi cũng cầm tinh Con Gà, nhưng là… con Gà của năm đói Ất Dậu. Không 
những bố mẹ tôi cứ lo cho con trai sau này sẽ khổ, mà tự bản thân mình suốt 72 năm qua cũng đã 
thấy khổ rồi. Một năm suốt 365 ngày, tôi đã cứ phải vất vả… “mổ” liên tục thì mới có cái ăn cho 
cả thể xác lẫn tinh thần. Nay đến hẹn lại lên, một năm Dậu nữa đã lù lù trước mặt. Năm nay “năm 
tuổi”, tôi chỉ mong được ẩn dật đừng có ai nhắc đến tên Dậu cho tôi nhờ, thế mà vẫn không yên. 
Ban Chấp Hành Hội Cựu Đệ Tử Nam Cali đã lên chương trình cho “Tập San An Phong – Xuân 
Đinh Dậu 2017” rồi. Anh em bảo, bằng mọi giá phải thực hiện cho được. Thế là tôi lại phải tiếp 
tục… “mổ” để có chút “quà Tết” biếu bà con nhân dịp Xuân về. Chẳng cần tin vào tử vi, người 
Việt ai cũng xem những ngày đầu Xuân là dịp tốt nhất để phác họa cho mình và gia đình một lịch 
trình sinh hoạt cho một năm mới trước mặt. Với ý hướng muốn được đổi mới không những trong 
mỗi cá nhân và gia đình, mà cả trong mối quan hệ tương giao ngoài xã hội nữa, Ban Chấp Hành 
Hội Cựu Đệ Tử Nam Cali mạnh dạn đề xuất việc đi tìm một “Tinh thần mới” cho sinh hoạt của 
Hội nhà. Bởi thế, “Tập San An Phong – Xuân Đinh Dậu 2017” qua bài vở sẽ chuyên chở tâm niệm 
đó đến với quý bạn đọc và các đồng môn Cựu Đệ Tử xa gần.

Nguyện xin Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc lành cho những dự tính của quí bạn đọc, 
quý đồng môn Cựu Đệ Tử và thân hữu trong năm mới được thành tựu viên mãn. Xin thân chúc 
mọi nhà vui hưởng những ngày đầu Xuân Đinh Dậu ấm áp tình Chúa và tình người, khi nghe tiếng 
pháo đì đùng ngoài ngõ và lời hát vang vang “Ngày Xuân nâng chén ta chúc nơi nơi...” Mong sao:

 “Ngoài cửa mừng Xuân nghênh Ngũ Phúc,

   Trong nhà chúc Tết hưởng Tam Đa”.

Tm. Ban Truyền Thông Hội Cựu Đệ Tử DCCT Nam Cali,

 

CĐT Phêrô Maria Nguyễn Hùng Cường, e.j.
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Cha Linh Hướng 

Phaolô Nguyễn Văn Thạch, C.Ss.R.

THƯ LINH HƯỚNG
Quý Cựu Đệ Tử và thân nhân Dòng Chúa Cứu Thế thân mến.

Một văn hào người Pháp, ông Victor Hugo, đã viết: “Một tâm hồn đẹp không luôn luôn là 
khách trọ trong một thân xác xinh đẹp. Tâm hồn nào có những tư tưởng cao thượng thì khác gì 
như chim có cánh. Chính đôi cánh đã nâng đỡ chim bay lượn. Cũng như chim, tâm hồn càng lên 
cao, càng vui tươi, phấn khởi.”

Ngày 17/12/2016 vừa qua, anh chị em Cựu Đệ Tử Nam Cali đã có một buổi gặp gỡ cuối năm 
rất thân tình tại tư gia CĐT Phêrô Nguyễn Hùng Cường, không chỉ để hàn huyên mà còn hiệp 
dâng lên Chúa tâm tình yêu mến, tạ ơn và chờ mong Chúa đến. Mừng Thiên Chúa ban cho ta Chúa 
Giêsu. Cám ơn Chúa ban cho ta ánh sáng Chúa Kitô để soi sáng chúng ta bước đi vững vàng trên 
đường đời. Hôm đó được ghi nhận cũng là ngày Gia Đình Cựu Đệ Tử Nam Cali bầu cử tân Ban 
Chấp Hành với ước nguyện khai mở một “Mùa Xuân Mới - Vận Hội Mới.”

Cám ơn ông Hội Trưởng Gioakim Phan Xuân Vũ và Ban Chấp Hành đương nhiệm rất tài 
khéo, đầy nhiệt tình và hy sinh chắp cánh bay “càng lên cao, càng vui tươi, phấn khởi.” Tri ân trái 
tim rộng mở của ông Hội Trưởng và Ban Chấp Hành, luôn sống cho Hội Cựu Đệ Tử và cùng với 
Hội đến với Chúa.

Một tác giả đã viết: “Trái tim không phải là một món hàng để mua bán, trao đổi, nhưng là 
món quà để trao tặng.” Chúc mừng Tân Ban Đại Diện và cầu chúc “Mùa Xuân Mới - Vận Hội 
Mới” sẽ tiếp tục chắp cánh bay cao với trái tim biết trao tặng tràn đầy sức sống, với tinh thần phục 
vụ đầy nhiệt huyết.

Quý anh chị Cựu Đệ Tử thân mến, chúng ta đang bước vào năm Đinh Dậu, năm 2017, sắp 
tròn 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Nhiều lần tại Fatima, Đức Mẹ đã nhấn mạnh đến việc 
lần hạt Mân Côi, sốt sắng siêng năng lần hạt Mân Côi. Cha Lacordaire nói: “Mỗi lần môi miệng 
một người nào nhắc lại lời chào ‘Kính mừng Maria’ thì lòng Đức Mẹ lại cảm động khôn xiết, Đức 
Mẹ nhớ đến giây phút sứ thần báo tin Đức Mẹ làm mẹ Con Thiên Chúa. Thánh Pio Pietrelcina 
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rất siêng năng lần hạt Mân Côi. Có lần một nhà báo hỏi ngài: “Thưa cha, mỗi ngày cha lần được 
bao nhiêu chuỗi?” Ngài trả lời: “35 chuỗi” Nhà báo hỏi tiếp: “Làm sao cha có thể lần chuỗi được 
nhiều như thế?” Ngài trả lời: “Sao lại không thể cầu nguyện được như thế?”

Khi được hỏi di sản ngài muốn trối lại cho đoàn con thiêng liêng của ngài là gì, cha thánh 
Piô đã trả lời: “Lần chuỗi Mân Côi!” Ngài cho rằng việc Đức Mẹ hiện ra kêu mời người ta lần 
chuỗi Mân Côi hằng ngày là điều khiến chúng ta phải siêng năng đọc kinh Mân Côi mỗi ngày. 
Kinh Mân Côi cũng là “Mùa Xuân Mới - Vận Hội Mới” cho gia đình Cựu Đệ Tử của cha Thánh 
Anphong, vị thánh rất siêng năng lần chuỗi Mân Côi.

Có lần cha Thánh Anphong lần chuỗi gần xong, thầy giúp ngài bảo ngài lần mau hơn để dùng 
bữa. Ngài bảo thầy: “Đọc một kinh Kính Mừng còn quý hơn bữa ăn nhiều lắm.” Lúc về già, có 
lần cha Thánh Anphong hỏi thầy giúp ngài: “Thầy ơi, hôm nay tôi đã lần chuỗi đủ chưa?” Thầy 
trả lời: “Có lẽ đủ rồi thưa cha.” Ngài nói: “Có lẽ.., thầy không biết phần rỗi của tôi tuỳ thuộc vào 
kinh Mân Côi sao?”

“Ôi tràng hạt Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria, sợi dây êm ái nối kết chúng ta với Thiên 
Chúa, mối dây ràng buộc chúng ta với các thiên thần, đồn lũy ơn cứu độ chống lại các cuộc tấn 
công của hoả ngục, bờ bến an toàn khỏi đắm chìm, nguồn an ủi trong giờ lâm tử. Lạy Nữ Vương 
Rất Thánh Mân Côi, Lạy Mẹ rất yêu dấu, nơi trú ẩn của người tội lỗi, Đấng yên ủi tuyệt hảo của 
kẻ ưu phiền.” (Chân phước Bartolo Longo).

Xin Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc lành cho chúng con, đoàn con của Mẹ, 
đang bước vào Năm Mới Đinh Dậu được tràn đầy phúc lành của Chúa Giêsu Thánh Thể, năm mới 
bình an, gia đình đầm ấm, dồi dào ân lộc, sức khoẻ, niềm vui của Chúa Giêsu, Con yêu của Mẹ.

 

Kính mến,

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Thạch, C.Ss.R.
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TÂM THƯ HỘI TRƯỞNG    
 

Một mùa Xuân mới nữa trở về. Vạn vật thay hình đổi dạng như thể được căng đầy 
nhựa sống. Cây đâm chồi, hoa nẩy lộc. Khắp nơi chan hòa nắng ấm, rộn rã tiếng 
chim ca...

Trong cảnh tượng Trời Mới - Đất Mới ấy, con xin trân trọng kính chúc Cha Linh Hướng một năm 
mới an khang xác hồn trong Tình Yêu của Thiên Chúa - Và thân chúc quí Anh Chị và gia quyến 
một tân niên tràn đầy hạnh phúc và thịnh vượng trong Lòng Chúa Thương Xót và trong sự che 
chở của Mẹ Hiền Maria...

 Thân thưa quý Anh Chị Cựu Đệ Tử Nam Cali,

 Cách nay hai năm - vào dịp mừng Tết Ất Mùi 2014 - tôi đã hân hạnh được quý Anh Chị trao 
cho trọng trách điều hành Hội. Với một người nghèo nàn kinh nghiệm về sinh hoạt đoàn thể, tôi 
ngỡ chỉ cần thiện chí ắt công việc sẽ trôi chảy. Nhưng khi chạm với thực tế, tôi mới nhận thức 
trách vụ Hội Trưởng quả thật khó khăn, phức tạp và nặng nề. Tôi có thể quả quyết rằng nếu 
không có Ban Chấp Hành (BCH) với các anh chị dày dạn kinh nghiệm hỗ trợ thì chắc chắn tôi đã 
phải “bó tay” ngay từ đầu... Công đức này cho tới cuối đời, tôi nguyện không bao giờ quên.

  Hơn nữa, tôi cũng đã tiếp nhận được một bài học quí giá: Thành lập một hội đoàn thì 
tương đối dễ, nhưng nuôi sống và duy trì mới quả tình khó khăn. Với Hội CĐT Nam Cali của 
chúng ta cũng vậy. Tôi có nhận xét: Đôi lần BCH đề ra một sinh hoạt mới hay một buổi sinh hoạt 
bất thường... nhưng quí anh chị đã không tha thiết và hăng say đến tham dự và chia sẻ... thì đó 
quả là một sự đáng tiếc và “tội nghiệp” cho thiện chí của BCH.

 Tết năm nay - Đinh Dậu 2017 - cũng là thời điểm chấm dứt nhiệm kỳ của Hội Trưởng nói 
riêng và của BCH nói chung. Nhìn lại thời gian qua, thấy phần nào hoa trái của công việc, cá nhân 
tôi cũng cảm nghiệm được một niềm hân hoan khó tả: Nào về sinh hoạt báo chí, sự ra đời của 
Đặc San “Về Nguồn”, Tập san “Mẹ và Mùa Xuân”, Tập san “Con Người Lang Thang Cùng Giêsu”. 
Nào là các dịp đau buồn bên nhau, như tang lễ của anh CĐT Antôn Nguyễn Văn Long, của cha 
Phêrô Phan Phát Huồn. Hoặc cùng bùi ngùi tưởng niệm Giỗ cha cố Matthêu Phụng, cha cố Phêrô 
Huồn. Nào cùng vội vã đến thăm viếng các anh chị CĐT hay thân nhân đau yếu... Rồi chúng ta 
hiện diện khá đông đủ trong các buổi họp mặt thường niên như dịp lễ Giáng Sinh, lễ kính nhớ 
thánh tổ Anphongsô, tết Nguyên Đán. Bên cạnh đó là sự hình thành những đường hướng mới, 
điển hình như “Sứ Vụ J’Rai” cũng như việc “mở rộng vòng tay” với các hội đoàn khác, chẳng hạn 
Hội Ân Nhân DCCT tại Việt Nam ở Hoa Kỳ, hội Bảo Trợ Ơn Gọi DCCT Hải Ngoại, đặc biệt việc đề 
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xướng kế hoạch kiến tạo mô hình đại Gia Đình An Phong Toàn Cầu...

 Nếu được đánh giá là “thành quả” thì phải thành thật và khách quan công nhận đó là do 
công sức và sự hợp tác của các thành viên trong BCH và nhất là sự hỗ trợ và đồng hành của chính 
quí Anh Chị. Tôi xin chân thành ghi ơn.

  Dĩ nhiên bên cạnh những “điểm son” ấy cũng lưu lại biết bao điều thiếu sót, khiếm khuyết 
mà trên cương vị Hội Trưởng, tôi không thể không nuối tiếc và nay, trước khi rời khỏi chức vụ, 
tôi xin được tạ lỗi cùng toàn thể quí Anh Chị.

  Thêm nữa, trước ngưỡng cửa đầu Năm Mới, Hội được “bàn giao” cho một tân BCH mà tôi 
mạn phép gọi là “Thế Hệ Trẻ”. Tôi tin tưởng là các anh em trẻ này sẽ mang lại một không khí mới, 
sức sống mới cho Hội. Thay mặt cho “cựu” BCH, tôi tha thiết cầu chúc anh tân Hội Trưởng và tân 
BCH gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong sứ vụ điều hành và phát triển Hội theo lý tưởng 
cố hữu của  chúng ta, những người con của Cha Thánh Anphongsô: “Duc In Altum!”

 Vâng, “giấy ngắn nhưng tình dài”, tôi xin được chấm dứt bức “tâm thư” ở đây. Và một lần 
nữa, kính chúc Cha Linh Hướng cùng toàn thể quí Anh Chị CĐT Nam Cali một tân niên Đinh Dậu 
vạn sự tốt lành - về phần vật chất lẫn tinh thần - trong sự Quan Phòng và Bao Dung của Thiên 
Chúa - đồng thời nguyện cầu cho đại Gia Đình CĐT của chúng ta ngày một phát triển tốt đẹp hầu 
“danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến” và để phục vụ cho từng cá nhân chúng ta...

  

Thân ái trong JMJA

              Hội Trưởng

 

       CĐT Gioakim Phan Xuân Vũ
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                            THƯ NGỎ CỦA “BAN ĐẠI DIỆN” MỚI

Kính thưa Cha Linh Hướng Phaolô Nguyễn Văn Thạch, 

Trước hết, với tâm tình biết ơn sâu đậm, chúng con nhớ đến và tri ân phần 
linh hướng đặc biệt của Cha đã mang đến cho chúng con trong thời gian hơn một 
năm qua. Những lời huấn đức của Cha là món quà tinh thần không thế thiếu trong 
các kỳ hội họp hay gặp gỡ của Hội chúng con. Nhân dịp Mùa Xuân Mới này, toàn 
thể anh chị em trong Hội nguyện xin Chúa Cứu Thế, Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh cả 
Giuse, và Cha Thánh Anphong ban cho Cha những ơn lành cần thiết, một sức khoẻ 
dồi dào để Cha đồng hành và tiếp tục nâng đỡ chúng con, cũng như để Cha hoàn 
thành những trách nhiệm khác mà Chúa đã giao phó nơi Cha. 

Chúng con cũng không quên công ơn và cảm tạ quý Cha cựu Linh Hướng CSsR: 
Cha Phêrô Nguyễn Tất Hải, Cha Phêrô Đinh Ngọc Quế, Cha Yuse Châu Xuân Báu, 
Cha John CĐT Trần Quý, đã nhiều năm hướng dẫn tâm linh cho chúng con. Nguyện 
xin Thiên Chúa là Chúa Xuân chúc lành và hướng dẫn quý Cha luôn mãi.

Kính thưa quý Anh Chị trong Hội Cựu Đệ tử Nam Cali.

Em xin thay mặt cho anh chị em trong “Ban Đại Diện” mới để gửi đến quý Anh 
Chị những tâm tình đầu Xuân. Thật là một bất ngờ cho chúng em nói chung, và cách 
riêng cá nhân em, khi được quí anh chị trong Hội vừa qua đã tín nhiệm trao cho 
trách nhiệm phục vụ Hội trong nhiệm kỳ mới 2017-2019, bắt đầu vào ngày 21-1-
2017. Một mùa Xuân Mới đã khởi đầu, cũng là thời điểm của một Vận hội Mới cho 
những lớp “đàn em” chúng em được dấn thân tiếp nối bước chân của quý anh chị 
đã phục vụ nhiều năm trong sinh hoạt của Hội. Khi nhận trọng trách được giao phó, 
cá nhân em nhận ra chúng em chỉ là những thành viên rất đỗi tầm thường, không có 
gì nổi trội, lại là thế hệ đàn em. Vì lẽ đó, chúng em không khỏi cảm thấy lo sợ trước 
trách nhiệm nặng nề quý Anh Chị đang đặt trên vai chúng em. Nhưng vì đức vâng lời, 
nhất là vui mừng vì nhận được nhiều lời động viên khuyến khích của quý đàn anh đi 
trước đã có nhiều kinh nhiệm hứa sẽ luôn ở bên cạnh em, nên chúng em cũng cảm 
thấy thật an tâm để phục vụ Hội. Vả lại, việc phục vụ một phần nào cũng là trách 
nhiệm của mỗi người Cựu Đệ Tử cho việc chung như là hình thức đóng góp và đáp 
trả công ơn Nhà Dòng đã nuôi dậy. Vậy, trước Hội, em xin thay mặt các anh chị khác 
trong tân Ban Đại Diện nhận lãnh trách nhiệm, và xin quý Anh Chị thương ủng hộ 
và nâng đỡ tinh thần cho tân Ban của chúng em khi phục vụ Hội. 

Tâm Thư Tân Hội Trưởng
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Toàn thể anh chị em trong Hội ghi nhận những đóng góp to lớn của Ban Chấp 
hành nhiệm kỳ trước. Quả thực, các Anh Chị đã đưa sinh hoạt của Hội lên đỉnh cao 
với nhiều kết quả rất ngoạn mục và để đời, như các chương trình trợ giúp tài chính 
gửi về quê nhà, việc xuất bản “Đặc san An Phong về nguồn 2015”, “Mẹ Và Mùa 
Xuân 2016”, Tuyển tập Vũ Khởi Phụng - Con Người Lang Thang cùng Giêsu”, và 
nay còn để lại một dấu ấn khó phai là Tập San “An Phong – Xuân Đinh Dậu 2017” 
với ý lực Mùa Xuân Mới, Vận Hội Mới. Đây sẽ là món quà quý Anh Chị nhiệm kỳ 
trước muốn trao tận tay cho mỗi anh chị em trong Hội vào dịp Tết Đinh Dậu 2017 
này.

Em xin được đại diện riêng cho Ban Đại Diện nhiệm kỳ mới, và cho tất cả quí 
Anh Chị Em trong Hội, một lần nữa xin chân thành và đặc biệt cám ơn quí Anh Chị 
trong Ban Chấp Hành của Hội trong nhiệm kỳ 2014-2016 đã qua. Lòng yêu thương 
và tinh thần phục vụ chí tình của quí Anh Chị trong hai năm qua là một kinh nghiệm 
quý báu và cần thiết cho Ban Đại Diện mới nên noi theo để tiếp tục và làm tốt hơn 
cho Hội. Xin Chúa Cứu Thế, Mẹ Hằng Cứu Giúp, và Cha Thánh Anphong chúc lành 
và trả công bội hậu cho Quí Anh Chị.

Hôm nay, một cánh cửa mới lại tiếp tục mở ra cho “thế hệ đàn em” kế tiếp bước 
chân phục vụ của các “đàn anh”. Chắc chắn chúng em sẽ gặp nhiều khó khăn và 
thách thức mới. Bên ngoài thiên nhiên, Mẹ Đất đang ban tặng nhiều cành lộc non 
tươi mới tuôn tràn nhựa sống, đó là dấu hiệu sẽ có nhiều hi vọng, là nguồn động viên 
vô tận cho chúng em và Hội chúng ta. Chúng em mong sao sẽ nhận được lòng yêu 
thương, lòng quảng đại, những lời góp ý của mỗi quý Anh Chị trong Hội, hầu chúng 
em có thêm can đảm và hy vọng để sống trọn tâm tình phục vụ. Và kính mong quý 
Anh Chị trong Ban cũ cũng thương yêu đồng hành với chúng em, vì các Anh Chị là 
điểm tựa vững chắc cho chúng em mới tập tễnh vào công tác phục vụ. 

Cùng nhau, chúng ta sẽ lại RA KHƠI trong tình thân ái đoàn kết và yêu thương 
của tất cả mọi người.

Kính chúc quý Anh Chị trong Hội một Mùa Xuân Mới Đinh Dậu 2017 nhiều An 
Bình - Hạnh Phúc - và dồi dào Hồng Ân của Chúa.

TM. Ban Đại Diện Cựu Đệ Tử Nam Cali

Đaminh Nguyễn Khiêm

Trưởng Ban
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CHUÙC MÖØNG NAÊM MÔÙI

LINH MUÏC LINH HÖÔÙNG &
HOÄI CÖÏU ÑEÄ TÖÛ DOØNG CHUÙA CÖÙU THEÁ NAM CALI

Kính chuùc
QUYÙ CHA QUYÙ THAÀY, TÆNH DOØNG CHUÙA CÖÙU THEÁ VIEÄT NAM

QUYÙ CHA QUYÙ THAÀY, PHUÏ TÆNH DOØNG CHUÙA CÖÙU THEÁ HAÛI NGOAÏI
QUYÙ CHA CÖÏU LINH HÖÔÙNG HOÄI CÖÏU ÑEÄ TÖÛ NAM CALI

QUYÙ THAÀY HOÏC VIEÄN
QUYÙ ÑOÀNG MOÂN CÖÏU ÑEÄ TÖÛ & GIA QUYEÁN KHAÉP NÔI

HOÄI AÂN NHAÂN DOØNG CHUÙA CÖÙU THEÁ TAÏI VIEÄT NAM ÔÛ HOA KYØ
HOÄI BAÛO TRÔÏ ÔN GOÏI DOØNG CHUÙA CÖÙU THEÁ HAÛI NGOAÏI

Teát Ñinh Daäu & Naêm Môùi 2017 Traøn Ñaày PHUÙC & LOÄC
 Cuûa Thieân Chuùa Vaø Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.
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Lôøi Nguyeän Ñaàu Naêm

Lạy Chúa, quá khứ - hiện 
tại - tương lai là của Chúa, 
thời gian là của Chúa. Con 

xin tạ ơn Chúa vì con thật diễm phúc 
được Chúa đặt để trong dòng thời gian diệu kỳ này.

Cảm tạ Chúa vì một năm qua, với ơn Ngài ban, 
con đã có thể đóng góp cho Giáo Hội, cho xã hội sự 
phục vụ nhỏ bé nào đó trong công việc hằng ngày, 
và có thể ít nhiều mang lại niềm vui cho anh chị em 
quanh con, mang lại nét đẹp cho cuộc đời con đang 
sống… Nhưng chắc hẳn nhiều lần con đã không sống 
hết mình, quả tim còn hẹp hòi trước những người cần 
đến con. Đôi tay con, bàn chân con, và cả tấm lòng 
con còn ngần ngại dấn thân… Bởi thế, tình con dâng 
Chúa lắm khi không trọn vẹn. Nhưng con tin, Ngài 
là Cha của con, một người Cha vẫn hằng nâng đỡ; 
và cách nào đó, Ngài thúc giục, ban ơn cho con qua 
muôn vạn nẻo đường của cuộc sống.

Lạy Chúa, nắng ấm đã bừng lên và hương Xuân 
đang lan tỏa. Nguyện dâng Ngài Giáo Hội con còn lắm 
sóng gió, Quê Hương con còn nhiều nỗi gian truân, 
Gia Đình con với biết bao lo toan vất vả và những 
người thân yêu của con nữa. Xin phúc ân Ngài như 
cơn mưa tuôn đổ, nâng đỡ và khoác vào chúng con 
chiếc áo Xuân An Bình, Ấm Êm, Hạnh Phúc, giúp con 
vững tin vào tương lai phía trước.

Thời giờ đi dần vào vĩnh cửu, chỉ còn lại mình 
con với Ngài. Chúa ơi, con dâng Ngài hành trình còn 
dài của đời con với mọi mơ ước, mọi dự tính: khi con 
hạnh phúc, mệt mỏi và buồn chán, khi con không sửa 
soạn để hiến dâng Ngài tất cả… Xin cứ dùng cái trống 
rỗng phù du này của con mà tô điểm muôn màu, rồi 
dẫn con từng bước theo Ngài trên mọi lối đường Ngài 
muốn con đi. Amen
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Những tâm tình dưới đây được viết ra đầu năm 
2017 với chủ đích để nhắc lại một “cơn lốc chính 
trị” đã xẩy ra cuối năm 2016 làm “lung lay tận 

gốc” truyền thống bầu cử Tổng Thống tại đất nước Hoa 
Kỳ. Cơn lốc tuy đã qua nhưng những di chứng của nó 
đang là “cơn sốt” làm “đảo điên” người dân Hoa Kỳ và 
cả thế giới. Thân mời quí bạn cùng ôn lại một vài biến 
động có một không hai trong lịch sử Hoa Kỳ mà chúng 
mình đã và đang “trải nghiệm”. 

Bối cảnh của cơn sốt cho một sự “Thay đổi mới” của 
đất nước Hoa Kỳ.

Nhiều tháng trước đó và nhất là trong ngày 8 tháng 11 
năm 2016, gần 323 triệu dân xứ Cờ-Hoa với tâm trạng 
hoang mang tột đỉnh đã đặt câu hỏi: Ai sẽ là Tổng Thống 
thứ 45 của mình? Trong quá trình hơn 6 tháng tranh cử, 
cả 2 ứng viên Tổng Thống – Ông Donald Trump và Bà 
Hillary Clinton –  đều đã sử dụng nhiều “chiêu độc” 
vừa để kiếm phiếu của cử tri vừa để triệt hạ nhau. Ông 
Donald Trump đưa ra khá nhiều khẩu hiệu (motto) để 
nói lên đường hướng hoạt động của mình nếu được bầu 
làm tổng thống. Nào là: “Sẵn Sàng Cho Ngày Đầu Tiên 
Để Chuẩn Bị Cho Ngày Thứ Hai – Ready On Day One 
To Prepare For Day Two”, “Obama Ơi, Ông Bị Sa Thải 
Rồi – Obama, You’re Fired!”, “Hỡi Người Mễ, Tôi 
Đang Nói Với Các Người Đây – Mexicans, I Am Talk-
ing To You”. Nhưng có 2 khẩu hiệu mà ông cho là “ấn 
tượng” nhất và mang tính thuyết phục nhất để cam kết 
với toàn dân, đó là “Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại 
– Make America Great Again”, “Cùng Nhau Chúng Ta 
Sẽ Vững Mạnh Hơn – Stronger Together”. Trong khi 
đó bà Hillary Clinton vì quyết dành giật chiếc ghế Nhà 
Trắng với ông nên đã chấp nhận “đụng hàng” với ông 
khi bà cũng chọn chiêu bài, “Cùng Nhau Chúng Ta Sẽ 
Vững Mạnh Hơn – Stronger Together”, như kiểu để 
“gậy ông đập lưng ông”. Bà còn bồi thêm 2 khẩu hiệu 
khá kích động, đó là “Hillary Tranh Đấu Cho Chúng Ta 
– H. Fighting For Us”, “Tôi Sẵn Sàng Bầu Cho Hillary 
– I’m Ready For Hillary”. 

Tựu trung, cả hai ứng viên Tổng Thống đều cam kết với 
nước Mỹ sẽ có một sự “thay đổi mới” kể từ sau ngày 
bầu cử mồng 8 tháng 11 năm 2016. Và trong ngày 20 
tháng 1 năm 2017, người dân Hoa Kỳ sẽ có một tân 
Tổng Thống cho đệ nhất siêu cường quốc của họ: Ông 
Donald Trump. Còn sự “thay đổi mới” mà ông Trump 

đã cam kết với quốc dân Hoa Kỳ khi tranh cử rồi sẽ ra 
sao, ngay cả trong 100 ngày đầu tiên của ông, chưa ai 
đoán trước được vì còn quá sớm….

Bối cảnh của ao ước cho một sự “Thay đổi mới” của 
Hội Cựu Đệ Tử Nam Cali.

 “Tập San An Phong – Xuân Đinh Dậu 2017” của Hội 
Cựu Đệ Tử Nam Cali mà bạn đang có trên tay tuy được 
thực hiện trong thời gian sôi sục nhất của chính trường 
Hoa Kỳ, nhưng lại nằm trong bối cảnh của một mùa 
Xuân mới. Chuẩn bị đón Xuân Đinh Dậu, Ban Chấp 
Hành của Hội bỗng nhận ra thời điểm này quả là một 
dịp hiếm quí để nói lên tâm nguyện của mình. Đó là 
mong muốn có một sự “thay đổi mới” cho Hội nhà, 
nên đã chọn ý lực cho Tập San là “MÙA XUÂN MỚI, 
VẬN HỘI MỚI”.

Trong cuộc sống đời thường, khi muốn có một sự thay 
đổi tích cực, dù lớn hay nhỏ, đều không thể không nghĩ 
đến động lực chính, đó là tư duy của con người và phải 
là con người tốt. Nghĩa là tâm ý tốt sẽ dẫn đến hành 
động tốt để có kết quả tốt. Ngoài ra việc-phải-thay-đổi 
cũng cần có một quá trình thời gian, phải khởi đi từ 
A cho đến Z là khi sự đổi thay được diễn ra. Trong 
khuôn khổ của Gia Đình Cựu Đệ Tử Dòng Chúa Cứu 
Thế Nam Cali cũng vậy, thiết nghĩ cần có một sự thay 
đổi trong thời điểm này, cả về nhân sự lẫn sinh hoạt.

Thực ra, kể từ sau ngày lễ Thánh Giêrađô trong tháng 
10/2016, Ban Chấp Hành Hội Cựu Đệ Tử Nam Cali đã 
chuẩn bị tìm nhân lực mới cho Ban Chấp Hành nhiệm 
kỳ 2017-2019. Lý do cũng nhiều. Nào là đã đến lúc 
những “bộ mặt già nua” của những Ban Chấp Hành 
trước kia và ngay cả đương nhiệm nên “rũ áo từ quan”, 
nhường “sân chơi” lại cho người trẻ đầy năng lực, năng 
khiếu, và sáng tạo. Nào là đã đến lúc Hội nhà cần có 
một sinh khí mới và một tinh thần tuy sẵn có nhưng phải 
được hâm nóng lại, nuôi dưỡng, và thể hiện trong chiều 
kích mới. Cũng không loại bỏ ý định cần phải cải tổ lại 
một vài cung cách sinh hoạt của Hội theo truyền thống 
cũ kỹ trong hơn 20 năm qua. Vậy để việc này được khả 
thi, trước hết và trên hết thiết tưởng Hội cần phải quan 
tâm đến và trân quí những tiềm năng hiếm hoi mà Hội 
đang “sở hữu”: Người Trẻ. Và việc tìm kiếm người trẻ 
với tài năng mới cho Gia Đình Cựu Đệ Tử Nam Cali đã 
được hình thành. 

MÙA XUÂN MỚI,
VẬN HỘI MỚI
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Thực sự khi nghĩ đến một sự thay đổi mới và cần thiết 
cho Hội nhà, Ban Chấp Hành đương nhiệm cũng khá băn 
khoăn, sợ không được như ý nguyện, tuy nhiên lại rất 
tin tưởng vào việc cầu nguyện chân thành, như lời cầu 
nguyện dưới đây của tác giả Reinhold Niebuhr (1892-
1971) mà Ban Chấp Hành rất tâm đắc. Lời nguyện của 
Reinhold Niebuhr được mở đầu như sau: “Lạy Chúa, 
xin ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những gì 
con không thể thay đổi được; lòng can đảm để thay đổi 
những gì con có thể thay đổi được; và sự khôn ngoan để 
biết được sự khác biệt đó.” Rõ ràng là nhà thần học và 
bình luận gia chính trị tầm cỡ có song tịch Mỹ-Đức này 
cũng đã phải chạy đến với Đấng Tối Cao để xin trợ lực 
cho một thay đổi quan trọng. Với tâm nguyện đó trong 
lòng, vừa qua Ban Chấp Hành của Hội nhà đã mạnh dạn 
và chân thành trao đổi với một số anh em đồng môn trẻ 
trong Hội, để cùng nhau vừa “cầu nguyện” xin ơn trợ 
lực vừa tham khảo. Và, hân hoan thay, lời “cầu nguyện” 
đã được đáp trả chỉ vài hôm sau đó, tuy chưa chính thức 
nhưng cũng đã gây được niềm vui và hy vọng rộn ràng 
cho Ban Chấp Hành trong khi chuẩn bị đón Xuân mới. 
Hôm đó, trong buổi gặp gỡ trà đàm đầu tiên giữa Ban 
Chấp Hành của Hội với một số người trẻ đếm-được-
trên-đầu-ngón-tay của Hội nhà, một đồng môn trẻ sau 
khi nghe được trăn trở của “cánh già” đã bộc bạch nỗi 
lòng: “Tụi em nghe các anh chia sẻ mà thấy thương 
các anh quá. Các anh đã gánh vác trách nhiệm của Hội 
trong hơn 20 năm qua, nay tụi em cũng phải ghé vai 
gánh hộ với các anh chứ. Việc chung mà!” Nghe “cánh 
trẻ” nói thế, “cánh già” chúng tôi “đã” quá. Vậy là 
tương lai của Hội Cựu Đệ Tử Nam Cali có hy vọng để 
sống còn với thời gian. 

Xuất thân từ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam là 
cội nguồn cung cấp cho chúng mình tấm “căn cước 
Cựu Đệ Tử”, hẳn chúng mình đều biết Hội Cựu Đệ Tử 
Dòng Chúa Cứu Thế hiện nay là hậu thân của Hội Ái 

Hữu Cựu Đệ Tử Dòng 
Chúa Cứu Thế Việt 
Nam - “L’Association 
Des Anciens Juvénistes” 
(ADAJ), do vị Giám Đốc 
Tiên Khởi đáng kính 
là Cha Già Eugène La-
rouche thành lập tại Huế 
từ 72 năm trước (1944). 
Từ đầu, mục đích của 
Hội đã được minh định 
rằng, “Hội Cựu Đệ Tử 
Dòng Chúa Cứu Thế 
Việt Nam nhằm để duy 
trì sợi dây liên lạc khắng 
khít giữa anh em Cựu Đệ 
Tử với Dòng Thánh, và 
giúp đồng môn Cựu Đệ 
Tử sống lý tưởng “Duc 

In Altum - Ra Khơi “giữa đời.” Từ bấy đến nay, trải qua 
bao thăng trầm theo bối cảnh của vận nước nổi trôi, tinh 
thần Ra Khơi vẫn được thắp sáng và tiếp nối qua bao 
thế hệ Cựu Đệ Tử, chỉ có khác là chúng mình phải chấp 
nhận uyển chuyển cho thích hợp với từng hoàn cảnh tại 
từng địa phương mà thôi. Trong hơn 7 thập niên qua, 
với tinh thần “Về nguồn” và tâm tình biết ơn, các anh 
em Cựu Đệ Tử đã luôn khắng khít với Nhà Dòng bằng 
cầu nguyện và sinh hoạt dưới nhiều hình thức. Và với 
những gì nhận lãnh được từ Nhà Dòng, mà nổi bật nhất 
là tinh thần dấn thân phục vụ tha nhân, anh em đã đem 
ra thực thi giữa đời theo lý tưởng và linh đạo của Cha 
Thánh Tổ Phụ Anphong. Nói về tinh thần “quan tâm 
và có trách nhiệm với nhau” trong tình đồng môn Cựu 
Đệ Tử, thân mới quý đồng môn suy gẫm lại lời nhắn 
nhủ và xác định của Cha Giáo Giuse Châu Xuân Báu, 
CSsR, một linh mục cao niên hằng quan tâm đến “sự 
sống còn” của Hội Cựu Đệ Tử DCCT Việt Nam: “Anh 
em tuy rất thành công trên đường đời nhưng vẫn không 
hề sao nhãng việc gắn bó với nhau trong chí hướng của 
người tông đồ cứu thế giữa đời…” (Trích “Một thoáng 
nhìn lại” trong Đặc San An Phong Về Nguồn -2015, 
trang 115).

Hôm nay, dù ở chân trời góc bể nào người Cựu Đệ Tử 
vẫn luôn gắn bó với nhau và phục vụ nhau theo hoàn 
cảnh và bối cảnh của mỗi nơi. Trong sinh hoạt, tuy tên 
gọi có thể khác nhau nhưng rất thuần nhất trong việc 
làm và lý tưởng Duc In Altum. Ngoài việc tiếp tay với 
Nhà Dòng, chúng mình không quên nhắc nhau và giúp 
nhau nên thánh giữa đời, đúng như ước nguyện bất 
thành văn của mỗi người Cựu Đệ Tử là, “tuy sống giữa 
thế gian nhưng không thuộc về thế gian”.

Riêng Hội Cựu Đệ Tử DCCT tại Nam Cali – hoặc là 
“Gia Đình Cựu Đệ Tử Nam Cali” theo cách gọi thân 
tương của nhiều anh chị trong Hội – đã được chính 
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thức thành lập từ thập niên 1980, với những thành viên 
đã liên tục phục vụ Hội nhà như sau: CĐT Thomas 
Triệu Ngọc Toàn (1985-2003, RIP 6/2006), CĐT An-
tôn Nguyễn Văn Long (2003-2004, RIP 9/2015), CĐT 
Phêrô Nguyễn Lân Peter (2004-2008), CĐT Phêrô 
Nguyễn Hùng Cường (2008-2012), CĐT Giuse Lương 
Thế Vinh (2012-2014), CĐT Gioakim Phan Xuân Vũ 
(2014 và ….dự trù sẽ mãn nhiệm vào đầu năm 2017). 

Từ sau lần trà đàm đầu tiên trong tháng 10/2016, Ban 
Chấp Hành Hội đã tiếp tục trao đổi và tâm sự thêm 
với vài anh em trẻ nữa, và rồi sau cùng Hội đã có tin 
vui. Trong buổi sinh hoạt cuối năm theo thông lệ ngày 
17-12-2016 vừa qua, song song với chủ đề “Hát Thánh 
Ca mừng Chúa Giáng Sinh”, Ban Chấp Hành dựa vào 
những điều khoản trong Nội Quy của Hội đã tiến hành 
thủ tục bầu bán rất…“dân chủ”. Và cái sườn của một 
tân Ban Chấp Hành đã được chính thức công bố. Cha 
Linh Hướng của Hội đã chính thức chúc mừng cho một 
kết quả tuyệt vời, và Cha cũng đã mở lời cám ơn và 
chào mừng sự dấn thân phục vụ của những anh em trẻ 
quảng đại đứng ra “gánh vác sơn hà”. Điều này thật 
phù hợp với tâm tình và thao thức của Đức Thánh Cha 
Phanxicô khi Ngài tuyên bố trong đại hội Giới trẻ tại 
Hán Thành từ 15-21/8/2014: “Chúng con là hiện tại và 
tương lai của Giáo Hội.” Rất hy vọng những đồng môn 
Cựu Đệ Tử “cánh trẻ” trong những nhiệm kỳ mới cũng 
sẽ là “tương lai” của Hội nhà. Tin chắc các bạn trẻ sẽ thể 
hiện tinh thần phục vụ không vụ lợi: “Non ministrari 
sed ministrare – Không hưởng thụ nhưng phục vụ”. 

Cũng tin rằng với nhiệt tâm sẵn có, các bạn trẻ sẽ âm 
thầm phục vụ Chúa qua anh chị em mình. Đó cũng 
chính là mục tiêu và ý nghĩa đích thực của sự dấn thân 
phục vụ cho “việc nhà Chúa”, hoàn toàn khác biệt với 
việc phục vụ cho lợi ích “đời thường”. Chắc chắn Hội 
Cựu Đệ Tử Nam Cali sẽ không bị “trống tòa”, vì tân 
Ban Chấp Hành sẽ “tuyên thệ nhậm chức” nhân dịp Hội 
mừng Tết Đinh Dậu vào ngày 21 tháng 1 năm 2017.

Sự dấn thân phục vụ Hội của các đồng môn Cựu Đệ 
Tử trẻ cũng mang ý nghĩa của một sự “Thay Đổi Mới”, 
nhưng chắc chắn và hoàn toàn khác với sự “Thay Đổi 
Mới” mà ông Donald Trump đã hứa với người dân Hoa 
Kỳ.

DEO GRATIAS! Tạ ơn Chúa. Mừng Xuân Đinh 
Dậu và năm mới 2017, mọi sự đã được nên trọn – 
“consummatum est” (Gn, 19:30) 

Đúng là “cầu được, ước thấy.” Một Vận Hội Mới đã mở 
ra cho Hội Cựu Đệ Tử Nam Cali.

CĐT Nguyễn Hùng Cường, e.j.

(Lớp Don Bosco)

Chúc Tết Đinh Dậu
Cám Ơn Ban Chấp Hành Cũ

Đón Mừng Đinh Dậu Đến Rồi Đây

Năm Qua Sinh Hoạt Lắm …Vơi Đầy

Cám Ơn Ban Cũ Luôn Phục Vụ

Cho Dù Nhiều Việc Chưa Đổi Thay

Chúc Tân Ban Chấp Hành

Đinh Dậu Năm Nay Ắt Tiến Lên

Tân Ban Chấp Hành Đã Bầu Lên

Tha Thiết Cầu Xin Sao Cho Có

Tình Thân Thông Cảm Thế Mới… Hên

Chúc Xuân Tổng Quát

Đinh Dậu, Chúc Nhau Vạn Điều May

Phúc Lộc Ơn Trên Xuống Thật Đầy

Hội Nhà Năm Nay Thêm Điều Tốt

Rất Mong Như Thế, Cần Lắm Thay

Chúc Các Đồng Môn Cựu Đệ Tử

Đinh Dậu Xin Chúc Mỗi “Ta-Ru”

Trong Nhà Đừng Xảy Chuyện “Lu Bu”

Yêu Thương Năm Nay Là Tiên Quyết

Đoàn Kết Với Nhau Sẽ “Bội Thu”

CĐT. Nguyễn Hùng Cường

Lớp Don Bosco
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Vạn tuế Thượng Hoàng!                          

Quang vinh! Vinh quang!                        

Hoan hô Ngọc Mẫu!                                

Vô tiền khoáng hậu!                                

    

Thần: Táo Cali,                                         

Ở nước Hoa Kỳ,

Là Cựu Đệ Tử 

Dòng Chúa Cứu Thế!    
                

Năm khỉ Bính Thân                                  

Hiện cũng sắp tàn.        

Nay năm Đinh Dậu,                                                           

Gà lại tái xuất,                                           

Trổ tài quán quân                                      

Cai quản gian trần.                                    

                                                                   

Giờ thần kính cẩn,

Nghiêng mình tâu bẩm,                             

Dâng lên Thượng Hoàng 

Những việc ngoài, trong,                                         

Dù nhỏ hoặc lớn,                                       

Vui hoặc... cà chớn...                                 

Thần sẽ trần tình 

Hết sức phân minh!   

Trước hết “sự cố”

Ấy là ngày Giỗ         

Đúng Một Trăm ngày                                

-Hai hai, tháng Ba-    
      

Cha Vũ Khởi Phụng         

Giã từ cuộc sống          

Để về Nước Trời,          

Hạnh phúc đời đời!         

            

Thần chẳng dám dốc

E lại mang tội!

Rằng, đáp lời mời

Hơn một trăm người,

Hết sức đông đủ

Đã đến tham dự

 “Hội ta” đã đành. 

 Còn có ca đoàn: 

 Magnificat!

 Tức là hội hát;

Nhạc trưởng  tài ba

Chẳng ai lạ xa                          

Chính là Trần Chúc,

Đệ Tử đích thực!



Tập San An Phong - Xuân Đinh Dậu - 201716 17

Họ hát đê mê,

 Không còn chỗ chê!

 Đầy đủ nghi thức

 Pha trộn phong tục 

Văn hóa cổ truyền               

Tôn giáo vẹn tuyền:

Văn tế tưởng niệm

Tiến hoa mầu nhiệm...

Diễn tiến trang nghiêm

 Phong phú nỗi niềm... 

Và một Thánh Lễ 

Ba Cha đồng tế:

 Ngoài Cha Bề Trên,

 Còn hai Cha hiền: 

Cha Quí, cha Thạch...

Thăng hoa hồn xác!

Chẳng thế thân nhân,

Bạn hữu xa gần...

Của cha cố Phụng,

Đều rất xúc động    
 

Trước mối thịnh tình,

Đàn em hậu sinh

Dành cho Linh Mục    

Vốn đã tận lực     

Khi còn sinh thời,    
 

Dâng hiến cuộc đời    

Cho Dòng, cho Chúa

Cho cả đất nước!...     
   

Cũng nhân dịp này     

-Trọng kính thưa Ngài-

Ban Chấp Hành Hội,

Tuy quá bận rộn,

Vẫn đã hoàn thành

Một cuốn tập san,

-Với nhiều cây bút-    

Chủ đề đặc biệt:

“Con Người Lang Thang 

Cùng với Giêsu!”     
       

(Chẳng cần giới thiệu,

Hẳn Ngài đã hiểu: 

Người ấy là ai     

Mà lại đa tài?)

Tập san đã được

Mọi người ca ngợi

Khiến Ban Chấp Hành

Quên hết nhọc nhằn!   
 

Muôn tâu bệ hạ,

Nhân kể về Giỗ,

Thần xin trình luôn    

Dịp giỗ Cha Huồn, 

Chỉ cách Cha Phụng   
 

Sơ sơ 7 tháng,

Vậy mà.. Than ôi,
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Một vực một trời!     
     

Số là:    

 Đúng vào ngày lễ

-Dòng Chúa Cứu Thế-

Thánh Giêrađô,

Vị thánh khó nghèo,

Hay làm phép lạ

Cho khắp thiên hạ...

Vào đúng ngày này

Kỷ niệm Giỗ Đầu

Cha Cố đã được

Thiên Chúa đón rước

Về cõi vĩnh hằng

Hưởng phúc Thiên Đàng...

Kế hoạch chuẩn bị

Được soạn thảo kỹ:

Hợp tác ngon lành

Giữa Ban Chấp Hành

Và cùng tang quyến,

Tuy rằng hai tuyến

Nhưng cùng mục tiêu

Là mong một điều:

Tổ chức chu đáo

Lễ Giỗ Cha Giáo...

Thế nhưng... Giời ơi!

“Có thấu tình tôi”!

Đệ Tử, hôm ấy

Hoàn toàn không thấy

Bất cứ một ai,

Đáp lại lời mời

Thiện chí mà đến,

Sốt sắng hiện diện...

Con Dâu Nhà Dòng

Mọi khi vẫn đông,

Vậy mà cũng vắng,

Không một bóng dáng!...

Bệ Hạ biết không,

Trong bầu khí buồn,

Ban Chấp Hành... khóc,

Thân nhân... lệ nhỏ!

Nhưng về phía thần,

Thì thần nghĩ rằng:     
 

Các Cựu Đệ Tử

Nay đã thành “cụ”,

“7 bó” cả rồi,     

Nên ngại xa xôi,

Lái xe hết dám;

Tuy con cả đám,

Nhưng chẳng dám phiền,

Chúng có đời riêng...

Vả lại tổ chức,     

Gì mà quá... sớm,

Mới hơn... 9 giờ,

Chúng vẫn ngủ khò!    
 

Mà thôi... Bệ Hạ,                                             
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Xin ngài đại xá    
 

Về chuyện tái tê;

Cho thần đổi đề,    

Ấy là những chuyện    

Cùng nhau thăm viếng   
 

Các chị, các anh

Và cả thân nhân...    
 

Thuộc hạng “kẻ liệt”    

Tuy không vĩnh viễn,

Nhưng cũng trường kỳ;

Ngày tháng sầu bi...    

Các Cựu Đệ Tử:

Anh Văn, anh Cửu...

Con Dâu Nhà Dòng:

Chị Thúy, chị Phương...

Thân mẫu, thân phụ    

Của Hùng “đầu bự”...   
 

Đặc biệt nữa là

Gần như lần nào

Cũng có Cha Báu,

Cha già yêu dấu

Hăng hái đồng hành    

Vừa để chúc lành, 

Lại xức Dầu Thánh

Cho từng người bệnh...   
 

Khiến ai cũng vui,

Giữ vững niềm tin...

    

Trình tiếp Bệ Hạ,

Một sinh hoạt lạ

Của Ban Chấp Hành

Trong năm Bính Thân:

Khác chi biến cố

Là cuộc gặp gỡ 

Giữa phe “Ta-ru”

Và quí thày tu

Vốn đang thẳng tiến

Trên đường tận hiến: 

Cho Đức Chúa Trời, 

 Linh Mục đời đời!

Các anh Cường, Mỹ,

Vinh và Cha Quý

Thuyết trình đề tài

Thực tế rất hay...

Các Thày Nhà Tập

Thấy “phê” ra mặt,

Hẹn dịp “đẹp trời”

Sẽ lại... tái hồi!

Cuối tháng 11,

Một ngày trời tốt,

Quốc lễ linh đình

Là “Thanksgiving”,

Toàn Ban Chấp Hành

Theo tục tốt lành
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“Khăn gói quả mướp”

Như những năm trước

“Trở về” Nhà Dòng,

Bày tỏ tấm lòng:

Nhớ nguồn - nhớ cội

Công ơn dậy dỗ...

Biển trời mênh mông

Của cả Nhà Dòng...

Muôn tâu Thánh Thượng,

Một niềm vui sướng    

Đối với Hội ta,

Có thể nói là:      

“Một Mùa Xuân Mới!”   
 

“Một Vận Hội Mới!”    

Đúng vậy, tâu ngài:    

Cuối tháng 12,

Nhân buổi họp mặt    
 

Hết sức thân mật

Hát “Vọng Giáng Sinh”,

Và nghe tâm tình

Từ Cha Linh Hướng;

Cha còn sốt sắng

Dẫn đạo bà con

Chuẩn bị tâm hồn:

“Sáng danh Thiên Chúa

Trên trời cao cả! 

Bình an dưới trần

Cho người thiện tâm!”...

  

Rồi cuộc bầu cử                                              

(Mang tính “lịch sử”)

Diễn ra tưng bừng                                                         

Và cũng khác thường,

Bởi các lá hiếu 

Nhắm các đại biểu 

Tuyển chọn nhân tài,

Có một không hai:

Thuộc thế hệ trẻ,

Hoàn toàn mới mẻ... 

Ấy cũng là nhờ

Phần lớn những lời

Cha Quý thúc đẩy,

Cha Thạch quảng cáo...

Kết quả sáng boong,     

Hơn cả ước mong!

Đây tân Hội Trưởng,

Xin trình Thánh Thượng! 

Người trẻ, đẹp giai,     

Phóng khoáng, đa tài...
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Thần rất hy vọng

Đồng thời tin tưởng

Ngày một ngày hai,

Hội sẽ đổi thay,

Và được cải tiến

Về mọi phương diện...

Khiến bà con ta

Vui vẻ cả nhà!...

Muôn tâu Thánh Thượng

Bao la đại lượng!

Bản Sớ của thần

Tới đây hạ màn.

Thần xin cảm tạ

Ngọc Mẫu, Bệ Hạ

Đã mở tấm lòng

- Quên cả... ê mông -

Ngồi nghe thần kể

Những chuyện trời, bể

Vui ít, buồn nhiều...

Ở chốn cô liêu!

Nhân dịp tân xuân,             

Thần cũng xin dâng

Ngọc Hòang, Ngọc Mẫu

Món quà Đinh Dậu.  

Đây là tập san

Dày đúng trăm trang,

Nội dung thật tuyệt,

Hình thức “hết biết”!

Theo 2 chủ đề,

Một: Đón Xuân về;

Hai: Vận Hội Mới.

Vừa đọc vừa thổi!...

Giờ thần tạm ngưng

Quảng cáo dài dòng!

Nhưng,

Trước khi kết thúc,

Thần cần bổ túc

Về tập san này,

Một điều quí thay:

Là sự đóng góp

Vào giờ phút chót,

Từ San Jose,

Và tận Sydney...

Những bài tường thuật

Về các sinh hoạt

Vào dịp cuối năm,

Của năm Bính Thân;

Bài đầy chất lượng,

Đọc mà phát... sướng! 

Khi thấy “phe ta”

Tình thương mặn mà!...

   

Dạ, sao....  Bệ Hạ?

Quả đúng vậy ạ!

Tập này thứ tư

Trong một nhiệm kỳ!   
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Cuốn nào cuốn nấy    

Phải nói, hết sẩy!    
 

Xứng đáng để đời,    
Khen chẳng hết lời!    

     

Thần xin cáo biệt,

Để kịp hỏa tiễn

Bay về Hoa Kỳ...

Lần này khá nguy,

Vì tân Thống Thống    

(Đầu như cái trống!)    

Ông “Đô-na Trơn”

(Bản mặt tơn tơn!)

Ban hành luật mới,

Kiểm soát biên giới,    

Không để di dân

Bất kể từ đâu,

Nhập lậu vào Mỹ,                       

Một cách phi lý

Mà chẳng giấy tờ

Hoặc lơ tơ mơ...

Riêng thần gốc gác

Vốn dân Nhà Trời

Nên xưa đến giờ,

Tấm thẻ hộ chiếu,

Đóng dấu Thiên Triệu,

Do Thánh Phê Rô,

Và Thánh Phao Lồ...

Ký tên cấp phát,

Nhưng bất hợp pháp

Đối với Hoa Kỳ

Nên sợ bị nghi

Là... trùm khủng bố!

Hoặc dân “Hồi Giáo”...

Thì đời của thần 

Bị “poanh phi-nan”!

Trước khi quay gót,

Và một lần chót,

Cho thần được hô,

Vài câu thật to:

-“Vạn tuế Thánh Thượng,

Chúc ngài “siêu” sướng,

Hạnh phúc, an khang

Không ai sánh bằng!

-Kính chúc Ngọc Mẫu

Chẳng cần “mếch-cấp”

Vẫn đẹp ngọt ngào

Còn hơn trăng, sao!

Khiến cho bệ hạ

Mê như điếu đổ,

Suốt ngày sáng đêm...

Mê cứ như điên!!

Allêluia! 

Allêluia!

Táo CĐT-Nam Cali

(23, tháng Chạp, Bính Thân)
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Là người Việt dù ở thôn quê hay thành thị, dù 
là con nhà “chân lấm tay bùn” hoặc  thuộc giới 
“nhà cao cửa rộng”... ai cũng biết gà, nếu chưa 

được rờ mó gà thì cũng đã hơn một lần ăn thịt gà trong 
đời; vậy thì việc giải thích “gà” e bằng thừa. Thế nhưng, 
nếu không nói rõ ra lại bị chê là thiếu sót, vô ý vô tứ, 
nhất là thất lễ đối với một con giáp đến phiên cai quản 
trần gian. Vậy cứ theo sự chỉ dậy không ngoan của tiền 
nhân “thừa còn hơn thiếu”, xin mạn phép định nghĩa 
như sau: Gà là súc vật thuộc loại cầm (loài chim) nuôi 
trong nhà để lấy trứng và ăn thịt, bay kém, có mỏ cứng 
và nhọn, con trống có cựa. Gà là một trong những gia 
súc mà người ta thường liệt kê thành 6 loại hay “lục 
súc” (chó, dê, gà, lợn, ngựa, trâu). 

 Tuy nhiên tiếng Việt phong phú lắm; nhiều 
từ đồng âm nhưng khác nghĩa, do đó trong năm mới 
này, cần để ý kẻo “bé cái lầm”, chữ “gà” vốn không chỉ 
có nghĩa như trên vừa trình bày nhưng trong một số 
trường hợp, lại chỉ ý khác, chẳng hạn “gà đồng” là “con 
ếch” đấy (tục ngữ: “Mướp non nấu với gà đồng”), “gà 
mờ” ý nói người kém thông minh hoặc mắt nhìn không 
rõ), “gà tồ” chỉ người to xác mà khờ khạo, “gà nhà”, 
người cùng phe với mình, “gà nòi” tức vận động viên 
có tài, v.v... hoặc chỉ có chữ “gà” đơn thuần: “Gà” là 
mách nước như “gà một nước cờ”, làm hộ bài như “gà 
cho bài luận văn”. “Gà” còn là số tiền đánh cuộc riêng - 
ngoài số tiền góp chính - trong một ván bài tổ tôm, tài 
bàn...

 Gà là danh từ Nôm đồng nghĩa với từ Hán Việt 
“kê”. Sách “Thuyết Văn Giải Tự” giải thích “kê” là loài 
“tri thức súc dã” tức loài gia súc có khả năng biết giờ 
giấc và biết báo sáng. Chẳng thế mà ngày xưa, cách 
riêng ở nhà quê, người ta nuôi gà để báo thức mà dậy 
sớm đi làm hay ra đồng. 

 Gà trống gọi là “công kê”; gà mái là “mẫu kê”, 
tuy nhiên “kê cân” lại là gân gà và “kê lặc” là xương gà... 
Trong tiếng Hán, gà trống còn được gọi là “đại kê” gần 
âm với chữ “đại cát” (sự lành, tốt lớn lao). Thế nhưng 
từ kép “cập kê” hoàn toàn chẳng ăn nhập gì đến gà 
nhưng “kê” ở đây có nghĩa là đến tuổi cài trâm, sắp sửa 
lấy chồng. Theo tục cổ bên Tàu, con gái 15 tuổi thì bắt 
đầu được cài trâm trên đầu. “Xuân xanh xấp xỉ tới tuần 

cập kê” (Kiều). Cũng vậy, “kê gian” là con trai hành dâm 
với con trai; ngày nay ta gọi là “đồng tính luyến ái” hay 
“bê đê”... 

 Một điều sai lầm khi có người khoe “tôi tuổi 
dậu” rồi hí hửng giải thích “dậu” là “gà” trong khi chỉ 
có nghĩa là năm sinh của người này thuộc năm con gà. 
“Dậu” thật ra theo phép giả tá (phương cách viết chữ 
Nho) biểu thị của chi thứ 10 trong 12 địa chi: Tý, sửu, 
dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, Dậu, tuất, hợi. Về sự 
liên hệ giữa “giáp” với “chi”, chẳng hạn tại sao “tý” lại 
là “chuột”, “thìn” lại đi với “rồng” hay ngược lại “gà” 
sao lại là “dậu”... thì dường như chưa có lối giải thích 
nào mang tính thuyết phục ngon lành, ngay cả các học 
giả Trung Hoa cũng chỉ diễn giải “lơ tơ mơ” thôi, sau đó 
quay qua... bút chiến hoặc đấu khẩu.

 Còn bởi đâu người Việt mình gọi “con vật” ấy 
là “gà” nhỉ? Trường hợp “gà” kể ra cũng bất khả trả lời 
cho trôi chảy không như với bò hay mèo, chó... nhờ vào 
tiếng kêu của các loài này mà đoán ra nguồn gốc “tên 
cúng cơm” của chúng.Thôi đành... hẹn lại kiếp sau!

Nguồn gốc “gà”?

 Nói về “nguồn gốc” của gà, người viết không 
có ý tham dự vào cuộc tranh cãi trường kỳ không lối 
thoát: Con gà có trước hay quả trứng có trước? - Người 
thì quả quyết “quả trứng có trước”; kẻ lại gân cổ nhất 
định rằng “con gà có trước”. 

 Theo đa số nhà sinh vật học, gà có thủy tổ từ 
một loài chim hoang dã ở Ấn Độ và loài gà rừng lông đỏ 
tên là Red Jungle Fowl (tên khoa học gọi Gallus gallus) 
ở vùng Đông Nam Á... đã được con người thuần hóa 
cách nay hàng vạn năm. Tự điển Encyclopædia Britan-
nica (2007) viết: “Con người lần đầu tiên thuần hóa 
gà tại tiểu lục địa Ấn Độ với mục đích để làm gà chọi ở 
Á, Phi và Âu châu, chứ chưa chú ý chính thức nuôi lấy 
trứng hay ăn thịt”. 

 Lại có giả thuyết, kết quả điều nghiên năm 1988 
cho biết gà được thuần hóa ở vùng Hoa Nam vào năm 
6000 trước Tây Lịch...

 Vẫn dựa trên giả định, do từ ngữ “manuk” chỉ 
gà nhà mà các nghiên cứu gia kết luận rằng gà đã sớm 

Năm Dậu, nói chuyện “con gà cục tác lá chanh”
           Antôn Đào Quang Mỹ      
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được thuần hóa ở Đông Nam Á. Gà, chó, lợn là những 
gia súc trong nền văn hóa Lapit, tức nền văn hóa thời 
đồ đá đầu tiên của châu Đại Dương. Tranh vẽ sơ khởi 
về gà ở châu Âu đã được tìm thấy trên món đồ gốm 
Korinthos niên đại thế kỷ 7 trước Công Nguyên...

 Theo một số các nhà khảo cứu về cổ khí hậu 
học, việc nuôi gà phát triển dưới thời đế quốc La Mã 
nhưng suy giảm trong thời Trung Cổ. Người La Mã cổ 
đại dùng gà trong thuật bói toán. (Người Việt cũng có 
tục dùng chân gà để đoán quá khứ và tương lai. Từ thời 
nào, không ai rõ nhưng tới nay ở nhiều nơi vẫn có kiểu 
“bói ra ma quét nhà ra rác” bằng chân gà khô).

 Trong thế giới loài chim, gà chiếm hàng đầu 
về “dân số”. Tuy thống kê không thể nêu rõ đích xác 
số lượng gà đang sống, nhưng ngành nông nghiệp gia 
cầm toàn cầu cho biết có tới trên 150 loại gà và hiện 
mức tiêu thụ khoảng 50 tỷ con gà hàng năm trong việc 
chế biến thực phẩm. 

Biểu tượng... Gà!

  Nói tổng quát, biểu tượng là một thực thể vật 
chất được dùng để đại diện cho một ý tưởng hay nhằm 
truyền đạt một thông điệp. Bởi thế không lạ khi con 
giáp nào cũng được nhân loại tuyển chọn làm biểu 
tượng, chẳng hạn cọp mang ý nghĩa về sức mạnh, rồng 
về quyền uy, rắn chỉ sự khôn ngoan, dê nặng về... tình 
dục. Gà cũng không tránh khỏi trọng trách tinh thần 
vừa trình bày trong nhiều lãnh vực như tôn giáo, văn 
hóa, nghệ thuật... ở nhiều dân tộc trên thế giới. Điển 
hình ở Tây Phương, như:

 Pháp:  “Gà Gô-loa” (Le Coq Gaulois) là biểu 
tượng của nền Cộng Hòa Pháp. Chẳng những thế, thời 
trung cổ, người Pháp đã sử dụng “Le Coq Gaulois” như 
một biểu tượng tôn giáo về đức tin và niềm hy vọng. 
Thời Phục Hưng, hình ảnh gà trống gắn liền với sự hình 
thành của nước Pháp. Qua các triều đại, chính quyền 
Pháp vẫn chính thức công nhận gà trống thể hiện bản 
sắc quốc gia. 

 Nguyên nhân: Trước hết, gà trống với ngoại 
hình oai vệ được cổ nhân Pháp “chấm điểm” là loài 
vật đúng giờ, dũng cảm và luôn cảnh giác... giống đặc 
tính của dân tộc này. Sau nữa, bởi sự chơi chữ: Tổ tiên 
người Pháp là Gaulois nhưng trong tiếng Latin viết là 
“Gallus”; từ “gallus” này có nghĩa là “gà trống”. 

 Ngày nay “Gà Trống Gô-loa” không còn là biểu 

tượng của Cộng Hòa Pháp nữa, nhưng vẫn biểu hiện 
một khía cạnh nào đó của đất nước này. Chẳng thế mà 
đội tuyển túc cầu Pháp vẫn được giới hâm mộ gọi là 
“nhưng chú gà trống Gô-loa”.  

 Việt Nam: Truyền thuyết kể vua An Dương 
Vương Thục Phán khi dựng thành, cố công xây đến đâu 
thì đất lở tới đấy. Rùa thần hiện ra báo cho vua biết 
ở núi Thất Diệu có một con gà trắng đã sống cả ng-
hìn năm rồi hóa thành yêu tinh ẩn trong núi, nếu diệt 
được nó thì việc xây thành mới xong. An Dương Vương 
nhờ mưu mô giết được con gà trắng nên đã thành công 
trong việc xây dựng thành. 

 Gà còn là dấu tích của nền văn minh và văn 
hóa nông nghiệp Việt Nam. Trên trống đồng Đông Sơn 
có hình ảnh gà và chim (cùng loại). Truyện cổ tích Sơn 
Tinh - Thủy Tinh cũng nhắc đến gà trong lễ vật thách 
cưới: “Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao”. 
Thời Tây Sơn, trong võ thuật có môn “Hùng Kê quyền” 
(quyền là gà chọi), bài quyền mô phỏng các kỹ thuật 
của gà chọi. Trong nghệ thuật, tranh Làng Hồ thường 
có hình ảnh con lợn ủn ỉn, “con gà cục tác lá chanh” 
biểu hiện nét chấm phá về đời sống thôn quê yên bình. 
Trong văn hóa dân gian, trong tục thờ Mẫu, Thánh, 
Ngũ Phù Công Đồng... gà cũng chiếm vị trí quan trọng 
qua hình ảnh trước điện thờ tiên thánh... 

 

Gà đứng trên gác chuông nhà thờ

Trong Kinh Thánh của Thiên Chúa Giáo, phần Tân Ước, 
Chúa Giêsu đã tiên đoán về sự phản bội của thánh 
Phêrô: “Thầy bảo thật, trong đêm nay, trước lúc gà gáy 
lần thứ nhất, con đã chối Thầy ba lần” (Lc 22:23). Phêrô 
lập tức trả lời: “Không bao giờ! Ai phản bội Thầy thì con 
không biết; riêng con, con sẽ chẳng bao giờ chối Thầy!” 
Quả thật, trong đêm đó mọi sự đã xẩy ra đúng như lời 
Chúa Giêsu đã cảnh báo. 

 Đến thế kỷ 6, Đức Giáo Hoàng Grêgôriô I đã 
công nhận gà trống như một thứ biểu tượng cho sự 
cảnh giác trước mọi hành động phản bội Thiên Chúa. 
Vào thế kỷ 9, Đức Giáo Hoàng Nicôla Đệ Nhất đã đề 
nghị đặt hình tượng gà trống trên gác chuông nhà thờ 
như một sự kêu gọi tỉnh thức, cảnh giác và trung tín...

 Ngoài ra cũng trong phần Tân Ước, Chúa Giêsu 
cũng dùng hình ảnh gà mẹ ấp ủ và che chở gà con để 
biểu lộ tình thương của Ngài đối với thành Jerusalem 
(dân tộc Do Thái): “Hỡi Jerusalem, Jerusalem! Các 
người đã giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ 
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được sai đến cùng các người. Bao lần Ta cũng đã muốn 
qui tụ các người lại như gà mẹ che chở gà con dưới đôi 
cánh mà các người không chịu...” (Mt 23:37; Lc 13:34).

 

Một số vấn nạn về Gà.

 Người đời vốn... muôn đời “rắc rối tơ lòng” về 
mọi... sự đời. Riêng với Gà, thiên hạ cũng có nhiều thắc 
mắc. Người viết mạn phép mượn truyện cổ tích để giải 
đáp một số vấn nạn điển hình dưới đây: 

    

TẠI SAO NGƯỜI VIỆT CÚNG GÀ VÀO ĐÊM GIAO 
THỪA?

 Theo phong tục cổ truyền của người Việt Nam, 
mâm cỗ cúng Giao Thừa bao giờ cũng có một con gà 
trống luộc mà mỏ ngậm bông hồng với ý nghĩa tinh 
khiết, khỏe mạnh - và  một đĩa xôi gấc với ý nghĩa được 
“số đỏ” may mắn cả năm. Sở dĩ gà được tuyển chọn 
vào dịp đặc biệt này là bởi, theo thần thoại của dân tộc 
Việt, khi mới sáng tạo địa cầu, Ngọc Hoàng thấy lạnh 
lẽo và ẩm thấp quá, bèn sai mười mặt trời suốt ngày 
đêm chiếu sáng để sấy khô mặt đất. Thế nhưng, khi 
mặt đất đã khô cứng, nứt nẻ rồi mà Ngọc

 

Hoàng lại quên không ra lệnh cho các mặt trời ngưng 
“công vụ” khiến con người và cây cỏ khốn đốn vì nắng 
hạn. Thấy vậy, một dũng sĩ xuất hiện, giương cung tên 
bắn các mặt trời. Liên tiếp 9 mặt trời rơi rụng còn mặt 
trời cuối cùng sợ hãi quá, đã vội bay tít lên cao và trốn 
biệt tăm tích. Mặt đất lại rơi vào tình cảnh tối tăm, lạnh 
lẽo và ẩm ướt. Con người và loài vật bèn rủ nhau đi tìm 
gọi mặt trời. Không ai và con vật nào thành công. Sau 
hết, con gà trống cất tiếng gáy vang lừng khiến mặt trời 
vì tò mò ngó xuống xem cho biết sự tình nhưng cũng 
nhờ vậy mà quên sợ hãi, hạ thấp dần dần với ánh sáng 

bừng lên...

 Đêm Giao Thừa còn gọi là đêm Trừ Tịch, trời 
đất tối tăm hơn cả. Dân gian bảo rằng lúc đó mặt trời 
ẩn mình sâu nhất. Thế là nhà nhà, người người lại cúng 
gà trống với niềm hy vọng gà sẽ đánh thức mặt trời 
chiếu sáng ánh nắng cả năm. Hơn nữa, niềm tin còn 
dậy là gà trống hoa linh hơn bởi khỏe mạnh và tinh 
khiết. Đó cũng chính là niềm cầu mong “mưa thuận gió 
hòa” của nông dân vậy.

TẠI SAO GÀ MÁI KHÔNG GÁY?

 Lâu lắm rồi, không rõ từ khi nào, chỉ biết nói là 
ngày xửa ngày xưa, Thiên Hoàng giao cho loài gà nói 
chung trách nhiệm canh giữ giờ giấc cho trần gian. 
Theo đó gà phải đúng giờ mà cất tiếng gáy vang hầu 
không để mặt trời ngủ say mà quên tỏa ánh sáng xuống 
cho loài người và muôn vật khác. 

 Thuở bấy giờ, Thiên Hoàng không hề phân biệt 
giống đực, cái, bởi thế cả gà mái lẫn gà trống đều gáy 
như nhau. 

 Thế nhưng lần nọ - giữa lúc nửa đêm - chẳng 
hiểu vì nguyên nhân nào mà con gà mái bỗng cất tiếng 
gáy thốc luôn ba hồi liên tiếp. Lúc đó Thiên Lôi, vị thần 
có trách nhiệm về trật tự trong vũ trụ, đang say giấc 
nồng, giật mình ngồi bật dậy. Vốn bản tính nóng nảy, 
Thiên Lôi giận lắm vì biết gà mái đã gáy xằng bậy. Thiên 
Lôi liền cho gọi gà mái đến. Vừa thấy gà mái, vị thần 
này lập tức cầm cây gậy gõ mạnh vào đầu gà. Thành 
thử từ bấy giờ, phần thanh quản của gà mái bị teo nhỏ 
lại, phần vì sợ hãi mà gà mái không còn dám gáy nữa. 
Thế là cũng từ đó, gà trống giữ “độc quyền” tiếng gáy 
và uy lực của nó.

TẠI SAO GÀ LUỘC PHẢI “đi” VỚI LÁ CHANH?

 Ngày xưa có một ông phú hộ nọ rất giầu có về 
vàng bạc đã đành mà gia súc cũng vô số. Một hôm, gần 
hai chục con vừa trâu, vừa bò sổng chuồng đi mất. Tuy 
nhiên nhờ gia đình ông phú hộ biết đạo nghĩa, ăn ở 
công bình mà dân làng thương mến; bà con láng diềng 
bèn ngưng công việc để đi tìm các con trâu, con bò lạc 
này về đầy đủ. 

 Cảm kích công ơn lớn lao này, tối hôm đó vợ 
chồng phú hộ nói chuyện với nhau: “Của cải mất đi, lại 
tìm thấy là nhờ lòng tử tế của bà con lối xóm. Vậy ta 
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phải báo đền ơn nghĩa. Bữa mai, ta phải thịt một con 
gà, một con lợn và một con chó rồi mời tất cả những ai 
đã giúp ta đến cơm rượu cho thật no say”.

 Bàn bạc xong, vợ chồng lên giường ngủ. Lạ 
lùng, cả hai người đều nằm mơ giống nhau. Ông Tổ 
hiện ra bảo rằng: “Ta đã nghe các ngươi dự định ngày 
mai sẽ giết hại những ba con vật để đãi khách. Ta e 
rằng sát sinh như vậy là thất đức. Vậy khi giết chúng nó, 
các ngươi phải biết hóa kiếp cho chúng nó đi đầu thai 
thì trong nhà mới yên lành được”.

 Vợ chồng vội tây với ông Tổ: “Chúng con vốn 
người trần mắt thịt, ngu si chẳng biết phải làm gì để 
hóa kiếp cho ba con vậy ấy. Xin ngài dạy bảo”.

 Ông Tổ đáp: “Khi làm thịt gà thì phải hái lá 
chanh, thịt lợn phải thái củ hành, thịt chó thì phải giã 
củ giềng thêm vào. Có như vậy, hồn các con vật ấy mới 
siêu thoát. Hiểu chưa?”

 Hai vợ chồng đều vâng vâng, dạ dạ và cúi rạp 
mình lậy tạ.

 Nào ngờ câu chuyện trao đổi giữa ông Tổ và vợ 
chồng nhà phú hộ, ba con vật gà, lợn, chó đều nghe 
rõ hết, nhưng cũng đành vậy vì biết mình không sao 
tránh khỏi chết. Tuy nhiên điều chúng lo sợ hơn cả là 
chủ nhà có thể quên lời ông Tổ dặn khiến chúng không 
sớm được đầu thai kiếp khác. Thế là khi mặt trời vừa 
ló dạng, cả ba con đều đua nhau kêu ầm lên:

 Gà thì: “Cục tác... lá chanh!” - Lợn thì ủn ỉn: 
“Mua hành cho tôi!” - Trong khi đó, chó khóc đứng, 
khóc ngồi: “Bà ơi, đi chợ, mua tôi đồng giềng!”

 Vì truyện này mà từ đó dân chúng khi ăn thịt gà 
thì phải có lá chanh, thịt lợn phải có hành và chó phải 
có giềng thêm vào thì ăn mới ngon...

TẠI SAO GÀ MÁI KHÔNG CÓ MÀO?

 

 Vào cái “thuở ban đầu lưu luyến ấy”, không chỉ 
gà trống mà cả gà mái cũng đều có mào đỏ rực trên đầu 
và bộ lông dài óng mượt. Tuy nhiên cũng vì bản tính đa 
cảm mà ngoại hình gà mái đã thay đổi vĩnh viễn.

 Số là vào một ngày đầu năm, cây đâm chồi, 
hoa nẩy lộc, vạn vật đổi mới. Gà mái cũng “diện bộ” du 
xuân. Khi đi ngang một bụi hoa, gà mái bỗng nhận ra 
có tiếng thút thít lắng sâu trong những tiếng cười đùa 

vui vẻ của các loại hoa. Ngạc nhiên, gà mái lách vào 
trong bụi, chợt thấy một cây thấp lè tè so với những 
cây khác, đang cúi đầu khóc. Gà mái hỏi nguyên do thì 
cây này nức nở kể: “Đấy chị coi, trong khi các anh chị 
cây khác thảy đều có hoa sặc sỡ nhờ thế mà có tên gọi, 
này chị Hồng, kia chị Huệ, nọ chị Lan... còn em quá xấu 
xí, cả bốn mùa chỉ đeo mấy chiếc lá héo úa, lại chẳng có 
một chiếc nụ nào thì lấy đâu nở hoa... Cũng vì không có 
hoa mà em không có tên gọi”. Kể xong, cây lại òa khóc 
lớn tiếng. Gà mái vốn giàu tình cảm, không tránh khỏi 
động lòng nhưng lại không biết phải làm gì. Gà mái còn 
đang suy nghĩ thì cây đã lên tiếng khen gà có một dáng 
vẻ xinh đẹp. “Được lời như mở cõi lòng”, gà mái liền 
tháo chiếc mào đỏ rực của mình đeo lên đầu cây rồi cởi 
cả bộ lông óng mượt phủ lên toàn thân cây. Tức thì cả 
một vùng chỗ đó sáng rực lên vì sự đổi mới tuyệt vời 
của cây khiến các cây khác phải giật mình. 

Để tỏ lòng biết ơn ân nhân, từ đó cây tự xưng tên là 
Hoa Mồng Gà. Ngược lại, lòng tốt của gà mái đã thấu 
tới trời. Ngọc Hoàng bèn thưởng gà mái bằng việc hủy 
bỏ cho gà mái phận sự gáy sáng để gà được đêm đêm 
ngủ ngon giấc đồng thời ngài còn cho gà mái đẻ trứng 
mỗi ngày thay vì chỉ đẻ theo mùa như trước kia. Cũng 
vì vậy gá mái luôn được loài người thương và trứng 
của gà cũng được trân quí...  

TẠI SAO GÀ TRỐNG CÓ MÀO ĐỎ RỰC?

 Ngày xưa, Gà trống không có bộ dáng oai 
phong và đẹp đẽ như ta thấy hiện nay. Trái lại, thuở 
trước, chính Vịt đực mới có bộ cánh biếc xanh và chiếc 
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mào đỏ rực. Gà trống thì không có mào; bộ cánh lại chỉ 
“thường thường bậc trung” mà thôi. 

 Một lần, mùa xuân về, muôn hoa đua nở. Bản 
làng mở hội vui ôi là vui. Loài người “gần xa nô nức 
yến oanh”. Ngay cả muông thú cũng hát ca, nhẩy múa. 
Người, vật thảy đều hân hoan quần lá áo lượt đi chơi 
hội. Trong lúc đó, Gà ủ rũ trong chuồng, chẳng dám thò 
đầu ra. Mãi sau, Gà sực nhớ đến bác Vịt đực hàng xóm. 
Suy tính xong, Gà sang nhà Vịt, mở đầu bằng những 
câu nịnh nọt rồi than thở:

  “Anh Vịt ơi, số anh đúng là đẻ bọc điều, anh đã 
có áo lại có mào; thứ nào cũng đẹp, cũng sang trọng, 
còn tôi chẳng có gì. Nay hội xuân lại tới rồi. Tôi nhớ 
năm nào anh cũng diện bộ cánh bảnh bao đi chơi hội 
xuân. Anh nào có hay, trong lúc đó tôi nằm nhà tủi thân 
mà khóc... Năm nay, tôi đành đánh bạo sang năn nỉ 
anh, xin anh làm ơn làm phúc cho tôi mượn tạm cái 
mũ thôi để tôi cũng được chút vui xuân cùng thiên hạ 
trước ngày... nhắm mắt vĩnh biệt cõi trần”.

Nói xong, Gà nấc lên nghẹn ngào. Vịt xúc động. 
Sau một lúc suy nghĩ, Vịt siêu lòng cho Gà mượn cái 
mũ mào đỏ của mình và bảo Gà nhớ trả lại ngay sau 
khi trẩy hội về. Bằng một giọng quả quyết, Gà thề hứa 
sẽ y lời. Được mũ đỏ, Gà tung tăng khắp nơi gần xa. 
Thế nhưng thấm thoát đã hết mùa xuân, sắp sửa bước 
sang hạ. Và dĩ nhiên hội hè cũng chẳng còn nữa. Vậy 
mà Gà vẫn chưa trả mào cho Vịt mặc dù Vịt đã nhiều 
lần bắn tiếng. 

 Một hôm Vịt đích thân sang đòi mũ. Gà đội mãi 
rồi nên đã quen, hơn nữa lại thấy đẹp nên không muốn 
trả. Thế là lời qua tiếng lại rồi cuối cùng hai bên xông 
vào xô xát nhau. Gà vốn có thân hình cao lớn lại nhanh 

nhẹn, nhẩy tung lên đá Vịt lăn quay ra đất. Chưa hết, 
Gà còn dẫm chân vào đầu, đè vào cổ Vịt, không chút 
xót thương. Vốn nặng nề, chậm chạp nên Vịt không thể 
chống cự nổi. Nằm dưới sức nặng của Gà trống, Vịt đau 
lắm, không kêu được tiếng nào. Cuối cùng Vịt đành ra 
dấu chịu thua và sau đó chịu mất mào vĩnh viễn. 

 Và cũng từ thời điểm ấy, mỏ Vịt bị dẫm bẹp và 
cổ Vịt không ngừng đau nhức khiến tiếng kêu của nó 
trở nên khàn khàn. Loài người ít người biết rõ chuyện, 
chỉ nghe tiếng kêu của Vịt mà bảo “khàn khàn như 
tiếng Vịt đực” đồng thời lại khen Gà trống có chiếc mào 
đỏ rực...

TẠI SAO GÀ QUÍ HƠN CÔNG?

 Xưa, một nhà giầu có nọ mua về được một con 
công, lấy làm hãnh diện và đắc ý lắm. Ngày nào nhà 
này cũng bỏ ra nhiều tiền mua ngô, gạo cho công ăn, 
Ngược lại, đàn gà thì bị bỏ bê, không còn được chăm 
nuôi như trước kia, tự kiếm được con sâu, con bọ thì 
ăn, bằng không thì tối đến lên chuồng với bụng lép...

 Công ăn no, ăn ngon nên mau béo tốt; bộ lông 
sặc sỡ mướt dài. Hơn nữa, công được tự do đi lại trong 
vườn, nhởn nhơ đây đó. Công tỏ ra kiêu hãnh, khinh bỉ 
lũ gà vịt và thường xa lánh các gia súc khác. Rồi bỗng 
một hôm, công vỗ cánh, bay một mạch thẳng vào 
rừng...

 Chủ nhà đau sót vô cùng nhưng chẳng biết phải 
làm gì, đành chỉ biết âm thầm than tiếc. 

 Mất công, sau cùng chủ nhà phải quay lại săn 
sóc đàn gà vậy. Bởi thế có câu ca chế giễu rằng: “Công 
ăn, công múa. Kiếm đường, công đi - Gà ăn, gà ở, cần 
gì hôm mai!”

 Và sau lại có tục ngữ: “Gà ăn hơn công ăn”.

      

Và.... Lời cầu chúc đầu năm

 Năm cũ đã qua, năm mới lại về, người viết xin 
mượn “gà” để cầu chúc quý Anh Chị CĐT xa gần suốt 
năm Đinh Dậu này tránh được mọi tai họa kiểu “mắc 
xương gà, sa cành khế”, luôn luôn sáng suốt hầu không 
vấp phải cảnh “trông gà hóa quốc”; trí tuệ minh mẫn 
để không bị “lờ đờ như gà ban hôm”; khôn lanh để 
không “ngây ngô như gà mờ, lờ đờ như đom đóm 
đực”. Hơn nữa, không bao giờ gặp “vạ vịt chưa qua, vạ 
gà đã 
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đến”; sức khỏe dồi dào như thể “con gà tốt mã khoe 
lông”. “Cụ” CĐT nào còn “độc thân tại chỗ vì bất cứ lý 
do nào, năm mới này, cầu chúc gặp được “cơ hội ngàn 
năm một thuở” mà thúc đẩy “em về thưa với mẹ cha; 
bắt lợn đi cưới, bắt gà đi cheo”. Cũng vậy, chị nào, em 
gái nào còn... lẻ bóng cũng may mắn tránh được những 
tên “trói gà không chặt” hoặc “gà què ăn quẩn cối xay”, 
tối ngày chỉ biết “ngủ gà, ngủ vịt”, trái lại sẽ được sánh 
đôi với “gà rừng tốt mã khoe lông”. Trong gia đạo, vợ 
chồng êm ấm, sung túc với “cơm gà, cá gỏi”, với “đầu 
gà, má lợn”, hòa thuận chứ không lâm cảnh “gà mái 
gáy gở”, “lép bép như gà mổ tép”. Con cái ngoan ngoãn 
chứ không học đòi thói hư tật xấu như “vắng chủ nhà, 
gà vọc niêu tôm” hoặc chỉ biết “chó cậy gần nhà, gà 
cậy gần chuồng”...

 Đối với đại Gia Đình An Phong, người viết 
nguyện cầu duy nhất một điều trong tân niên Đinh 
Dậu: “Khôn ngoan đá đáp người ngoài; gà cùng một 
mẹ, chớ hoài đá nhau!”... Amen!  

                                            Antôn CĐT ĐÀO QUANG MỸ

(Lớp Têrêxa) 

Thức ăn và bác sĩ

Bác sĩ dặn bệnh nhân: 
- Bà bị thiếu tanin và chất xơ nghiêm trọng,  cần ăn 
thật nhiều quả màu xanh và phải ăn  cả vỏ không 
được gọt bỏ. 
- Tôi xin ghi nhận lời khuyên của bác sĩ. 
Đến hẹn khám lại, bác sĩ hỏi: 
- Cách ăn hoa quả như vậy có ảnh hưởng gì không? 
- Thưa không! Đào, lê, táo, nho... tôi đều ăn cả vỏ. 
Ổn cả, chỉ có quả… dừa thì ăn hơi dai và hơi lâu.

Chuyện con gà con… kê

Một nông dân mua được một chú gà trống rất 
hăng. Gà ta đạp mái hết gà mái rồi tới vịt mái khiến 
chúng đẻ liên tục, nông dân nọ rất hả hê. Một bữa, 
ông ta đi làm đồng về thấy gà trống đang nằm xụi 
lơ trên bãi cỏ sau nhà, bên trên là mấy con quạ 
đang chờ ăn xác.

Người nông dân thương xót than thở: 
- Ôi chú gà tội nghiệp! Sao mày vội bỏ tao mà đi 
sớm vậy?! 
Gà trống mở hé mắt khẽ nói: 
- Ông đi chỗ khác đi kẻo lũ quạ mái bay hết mất 
bây giờ!
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Phần nhiều dân chúng - cả Âu lẫn Á, cả Phi lẫn 
Mỹ, Úc - đều coi vô cùng “nặng ký” những lời 
thề hứa vào mỗi dịp khởi sự tân niên vì cho rằng 

các việc làm vào ngày đầu năm mới sẽ ảnh hưởng đến 
suốt năm; hễ thực hiện điều gì tốt, ắt cả năm được hên 
đều đều, luôn gặp “số đỏ”; ngược lại, nếu làm việc chi 
“cà bựa”, xấu xa... hẳn nhiên trọn năm, hết bị vận xui 
như “sao quả tạ” chiếu mệnh, lại lãnh đủ những hệ lụy 
vốn đen còn hơn... mõm chó! 

 Bởi nguyên nhân cơ bản trên mà rất nhiều 
người, đặc biệt các ông chồng vẫn tự nguyện hoặc 
bị sứp ép của bà xã vẫn mau mắn long trọng hứa hẹn 
rằng ngay sau khi năm cũ bước sang năm mới sẽ... 
cải thiện đời sống làm chồng, bỏ bớt các thói hư tật 
xấu hoặc sẽ lãnh nhận một số “công tác thiện nguyện” 
mới. Tất cả những lời thề độc ấy chỉ nhằm một mục 
đích cao cả duy nhất: Thỏa mãn lòng vợ!

 Đối lại, lắm bà vợ cũng không chịu “lép vế” 
về sự thành tâm muốn “thay cũ đổi mới” hay nói theo 
khẩu hiệu của Tổng Thống Barack Obama: “Change!” 
ngay trong giai đoạn “năm hết Tết đến”, phần bởi 
không muốn ông xã có cớ để “qua mặt mà không bóp 
còi” - bà phải... nhất! - phần khác, bởi phụ nữ thường 
dễ tin những sự hên xui, bầt kể mê tín dị đoan. Thành 
thử cũng chẳng cần ai kích động, các bà cũng vẫn “tự 
nguyện” hết hứa lại hẹn sẽ thay đổi... đủ thứ trong 
năm mới, chỉ khác phe đàn ông về mục đích. Trong 
khi như vừa nói ở trên, các ông chồng mong muốn 
hơn cả là lấy lòng vợ; ngược lại phụ nữ hứa hẹn chỉ vì 
cầu dịp may, xả vận xấu.     

 Tuy nhiên nói chung lại, người ta vẫn thấy có 
sự khác biệt giữa người Tây phương, điển hình là Mỹ 
với dân phương Đông, thí dụ người Việt Nam, ở điểm 
người Mỹ thì thiết lập đàng hoàng một danh sách bằng 
giấy trắng mực đen gồm những điều quyết tâm thực 
hiện trong năm mới, trong khi người Việt thì chỉ hứa... 
miệng vì quan niệm “quân tử nhất ngôn” là đủ. 

 Những lời quyết tâm nghe... quen quen

 -Của các đức Ông Chồng: Chẳng hiểu do động 
lực nào - phải chăng bởi “ma đưa lối quỉ dẫn đường” 
hay do thần thánh mở lòng soi trí - mà bất cứ ở đâu, 
từ khắp năm châu bốn bể, các đức ông chồng, bất kể 
chủng tộc hay văn hóa, giai cấp, bất kể tín ngưỡng 
hoặc chính kiến, hàng năm vẫn đưa ra những lời hứa 
vốn nghe quen quen, na ná y chang nhau. Điển hình 
như các câu quyết tâm sau đây: Tiếp tục “vui như tết” 
khi rửa chén, lau (quét) nhà - Phải lộ vẻ “hồ hởi phấn 
khởi” những lần vợ đi “shopping” về cũng như những 
khi đẩy xe theo vợ ở các siêu thị - Giảm bớt tối đa, 
nhưng nếu chấm dứt được thì tốt nhất, việc đi nhậu 
nhẹt với bạn bè - Nhớ kéo thùng rác ra trước cửa nhà 
từ chiều hôm trước để sáng hôm sau xe rác đến lấy 
- Nhất định hàng ngày đi bộ, tập thể dục đều đặn - 
Nhường ngay TV cho vợ xem DVD ca nhạc, phim bộ 
dù đang say sưa theo dõi các trận túc cầu, football hay 
gì gì hấp dẫn đi nữa...

 Tại sao lại có tình trạng “các trí lớn gặp nhau” 
như vậy trong việc các đức ông chồng đưa ra những 
lời quyết tâm đầu năm? Theo các tâm lý gia, đó là do 
thứ tâm trạng mặc cảm kết tụ lâu ngày bởi hoàn cảnh 
bị áp chế mà năm đầu thì sự uẩn ức ấy chỉ “tồn tại 
não” thôi, còn từ những tháng ngày kế tiếp thì “tựa 
như keo” đóng ở các huyết quản, nên thường gây ra 
chứng tắc nghẽn động mạch, làm bể mạch máu não. 
Còn theo các nhà xã hội học, gần như trong bất cứ gia 
đình nào, tuy trên nguyên tắc, người chồng đứng làm 
chủ gia, nhưng thực tế cuối cùng lại đưa tới chế độ 

Những Lời Quyết Tâm Đầu Năm
Thạch Thủ
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mẫu hệ, nghĩa là vợ đích thực nắm chức vị lãnh tụ, còn 
chồng giữ vai gia nô.

 Riêng cá nhân tôi, lại có sự khác biệt chút đỉnh 
so với những người đàn ông “đồng sàng đồng bệnh” kể 
trên. Vậy để gọi là “nhằm rộng đường dư luận”, tôi xin 
“thành khẩn khai báo” - chứ tuyệt nhiên không hề cả 
gan có ý “vạch áo cho người xem... thẹo” - rằng đã bao 
năm qua, trước tấm ảnh phóng lớn mà nay đã phai gần 
hết màu, chụp “cô dâu chú rể gí sát đầu vào nhau” vào 
ngày tân hôn của vợ chồng tôi và trước mặt bà xã, tôi 
vẫn chỉ (phải) lập đi lập lại duy nhất lời thề long trọng 
(nhưng sau này xét ra cũng dại dột tột cùng) sau đây:

  “Làm trai có chí lập thân: Vợ gọi thì dạ, bảo 
ban thì làm”. Ấy, nguyên nhân sâu xa là vì sau chừng 
hơn một tháng của “tuần trăng mật”, “cố” tình nhân 
của tôi tức là đương kim bà xã (tôi vẫn bí mật gọi 
nàng là “cố”, vì một thi sĩ nào đó đã để lại một câu 
quá hay, quá chuẩn: “Tình đã chết sau khi vẹn câu 
thề”) đã yêu cầu tôi thay nàng nấu cơm; tôi bèn trả 
lời thẳng cánh cò bay rằng “anh không biết làm vì 
từ thưở bé đến ngày về nhà vợ, anh đều ăn cơm do 
mẹ nấu”. Lập tức vợ tôi lôi câu nói bất hủ của nhà 
phát minh Thomas Edison ra mà khích lệ tinh thần 
“học tập” của tôi: “Vĩ nhân chỉ là một phần trăm 
thiên phú, còn lại 99% là tập luyện, là mồ hôi”; 
sau đó nàng vừa nhe răng cười ruồi vừa quả quyết 
như đinh đóng cột rằng nấu cơm còn dễ hơn là.... 
ăn cơm, bởi chỉ việc: “Nếu cơm nhão thì bớt nước đi, 
cơm khô thì đổ thêm nước vào”, rồi nàng yêu cầu tôi 
thực hành ngay vì lo tôi chóng quên. 

 Thế là từ đó gia đình tôi được tràn đầy hạnh 
phúc vì có những bữa cơm ngon; riêng vợ chồng tôi thì 
càng ngày càng kết hợp keo sơn giữa ý vợ công chồng, 
nhờ cá nhân tôi biết ứng dụng chặt chẽ “công thức huề 
vốn” kể trên mà với bất cứ loại gạo nào tôi cũng nấu 
được... thành cơm. Thế nhưng, nào ai học được chữ 
“ngờ”, từ nấu cơm tiến sang việc làm thức ăn vốn chỉ là 
một bước tất yếu. Tôi “chậy trời không khỏi nắng”. Rồi, 
chẳng hiểu tôi thật sự có khiếu “nữ công gia chánh” 
bẩm sinh hay không, chỉ thấy vợ tôi mỗi lần thưởng 
thức các món do tay tôi “sáng tạo”, nàng lại rú lên như 
thể được khoái lạc tột đỉnh: “Ngon như mẹ nấu ở nhà!”. 

 Vậy mà bà ấy vẫn chưa chịu an tâm, luôn luôn 
sợ tôi “vui xuân mới mà xao nhãng bổn phận”, nên tới 
nay tuy tôi đã ngoài “thất thập cổ lai hi” mà nàng vẫn 
tiếp tục đòi tôi phải “ôn cố tri tân”, phải lập đi nhắc lại 
như thể “trả bài” lời tâm niệm cố hữu kể trên vào mỗi 

dịp đầu năm mới.

 -Những lời quyết tâm của các bà vợ: Trước 
thềm tân niên, như đã sơ tả, các bà vợ nay phần đông 
cũng đã “chịu đèn” liệt kê những điều tự nguyện sẽ 
làm trong năm mới. Thế nhưng, bao giờ phụ nữ cũng 
nhân danh sự “công bằng” những khi đòi quyền lợi, 
đồng thời cũng không quên nhắc đến thân phận “liễu 
yếu đào tơ” hoặc đạo “tam tòng”, trong đó đặc biệt là 
“chồng xướng vợ tùy” nhằm xác quyết rằng: “Anh cứ 
tâm niệm những điều mà anh sẽ sống chết phải thực 
hiện trong năm mới; em cũng cam kết sẽ tiến theo”. 
Tuy nhiên những sự “tiến” của các nàng, thường đứng 
đầu danh sách là: “Tôi nhất định tuân thủ “diet” đều đặn 
để mau xuống cân” - tiếp đến: “Tôi sẽ bớt mua sắm, 
chỉ đi shopping vào các dịp lễ, tết thường niên và chỉ 
ở những nơi có treo bảng ‘Sale’ to tướng mà thôi” - và 
đứng hàng thứ ba:  “Tôi cương quyết không để chồng 
chờ hàng tiếng đồng hồ những khi cùng đến những buổi 
lễ/chương trình quan trọng” - sau chót: “Tôi quan niệm 
phải bỏ tật than ngắn thở dài, cằn nhằn, đay nghiến 
chồng và chứng ‘nói dai như đỉa đói’ về đủ thứ đề tài”... 

 Khách quan nhận xét tổng quát

Vâng, so với của phe đàn ông, danh sách những 
điều quyết tâm đầu năm của các bà vợ thông thường 
vẫn ngắn hơn nhiều và các điều thề hứa cũng ít mang 
tính “đao to búa lớn” hơn và trên lý thuyết xét ra cũng 
dễ thực hành hơn... Thí dụ theo kết quả cuộc thăm dò ý 
kiến năm 2015 của trường Marist College, lời tâm niệm 
được các bà “nhất trí” đông nhất là “cấp cứu ngọc thể, 
xuống thang trọng lượng” theo gương của Liên Hiệp 
Quốc: “Cứu đói, giảm nghèo”; trong khi đa số các ông 
lại đồng tâm: “Bớt rượu, giảm la cà với đám bạn bè vốn 
dưới mắt các bà là “vô tích sự”, và tăng tiền tiết kiệm”.

 Và... ít khi lời nói đi đôi với việc làm

 Thông điệp của nhà đại tỉ phú Bill Gates là: “Hãy 
theo đuổi việc bạn thích và quyết tâm đi đến cùng”. Nhờ 
lời vàng ý ngọc này mà rất nhiều người đã thành công 
trong mọi lãnh vực. Riêng các đức ông chồng đều xác 
nhận danh ngôn trên đây là: “Rằng hay thì thật là hay - 
nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào!” (Kiều). Nói cách 
khác, những điều quyết tâm đầu năm, hỏi ra, ông nào 
cũng “thích” nhưng chẳng mấy ông “quyết tâm đi đến 
cùng” vì viện đủ thứ lý do, nào hoàn cảnh khó khăn, 
bởi quá nể nang bạn bè, nhất là  vì “lực bất tùng tâm”. 
Theo nhà tâm lý học Richard Wiseman, số người tuân 
thủ được lời thề hứa đầu năm càng ngày càng “xuống 
dốc không phanh”, chỉ khoảng 12 phần trăm giữ được 
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trong mấy tháng đầu để sau đó hầu hết lại “ngựa theo 
đường cũ” và rồi “chứng nào vẫn tật nấy”... cho tới cuối 
năm thì con số “đi đến cùng” không còn đầy số ngón 
của một bàn tay.

 Phái nữ thì chẳng khác gì “con bướm đậu rồi lại 
bay” đối với bất cứ lời tâm niệm lớn hay bé, quan trọng 
hay chỉ “nhẹ như lông hồng”. Tuy nhiên xét bản thân, 
các nàng vẫn thường tự đánh giá việc thất hứa của mình 
chỉ là “chuyện nhỏ”, trái lại rất nghiêm khắc khi đấng 
mày râu của mình mỗi lần “sa chước cám dỗ” vì lời nói 
không đi đôi với hành động.

 Thật tình mà “xưng tội”, chẳng dễ gì khi chỉ 
trong ít ngày mà thực hiện được một đích điểm tốt lành 
hoặc bỏ được một tật xấu. Các thánh kia mà cũng phải 
“trày da tróc vảy” cả đời mới “đạt được chỉ tiêu” đạo 
đức huống hồ cỡ “người trần mắt thịt” như... chúng ta. 
Thế nhưng thời điểm đầu năm vẫn dễ gây cho người ta 
hưng phấn mà một khi đã hứng chí lên thì ai cũng cảm 
nhận mình đã là... thánh nhân. Vậy để kết thúc cuộc tán 
gẫu... sự đời nhân dịp đầu năm Đinh Dậu này và cũng 
để chứng minh nhận xét của tác giả Nguyễn Bá Học: 
“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà 
khó vì lòng người ngại núi, e sông”, tôi mạn phép tường 
thuật sơ lược dưới đây hai trường hợp có dính dáng đến 
bản thân tôi:

 1)- Một người bạn “tri kỷ tri bỉ” của tôi cũng gốc 
“ta ru” nhưng “độc thân tại chỗ” từ thuở trung niên, vào 
giữa năm 2013, đã được bác sĩ cảnh cáo phải bỏ rượu 
ngay vì chứng xơ gan đã quá nặng rồi. Từ phòng khám 
bệnh, ông bạn vàng này vừa lết được về đến nhà, không 
kịp cởi giầy, bỏ mũ, liền quì ngay xuống trước bàn thờ 
đầy ảnh các đấng thân sinh quá cố, rồi vô cùng thành 
khẩn thề bỏ rượu “vì chữ hiếu”. Để hun đúc thêm ý chí, 

ông bạn sau đó đã kẻ một biểu ngữ viết bằng 2 thứ tiếng 
cho chắc ăn câu danh ngôn khuyên về sự quyết tâm của 
Thomas Fuller rồi treo bên trên các bức chân dung bố 
mẹ: “Thà nhổ răng ra còn hơn lúc nào cũng đau đớn” - 
“Better a tooth out than always aching”. 

 Ba hôm sau, nhân vô tình tôi đến thăm bệnh 
nhân, thì chính tay tôi đã phải pha cốc nước chanh to tổ 
bố để đổ vào miệng chàng cho... dã rượu. Thế rồi gần 
cuối tháng 12 năm 2013 ấy, ông bạn của tôi đã âm thầm 
“ra đi” vì chứng ung thư gan bởi rượu, cũng đúng ngày 
lìa trần của ca nhạc sĩ đáng kính Việt Dzũng, một người 
mà thưở sinh thời nghe đâu cũng hút thuốc nhiều hơn 
ăn.

 2)- Đương kim bà xã “mát da mát thịt” yêu quí 
của tôi trong đêm giao thừa khi năm 2014 buớc sang 
2015, đã thủ thỉ với tôi về sự quyết tâm duy nhất mà 
nàng thề độc sẽ thực hiện cho bằng được trong năm 
2016, với bất cứ giá nào: “Để xuống cân, em sẽ chỉ ăn 
rau và trái cây mà thôi”. 

 Tôi bèn thở dài, trả lời: “Em ạ, voi nó cũng chỉ 
ăn những thứ ấy!”...               

       
CĐT Thạch Thủ

LỜI CHÚC TẾT ĐINH DẬU 2017

Năm hết Tết đến – Đón Gà tiễn Khỉ

Chúc ông chúc bà – Chúc cha chúc mẹ

Chúc cô chúc cậu – Chúc chú chúc dì

Chúc anh chúc chị – Chúc luôn các em

Chúc cả các cháu – Dồi dào sức khoẻ

Có nhiều niềm vui – Tiền xu nặng túi

Tiền giấy đầy bao – Đi ăn được khao

Về nhà người rước – Tiền vô như nước

Tình vào đầy tim – Chăn ấm nệm êm

Sung sướng ban đêm – Hạnh phúc ban ngày

Luôn luôn gặp may – Suốt năm Đinh Dậu.
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Ngày Chúa Nhật 18 tháng 12 năm 2016, tôi đi 
lễ 9 sáng. Hôm đó đoạn Tin Mừng của thánh Matthêu 
(I:18-24) trình thuật hoàn cảnh Chúa Giêsu Kitô sinh ra 
trong hang đá lạnh lẽo. 

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha chủ tế đã 
thu hút được sự chú ý của mọi người khi cha mở đầu: 
“Trong các bài ca Giáng Sinh, tôi thích nhất bài “I’ll 
be home for Christmas”, và tôi tin rằng hầu hết ai cũng 
biết ý nghĩa của bài ca xúc động này gợi nhớ cảnh đầm 
ấm của một gia đình.” 

Bài I’ll be home for Christmas do nhạc sĩ Wal-
ter Kent sáng tác với lời của James Kim, ra đời ngày 
24 tháng 8 năm 1943 trong bối cảnh của Đệ nhị Thế 
chiến. Nguyên thủy bài hát được thâu băng bởi tiếng 
hát truyền cảm của Bing Crosby (1943) với ban đại hòa 
tấu John Scott Trotter và đã trở thành “top hit” trong 
giai đoạn đó. Kế đến các ca sĩ khác cũng thâu băng tiếp, 
như Perry Como (1946) và Frank Sinatra (1957). Không 
bao lâu bài hát này đã được chọn làm bài hát tiêu biểu 
cho mùa lễ Giáng Sinh truyền thống của Hoa Kỳ. I’ll 
be home for Christmas nói lên tâm tư của những quân 
nhân đang trong chiến trận mơ ước được trở về với mái 
ấm gia đình trong mùa Giáng sinh. 

Qua bài giảng cha chủ tế hướng dẫn cộng đoàn 
đi vào ý nghĩa thánh đức của bài ca. Cha gợi ý mùa 
Giáng sinh là mùa của sự trở về với những gì mình yêu 
quý nhất trong đời mà gia đình là điển hình của một nơi 
chốn không thể không nghĩ đến trong dịp này. Trong 
tâm tình đó, cha nói: “Sự trở về với tình yêu vô biên 
của Thiên Chúa qua sự kiện Ngôi Hai giáng trần còn 
cần thiết hơn muôn vàn lần.” Và cha kết luận: “Chúng 
ta sẽ không trở về được với mái nhà của Cha chúng ta 
trên trời nếu chúng ta không suy gẫm để hiểu biết tại 
sao Ngôi Hai Thiên Chúa đã sinh ra giữa nhân loại.” 
Cá nhân tôi thực sự bị đánh động khi hiểu được ý nghĩa 
đích thực của lễ Giáng Sinh trong khi đang chuẩn bị 
tâm hồn đón Chúa Hài Nhi.

Chữ “mái nhà” mà cha chủ tế nói đến trong bài 
giảng hôm nay, đối với tôi, cũng mang ý nghĩa là “gia 
đình”. Vừa qua, khi tham dự buổi tĩnh tâm về trách 
nhiệm của người chủ gia đình Công giáo với chủ đề 
“Thánh Hoá Đời Sống Gia Đình”, tôi bỗng nhận ra 
rằng trách nhiệm của mình đối với gia đình thật nặng nề 
trong khi tôi chưa làm được gì nhiều để thánh hóa gia 
đình mình. Tan lễ ra về, tôi miên man nghĩ đến những 
mảnh vụn tâm tình mà tôi đã góp nhặt được từ trong 
cuộc sống gia đình đời thường của mình. 

Trong cuốn sách tu đức “Chiếc áo từ nhân” của 
R. Veritas có một bài suy niệm nhan đề “Hạnh phúc Gia 
đình” với lời dẫn giải khá bình dân rằng: “Trong nhiều 
gia đình Công giáo thường có  treo bức ảnh thánh gia 
thất đang lao động sản xuất. Thánh Giuse miệt mài cưa 
một khúc gỗ, chú bé Giêsu với đôi tay non yếu giúp bố 
giữ chặt chiếc bào, trong khi Mẹ Maria vừa thoăn thoắt 
tay kim tay chỉ lo kéo sợi đan áo cho gia đình vừa đưa 
mắt âu yếm theo dõi cậu con trai yêu dấu...”

 

Nghĩa là, thông thường để diễn tả hạnh phúc 
của một gia đình, người ta dùng hình ảnh vợ chồng và 
con cái quây quần bên nhau trong bữa cơm hoặc trong 
phòng nghỉ của gia đình. Thành viên nào cũng muốn 
đóng góp sức mình bằng cách này hay cách khác để trợ 
giúp, để bù đắp vào chỗ chưa hoàn chỉnh của gia đình, 
để thánh hóa gia đình qua sự chia sẻ, cảm thông, và tha 
thứ cho nhau. Chẳng thế mà quan niệm dân gian của 
người Hoa Kỳ đã chẳng nói “Home Sweet Home” là gì. 

I’LL BE HOME FOR CHRISTMAS 

Alphonse Dũng Lâm
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Người Hoa Kỳ còn nhắc nhở nhau rằng: “Ngôi nhà thì 
được xây cất bằng cát và xi-măng, nhưng mái ấm phải 
là kết tinh của tình yêu thương trong gia đình” (The 
house is made of cement and sand. The home is built 
by love). 

Đó cũng là thông điệp mà bài hát “I’ll be home 
for Christmas” muốn chuyên chở đến mọi người, và 
là lý do khiến cho nhiều người muốn nghe trong dịp 
Giáng Sinh. Tôi trộm nghĩ, “Hạnh-phúc-gia-đình” là 
phần thưởng Chúa sẵn sàng trao ban cho những người 
sống bậc gia đình, nhưng để gầy dựng được một gia 
đình hạnh phúc thì đòi hỏi mọi người trong gia đình 
phải trả một giá rất cao, cả vật chất lẫn tinh thần, thường 
mang ý nghĩa của một nỗ lực thánh hóa. 

Khi nghĩ đến việc nỗ lực thánh hóa gia đình, tôi 
không sao không nhớ đến một việc làm mang ý nghĩa 
hy sinh của Tổng Thống J.F. Kennedy. Trong cuốn “A 
Thousand Days” của Schlesinger viết về Tổng Thống 
J.F. Kennedy, tác giả có tiết lộ mỗi đêm trước khi về 
phòng nghỉ ngơi Tổng Thống Kennedy tuy đã rất mệt 
mỏi với việc đại sự trong ngày vẫn dành ra 5 phút 
vào phòng ngủ của cậu con trai là Kennedy Jr. và quỳ 
xuống bên cạnh giường của cậu để cha con cùng cầu 
nguyện với nhau. Tuy không biết bố con Tổng Thống 
cầu nguyện xin gì với Chúa, nhưng tôi cho rằng sự hy 
sinh này của Tổng Thống là một gương sáng cho những 
người cha nên biết quan tâm đến gia đình mình, nhất 
là đối với sự sống tâm linh của con cái. Và tôi tin rằng 
Cha trên trời đã chúc lành cho Tổng Thống Kennedy. 
Tôi cũng nghiệm ra rằng, trong cuộc sống cả vật chất 
lẫn tinh thần, việc gì mình làm rồi cũng đòi một nỗ lực 
trước khi có được một giá trị khả dĩ nào đó.

Lạy Cha trên trời, xin cho con ý thức được trách 
nhiệm của con phải bắt đầu từ cuộc sống gia đình con. 
Con biết Cha không đòi hỏi nơi con một kết quả ngay 
từ giây phút đầu, nhưng Cha muốn nhìn thấy con cố 
gắng mỗi ngày trong đời sống gia đình con. Cha biết 
con ước ao nên trọn lành hơn, nhưng con không có đủ 
quyết tâm. Xin Cha trợ lực và dậy dỗ con qua sự hướng 
dẫn hằng ngày của Cha trong cuộc sống gia đình con. 
Amen.[]

Con trẻ chúc Tết năm mới Đinh Dậu 2017

1. Ba Mẹ ơi, con chúc Ba Mẹ năm mới nhiều niềm 
vui mới, mọi khó nhọc trên đôi vai Ba Mẹ sẽ 
vơi bớt đi. Con chúc Ba Mẹ sống lâu trăm tuổi. 
Con chúc Ba Mẹ của con sống vui cùng con 
cháu

2. Bố Mẹ ơi, con luôn mong ước gia đình mình 
được đoàn tụ, sum họp bên nhau và cùng 
nhau đón phút giao thừa thiêng liêng, không 
phải xa nhau mỗi người một nơi như thế này 
nữa. Sang năm mới, con kính chúc Bố Mẹ luôn 
mạnh khỏe, vui vẻ, bình an, hạnh phúc và 
sống thật lâu để con được nghe hoài giọng 
nói, tiếng cười, và được nhìn thấy ánh mắt 
hiền, được mãi cảm nhận sâu sắc tình thương 
bao la, ấm áp của Bố Mẹ.

3. Thầy Mẹ ơi, Tết Đinh Dậu, con chúc Thầy mãi 
trẻ khỏe, dẻo dai. Xuân sang con gái yêu chúc 
Mẹ ngày càng tươi tắn, xuân sắc hơn xuân. 
Con mãi yêu gia đình nhỏ bé, thân thường này 
lắm Thầy Mẹ ơi.

4. Thầy U ơi, nhân dịp năm hết tết đến, con xin 
chúc Thầy U và gia đình mình có một năm 
mới giàu sức khỏe, nhiều niềm vui, thành 
công trong công việc. Con sẽ cố gắng học tập 
thật tốt để không làm Thầy U thất vọng, gắng 
ra trường kiếm được công việc thật tốt bù 
đắp hàng chục năm trời công nuôi dưỡng của 
Thầy U.

5. Bọ Mạ ơi, dẫu biết rằng vẫn còn nhiều bất 
đồng ý kiến và bất công tại gia đình mình. Tuy 
không nói ra nhưng tận sâu trong thâm tâm 
con vẫn mong muốn rằng Bọ Mạ luôn dồi dào 
sức khỏe, minh mẫn trong Xuân Đinh Dậu này 
và hàng trăm xuân sắp tới. Con yêu Bọ Mạ!

6. Cha Mẹ ơi, một mùa xuân nữa con không về 
ăn tết cùng Cha Mẹ và các em, con buồn lắm. 
Con kính chúc gia đình mình luôn mạnh khỏe, 
tràn đầy niềm vui và hạnh phúc đong đầy. 
Con nhớ Cha Mẹ và các em nhiều lắm lắm.
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Vậy là đúng một năm, lời tuyên bố của bác 
sĩ vẫn còn vang vọng trong tim óc tôi: 
“Chị bị ung thư ruột!”

Tôi nhớ rất rõ, hôm đó là ngày 2 tháng 1 năm 
2016, vợ chồng tôi có hẹn đến bệnh viện Fountain Val-
ley để gặp lại người bác sĩ đã chẩn đoán cho tôi khi tôi 
phải khẩn cấp nhập viện vì một cơn đau bụng trước đó 
vài hôm. Điều bác sĩ vừa thông báo nghe như một lời 
“tuyên án” của quan tòa, thật phũ phàng thật nghiêm 
khắc, nghe mà như một trái bom nổ trong lòng tôi và cả 
trong gia đình tôi. Nhà tôi đứng bất động bên tôi, mặt 
anh biến sắc đến kinh hãi. Còn tôi thì đứng đối diện 
với vị bác sĩ, người mà bỗng chốc tôi cảm thấy không 
chút thiện cảm vì đã “tuyên án” tôi. Hai đầu gối tôi như 
muốn sụm xuống và tôi thấy trời đất như tối sầm lại. 
Tâm trạng tôi lúc đó thật tuyệt vọng, chỉ muốn buông 
xuôi vì ai đó vừa lấy mất đi sự sống của mình. Tinh 
thần tôi hoàn toàn suy sụp. Đây là lần đầu tiên trong đời 
tôi phải trải nghiệm và hứng chịu một nghịch cảnh xẩy 
đến, trong khi vợ chồng tôi đang làm thủ tục bảo lãnh ở 
giai đoạn cuối cùng cho hai gia đình con gái của tôi sẽ 
đi định cư. Vợ chồng các cháu bên quê nhà rất hy vọng 
sẽ đến Mỹ định cư với vợ chồng tôi không bao lâu nữa. 

Sau hơn nửa tiếng dài-như-mấy-ngày nghe bác 
sĩ định bệnh và cho biết cách thức sẽ điều trị, vợ chồng 
tôi bước ra khỏi bệnh viện mà lòng thì nặng trĩu âu 
lo và tuyệt vọng. Từ cửa bệnh viện ra đến bãi đậu xe 
không xa là bao, nhưng tôi thấy mình như đã mất hết tất 
cả sức lực, mất cả trọng lượng, và đang lảo đảo bước đi 
trong một trạng thái vô thức. Và điều rõ nét nhất lúc đó 
đang gậm nhấm tôi là ý nghĩ tôi chẳng còn sống được 
bao lâu nữa. 

Thời gian 1 tháng 10 ngày khi ở nhà chờ đợi 
bệnh viện làm thủ tục hành chánh trước khi được bác 
sĩ chạy hóa trị cho tôi, quả là một thời gian dài kinh 
khủng, là một sự chịu đựng ngoài sức tưởng tượng của 
tôi. Lời “tuyên án” tôi bị ung thư không ngớt hành hạ 
tôi, nhất là trong đêm khuya thanh vắng. Nhà tôi cũng 
phờ phạc trông thấy, vì kể từ ngày tôi rời viện về nhà 
chuẩn bị cho việc điều trị thì anh ấy không bao giờ rời 
xa tôi; anh xin nghỉ việc và luôn ở bên cạnh tôi để chăm 
sóc cho tôi. Việc đầu tiên vợ chồng tôi quyết định là giữ 
kín tin tôi bị bệnh nan y, không muốn ai bị xáo trộn vì 
tin buồn này. Đối với gia tộc, trước hết vợ tôi không 
muốn cho ba tôi tại quê nhà và mẹ chồng tôi ở Mỹ biết 
vì các ngài nay đã cao niên lại đang dưỡng bệnh. Thứ 
đến là với 3 đứa con và các cháu nội-ngoại của tôi tại 

quê nhà cũng như ở Mỹ, chúng tôi đều giữ kín tin buồn 
này vì sợ làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các con. Với 
bạn bè, chúng tôi lại càng muốn giữ kín việc riêng tư 
của mình. Về tâm linh, tuy thật bấn loạn vì phải mang 
chứng bệnh nan y, tôi cố gắng sống mỗi ngày phó thác 
cho Chúa nhưng thật khó để cầm lòng cậy trông vào 
Chúa. Tôi nhớ lại, hôm đó sau khi báo tin không vui 
cho tôi xong, bác sĩ cũng nói với tôi lời an ủi chân tình, 
“Chỉ cần điều trị một thời gian rồi chị sẽ qua khỏi thôi!” 
Tôi thường nhẫm lại câu nói này của bác sĩ để nghe 
lòng mình được an ủi, để hy vọng mà sống. Trong yếu 
đuối và tuyệt vọng, tôi chỉ biết nghe theo lời giải thích 
của bác sĩ về kế hoạch chữa trị sẽ tiến hành để hy vọng 
được chữa lành, hơn là van xin lòng thương xót của 
Thiên Chúa. Thực sự tôi không biết mình đang ở đâu 
trong cuộc hành trình đức tin khi mà khổ đau của kiếp 
người đã vô tình chụp xuống trong gia đình tôi và cho 
chính cá nhân tôi. Với bản tính yếu đuối của con người, 
tôi chỉ thấy người bác sĩ là chiếc phao cho tôi nắm lấy 
trong lúc này để được sống, trong khi tôi thật kém tin 
vào Thiên Chúa là “vị Bác sĩ duy nhất” sẽ chữa lành 
cho tôi. Trong thời gian đầy thử thách này, tuy là người 
con Chúa nhưng tôi thấy lòng mình quá xa cách Chúa, 
có lẽ vì cơn sốc quá lớn đang hoành hành trong tôi.

Người ta nói, “Thời gian là liều thuốc sẽ chữa 
lành tất cả”. Tôi hiểu, tôi hy vọng, và tôi cũng cầu mong 
như thế cho chính mình, cả về sức khỏe lẫn tinh thần. 
Nhưng từ trong sâu thẳm tôi vẫn bị ám ảnh với ý nghĩ 
cho rằng âu cũng là số phận của mình, và tôi sẵn sàng 
chấp nhận phần số không may đó. Rồi ngày hóa trị đầu 
tiên cũng đã đến – ngày 12/2/2016, tôi không thể nào 
quên – tôi chỉ biết phó mặc cho số phận đẩy đưa chứ 
cũng không dám suy nghĩ đến niềm tin của mình là 
người con Chúa nữa. Sáng đó nhà tôi đưa tôi vào văn 
phòng bác sĩ chuyên khoa “ung bướu” ở lầu 4 của bệnh 
viện Fountain Valley và làm thủ tục giấy tờ. Trong khi 
ở phòng đợi, tôi nhìn thấy có khoảng 6-7 người đang 
ngồi chờ, họ đủ thành phần và sắc dân, Mỹ-Mễ-Việt, 
trung niên có, cao niên có. Tôi thẩn thờ ngồi xuống 
chiếc ghế trống còn lại và bắt đầu quan sát, thấy mặt ai 
cũng buồn vô hạn. Tự nhiên nỗi lo sợ của tôi bỗng được 
giảm đi phần nào, tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi nghĩ 
có lẽ vì nghĩ rằng những người đang ngồi quanh tôi 
cũng mang bệnh nan y như tôi. Khi một bệnh nhân từ 
văn phòng bác sĩ bước ra, tôi tò mò cố ý nhìn xem phản 
ứng trên khuôn mặt của họ ra sao để chuẩn bị cho chính 
mình. Hầu hết ai cũng biểu lộ sự buồn bã, nhưng lại 
thấy nét mặt của họ không đến nỗi quá lo âu như tôi 

Mùa Xuân mới, đời tôi được tái sinh
Maria Nguyễn Thị Hải   
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nghĩ, nên tôi cũng bớt lo lắng và bi quan. Khi được y-tá 
gọi, tôi cũng lững thững đi vào gặp bác sĩ, đầu óc vẫn 
bị ám ảnh rằng sẽ bị “quan tòa tuyên án” một lần nữa. 
Nhưng khi được gặp vị bác sĩ và chỉ cần thấy ông nở 
nụ cười hiền dịu, lại nghe tiếng ông từ tốn giải thích về 
bệnh trạng của tôi cũng như phương thức trị liệu, tôi 
thấy phần nào được yên ổn trong lòng. Ngoài ra, thái độ 
và cung cách phục vụ nhã nhặn và thân thiện của 2 cô 
y-tá, một Việt một Mễ, cũng giúp tôi yên tâm mà chạy 
chữa. Và sau đó, cứ hai tuần một lần tôi lại đến với bác 
sĩ để được chữa trị, và lần nào cũng gặp lại những bệnh 
nhân đã thân quen này.

Một lần đến trị liệu vào khoảng trung tuần tháng 
3/2016, khi tôi đang ngồi trong phòng đợi thì thấy một 
nữ bệnh nhân Việt Nam bước vào. Chị trạc độ 50-55 
tuổi gì đó, chị có khuôn mặt khả ái nhưng đầy nét lo 
âu, nhất là đôi mắt thì đẫm lệ. Chị ngồi xuống cạnh 
tôi, không buồn nhìn đến ai, để lộ nét bi quan bất cần 
đời. Sau vài phút thấy chị vẫn yên lặng trong suy tư, tôi 
quay qua mỉm cười và gật đầu chào chị. Tôi bỗng muốn 
gợi chuyện cho khuây. Chị cũng gật nhẹ đầu và nói lời 
chào tôi, rồi chị tâm sự cho tôi nghe như thể tôi là người 
bạn thân quen với chị đã lâu. Qua tâm sự, tôi biết chị bị 
ung thư ngực ở giai đoạn cuối và đã chạy hóa trị được 
hơn 6 tháng. Chị cũng là con cái Chúa và có một gia 
đình đầm ấm. Chồng chị là kỹ sư, các con chị đang học 
Trung học và đầy tương lai. Tôi cũng không ngần ngại 
bầy tỏ tình trạng sức khỏe của tôi cho chị biết, và chia 
sẻ hoàn cảnh với chị như là một người đồng bệnh. Càng 
chuyện trò với chị, tôi thấy chị dễ mến, dễ kết thân. 
Lòng tôi bỗng nghe có chút niềm vui vừa nhen nhúm 
trong lòng, nhưng chẳng biết niềm vui từ đâu mà đến. 
Tối về, tôi đem việc này kể lại cho một người bạn thân 
nhất tên An nghe. Tôi với An là Cursillistas, cùng tham 
dự khóa 3-ngày Cursillo với nhau. Nghe vậy, An huyên 
thuyên chia sẻ với tôi những ý nghĩ rất “thánh thiện” 
mà tôi không nghĩ đến. An nói, “Dễ gì mà Hải có được 
sự cởi mở như vậy với một người cũng đang bị bệnh 
như Hải.” Bây giờ sau khi đã đi hết đoạn đường hóa trị, 
tôi mới nhận ra đôi mắt đức tin của mình được Thầy 
Chí Thánh Giêsu mở ra qua sự nhắc nhở và đồng hành 

của An là người bạn tốt. Cũng trong thời gian chạy hóa 
trị, tôi thấy lòng mình ngày càng thanh thản và bình an 
hơn nhiều, có lẽ một phần vì có An luôn thăm hỏi ủi an, 
phần khác rõ nét hơn trong tôi là cảm thấy mình được 
Thầy Chí Thánh đã “can thiệp” vào trong suốt quá trình 
trị bệnh.

Sau mỗi lần hóa trị về, tôi vẫn nghe ngóng xem 
cơ thể mình có phản ứng gì trầm trọng lắm không, 
nhưng tạ ơn Chúa tôi vẫn đủ sức sinh hoạt khá bình 
thương. Tôi cũng rất đỗi vui mừng và an tâm phần nào 
vì bác sĩ cho biết cơ thể tôi tiếp nhận rất tốt chất thuốc 
hóa trị. Thế là vợ chồng tôi bèn quyết định thông báo 
với gia tộc về bệnh trạng và sức khỏe hiện tại của tôi. 
Ngay sau khi nhận được tin tôi bị bệnh, ngày nào ba 
tôi và các em cùng các con từ quê nhà đều điện thoại 
qua, ban đầu thì còn thương khóc tôi, nhưng từ từ mọi 
người lại an ủi và động viên tôi. Vì quá thương tôi, 
lần đầu tiên khi gọi qua, ba tôi mếu máo nói, “Ước 
gì mà ba có thể chịu bệnh thay cho con thì ba rất sẵn 
sàng.” Lúc đó tôi đã khóc nhiều với ba. Còn hai con gái 
cưng thì không ngừng gửi lời nhắn qua điện thoại nói, 
“Chúng con và các cháu thương mẹ lắm mẹ ơi.” Tôi 
vừa mừng vừa thương con thương cháu nên không nói 
được gì. Trong khi đó, đứa con trai và các cháu nội và 
thân nhân của tôi ở hải ngoại thì hằng ngày hoặc đến 
thăm hoặc điện thoại thăm hỏi và khích lệ tôi nhiều 
lắm. Còn bạn bè xa gần khi nghe tin tôi bị bệnh nan y 
và nay đang được chữa trị có kết quả tốt thì ngày đêm 
thay phiên nhau gọi phone, vừa để tâm sự vừa an ủi và 
chúc mừng cho tôi. Những điện thoại thăm hỏi, những 
lời cầu chúc của ba tôi và của đại gia đình, của bạn 
hữu, đã trở nên sức mạnh và chắp cánh cho tôi vượt 
qua được giai đoạn khó khăn nhất trong đời tôi mà càng 
ngày tôi càng cảm nghiệm đó là “đoạn đường thương 
khó” của mình. Ngày một ngày hai, tôi có thêm sự bình 
an hơn và lạc quan hơn để tiếp tục chương trình hóa 
trị. Nhưng trên hết, với tôi trong giai đoạn này, là tâm 
tình tạ ơn Chúa vì Ngài đã không bỏ rơi tôi trong u sầu, 
tuyệt vọng. Và An là người bạn thân thiết, là món quà 
Chúa gửi cho tôi. Tâm trí tôi được mở ra để hiểu hơn 
lời Chúa đã phán, “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai 
khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các 
ngươi.” (Mt 11, 28) 

Một buổi chiều khi từ văn phòng bác sĩ về, tôi 
nhận được điện thoại của một người bạn Việt Nam. 
Đầu dây bên kia là giọng nói khá rõ của một phụ nữ, 
nghe quen quen nhưng tôi không nhớ ra là ai. Người 
bạn reo lên một hơi: 

-Chị Hải hả, Thiện đây nè. Thiện ESL với chị 
đó. Giờ nghỉ Thiện hay rủ chị qua chợ Đại Hàn đó. Chị 
khỏe không?

Phải mất vài giây tôi mới hình dung ra người 
đang chuyện trò với mình là ai. À, nhớ ra rồi, Thiện 
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“làm duyên” đó. Thiện kém tôi vài tuổi, là một trong 
những người bạn từng học chung lớp ESL (English as 
Second Language) với tôi trong 3 tháng tại trường Saint 
Anselm ở thành phố Garden Grove khi chúng tôi mới 
đến Mỹ. Các bạn trong lớp tặng cho Thiện tên cúng 
cơm “làm duyên” vì mỗi khi trở lại lớp học sau giờ nghỉ 
Thiện hay chải lại mái tóc cho mượt mà hơn. Đang nói, 
bỗng Thiện ngừng lại, giọng chùng xuống:

-Chị Hải ơi, ông xã em bị ung thư cổ họng chị 
ạ. Em buồn quá đi mất.

Nghe Thiện báo tin buồn, cổ họng tôi cũng 
nghẹn lại, như thể tôi đang nghe lại lời “tuyên án” của 
bác sĩ phán với tôi hơn 8 tháng trước. Bỗng dưng tôi 
thấy mến Thiện như khi còn học chung lớp ESL với 
nhau. Tôi chỉ biết an ủi Thiện mà thôi. Rồi cũng không 
biết tại sao tôi lại thổ lộ với Thiện tình trạng sức khỏe 
hiện nay của mình. Nghe xong, Thiện đáp lời tôi, giọng 
có chút ngạc nhiên nhưng nghiêm trang:

-Chị Hải đùa với em đấy chứ. Làm sao em tin 
chị đau cho được khi nghe giọng chị vẫn vui như ngày 
nào.

Tôi nói tôi bị ung thư ruột, nhưng Thiện không 
chịu tin đó là sự thật cho đến khi Thiện đến nhà thăm 
tôi và thấy tôi đeo chiếc máy “chạy thuốc”. Tôi hỏi 
Thiện về tình trạng sức khỏe của chồng Thiện và biết 
anh ấy hiện đang được trị liệu tại bệnh viện nhưng 
tinh thần anh khá suy sụp. Thiện cũng hỏi tôi nhiều về 
bệnh tình của tôi. Tôi bỗng nói cho Thiện biết tôi muốn 
đi thăm chồng của Thiện. Thiện từ chối, nói việc đó 
không cần thiết vì tôi cũng đang chạy hóa trị, nhưng rồi 
Thiện cũng chiều ý tôi và đưa tôi đến thăm anh ấy một 
hai lần. Nhiều đêm tôi nằm nghĩ vẩn vơ, tự hỏi tại sao 
tôi lại có thể “can đảm” đi thăm một người bị bệnh ung 
thư trong khi chính tôi cũng đang mang chứng bệnh 
nan y này. Những lúc như thế, tôi lại nhớ đến lời của 
An động viên tôi. An thường nhắc lại với tôi tình yêu 
của Thầy Giêsu Chí Thánh đã dành cho tôi trong khóa 
3-ngày tuyệt diệu và sức mạnh thiêng liêng để sống 
ngày Thứ Tư đầy thử thách để mang Chúa đến cho tha 
nhân. Và tôi nghiệm ra, việc tôi muốn đi thăm người 
chồng đau ốm của Thiện phát xuất từ ý nghĩ tôi phải 
đáp lại tình yêu của Thầy Chí Thánh. Tôi muốn an ủi 
Thiện và mang Chúa đến cho cả anh ấy nữa. Càng ngày 
tôi càng nhận ra rằng, tuy cứ hai tuần tôi lại phải đi hóa 
trị nhưng tôi nghe trong lòng có nhiều hy vọng mình sẽ 
khá hơn, sức khỏe cũng được khả quan hơn, và nhất là 
tâm hồn được thanh thản hơn. Chính mấy cô y-tá cũng 
hơi ngạc nhiên vì thấy tôi đến trị liệu mà không còn 
buồn bã lo âu như trước nữa, lại thích chuyện trò với 
những bệnh nhân khác. Cô y-tá Việt Nam còn nói đùa 
với tôi, “Mặt chị khi nào cũng tươi rói như thế ai dám 
bảo chị có bệnh!” Nhưng ai đã trải qua một thời gian 
hóa trị vì bệnh ung thư thì mới biết được sự đau đớn và 

chất độc hóa trị tàn phá thân xác như thế nào. Ông bà 
mình vẫn nói “lấy độc trị độc” là thế. Ngoài ra chứng 
bệnh cũng làm cho tinh thần của bệnh nhân suy sụp 
không kém, thậm chí còn có thể giết bệnh nhân nhanh 
hơn. Cá nhân tôi bây giờ đã có kinh nghiệm về hóa 
chất này trên cơ thể mình. Hóa trị giúp tiêu diệt những 
tế bào bệnh đã đành, nhưng đồng thời nó cũng không 
ngần ngại giết luôn những tế bào khỏe của bệnh nhân. 
Giữa những bệnh nhân cùng trị liệu với tôi, có một bác 
sĩ Việt Nam cũng chạy hóa trị. Anh chỉ vào lứa tuổi 
trung niên, nghĩa là sức khỏe còn tốt lắm, thế mà anh 
cũng phải bỏ cuộc vì không chịu nổi các phản ứng phụ 
quái ác của thuốc hóa trị, đến độ có lần anh đã phải vào 
cấp cứu ngay trong khi đang vào thuốc tại văn phòng 
của bác sĩ trị liệu cho anh. Tùy theo bệnh trạng của 
mỗi bệnh nhân để bác sĩ tiến hành phương thức chữa 
trị khác nhau. Tôi bị ung thư đường ruột nên bác sĩ mổ 
một chút ở nơi ngực và đặt vào dưới da một cái ống nhỏ 
bằng nhựa được nối bằng một sợi dây cũng bằng nhựa 
chạy từ cuối ống nhựa xuống đến phần ruột là bộ phận 
sẽ trực tiếp nhận thuốc hóa trị lỏng. Khi về nhà tôi còn 
phải mang theo bên mình một cái máy nhỏ có nút mở/
đóng để kích thích thuốc tiếp tục chảy vào cơ thể. Xem 
ra cũng lỉnh kỉnh lắm, nhưng biết làm sao hơn. 

Trong thời gian trị bệnh, nhất là những lần đến 
nhận thuốc hóa trị tại văn phòng bác sĩ, tôi cố quên đi 
sức khỏe còn kém của mình và cứ muốn an ủi chia sẻ 
tâm tình với các bệnh nhân khác. Tôi tin rằng đây phải 
là một “phép lạ” cho tôi, vì càng ngày tôi càng thấy 
mình được Chúa cho khỏe hơn, nhờ đó tinh thần tôi 
cũng được phấn chấn và thanh thản hơn. Một lần khi 
đến trị liệu, và khi đang ngồi chung với các bệnh nhân 
khác trong hàng ghế đợi “chạy thuốc”, tôi thấy một bà 
Mỹ trắng khóc sướt mướt ngay bên cạnh tôi. Tôi đoán 
bà chỉ vào tuổi trung niên, nhưng giọng nói lại để lộ nét 
già nua trước tuổi. Bà bỗng quay qua nắm lấy tay tôi rồi 
khóc lớn tiếng một cách thật tự nhiên. Bà vừa khóc vừa 
mếu máo đủ cho mọi người cùng nghe, “I want to die. I 
don’t want chemo. It’s an awful pain. - Tôi muốn chết. 
Tôi không chạy hóa trị đâu. Đau kinh khủng lắm.” Có 
khoảng 4-5 bệnh nhân ngồi đó, ai cũng thấy tội nghiệp 
cho bà. Tôi cũng quay qua nắm lấy tay bà, muốn an ủi 
bà một chút. Tôi chỉ biết vỗ vỗ vào tay bà và nói nhỏ 
với bà, “You’ll be ok, You’ll be ok!” Nói xong, tôi bỗng 
nhận ra mình “vô tích sự” vì chẳng giúp được gì hơn 
cho bà, nhưng sau đó mỗi lần gặp bà đến chạy hóa trị 
thì bà lại vui vẻ chào tôi trước. Tôi nghe trong lòng lại 
có thêm niềm vui, một niềm vui tuy nhỏ nhưng tôi biết 
là đến từ trên cao, từ Thầy Chí Thánh của tôi.

Đã nhiều năm nay, kể từ khi đến Mỹ, vợ chồng 
tôi may mắn được sinh hoạt trong Hội Cựu Đệ Tử Dòng 
Chúa Cứu Thế Nam Cali. Đây là một hội đoàn thân hữu 
mà chồng tôi là một người cựu tu sinh và là thành viên. 
Với mục đích nâng đỡ tinh thần cho nhau trong những 
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biến cố vui buồn của cuộc sống, Hội thường tổ chức 
những buổi họp mặt để tạ ơn Chúa hoặc để cầu nguyện 
cho nhau. Kể từ khi biết mình mang cơn bệnh nan y, tôi 
hằng mong được anh chị em trong Hội cầu nguyện cho. 
Sáng ngày 20-4-2016, tức là khoảng 2 tháng sau khi 
được trị liệu hóa chất, tôi nhận được thông báo có Cha 
John Trần Quý, cựu Linh hướng của Hội, và một số anh 
em Cựu Đệ Tử đến sinh hoạt tại nhà một thành viên 
trong Hội. Vợ chồng tôi liền đến xin cầu nguyện. Trong 
30 phút trước bàn thờ có dung nhan Lòng Chúa Thương 
Xót, cha Quý và anh em đã đặt tay cầu nguyện xin ơn 
chữa lành cho tôi. Tôi thực sự được đánh động bởi tâm 
tình của Cha cựu Linh hướng khi cha cầu nguyện thay 
cho tôi như sau: “Lạy Thiên Chúa là Cha Nhân Lành, 
con là Con Gái của Cha đây. Cha đã dựng nên con theo 
hình ảnh tốt lành của Cha và đã đem con vào đời. Cha 
đã dùng hằng tỷ tế bào để dựng nên thân xác con tinh 
tuyền, nhưng vì sự yếu đuối và tội lỗi của con mà thân 
xác con đã ra hư nát. Cúi xin Cha thương xót và chữa 
lành cho con theo Lòng Thương Xót của Cha. Trong 
danh thánh của Đức Kitô Con Yêu Dấu của Cha, con 
dám xin Cha đụng chạm và thanh tẩy mọi tế bào tội 
lỗi của con. Amen” Và cùng với tinh thần vừa đạo đức 
thánh thiện vừa thân tình của Cha và các anh chị, trong 
âm thầm tôi đã tha thiết van xin Chúa là Cha Nhân Từ 
thương xót và chữa lành cho tôi theo ý của Ngài.

 

Một lần khác là chiều ngày 18/5/2016, vợ chồng tôi 
được Hội mời đến tham dự nghi thức “Một giờ với Mẹ 
Maria”, cũng là sinh hoạt trong tháng hoa của Đức Mẹ. 
Trong phần lần chuỗi Mân Côi, Hội dành riêng chục thứ 
tư để xin Đức Mẹ cầu bầu và chữa lành cho anh chị em 
ốm đau, với ý nguyện như sau: “Xin Mẹ ủi an, nâng đỡ 
các Cha các Thầy trong Dòng, các anh em CĐT cùng 
những thân quyến đang đau ốm, nhất là anh chị em đang 
hiện diện hôm nay”. Rồi đến phần lần chuỗi Thương 
Xót, một người trong Ban Chấp Hành cầu nguyện xin 
Chúa chữa lành cho những người đau ốm đang hiện 
diện: “Lạy Thiên Chúa là Cha của con. Con tin rằng 
nếu Cha muốn, thì con sẽ được lành mạnh. Cảm tạ Cha 
đã sinh ra con. Khi tạo dựng nên đất trời, Cha đã nghĩ 

đến con. Trước khi con được tượng hình trong dạ mẹ, 
Cha đã đếm các tế bào trong thân thể bụi đất của con, 
Cha đã đặt tên cho con. Nhưng rồi có những năm tháng 
con đã đi hoang xa lìa Chúa, thân thể và linh hồn con 
bị ràng buộc bởi tội lỗi trên khắp nẻo đường dương thế. 
Hôm nay thể xác con đang mang mầm mống bệnh tật 
là hậu quả của tội lỗi. Nhưng con biết Cha không nỡ bỏ 
con. Con tin chắc chắn Cha vẫn hết mực thương con. 
Con xin hoàn toàn trông cậy vào lòng thương xót hải hà 
của Cha, xin Cha tha thứ, đụng chạm, và chữa lành hồn 
xác cho con theo lượng từ bi của Cha. Amen.” Tôi lắng 
nghe và hiệp lòng với lời cầu nguyện đầy cảm xúc này 
và thấy lòng mình mềm ra trong tâm tình van xin Đức 
Mẹ chữa lành. Tôi chưa bớt xúc động thì lại được Hội 
mời dâng lời cầu nguyện thay cho 3 anh chị em đang 
gặp khó khăn về sức khỏe. Tôi vâng lời và xin với Chúa 
như sau: “Ba anh chị em chúng con xin cúi đầu cảm tạ 
hồng ân Chúa và Mẹ đã thương ban cho chúng con sự 
bình an trong tâm hồn, tuy chúng con đang phải đi đoạn 
đường đau đớn mà Chúa đang muốn tôi luyện chúng 
con. Xin Chúa và Mẹ ban cho 3 anh chị em chúng con 
đây đang chịu thử thách, biết tin tưởng phó thác vào 
lòng thương xót của Chúa là Cha. Nếu đẹp lòng Chúa 
và Mẹ, thì xin cho chúng con được chữa lành. Amen” 
Đến đây, tôi thực sự nghẹn ngào vì đã được Chúa đụng 
chạm chữa lành theo lòng thương xót và quyền năng 
của Ngài. Sáng hôm sau, vừa thức giấc, tôi vội gửi lời 
nhắn đến cho Hội: “Tạ ơn Chúa, cám ơn các anh chị 
đã cầu nguyện cho em. Tối qua về nhà em cảm thấy rất 
bình an, và ngủ được vài tiếng đồng hồ. 

Trong gần 12 tháng điều trị, ngoài những phản ứng nhẹ 
của cơ thể như đau ở vùng bụng, đi tiêu chảy, khô môi, 
mất ngủ, rụng tóc, thì chưa lần nào tôi bị phản ứng phụ 
hành hạ mạnh mẽ đến độ phải đi cấp cứu (như theo lời 
bác sĩ hướng dẫn), trong khi vài người trong số bệnh 
nhân tôi quen đã phải kêu xe cứu thương. Sau khi trị 
liệu được khoảng 8 tháng, tôi thấy sức khỏe mình có 
phần khả quan hơn nhiều, và tinh thần được bình an bội 
phần. Tôi nhận ra đây là hồng ân thật lớn mà Chúa đã 
ban cho tôi. Thấy tôi được khỏe hơn, An đề nghị theo 
An đi thăm nhà dưỡng lão trong thành phố. Tôi không 
từ chối, lại thấy thích thú với công tác này. Mỗi khi 
đến thăm các bác già nua neo đơn nằm im trên giường 
bệnh, tôi lại nghĩ đến tình trạng sức khỏe của mình để 
cảm tạ Chúa. Chúa chưa muốn tôi nằm liệt giường, 
Chúa còn cho tôi đi lại được, thì cũng có nghĩa là Chúa 
đang muốn tôi làm gì đó cho Chúa. Trong hy vọng và 
hân hoan, tôi thưa với Chúa, “Lạy Chúa xin hãy dùng 
con theo ý Chúa.” Từ đó, mỗi tuần tôi đều theo An đi 
thăm nhà dưỡng lão vài ba lần tùy theo sức khỏe cho 
phép, và tôi nhận ra đây là liều thuốc có sức mạnh vạn 
năng Chúa dành cho tôi để giúp tôi phục hồi sức khỏe 
của mình, cả thể xác lẫn tinh thần.



Tập San An Phong - Xuân Đinh Dậu - 201736 37Tập San An Phong - Xuân Đinh Dậu - 2017

Lần cuối cùng tôi gặp bác sĩ trị liệu là ngày 20 
tháng 10 năm 2016. Hôm đó, với kết quả chụp PET 
scan (Positron Emission Tomography – Cách hóa trị 
chất cao cấp và chính xác nhất) trong tay, cũng là lần 
chụp quang tuyến cuối cùng sau mấy chu kỳ chạy hóa 
trị, người bác sĩ Ấn Độ nhìn tôi và mỉm cười nói, “Chúc 
mừng bà. Kết quả trị liệu của bà khả quan lắm”. Bác 
sĩ chỉ nói như thế mà tôi cảm thấy sức khỏe mình như 
đã được phục hồi hoàn toàn. Bác sĩ còn dặn dò vài 
điều quan trọng nữa, gồm cả những cái hẹn kế tiếp. Ra 
phòng ngoài, tôi thấy yêu đời lạ thường, gặp các cô y-tá 
tôi thấy mến họ hơn. Tôi bỗng nhớ đến một trường hợp 
đầy ý nghĩa lạc quan của một thành viên trong Hội Cựu 
Đệ Tử nhiều năm trước. Số là có một anh Cựu Đệ Tử 
cũng bị ung thư đường ruột như tôi, và sau nhiều lần 
hóa trị cũng như được các Cha Linh hướng đặt tay cầu 
nguyện, thì anh đã được lành bệnh cho đến hôm nay. 
Ngày anh được bác sĩ cho biết tin vui, bạn bè đến chúc 
mừng và hát “Happy Birthday” với anh. Với ý nghĩ 
miên man rộn rã trong lòng, trên đường về nhà tôi ghé 
lại nhà thờ Thánh Linh, nơi mà nhiều lần tôi đã đến tạ 
ơn Chúa trong thời gian điều trị. Quỳ trong gian phòng 
Thánh Thể, tôi ngước nhìn lên chân dung Lòng Chúa 
Thương Xót và cảm nghiệm được một sự hân hoan và 
bình an đến lạ thường. Cùng lúc, tâm tình tạ ơn Chúa 
bộc lộ thật cao độ trong tâm hồn tôi khiến tôi chỉ biết 
cúi đầu xin Chúa tha thứ cho thời gian tôi đã thờ ơ với 
Chúa. Tôi đưa tay lau những giọt nước mắt thống hối 
ăn năn và biết ơn vừa mới nhỏ ra vì biết mình đã được 
Chúa thứ tha.

*

*       *

 

Hôm nay ngồi xuống viết ra trên giấy tâm tình 
tạ ơn Chúa, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. 
Tôi biết rằng trong y-khoa không bao giờ có sự bảo 
đảm lành bệnh tuyệt đối cho tôi, và tôi cũng hiểu rằng 
y-khoa chỉ là phương tiện Chúa ban cho thế gian để con 
cái Chúa không phải thất vọng rồi than trách Chúa. Tôi 
thâm tín rằng Chúa không những chỉ chữa lành phần 
xác cho tôi mà Chúa cũng đã chữa lành tâm hồn tôi 
nữa. Buổi chiều tối mùa Đông ngày 20-12-2016, với 
tâm tình tạ ơn Chúa đã ban cho tôi hoàn tất chương 
trình hóa trị trong năm qua, vợ chồng tôi đi tham dự 
buổi tĩnh tâm mùa Vọng Giáng Sinh do Cha Nguyễn 
Khắc Hy giảng phòng tại nhà thờ Chúa Kitô. Trong 
phần ngợi ca trước thánh lễ, tôi bỗng cảm nhận thêm 
rất nhiều hồng ân Chúa đã ban cho tôi qua câu hát: 
“Từng tiếng tim biết rung động, và từng hơi thở đầy 
nhựa sống, từng phút con sống trên đời, và từng giây 
phút bên người thân yêu.” Rồi tôi hướng lòng mình về 
Chúa để tạ ơn Ngài: “Hồng ân Chúa đưa con về nơi an 
vui, hồng ân Chúa chữa lành cho con, và hồng ân Chúa 
cho con được làm con Chúa.”

Và hôm nay, khi viết những tâm tình này, ngoài 
kia trời đã sang Xuân. Một mùa Xuân mới đã về với 
đất trời. Giờ đây được nghỉ ngơi tỉnh dưỡng sau khi 
cơn bệnh ngặt nghèo đã qua đi trong mùa Đông, tôi 
biết Chúa đã ban cho riêng tôi một Mùa Xuân Mới. Với 
Mùa Xuân mới, đời tôi được tái sinh trong Chúa. Tạ ơn 
Chúa.

“Con Dâu” Maria Nguyễn Thị Hải

Ngày đầu Xuân Đinh Dậu - 2017



Tập San An Phong - Xuân Đinh Dậu - 201738 39

 Đại lễ Giáng Sinh vừa kết thúc, tuy nhiên khi 
bầu khí thiêng liêng và hân hoan trên khắp thế giới vẫn 
chưa lắng đọng hoàn toàn... thì người Việt lại đã tưng 
bừng đón tết Nguyên Đán, xuân Đinh Dậu. Chắc hẳn 
ai trong chúng ta cũng cảm nhận được ý nghĩa của hai 
“biến cố” –  một “đạo”, một “đời” –  vô cùng trọng đại 
ấy trong một năm.

  Thiết tưởng chẳng cần diễn giải nhiều, người 
Công Giáo cũng đã hiểu đại Lễ Giáng Sinh vốn nhắc 
nhở chúng ta về việc Chúa Giêsu xuống trần, mang xác 
phàm để chịu khổ, chịu nạn vì tội lỗi của con người và 
để cứu chuộc con người.

 Còn tết Nguyên Đán, giao điểm giữa năm cũ và 
năm mới. Đây là một phong tục truyền thống cao đẹp 
mà đa số người Á Châu nói chung, người Việt nói riêng 
vẫn duy trì qua bao thế kỷ. 

Tân Xuân trở về, thiên nhiên đổi mới, lòng người cũng 
đổi mới với bao niềm hy vọng và lạc quan. Nhưng đồng 
thời nhân dịp này mỗi người chúng ta cũng nhớ đến 
những hồng phúc của Thiên Chúa mà mình đã nhận 
được trong năm cũ để rồi tự hứa sẽ sống tốt lành hơn 
trong năm mới. 

 Ngoài ra, tết Nguyên Đán cũng thường nhắc 
nhở những ai đang hiện diện trên đất nước Hoa Kỳ, dĩ 
nhiên trong số này có chúng ta, về những sự may mắn 
và những cơ hội mình được hưởng. Một trong những 
lời thầm thĩ thông dụng trước bàn thờ đầu năm mới, 
thường là: “Lạy Chúa, con xin cám tạ những Hồng Ân 
mà Chúa đã ban cho con dù với biết bao tội lỗi, con 
không hề xứng đáng với Lòng Thương Xót của Chúa”... 

 Riêng tôi, dịp đại lễ Giáng Sinh và tết Nguyên 
Đán năm nay cũng là mùa Giáng Sinh và Tân Xuân thứ 
ba mà tôi đã được sinh hoạt chung với các anh em Cựu 
Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế (CĐT/DCCT) ở miền Nam 
Cali.

Là một CĐT thuộc thế hệ “em út”, tôi chỉ biết 
những anh em cùng lớp hoặc thêm một chút là các 
anh trên một hai lớp hoặc dưới mình đôi ba lớp. Thỉnh 
thoảng anh em cùng lớp chúng tôi cũng có dịp hội ngộ 
với nhau, gần thì 2,3 tháng nhưng cũng có khi cả năm 
mới được bắt tay nhau. Còn các bạn đồng song định cư 

ở những nơi xa xôi thì không chừng, cả một thời gian 
dài mới lại sắp xếp được để tề tựu tại Cali. Mỗi lần sum 
họp, ai nấy cũng rất phấn khởi, vui mừng vì tình anh 
em sau hơn 40 năm xa rời mái nhà Đệ Tử mà vẫn còn 
sâu đậm.

Ngoài anh em cùng lớp, tôi còn được may mắn 
làm việc chung sở với anh Trần Tiến Thành, một CĐT 
thuộc lớp đàn anh. Gần như ngày nào cũng vậy, khi 
dùng bữa trưa, hai anh em chúng tôi cũng ngồi chung 
với nhau. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện vui buồn trong 
cuộc đời, nhưng cuối cùng thì cũng quy về một điểm 
chung là thời gian ở Đệ Tử Viện. Dù nhiều năm như anh 
Thành hay chỉ vỏn vẹn có 4 năm trong  Đệ Tử Viện như 
tôi, nhưng hai anh em vẫn cảm thấy có một cái gì rất 
gần gũi và thân mật nhiều hơn so với những bạn đồng 
nghiệp khác

 

Ngày tháng dần trôi, rồi đến dịp lễ Giáng Sinh năm 
2014, anh Thành rủ tôi tới tham dự buổi sinh hoạt của 
các anh em CĐT mà nghe giới thiệu đều thuộc các lớp 
lớn. Buổi họp mặt này được tổ chức tại nhà anh Thành, 
có mục đích ca mừng đón Chúa Giáng Sinh. Tôi bèn rủ 
rê thêm vài anh em đồng song cư ngụ tại Little Sài Gòn 
cùng đi chung cho vui. Họ nhận lời. Thế nhưng tới ngày 
đến nhà anh Thành, bạn bè thân cận chẳng thấy “ma” 
nào cả, ngó đi ngó lại chỉ có một mình tôi... cô độc. 
Khớp thật! Trong khi chung quanh tôi, toàn những bậc 
đàn anh lớp trên, trong số đó tôi chẳng hề biết ai vào với 
ai. Không những thế, ngoài các anh CĐT, tôi còn thấy 
các chị tháp tùng mà anh điều khiển chương trình - nôm 
na là MC - gọi là các “Con Dâu Nhà Dòng”.

Tinh thần “Duc In Altum”
CĐT Anphongsô Lê Thế Hùng, Lớp FX. 69-75

Hải, Tuấn, Tân, Cha Khâm, Liêm, Thành, T.Dũng, Phong, Sơn
Hinh, Hùng,Thành, Đ.Mỹ, Nghĩa, Quang, Trọng

Đ.Dzũng, Đức, Sơn, N.Mỹ, Kim, N. Dũng, Hân, Toản, Q.Dũng
Minh, Long, C.Hùng, Q.Tuấn, Hòa, Cang, Lợi – (Lớp 8)
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Thế nhưng mọi người đều đã hân hoan đón 
mừng “thằng em út” ngơ ngác bước vào đại gia đình 
An Phong. Giây phút bỡ ngỡ rồi cũng từ từ qua mau để 
rồi sau đó tôi cũng hòa nhập dễ dàng vào các cuộc trò 
chuyện, ca hát và cùng ôn lại những kỷ niệm êm đềm 
của thời xa xưa. Thú thật, ngắm mấy ông anh lớn tuổi 
trò chuyện rôm rả với nhau, hát hò vui nhộn những bài 
ca bằng tiếng Latin, rồi đến tiếng Pháp, “thằng” tôi cảm 
thấy... khiếp đảm luôn. Nể quá! Tôi thầm nghĩ sao mà 
mấy ông anh thời xưa giỏi thế, bao nhiều chữ nghĩa các 
Cha, các Thầy dạy đều nhớ thuộc lòng như vậy. Trong 
khi năm 1969, tôi vào Đệ Tử Viện Thủ Đức, thì tiếng 
Latin không còn hợp thời nữa; chúng tôi chỉ được học 
vài năm tiếng Pháp với Cha Đăng và mấy Thầy ở ngoài 
vô dạy. Chữ nghĩa Pháp văn thì nay đã trả lại cho Cha, 
cho Thầy hết rồi, thành ra tôi đứng ngẩn tò te mà ngó 
mấy ông anh lớn hát hò tưng bừng.

 Thế rồi trước lạ sau quen, hết mùa Giáng Sinh 
năm đó thì đến Tết ta. Tôi cũng rủ rê các bạn cùng lớp 
tới sinh hoạt chung với các anh lớp trên, trước để cùng 
vui Xuân sau là anh em biết nhau. Thế nhưng chẳng 
hiểu vì lý do gì, các anh em trẻ ấy vẫn ngần ngại, rồi 
lần lượt “rút lui có trật tự”, nên cuối cùng cũng chỉ một 
mình tôi....đơn thân độc mã đến tham dự. Qua lần thứ 
hai này khi đến sinh hoạt, tôi đã cảm nhận được mối 
thân tình giữa các anh em đối xử thân mật với nhau như 
trong một đại gia đình, nên tôi không còn lo sợ, trái lại 
tôi đã khởi sự hòa nhập trọn vẹn với các anh, các chị.

 Khi có dịp tiếp xúc với các bạn cùng lớp, tôi kể 
lại chuyện sinh hoạt của các anh chị trong Hội CĐT, 
chẳng hạn những chuyến đi thăm nhà Dòng, lễ kính 
Cha Thánh An Phong được tổ chức tại Long Beach, rồi 
đến các buổi họp mặt Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán...  
Khi đó tôi mới được một số anh em cho biết lý do là 
“ngán” mấy anh lớn hay đọc kinh, dành nhiều thì giờ 
cho phần tâm linh, nên vẫn còn ngại ngùng chưa thể 
mạnh dạn tham gia. 

 Nhưng tôi cũng đã không ngừng cố gắng thuyết 
phục; sau nhiều lần, xem ra chiều hướng đã có sự thay 
đổi tốt đẹp. May mắn hơn nữa là vào dịp Giáng Sinh 
2015, tôi có một người bạn cùng lớp, anh Sơn Lê, từ Úc 
châu xa xôi qua thăm anh em tại Nam Cali. Thế là nhân 

cơ hội bằng vàng ấy, tôi đã mạnh dạn đề nghị tổ chức lễ 
đón Giáng Sinh ở nhà tôi. Các anh lớn đồng ý ngay. Kết 
quả thành công ngoài ý muốn, có đến 6,7 anh em lớp 
FX 69 cùng với anh Việt, lớp FX 63, đã đến tham dự rất 
vui vẻ, rất tự nhiên và nhiệt tình. Có thể nói mạnh mẽ 
rằng, thế là sợi dây huynh đệ đồng môn đã nối kết được 
các thế hệ CĐT lại với nhau.

 ... Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, tuổi đời thì 
thêm, tuổi trẻ thì ngắn lại.

Nay một số anh trong Ban Chấp Hành đương 
nhiệm (2014-2016) cảm thấy đã đến lúc cần bàn giao 
lại trách nhiệm cho “thế hệ trẻ” để tiếp nối duy trì sinh 
hoạt của Hội. Ban đầu nhiều anh em trẻ vẫn tỏ ra lo 
ngại vì sợ trách nhiệm nặng nề, nhưng khi nhận thức 
được việc làm nầy rất cần thiết, mang đầy tình cảm yêu 
thương và nhiều ý nghĩa cao quí, nên các anh em thế 
hệ trẻ đàn em cũng đã bắt đầu biểu lộ thái độ sẵn sàng 
xung phong và nhận lãnh gánh vác trách nhiệm    quan 
trọng nầy.

Tôi vẫn nhớ lời của một CĐT, anh Trần Hùng, trong 
thời còn dưới mái Đệ Tử Viện, khi Cha Giáo giao một 
nhiệm vụ khó khăn gì đó, thì bao giờ anh cũng nói: “ 
Dạ, chắc con không làm được đâu ạ”. Nhưng khi Cha 
nhắc đến ý nghĩa của hai tiếng “Xin vâng “thì lập tức 
anh cúi đầu, nhỏ nhẹ thưa: “Dạ. Xin Vâng”! 

 Đúng vậy, theo thiển ý, tất cả mọi sự đều do 
bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, và chắc chắn sẽ 
được thánh tổ An Phong dẫn dắt và nâng đỡ. Phận làm 
con, trước mọi công việc, nhất là với mục đích Phục Vụ 
trong tinh thần “Duc In Altum”, người CĐT cũng chỉ 
nên biết thưa lại: “Xin Vâng!” - theo gương của Đức 
Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.

 Sau hết, xin thân chúc tất cả quí anh chị CĐT 
và gia quyến một năm mới Đinh Dậu bình an và hạnh 
phúc.

 Cùng nhau bắt tay sinh hoạt, rất hy vọng Hội 
Cựu Đệ Tử Nam Cali chúng ta sẽ khởi sắc hơn trong 
năm mới để cùng mở ra một vận hội mới.[]

Gia Đình CĐT Nam Cali mừng Chúa Giáng Sinh (2014)



Tập San An Phong - Xuân Đinh Dậu - 201740 PB

Thuở ban đầu, mới nghe nói về anh,

Chữ “Ta-ru”, em phải hỏi loanh quanh,

Sau mới rõ, “ta-ru” là... tu xuất.

Em mỉm cười, hèn chi quá hiền lành!

“Hiền” theo em, không có nghĩa “cù lần”,

Nhưng là sức: Thu hút và tình thân;

Anh lịch lãm từ cử chỉ đến lời lẽ.

Chính bởi thế, nhiều cô muốn sát gần!

Em vội vàng xin Chúa một đặc ân:

(Không nhanh miệng, sợ có “đứa” nhanh chân!)

Hãy cho con trái tim chàng “tu xuất”,

Đời con gái, con chỉ cần một lần!

30 năm, chẳng vì “ế”; con trông

Một tấm chồng xứng đáng một ông chồng!

Chúa không “chọn” thì cho con sở hữu:

“Ta-ru” này đúng là thứ con mong!

Và cuối cùng, Chúa đã thương nhận lời:

Con tấn công bằng mắt và bằng môi:

(Mắt thì liếc, môi chỉ cần trễ xuống!)

Mới “ra quân”... Chàng đã tiêu... cuộc đời!

Chàng thủ thỉ: “Chúa muốn mình nên duyên!

Chờ có thế - Chúa ơi, con gật liền!

Hai chúng con, anh dũng lên bàn thánh,

Cùng thề ước: Yêu nhau đến triền miên!

Qua năm tháng, cuộc đời xuống rồi lên...

“Ba chìm, bẩy nổi, chín lênh đênh”,

Nhưng hạnh phúc, “con đàn lại cháu đống”,

Bởi em có... chàng “ta-ru” ở bên.

Nay xế bóng: Tóc đã bạc, răng long.

Em xác nhận: Em thỏa mãn trong lòng!

Có “Ta-ru” là em có tất cả!

Tạ ơn Chúa, Chúa đã “sa thải” chàng!

Chào Đinh Dậu, con Gà gáy cúc cu!

Đầu Xuân Mới, anh hỏi em điều ước?

Điều duy nhất mà em chỉ muốn được:

Anh kính yêu: Mãi mãi là... Ta Ru!

Xin anh, mãi mãi là... “Ta-Ru”!
                                                                                                                                                      

                                                   Maria Trần Thị Nghĩa
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 “Riêng tặng quí đồng môn Hùng Cường, Sinh Thụ, Quang Phục, 
Thiên Khuê, Paul Tám, Công Thạch... và tất cả những bạn cầm 
tinh con gà trong năm Đinh Dậu- 2017 này”

 

Những đặc tính nơi người Tuổi Dậu

 Theo luật tự nhiên, người cầm tinh con giáp 
nào ắt chịu ảnh hưởng của con giáp đó, nhiều ít còn 
tùy ngày, giờ và địa điểm chào đời. Thế nhưng khách 
quan mà nói, những người tuổi Dậu thường biểu lộ 
bản tính... gà rõ rệt hơn cả so với những người thuộc 
tuổi các con giáp khác, điển hình:

 -Ngoại hình hấp dẫn và thích phô trương: 
Người tuổi Dậu thường có dáng vẻ bề ngoài đẹp đẽ, 
thu hút; phần do “trời cho”, phần do bản tính họ không 
bao giờ để luộm thuộm hay cẩu thả. Nếu chú gà trống 
thích khoe bộ lông tuyệt đẹp thế nào thì cả nam lẫn nữ 
giới tuổi Dậu cũng đều rất quan tâm đến hình thức: Nữ 
có thể ngồi trước gương cả tiếng đồng hồ để chăm sóc 
nhan sắc, đắn đo hàng giờ để chọn y phục. Nam cũng 
không kém, luôn luôn “mày râu nhẵn nhụi áo quần 

bảnh bao”. Tuy đôi khi họ ăn mặc hơi diêm dúa, nhưng 
họ vẫn hãnh diện về bản thân đồng thời thích được 
chú ý, khen ngợi về ngoại hình.

 -Có tinh thần kỷ luật, ngăn nắp và độc đoán: 
Sự quan tâm đến bên ngoài thường đi song song với 
tinh thần trật tự, ngăn nắp và kỷ luật. Người tuổi Dậu 
thích giữ mọi thứ gọn gàng đến độ nhiều khi độc đoán 
trong quyết định, bảo thủ. Cũng vì quá “nặng phần 
trình diễn” mà họ không có nhiều chiều sâu nội tâm, 
tuy nhiên họ thẳng thắn, thành thật và cởi mở. Nói 
như vậy không có nghĩa là dễ bắt nạt là lừa phỉnh được 
người tuổi Dậu; bản tính họ thận trọng đồng thời cũng 
đa nghi cộng với sự nhậy bén khiến họ khá tỉnh táo. 

 Tương đối khó để kết bạn với người tuổi Dậu, 
bởi họ nặng tinh thần độc đoán. Thế nhưng họ lại ưa 
tranh luận mà mục đích là muốn biểu lộ mình thông 
minh, nhiều kiến thức. Do nhược điểm này họ dễ bị 
“qua mặt” hoặc bị lợi dụng nếu gặp người biết cho họ 
“đi tầu bay giấy” hay đưa họ lên tận mây xanh bằng 
những lời khen ngợi và tâng bốc...

 -Công việc và sự nghiệp: Tổng quát thì người 
tuổi Dậu làm việc chăm chỉ và luôn có ý lực hoàn tất tốt 
đẹp các công việc được giao phó. Đối với họ, sự nghiệp 
luôn luôn là điều quan trọng nhất trong cuộc đời.

 Những lãnh vực thích hợp với con giáp này: Âm 
nhạc, trình diễn, kiến trúc, thiết kế , làm vận động viên, 
quảng cáo (PR), giỏi ngoại giao và ưa chuộng sinh hoạt 
cộng đồng, biết chia sẻ và cảm thông với tha nhân... 
Ngoài nghệ thuật, người tuổi Dậu cũng dễ thành công 
trong ngành thương mại và khoa học. Nói tóm lại, một 
khi được cơ hội làm những công việc yêu thích, họ sẽ 
dốc toàn tâm, toàn lực và khả năng để hoàn thành 
nhanh chóng. Nhờ vậy, họ cũng dễ đạt tới thượng đỉnh 
sáng chói của sự nghiệp.

 Vì mang tuổi Dậu, cả nam lẫn nữ đều giống 
những con gà cần mẫn, miệt mài tìm bới hạt ngô, hạt 
thóc hay những con giun, con bọ. Đúng vậy, nhờ siêng 
năng làm việc không ngừng nghỉ, bao giờ họ cũng tìm 
kiếm ra được tiền của dù lâm cảnh khó khó khăn. Tuy 
có thể họ không giầu sụ nhưng tài chính gia đình không 

NHÖÕNG NGÖÔØI MANG TUOÅI DAÄU                

           CĐT. An-Tong Khiếm Văn Thị  



Tập San An Phong - Xuân Đinh Dậu - 201742 43

thiếu hụt. 

 Cuộc sống người tuổi Dậu tuy có nhiều thăng 
trầm nhưng khi đứng tuổi, họ rất hạnh phúc và an cư 
lạc nghiệp.

 -Tình ái: Đề cập đến việc yêu đương của người 
tuổi Dậu, nhiều người hay lôi “luật” tam hợp, tứ hành 
xung ra để giải thích; theo đó Dậu - Sửu (trâu)  Tỵ (rắn) 
hợp với nhau; nhưng Dậu khắc với Tí (chuột) - Mão 
(mèo) - Ngọ (ngựa). Nói “qua loa rờ măng” như thế, 
e thiếu sót, bởi giữa người và người, ngoài các chi tiết 
tàng ẩn còn phụ thuộc vào ngoại cảnh và nhiều thứ khác 
nữa. Tuy nhiên, tổng quát thì trong lãnh vực tình cảm, 
người tuổi Dậu cả nam lẫn nữ đều có sức quyến rũ các 
“con mồi”, thế nhưng họ thường rõ ràng trong cảm xúc. 
Một điều mâu thuẫn nơi người tuổi Dậu: Họ “nặng phần 
trình diễn” ngoại hình của bản thân đồng thời cũng chú 
trọng đến “bộ vó” của đối phương nhưng họ lại thẳng 
thắn, ghét tính không thành thật hoặc sự nhạo báng dù 
dưới bất cứ hình thức nào. Họ hết sức kín đáo về tình 
cảm; họ không đem những rung động của con tim đi 
khoe khoang...

 Nam tuổi Dậu thích được gần các mỹ nhân cốt 
để “tỏa sáng” bản thân và những ưu điểm của mình. 
Tuy nhiên trong tình yêu, họ thường chấp nhận nhiều 
sự thiệt thòi miễn sao người yêu được hạnh phúc. Thế 
nhưng cũng vì bản tính quá chú trọng đến dáng vẻ bên 
ngoài và nhiều khi lại ưa mơ mộng thái quá mà người 
nam tuổi Dậu cũng có thể khiến tình nhân hay người 
bạn đời thất vọng. Nếu không kịp thức tỉnh để sửa sai, 
họ có thể bị “đánh giá” là thiếu tế nhị khiến tình yêu/
hôn nhân đổ vỡ... 

 Nữ tuổi Dậu lại ưa gần gũi với bạn bè cùng phái 
hơn là khác giới. Họ là những người thận trọng, ý thức 
trách nhiệm cao. Trong lãnh vực tình cảm, người nữ 
tuổi Dậu cũng kiểu cách từ trong trong máu, thu hút 
nam giới nhưng tuyệt nhiên không có dáng vẻ lẳng lơ, 
yểu điệu quá mức nhưng thường có cái nhìn nghiêm 
túc và thực tiễn về cuộc sống. Nói tóm lại, một khi đã 
yêu, họ trung thực, chủ trương ổn định và cương quyết 
xây dựng “tổ ấm” đúng nghĩa.

 Dù thế nào, người tuổi Dậu cả nam lẫn nữ đều 
trọng nghĩa tình.

 Khi đã làm cha mẹ, người tuổi Dậu liền trở 
thành những cha-mẹ-gà biết quan tâm chăm sóc và 
quyết liệt “che chở” con cái. Họ là những phụ huynh 
nghiêm khắc, đòi hỏi con cái cũng phải chu toàn bổn 

phận hàng ngày; họ chú ý cả đến cách ứng xử của con 
cái ở bất cứ môi trường và hoàn cảnh nào... thậm chí 
đôi khi xẩy ra những sự “va chạm” giữa cha mẹ và con 
cái. Tuy nhiên đàn “gà con” cũng thường là những đứa 
trẻ thông minh, hiếu học, chịu khó và sốt sắng đáp lại 
những sự mong đợi của cha mẹ và thầy cô... 

Tuổi Dậu trong năm Đinh Dậu 2017

 Theo phép thần thông bói toán, nếu trong 
khoảng 3 - 5 tháng đầu của năm mới này mà người 
tuổi Dậu biết nắm bắt cơ hội ắt cuộc đời sẽ phất lên 
như “diều gặp gió”; tuy nhiên chớ bốc đồng và hấp 
tấp, nhưng trước những mỗi trường hợp, cần phải tận 
dụng bản năng trời cho tuổi Dậu là tôn trọng kỷ luật và 
ưa tuân thủ trật tự. Có thể gặp được những thuận lợi 
về mục đích mà thay đổi công ăn việc làm. Nhớ, đừng 
bảo thủ và độc đoán quá đồng thời cũng không nên đa 
nghi khi gặp quí nhân giúp đỡ hoặc những người bạn 
mới chân tình. 

 Trong lịch sử nhiều bậc thiên tài tuổi Dậu đã để 
lại biết bao công trình giúp đời cho hậu thế: Chiến lược 
gia Trung Hoa Khổng Minh Gia Cát Lượng (181-234) tự 
Khổng Minh, triết gia uyên thâm Trung Hoa Mạnh Tử 
(390 trước CN - 305 trước CN), doanh nhân can trường 
hoạt động người Mỹ J.G. Wilson (sinh năm 1909 - Kỷ 
Dậu), phân tích gia sâu sắc người Nhật Tôn Chính Nghĩa 
(sinh năm 1957 Đinh Dậu)... Tương tự vậy, người tuổi 
Dậu năm nay, đặc biệt từ giữa năm cho tới tháng 11, 
nếu biết nâng cao kiến thức và phát triển khả năng 
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chuyên môn của mình, cũng sẽ được trọng dụng và đạt 
danh vọng.  

 -Về tài chánh, người tuổi Dậu trong năm Đinh 
Dậu này “túi rủng rỉnh” đấy nhưng vẫn cần lên kế hoạch 
chi tiêu, nên giảm bớt mua sắm. Mặt khác cũng cần 
“mở hầu bao” trợ giúp những kẻ sa cơ lỡ vận, những 
người nghèo khổ vì sẽ được “trời trả công bội hậu”.

 -Về sức khỏe, tuy dồi dào, dường như không 
mấy khi bị bệnh lặt vặt nhưng nên coi chừng vào những 
tháng 9, 10 và 11, những người tuổi Dậu lao động triền 
miên hoặc miệt mài làm việc, vẫn có thể bị suy yếu 
nghiêm trọng. Nên nghỉ ngơi và đi chơi xa vào dịp nghỉ 
cuối năm.

 -Về tình cảm, những người tuổi Dậu độc thân 
sẽ gặp “ý trung nhân” đấy, đặc biệt vào khoảng gần 
cuối năm. Cần cởi mở với mối quan hệ nhưng cũng 
không nên vội vàng. Hôn nhân được tiến hành trong 
khoảng thời gian tháng 8 đến tháng 11 thì đẹp nhất.

 Trong gia đạo, người chồng hoặc người vợ tuổi 
Dậu hãy dùng sự thông minh của mình để đối xử, thông 
cảm và nhất là hiểu rõ hơn nội tâm của người phối 
ngẫu. Tuy cũng có đôi lần căng thẳng đấy, nhưng nên 
biết khôn ngoan thay vì tự ái quyết “ăn thua đủ” mà áp 
dụng chiến thuật ... “một sự nhịn là chín sự lành”. Cần 
đề phòng, khi có thể xuất hiện một vận đen tuy nhỏ 
nhưng nếu không tránh, vẫn “bé xé ra to” bởi ngộ nhận 
vốn xuất phát từ bản tính cố hữu “quá chăm sóc ngoại 
hình” phía chồng hay vợ tuổi Dậu. 

 Nói chung, so với những năm trước, Đinh Dậu 
là năm tốt đẹp hơn về gia đạo của người tuổi Dậu. 

 -Tứ hành xung nghĩa là 4 tuổi khắc/kỵ nhau; 
nguợc lại là Tam hợp, tức 3 tuổi hợp nhau.

Nhiều người lẩm tưởng càc điều xung khắc 
hay hòa hợp này chỉ áp dụng vào lãnh vực tình cảm 
nam nữ và đời sống hôn nhân. Thế nhưng, theo Định 
Mệnh học (Destinology), sự “xung” hay “hợp” còn liên 
quan cả đến hậu quả của sinh hoạt trong cuộc sống 
bất phân biệt giới tính. Theo đó, trường hợp hai người 
ở vào trường hợp tuổi “xung” nhau thì khi giao thiệp 
cũng vẫn khó cảm thông hay ăn ý nhau. Nhưng nếu hai 
tuổi “hợp” thì “chủ nhân” của hai tuổi này - đàn ông 
hay phụ nữ - vẫn cảm thấy thoải mái, dễ chịu và dễ 
dàng chia sẻ và nếu có việc hợp tác thì thảy đều “thuận 
buồm xuôi gió”. 

 Vậy “Tứ hành xung” của Tuổi Dậu là: Tí (con 
Chuột), Mão (con Mèo) và Ngọ (con Ngựa).

 Tam hợp của Tuổi Dậu: Sửu (con Trâu) và Tỵ 
(con Rắn”. 

Tạm kết

 Nói “tạm” ở đây nên hiểu rằng trang giấy có 
hạn nên việc bói toán trình bày trên chỉ có tính sơ sài, 
tổng quát chứ không thể ứng dụng chi tiết vào từng cá 
nhân. Bằng chứng như trường hợp nhiều người sinh 
năm đói Ất Dậu (1945) mà cuộc sống vẫn ung dung về 
vật chất lẫn tinh thần, tương đối thành đạt trên bước 
đường công danh sự nghiệp. 

 Nói thế, Tuổi Dậu vốn bản tính trọng sự hoàn 
hảo và qui cách, cách riêng việc chăm sóc ngoại hình. 
Thế nhưng, người Tuổi Dậu vẫn cần ý thức giá trị của 
tình cảm và linh hồn vốn hơn hẳn diện mạo. Mặt đẹp 
ắt trí óc cũng phải nhạy bén và việc xử thế phải tốt 
lành, nhân hậu. Tất cả những điều kiện ấy làm cho cuộc 
sống vuông tròn... Amen! 

 

CĐT. An-Tong Khiếm Văn Thị

(Nhận coi bói, tử vi, tướng số, phong thủy và bắt 
mạch, bốc thuốc MIỄN PHÍ trong suốt năm Đinh Dậu, 
2017 - cho tất cả những người  tuổi Dậu gốc “Ta-ru”.
Địa chỉ: “Bắc thang lên hỏi Ông Trời!”)
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       30 tháng Tư năm 1975 đất nước thống nhât, 
nhưng đồng bào lại ly tán. Lớp Savio 1963 ở Đệ Tử 
Viện Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tại Vũng Tàu 
của ngày tháng xưa cũ cũng theo dòng đời mà nổi 
trôi theo. Vài anh em đi du học trước 1975, một số 
ra đi trong tháng Tư năm 75, và đa số ra đi sau đó 
theo nhiều diện. Số còn lại sống tại quê nhà Việt 
Nam, trong đó có Linh mục Antôn Trần Thế Phiệt, 
linh mục duy nhất của lớp Savio từ ngày ấy.

Một ngày tháng 7 năm 2015, năm chú cao-
bồi-dừa Đệ Tử năm xưa ở Cap Saint Jacques tụ 
họp ở Texas, vừa lai rai vài sợi vừa tán phét với 
nhau sau 50 năm xa cách, chứ không phải để cưỡi 
ngựa bắn súng như cao bồi truyền thống xứ này. 
Năm chàng mousquetaires Cựu Đệ Tử (CĐT) đến 
từ ba lục địa khác nhau, tổ chức “họp bàn tròn” tại 
Houston, xứ Texas, nhân dịp nhà biên soạn sử học 
CĐT Vương Đình Chữ từ quê nhà được cấp visa 
đi thăm họ hàng ở xứ Cờ Hoa. CĐT Nguyễn Văn 
Năm, có tên cúng cơm “Năm Lửa”, hiện là giáo 
Sư Đại Học tại Houston, có nhà cao cửa rộng ngỏ 

ý mời và chiêu đãi anh em bốn phương về hội ngộ. 
Hơn nữa, vì cư dân CĐT vùng Houston đông nhất 
trong nhóm. CĐT kiêm cựu Thiếu Úy Hồ Nghiêm 
cũng ở vùng này. Từ Vương Quốc Bỉ, CĐT Kế 
Toán Trưởng Hồ Đức Lê bay qua tham dự và luôn 
dịp thăm ba mẹ. Trong khi đó CĐT Tiến Sĩ Luật 
Vũ Đức Vượng từ San Francisco lâu ngày chưa đi 
“thử sức bắn súng” ở Texas cũng lấy vé bay qua 
họp mặt, luôn dịp thưởng thức món thịt bò tươi và 

uống nước cam organic nổi tiếng của vùng này. Đó 
là lý do sơ khởi cho cuộc hội-ngộ-duyên-mới của 
lớp Savio 63.

       Biết có năm chú hội ngộ ở Texas, anh em 
ở đất Hoa Kỳ không tới dự được đã gọi phone 
chúc mừng hỏi thăm ríu rít tình đệ huynh. Đây là 
thời điểm lịch sử năm anh em tạo được duyên mới 
duyên lành cho lớp Savio. Tiến Sĩ Vượng góp ý mở 
ngay một email group lấy tên “Saviogroup” để “Ta-
ru” Savio trên khắp thế giới có thể hàn huyên tâm 
sự, nhắc lại chuyện cũ bàn chuyện mới cho bõ bao 

Hội Ngộ Duyên Mới
Savio tính sổ đoạn trường,

Duyên xưa nợ cũ – con đường hôm nay.

Tôma Nguyễn Văn Đức

Lớp Savio 1962-63, trước Hang Đá Đức Mẹ Lộ Đức, Đệ Tử Viện DCCT Vũng Tàu
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năm tháng xa nhau. Kỹ sư computer Daminh Trần 
Ngữ nhanh tay làm liền, dân Cao học Hành chánh 
mà. Thế là “Saviogroup” ra đời. Hình cũ đen 
trắng, hình mới mầu mè, bài viết chọc nhau cười 
chọc nhau giận, đã có Saviogroup bắc cầu tri âm... 
Những hình ảnh “thiên thần” hoặc “nhất quỉ nhì ma 
thứ ba… Đệ tử” của hơn nửa thế kỷ trước nay được 
dịp đưa lên mạng, làm vỡ òa cả một không gian 
tuổi thơ dấu ái. Ai cũng có thể nhìn lại “dung nhan 
rất ư thần thánh” của mình trong những tấm ảnh cũ 
vàng úa theo thời gian vô tình. Vì tấm hình nhỏ và 
cũ, nhiều vị có thể không nhận ra mình của “ngày 
xưa hoàng thị”. Trong một tấm hình khá rõ hơn của 
niên khóa 1963-1964 (dưới đây), kế toán trưởng 
Hồ Đức Lê đã chịu thương chịu khó gắn cho mỗi 
người một con số để giúp nhau nhận diện. Ai không 
tự nhận ra mình thì rán mà chịu. Và dĩ nhiên, vì 
“kẻ mất người còn”, nên biết được vài bạn thực sự 
đã “chết” và mất trong trí nhớ của người còn sống 
vì không ai nhớ ra tên. Thời buổi internet, mình 
có thể nói chuỵên với bạn khi bạn đang ngủ ở bên 
kia nửa vòng trái đất. Khi nào bạn dậy sẽ trả lời. 
Thật là thần kỳ. Hoặc cũng có thể nói chuyện Viber 
cả giờ đồng hồ không tốn tiền. Nói không tốn tiền 
nhưng phải mua iphone hay ipad rồi hàng tháng 
phải trả tiền nối mạng đấy, vì người Mỹ nói “noth-
ing is free” mà lị. Tuy nhiên được gặp lại nhau qua 
internet ở tuổi U-7 là một niềm vui như món quà 
Chúa Cha ban cho trong những ngày bonus cuối 
cùng còn lại.

       Quá khứ quay về sau 50 chục năm, quay về 
cái thời chỉ lo tu học. Bây giờ thử lục trí nhớ để biết 
những gì còn lại và những gì đã mất. 

Niên khóa 1962-63, lớp Sixième A Đệ Tử 
viên Huế nhập chung với lớp Sixième A Đệ Tử viện 
Vũng Tàu làm thành lớp Cinquième. Sĩ số lên đến 
55. Trong ảnh thì đếm thấy còn 49 mống.  Chúng 
tôi chọn thánh Dominique Savio làm thánh bổn 
mạng. Anh em muốn làm thánh chứ không phải vô 
cớ mà chọn ông thánh trẻ này. Cha Yoan Nguyễn 
Đức Thống dạy Latin và làm cha linh hướng. Ngài 
giao cho chúng tôi một cỗ tràng hạt năm màu để 
thay phiên nhau lần chuổi mỗi ngày một người. 
Mục đích để cầu cho nhau được bền đỗ. Tháng Tư 
1975 cha Thống rời quê hương và đã qua đời tại 
Hoa Kỳ. Kế đến là cha Đỗ Đức Hùng dạy Pháp văn 
và là cha giáo đặc trách lớp. Nay cha Hùng cũng 

theo chân số đông con cái vào đời làm cựu linh 
mục và hiện cư ngụ tại Pháp.

Giải Nhất Cecilia Niên Khóa 1963-64

       Sau một năm chung sống hát hò với nhau, 
lớp Savio đoạt giải Cécilia niên khóa 63-64 với bài 
“Tiếng Vọng Sông Thao”. Ca Trưởng Nguyễn Văn 
Thiệt điều khiển ca đoàn và Nguyễn Mạnh Hiệp 
solo, tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Đây là một thành 
tích tập thể nhớ đời của lớp Savio. Có lớp không 
được vinh dự này, chứ không phải cứ hát hay là 
đoạt được giải. Mới quatrième mà đọat được giải 
Cécilia là vinh dự lắm, mặc dù lớp chúng tôi không 
có ca trưởng giỏi cho tất cả các niên khóa. Mỗi 
năm một ca trưởng được lên trong tinh thần dân 
chủ. Năm cinquième chúng tôi ca bài “Jêricho” với 
ca trưởng Nguyễn Văn Năm. Những năm sau đó 
chúng tôi có thêm ca trưởng Trần Ngữ. Chắc chắn 
là chúng tôi hát hay, hát hay với kỹ thuật điêu luyện 
mới được giải nhất chứ. Ai không tin, hãy tìm lại 
băng cassette mà nghe. Giá mà con giữ được cuốn 
cassette này chắc hái ra tiền đấy. Có “ta-ru” Cựu Đệ 
Tử nào mà không hay hát. Tiếng Mỹ có câu” Fact is 
fact”. Lớp Savio thắng giải Cêcilia niên khóa 63-64 
là thế.

 Năm troisième chúng tôi lên Đoàn Lớn và 
chuẩn bị thi BEPC (Brevet d’Étude du Premier 
Cycle). Anh em chúng tôi rất là hạnh phúc được 
ở vào giai đoạn Nhà Dòng cho học chương trình 
Pháp và được đi thi để lấy bằng như học sinh các 
trường Tây. Niên khóa này có phần rút ngắn vì phải 
di chuyển trường tạm lên Sàigon-Chợ Lớn trước 
khi dời về Thủ Đức. Thời trước chúng tôi, các chú 
được dậy chương trình Pháp nhưng không thi lấy 
bắng; còn sau thời chúng tôi, các chú chuyển qua 
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chương trình Việt và lấy bằng Việt. Trước khi đi thi 
Brevet chúng tôi đau buồn vì mất bạn Giuse Trần 
Ngọc Tâm, bào đệ của cha Paul Trần Ngọc Anh. 
Tâm nhập vào lớp chúng tôi năm quatrième và vì 
có nhiều bạn cùng tên nên đổi thành tên Sâm. Đây 
là cái tang đầu tiên của lớp Savio lúc anh em chúng 
tôi tuổi chưa tròn đôi mươi.

 Từ năm troisième đến năm terminale, vào 
mỗi mùa hè anh em chúng tôi phải lấy một cái 
bằng. “Trời hồng hồng, sáng trong trong… Hè về, 
hè về, nắng tung nguồn sống khắp nơi...” nhưng 
chúng tôi phải chúi mũi vào sách vở đâu được rong 
chơi câu cá. 

 Năm seconde chúng tôi về Chợ Lớn. Mỗi 
năm có rơi rụng vài anh em. Con tàu Savio cứ 
chạy, ai “xuống bến” nào thì xuống. Năm này 
chúng tôi thương tiếc mất thêm bạn Yuse Uông 
Đình Phùng. Phùng đau đầu, xin ban giám đốc 
tạm nghỉ một thời gian. Trong một buổi chiều 
định mệnh, Phùng nhờ anh em lấy xe gắn máy 
chở từ nhà ở đường Nguyễn Thông lên thăm 
chúng tôi, anh bị xe tải tông và mất ở bênh viện 
chiều hôm đó. Khi Phùng mất, anh em chúng tôi 
vẫn chưa tròn đôi mươi.

Cuối năm này chúng tôi lấy Tú Tài Một, 
chương trình Việt ban C. Mùa hè năm première, 
lấy luôn Tú Tài Hai.

 Năm terminale là năm Tết Mậu Thân, chỉ 
có Dominique Nguyễn Ngọc Diệu thi BAC Deux 
và đậu. Anh em còn lại vui vẻ với hai bằng Tú 
Tài Việt. Từ đây chấm dứt chương trình Pháp ở 
Đệ Tử viện.

 Rồi chúng tôi khai mào giai đoạn Sinh Viên 
Dự Tập với lớp première. Sau một năm Dự tập 
nhà Dòng mở nhà Tập cho những ai muốn vào. 
Antôn Trần Thế Phiệt và Dominique Nguyễn Văn 
Thiệt vào nhà Tập với cha giao Dubé. Sau năm 
thử thách, Thiệt chào thua ra về, bỏ lại người anh 
em là Trần Thế Phiệt sau này trở thành linh mục 
DCCT duy nhất của lớp.

 Năm 1973, Giacôbê Đặng Ba, Tôma 
Nguyễn Văn Đức, Anphongsô Nguyễn Thanh 
Khiết, Yuse Trần Đức Mỹ, và Phêrô Hoàng Toán 
vào nhà Tập sau khi xong Cử Nhân ở các đại học 

đời. Cha Giacôbê Nguyễn Hữu Sơn là cha giáo 
tập Việt Nam đầu tiên. Sau một năm tu tập, Mỹ 
rời anh em; số còn lại khấn dòng và vâo Học viện 
DCCT ở Thủ Đức. Anh em gặp lại thầy Phiệt.

 Năm 1978, Cộng Sản chiếm nhà Thủ Đức, 
các thầy thuộc lớp Savio từ giã luôn cuộc đời tu 
hành sau nhiều năm tu luyện. Trước đó tháng tư 
1975, Khiết cũng đã theo cha Thống di tản ra 
nước ngoài. Khiết qua Canada, chuyển dòng và 
chịu chức tại đó.

 Sau mười hai năm tu học với nhau, lớp 
Savio nguyên thủy với 55 chú chỉ có một chú 
“đến đích” linh mục DCCT, đó là cha Antôn 

Trần Thế Phiệt. Anh em chọc, Phiệt “trần thế” 
mà lại làm linh mục.”   

Linh Mục Anton Trần Thế Phiệt

Ngày 21 tháng 6 năm 1975, gần hai tháng 
sau 30 tháng tư, thầy Antôn Trần Thế Phiệt chịu 
chức tại DCCT Kỳ Đồng với cha Lợi, cha Duy, 
cha Sang.... Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn 
Văn Bình truyền chức. Sau hai tuần chịu chức, 
cha Phiệt nhà ta và cha Lợi lên Fyan thay thế các 
cha Canada, nơi mà các cha đã thực tập nhiều 
năm trước. Đến tháng 7 năm 1977 cha Phiệt đi 
“tù cải tạo” ở trại Đa Bình, Bảo Lộc. Lần này Cha 
phải “tu huyền” cho đến 1984, sau đó mới được 
“tu thật” với Đức Cha tại Tòa Giám Mục Đà Lạt 
trong mười năm nữa. Năm 1994 xong quản chế, 
cha Phiệt về làm cha xứ Tùng Lâm, Đà Lạt cho 
dến 2012. Sau khi xây cho giáo xứ một nhà thờ 
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khang trang cha Phiệt xin về lại Fyan, nơi Ngài 
đã yêu thương từ lúc còn ở Học viện. Về giáo họ 
Rơlơm, cha xây lại nhà nguyện cho con chiên, và 
hiện tại đang xây một nhà nguyện khác cho giáo 
điểm Phitô, cũng ở quanh vùng Fyan. Tất cả giáo 
dân người dân tộc đều thương mến vị linh mục 
luôn hy sinh vì đoàn chiên. Vì lo lắng xây nhà 
Chúa nên mắt của Cha gần như mù. Cha Trần thế 
Phiệt, một người nhỏ con nhất lớp lại làm nhiều 
chuyện vĩ đại hơn cả. Dù gặp nhiều khó khăn 
sau khi chịu chức linh mục, cha Phiệt vẫn trung 
thành với lý tưởng rao giảng cho người nghèo. 
Cha cũng thích viết lách cho mình và cho anh 
em mình. Trước 75 Cha gửi chuyện phiếm cho 
báo Chính Luận kiếm cơm thời Sinh Viên Dự 
Tập; nay Ngài viết bản tin Fyan cho Tỉnh Dòng. 
Ngoài ra cha Phiệt cũng có dạy Học Viện ở Kỳ 
Đồng vài năm.

          Nhà thờ Giáo Xứ Tùng Lâm, Đà Lạt

Anh em còn lại không tu đạo thì về tu 
đời. Nhà Dòng đã “tiên đoán” và chấp nhận tình 
huống này. Kiểu này gọi là các cha “gọi nhiều” 
mà Chúa “chọn ít”. Quá ít đến độ chỉ có một. 
Nhưng có một còn hơn không. Nhiều lớp chẳng 

có mống nào “đến đích” hoặc “đứt gánh giữa 
đường” hoặc “rũ áo từ quan” thì đã sao. Nói về 
học vấn , giữa đám “ta-ru”, có Tiến sĩ luật Vũ 
Đức Vượng, Giáo Sư Đại Học Houston Nguyễn 
Văn Năm. Phần đông anh em đều có được Cử 
Nhân trước 1975. Về quan võ, thì chỉ tới Đại Úy 
là cao nhất và cũng chịu cảnh tan hàng năm 1975. 
Xin trích ngang để cùng chia sẻ: Đại úy Chu 
Cao Phục, nghành Quân Nhu - Đại úy Nguyễn 
Xuân Sử, binh chủng Dù. Sử là dân “Con Tôm 
Con Tép” - Chiến Tranh Chính Trị - nên ra tuốt 
Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phú nằm “bóc lịch” tám 
năm – Còn Thiếu úy thì có Vương Đình Chữ, Vũ 
Văn Binh, và Hồ Nghiêm. Với kiến thức văn hóa 
được trang bị “tận răng” từ trong Đệ Tử Viện, 
anh em đều đã một thời có cơ hội giúp đời qua 
nhiều trách vụ quan trọng trong nhiều tầng lớp xã 
hội miền Nam. Công ơn Nhà Dòng là đây.

Nhà Dòng đào tạo để làm việc cho Chúa. 
Cha Phiệt làm việc trong Dòng; cha Khiết cũng 
làm việc cho Chúa nhưng Dòng khác. Mọi anh 
em đều làm việc cho Chúa theo hoàn cảnh của 
từng ơn gọi riêng: Năm, Ngữ, và Nghiêm lo ca 
đoàn. Có một người anh em đặc biệt vẫn trung 
thành theo đuổi việc Chúa trong mọi hoàn cảnh: 
đó là Vũ Văn Binh. Khi mọi người rời Vũng Tàu, 
Binh vẫn ở lại Hải Xuân, Rạch Dừa. Ngay cả 
trước khi vào Đệ Tử Viện, Binh đã là dân ở địa 
phương này. Sau 1975, Nguyễn Văn Đức xuống 
rủ Binh vượt biên nhưng Binh từ chối, cho dù ghe 
tàu ồn ào rời bến ngay sau nhà Binh. Binh cương 
quyết “bám trụ” ở lại làm việc Chúa tại giáo xứ 
Hải Xuân. Tên gọi được ghép thành bởi dân di 
cư từ Hải Phòng vào Xuân Lộc. Cũng đúng theo 
luật Thiên Nhân Địa: người Hải Phòng, đất Xuân 
Lộc; nhân trước, địa sau. Binh tự tìm tòi học hỏi 
thần học không giống một số anh em được vào 
học thần học ở Học viện của Dòng, nhờ Thần 
Linh Chúa và cha Thống dẫn dắt. Trong nhiều 
năm, Binh phụ trách dạy giáo lý tân tòng, con 
nít, người lớn và hôn nhân. Xuống Hải Xuân, hỏi 
thầy Binh thì đến đứa con nít cũng biết. Thầy 
Binh “nổi tiếng” qua 10 bài giáo lý hôn nhân, 
nhờ thầy đã sống ơn gọi gia đình nên nắm rất kỹ 
về “lý thuyết lẫn thực hành” trong đời sống hôn 
nhân. Có lẽ thầy được nổi tiếng hơn các cha là ở 
chỗ này. Thầy cũng được mời đi dạy ngoài giáo 
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xứ nữa. Thầy Binh còn dạy giáo lý và giảng trong 
nhà thờ khi cần thiết. Nay về hưu, thầy Binh rât 
bằng lòng vì đã sống theo lý tưởng DCCT suốt 
cuộc đời, không phí công Nhà Dòng.

Ngoài những việc trong nhà thờ, anh em 
dù ở hải ngoại hay tại quê nhà đều cũng giúp 
người “tất bạt” ngoài xã hội qua nhiều công 
việc của mình. Tiến sĩ luật Vũ Đức Vượng giúp 
ngành giáo dục Việt Nam và có website “Trồng 
Người”. Còn Giáo Sư Nguyễn Văn Năm, ngoài 
những giờ dạy đại học, thường phụ giúp bà con 
Việt Nam trong các ban ngành xã hội ở Houston. 
Ngoài ra, giữa chúng tôi có một “cụ” 71 tuổi nay 
vẫn còn bận rộn nhiều với các đoàn thể Công 
Giáo trong nước, đó là cụ Vương Đình Chữ, nhà 
biên soạn sử học. Chữ đã soạn xong cuốn “Lịch 
Sử Giáo Phận Vinh”, nơi “cụ” chào đời. Cùng 
lúc “cụ” kiêm luôn chức thư ký Câu Lạc Bộ 
Phaolô Nguyễn Văn Bình do Đức Cha Nguyễn 
Thái Hợp lập ra ngày 30-12-2006 và cũng là phụ 
tá Thư Ký Ủy Ban Công Lý Hòa Bình. Trước 
75, “cụ” là Thiếu úy Biệt Phái cho Ủy Ban Quốc 
Gia Nhân Lực. Sau 1975 vài năm, “cụ” làm cho 
báo Công Giáo và Dân Tộc, có lúc lên tới chức 
Phó Tổng Biên Tập. (Đây là tờ báo mà một số 
người Công Giáo không ưa mấy, tuy làm được 
một số việc thông tin cho giới Công giáo lúc 
chưa có internet). Trong chế độ Cộng Sản độc 
tài, báo tư nhân sống được là nhờ biết luồn lách 
cho hợp ý của ban Tuyên Huấn. Tờ báo tuy mang 
tên “Đứng Dậy” nhưng đã phải “nằm xuống” vì 
không chịu lom khom cho hợp ý Đảng. Còn tờ 
“Tin Sáng” mà nếu muốn “sáng” hơn Bác và 
Đảng thì phải tắt thôi. Chuyện dễ hiểu mà. Đó là 
những gì người viết biết được về công việc của 
anh em lớp Savio khi vào đời đã làm hay đang 
làm cho đồng loại, có thể nói từ căn bản đào tạo 
của Nhà Dòng năm nào.

Về kẻ còn người mất, thì Cha Trên Trời 
cũng đã đón nhận Tâm năm troisième, Phùng 
năm seconde; Lê Tinh Huy, trung úy dù, giải ngủ 
sau khi bị thương ở Hạ Lào, di tản ngày 30 tháng 
tư 75 và mất ở Nam Cali; Nguyễn Tuấn Ký qua 
đời vì bệnh tâm thần; Nguyễn Hữu Nhơn, học 
nhất nhì lớp, quyên sinh sau nhiều năm tù, cũng 
vì tâm thần; Kim mất tại USA; Hồ Đắc Thăng 
bị bắn chết khi trốn tù cải tạo. Cha Khiết qua tu 

hội khác ở Canada, đi rao giảng cho dân trên Bắc 
Cực, ăn uống cực quá, chỉ mì gói, bị bệnh liệt 
thần kinh và mất tại Canada trước chú của mình 
là cha Thống. Không biết còn ai “đã khuất” mà 
mình không hay tin nhỉ?

Nhiều anh em rời “chuyến tàu Savio” bằng 
nhiều cách, nhiều kiểu. Có khi Chúa gọi, có khi 
chưa gọi cũng đã “chuyển tầu rẻ lối”. Những anh 
em còn sống cũng tự do hết mình trong ý hướng 
hội-ngộ-duyên-mới. Có người biết mà không 
tham gia Saviogroup, có người muốn tham gia 
nhưng không có phương tiện internet, có người 
chỉ tham gia khi có dịp gặp nhau. Không có gì 
quí bằng tự do là thế.

Bác Tài, Bình, Mỹ, Cha Phiệt, Binh chủ nhà, 
Năm, Chữ, Lê, Vượng, Thiệt.- 07/05/2016

Tháng bảy mưa ngâu “ngưu lang gặp chưc 
nữ”, anh em Savio gặp nhau. Tháng bảy 2015, 
năm chú cao-bồi-dừa gặp nhau ở Houston; một 
năm sau cũng tháng bảy chín chú lại gặp nhau tại 
Vũng Tàu, quê hương dấu yêu năm xưa, nay đã 
có lắm đổi thay cùng tuế nguyệt. Năm, Vượng 
từ Hoa Kỳ về. Lê từ Bỉ cũng về. Hồ Văn Bình từ 
Huế vào. Trần Đức Mỹ từ Long Khánh xuống. 
Chữ và Thiệt ở Sàigòn ra. Từ Fyan, Cha Phiệt 
xuống để gặp anh em và cùng dâng thánh lễ cầu 
bình an cho người sống và tưởng nhớ những anh 
em đã ra đi. Thánh lễ được cử hành tại DCCT 
Bãi Dâu. Khi cha Louis Nguyễn Văn Qui bị 
“dzí” quá phải vượt biên, nhà bụi đời An Phong 
của cha ở sát nhà thờ Bãi Dâu bị Cộng Sản tịch 
thâu, nên Nhà Dòng phải mua miếng đất khác 
để xây lại DCCT ở Vũng Tầu. Hiện nay không 
có tuyến đường đi qua khu vực DCCT cũ được, 
nhưng theo Binh cho biết thì Nhà Mẹ hai tầng 
vẫn còn đấy, chỉ có điều đã có chủ mới; mấy dãy 
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nhà Đệ Tử cái còn cái mất; hang đá Lộ Đức còn 
tồn tại với thời gian. Sau thánh lễ anh em kéo về 
nhà thầy Binh ăn tối trước khi trở lại Sàigòn. Vợ 
con cháu chắt của Binh tiếp các bạn một bữa vui 
ra phết và đáng nhớ mãi.

Qua Hội Ngộ Duyên Mới, anh em Sav-
io đều biết ai cũng đang giữ ĐẠO, nhưng theo 
nghĩa đạo thường hằng và viết hoa. Cũng có vài 
anh em không chịu giữ được đúng theo Giáo luật 
với nghĩa thuần túy và truyền thống của giáo hội 
và giáo lý....Rồi cũng vì hoàn cảnh nội tại cá 
nhân, có anh không giữ trọn được “Giáo luật một 
Adong một Eva”. Kể từ sau khi rời mái nhà Đệ 
Tử Viện thân yêu, xem ra anh em đã nói với nhau 
thật nhiều điều đấy, kể cả về cung cách và nhân 
sinh quan sống giữa đời, nhưng chưa thật lòng 
hoặc không muốn nói ra với nhau những điều 
khác sâu kín trong tâm hồn. Có khi nói hết mà 
vẫn còn chút gì đó cần giữ lại vì thuộc chuyện 
riêng tây sâu kín. Thôi, những chuyện thầm kín 
trong lòng của anh em thì phải dành cho Chúa là 
Đấng đã thật sự sinh ra mình. Cứ còn được sống 
là còn gặp nhau qua mạng hay họp mặt đó đây 
trên địa cầu này. Câu chuyện vẫn tiếp diễn… tiếp 
diễn… Những tháng ngày sau tuổi Thất Thập 
được gọi là bonus của Chúa. Alleluia! Vive la 
vie! La vie est rose!

Tôma Nguyễn Văn Đức
Lớp Savio                                      

T HƠ  V U I :
3 QUÊN

Một, quên mình tuổi đã già

Sống vui, sống khỏe, lo xa làm gì.

Hai, là bệnh tật quên đi

Cuộc đời nó thế, việc gì nhọc tâm

Ba, quên thù hận cho xong

Ăn ngon ngủ kỹ để lòng thảnh thơi.

4 CÓ
Một, nên có một gia đình

Vì không – homeless – người khinh lẽ thường

Hai, cần phải có nhà riêng

Đói no cũng chẳng làm phiền dâu, con

Ba, là trương mục ngân hàng

Ít nhiều tiết kiệm an thân tuổi già

Bốn, cần có bạn gần xa

Tri âm, tri kỷ để mà hàn huyên.

5 KHÔNG
Một, không vô cớ bán nhà

Dọn vào chung chạ la cà với con

Hai, không nhận cháu để trông

Nhớ thì thăm hỏi bà, ông, cháu mừng

Ba, không cố gắng ở chung

Tiếng chì, tiếng bấc khó lòng tránh lâu

Bốn, không từ chối yêu cầu

Ít nhiều quà cáp con, dâu, cho mình

Năm, không can thiệp nhiệt tình

Đời tư hay việc riêng phần của con.

(Vô danh)
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Này, tôi đến và thân thưa cùng Chúa
Này, muôn kinh cầu nguyện của lời thơ
Là giọt nồng từ khăn ấm, nhung tơ
Là băng giá từ cơn đau, ruột thắt.

Từ đôi mắt chưa khô, ngày gieo hạt
Giờ lên nương, ra thăm đất, thăm đồng
Ríu rít mùa về, xem nhánh trổ bông
Thèm được thảnh thơi, bình yên như cỏ

Mùi hương ấy, thoảng một lần, tôi nhớ
Rất thơm tho và dịu ngọt vô vàn
Sao đời tôi, ghềnh thác mãi riêng mang
Bằn bặt quê xa, mấy bờ lau trắng ?

Với dấu tích tình yêu Ngài trao tặng
Tôi được cưu mang thừ thuở đời đời
Như cánh đồng vàng hực lúa ngô phơi
Bồ câu mới ra ràng, khi mùa đến.

Tôi làm thơ, nghĩa là tôi cầu nguyện
Hồn reo vui trong từng chữ, từng lời
Trong đất mầu đương vỡ vạc sinh sôi
Trong cây lá vươn sức dài vai rộng.

Cảm ơn Ngài đã cho tôi sự sống
Từ cõi hư không, nên vóc nên hình
Ngày mỗi ngày, tôi thức với bình minh
Ô cửa mở, rực một màu hoàng yến.

Tôi làm thơ, nghĩa là tôi cầu nguyện
Nằm chiêm bao trong vườn rợp hoa quỳ

Chim én về, nương mặt nhật ngừng đi
Miệng lưỡi tôi ra đỏ hồng than lửa

Ấy là lúc nguồn thơ tôi dàn dụa
Dù thương đau như muối đổ trong lòng

Phải ngành mềm, tôi lộn cổ xuống sông
Cảm ơn Ngài vẫn để tôi được sống

Ôi bí tích từ Ngôi Lời cực trọng
Tôi phù du, tôi nước lã, người dưng

Lạy Chúa Trời, Ngài rất đỗi bao dung
Của tơ tóc, nghĩa nghìn trùng, tôi hiểu

Thơ tôi chẳng có điều chi kỳ diệu
Lời kinh buồn, hương khói tỏa chiều hôm
Cái nắng trong veo, nắng đến nao lòng

Con cá quẫy bơi giữa dòng suối cạn

Dẫu hạnh phúc có ngậm ngùi, cay đắng
Tôi mang ơn thế giới ở quanh mình

Cả những phù du, khoảnh khắc, phiêu linh
Để thanh tĩnh, u trầm như thiền viện.

Tôi làm thơ, nghĩa là tôi cầu nguyện
Như chùm hoa tự trút hết hương thơm

Phải tự nghiệm sinh, để sống vô thường
Chẳng hề nghĩ, mình cho đi, nhận lại.

           

Thơ. Lê Đình Bảng 

Tôi Làm Thơ Nghĩa Là Tôi Cầu Nguyện 
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Theo Thời gian

Sinh Hoaït Cöïu Ñeä Töû Nam Cali

Cha Giám Tỉnh Phạm Trung Thành thăm Nam Cali – 8/2009

Tết Canh Dần 2010, tại Nhà Mẹ, Long Beach
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Các "Con Dâu" - 12/2010

Giờ chuỗi Mân Côi – 10/2010
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Giáng Sinh 2010

Mùa Chay - 4/2011
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Họp mặt "Education For The Poor" - 10/2011

Tết Nhâm Thìn – 2012
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Cha Huồn – Nhà Dưỡng Lão Long Beach – 6/2013
Lễ Thánh Tổ Phụ An Phong - 8/2013
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Tết Giáp Ngọ - 2014

Ban Chấp Hành Hội - Xmas 2016 (Nhiệm kỳ 2014-2016)
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Thánh Ca Vọng Giáng Sinh – 17/12/20116

Vọng Giáng Sinh 2016 - Cha Linh hướng Nguyễn Văn Thạch, CSsR, huấn đức
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Vọng Giáng Sinh 2016 - Gia Đình CĐT Nam Cali họp mặt

Vọng Giáng Sinh 2016 - Cha cựu Linh hướng CĐT John Trần Quý huấn đức
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I – DẪN NHẬP

Dân tộc Việt Nam là một trong số các dân tộc Á đông 
sống rất tình nghĩa. Cuộc sống tình nghĩa mang lại 
cho đời sống con người được vui vẻ, đầm ấm, người 
người được gần gũi, tình người được thắm thiết, sinh 
hoạt Cộng đồng được gắn bó thân thiện, và xã hội 
thắm đượm Tình quê hương, Dân tộc. 

Thời tiết bốn mùa xuân, hạ, thu, đông của năm cứ 
thản nhiên vần vũ nhịp nhàng theo sự vận hành xoay 
vòng đều đặn của Tạo Hóa. Mùa Xuân khí hậu ấm áp, 
suốt ngày dịu mát, nhưng hơi lạnh về đêm. Mưa lất 
phất không đủ ướt đất, thấm vào gốc rễ cây cối. Ðất 
ruộng thì khô nứt ra, nên không cày cấy được. Do đó, 
Dân Việt chọn “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Những 
ai không muốn ra đồng làm việc sớm, thì Tháng Hai 
vẫn tiếp tục chơi Xuân cho đến hết Tháng Ba, rồi 
Tháng Tư mới trở lại công việc:

 “Tháng Giêng ăn Tết ở nhà,
Tháng Hai cờ bạc, Tháng Ba hội hè…”

Khi nghe hát bài “Xuân Ðã Về”, không ai lại không cảm 
thấy xốn xang lẫn cảm giác lâng lâng đầy hân hoan, 
vui sướng trong lòng:

 “Xuân đã về! Xuân đã về!
Kìa bao ánh Xuân về tràn lan mênh mông.
Trên cánh đồng, chim hót mừng
Ðang thiết tha từng đám cùng bay vui bay.”

Tất cả Dân Việt đều hân hoan đón chờ mùa Xuân, 
mùa khởi đầu năm mới, mùa để được mặc áo mới, 
mùa để thăm viếng và chúc Tết thân quyến, bạn bè, 
mùa của lì xì, mùa của tri ân, của cảm tạ Trời Ðất, 
kính nhớ Tổ Tiên, mùa của thưởng thức những món 
ăn đặc biệt với những trò chơi Xuân và những Sinh 
hoạt Văn nghệ Truyền thống Dân tộc… Dù thuộc loại 
nào trong xã hội, không ai lại không nhớ những ngày 
thưởng thức hương vị đặc biệt của Tết Truyền Thống 
Việt Nam:

 “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ,
Nêu cao, tràng pháo, bánh chưng xanh”.

Mỗi lần Xuân về Tết đến, cảnh vật như mới lại, sắc 
hoa như thắm tươi, người người rạng rỡ và vui mừng. 

Khắp phố phường, các gian hàng bày bán đủ thứ 
hàng Tết không thiếu món nào, từ bánh mứt đến các 
loại rượu với những hàng chậu mai, đào, cúc, thược 
dược, lan… bày la liệt. Trong mỗi gia đình, ngoài việc 
lo mua sắm hàng Tết như bánh chưng, bánh tét, mứt 
trà, rượu, dưa hấu, vài bộ quần áo mới cho con cháu, 
còn lo dọn nhà cửa, trang trí bàn thờ, trang hoàng 
Tranh Tết, Câu đối Tết và cành mai hay cành đào, chậu 
cúc với một vài phong pháo... nữa.

Thường mỗi địa phương ở hải ngoại, những nơi có 
đông Người Việt cư ngụ đều tổ chức Hội Chợ Tết hằng 
năm vào những ngày cuối tuần thuận tiện, để không 
những duy trì Truyền Thống Văn Hóa Dân Tộc cho con 
cháu ở hải ngoại, mà còn là một cơ hội nhắc nhở con 
cháu nhớ đến ông bà, Tổ Tiên và nguồn gốc của mình.

Tuy cùng ăn Tết, nhưng trong lòng mỗi người lại 
mang những cảm nghĩ khác nhau: những con em sinh 
trưởng và lớn lên ở hải ngoại vẫn thản nhiên ăn Tết 
theo gia đình, và chỉ mường tượng đến những tiền 
lì xì, những món ăn ngon, những múa lân với tiếng 
pháo nổ, những quần áo đẹp tung tăng dạo khắp phố 
phường với những trò chơi vui thích như bầu, cua, cá, 
cọp và đi Hội Chợ Tết. Còn đối với những người lớn 
tuổi, không ai lại không hồi tưởng về những hương 
vị của cái Tết truyền thống ở Việt Nam, về những thú 
vui đặc biệt ở quê nhà, về những người bạn thân 
thương đã từng lớn lên hoặc một thời đã cùng đồng 
hành trong cuộc mưu sinh, nhớ đến những bà con 
thân thích đang ăn Tết thiếu thốn từ vật chất đến tinh 
thần ở quê mẹ một cách thương tâm, đặc biệt nhớ 
đến trường xưa, Thầy cũ mà mình cùng bạn đã từng 
thụ huấn. 

II – XUÂN VỀ NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA

Một người đã công thành danh toại, bước vào quan 
trường hoạn lộ, ắt hẳn đã trải qua nhiều trường 
học để hoàn thành con đường học vấn. Nhưng mái 
trường khó quên nhất là trường làng, là ngôi trường 
đầu tiên đưa ta vào đời, đầy ắp hình ảnh kỷ niệm vui 
vẻ và sống động của tuổi thơ. Riêng Cựu Ðệ tử, không 
ai lại không ấn tượng đến Ðệ Tử Viện với quí Cha Nhà 
Dòng và các sinh hoạt thường nhật vui, bổ và đầy 
thánh thiện với bạn học.

Xuaân Veà Nhôù Maùi Tröôøng Xöa
Peter Lân Nguyễn 
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A. NHỚ TRƯỜNG LÀNG

1. Thường ở mỗi làng có một ngôi trường gọi 
là“Trường làng”, nằm ở giữa làng trên khu đất rộng, ở 
cạnh chùa, đình. Trường làng được xây cất thô sơ, gồm 
nhiều gian (phòng) cho con em làng đến học. Trường 
làng, không những là nơi con em được trau giồi kiến 
thức, đạo nghĩa, mà còn là nơi ấp ủ bao kỷ niệm đầu 
đời về tình cảm, về thú vui, cũng như nỗi buồn của 
tuổi học trò. Trường làng còn là nơi tình bạn nẩy nở 
rất đẹp, rất nên thơ, vì ngoài việc ghi lại những hình 
ảnh hạnh phúc nhất trong thời gian cặm cụi vào những 
trang giấy mực ngây thơ, còn là nơi sưởi ấm tấm lòng 
thơ dại của những tâm hồn non trẻ, trong trắng, vô tư 
theo từng lứa tuổi, từng mùa của năm trong thời thơ 
ấu nữa. Dù lớn khôn và xa cách bao lâu, chúng ta cũng 
luôn hồi tưởng về mái trường cũ thân thương với tiếng 
chim hót, với tiếng hát ê a, với những ngày nô đùa vui 
vẻ cùng bạn học trong sân trường:  

“Trường làng tôi, cây xanh lá vây quanh,
Muôn chim hót vang lên êm đềm.
Bên trường tôi, con đê bé xinh xinh,
Len qua đám cây xanh nhẹ lướt. 
Trường làng tôi, hai gian lá đơn sơ,
Che trên miếng sân vuông mơ màng.
Trường làng tôi, không giây phút tôi quên,
Nơi sống bao kỷ niệm ngày xanh...
Trường làng tôi, nay vang tiếng ê a,
Nay in bóng bao em nô đùa.
Trường làng tôi, không giây phút tôi quên,
Dù cách xa muôn trùng, trường ơi”.

   (Trường Làng Tôi – Phạm Trọng).

Những ngày Xuân là những ngày gợi nhớ những hình 
ảnh vui vẻ ấn tượng nhất trong lứa tuổi học trò: con 
em không thể nào quên được những ngày đầu năm 
đủng đỉnh trong bộ quần áo mới, tung tăng đầu ngõ, 
trong tay cầm tờ giấy bạc mừng tuổi thơm mùi mực; 
nhớ những lúc chúc Tết ông bà cha mẹ, thân quyến, 
và nhận được những bao lì xì màu đỏ với nỗi lòng tràn 
trề niềm vui sướng; nhớ những lúc tranh nhau đốt 
pháo với tiếng pháo nổ lách tách mà giật mình run 
sợ; nhớ những lúc đi xem “Múa lân” vui vẻ với tiếng 
pháo nổ, xác pháo tung tóe đầy đường, đầy ngõ, và 
nhớ những lần dạo phố chơi “Bầu cua cá” hào hứng với 
chúng bạn trong làng:

“Nhớ quá chiều năm xưa áo mới,
Xuân hành rạng rỡ, chị cùng em.
Chị còn giữ lại vành khăn ấm,
Em áo tha hương đã bạc sờn”!
“Tạch đùng! Tiếng pháo mừng Xuân,
Xác hồng đầy ngõ, đầy sân trước nhà”.

Mỗi lần hoa phượng rực sáng đỏ hoe cả bầu trời, thì các 
em nhớ đến những ngày nghỉ Hè về thăm ngoại, leo lên 
cây hái quả, ăn những quả ngon, ngọt của vườn tược, 
thưởng thức cá tươi đồng ruộng; nhớ những ngày bơi 
lội vẫy vùng trên sông nước với chúng bạn; nhớ những 
Ngày Hè bắt dế và thả diều trên những cánh đồng còn 
trơ gốc rạ khô mềm sau mùa gặt hái:

“Hè về, hoa phượng nở,
Trong ánh nắng hanh vàng,
Tiếng ve kêu ra rả,
Lòng em thấy mang mang…
Nước ao trong, tắm mát,
Vườn quả ngọt, thơm ngon,
Em hái hoa, bắt bướm,
Nghe chim hót véo von”. 

Ðối với học trò, mùa Thu là mùa tựu trường. Ai trong 
chúng ta lại không có tuổi thơ êm dềm trong vòng tay 
trìu mến và bầu khí đầm ấm của gia đình? Con em Việt 
Nam nào lại không nhớ lại những ngày đầu tiên cầm 
tay níu áo mẹ đến trường làng, giữa hai hàng cây xanh 
tươi, và Buổi Học Ðầu Tiên của Thanh Tịnh vẫn còn 
văng vẵng bên tai, in sâu trong lòng “Hằng năm, cứ vào 
cuối Thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có 
những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những 
kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường…” Kỷ niệm 
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khó quên nhất trong tuổi học trò vào mùa Thu là các 
em đi “Rước Ðèn Trung Thu” và ăn Bánh Trung Thu vào 
đêm Trăng rằm trong sáng.

Kỷ niệm đáng ghi nhớ trong mùa Ðông là đi dự Lễ 
Giáng Sinh tại Nhà Thờ làng, được trang trí cây Noel kết 
nhiều đèn điện rất đẹp. Trong nhà thờ, ca đoàn trình 
diễn Thánh Ca thật vui nhộn và nghiêm trang. Một bản 
Thánh Ca mà em không bao giờ quên trong đêm Noel 
năm xưa ấy là bài Ðêm Ðông:

“Ðêm Ðông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời,
Chúa sinh ra đời, nằm trong hang đá nơi máng lừa.
Trong Hang Bê Lem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng,
Nghe trên không trung, tiếng hát tiếng ca vang lừng:
Ðàn hát, réo rắt tiếng hát,
Xướng ca, dư âm vang xa,
Ðây Chúa Thiên tòa giáng sinh vì ta.
Người hỡi hãy kíp bước tới,
Ðến xem nơi hang Bê lem,
Thiên Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn!

Sau khi đi lễ về, các gia đình đều ăn “réveillon” hoặc 
với phở bò, hay cháo gà, cà ri gà bánh mì, bò kho bánh 
mì…, rồi đi ngủ. Mùa Ðông trời rét lạnh mà ăn khoai 
nướng, hoặc bắp rang ngào đường, hay bắp nướng 
chài mỡ hành, thì thú vị và tuyệt hảo.

Với những học sinh trong lứa tuổi phát triển tình bạn 
khăng khít, xen lẫn với tình cảm nồng nàn, mặn mà, 
mà phải chia tay vào mùa Hè, thì tình bạn ấy thường 
mang nặng nỗi niềm xao xuyến trong lòng. Những kỷ 
niệm đẹp, êm đềm của tuổi học trò với phấn bụi, với 
bắt bướm, hái hoa, với những lần dìu bên nhau đến 
trường trong âm vang tiếng cuời khúc khích, rồi một 

ngày phải nuối tiếc vì đôi bạn xa cách và không biết bao 
giờ gặp lại…được cố Nhạc Sĩ Thanh Sơn ghi lại trong 
“Lưu Bút Ngày Xanh”:

“Lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi,
Nhắc lại câu chuyện buồn:
Trường còn kia, ôi mái đổ tường rêu,
Nơi kỷ niệm êm ái,
Ðâu dư âm của tiếng nói ngây thơ!
Ngày hai đứa dìu nhau đến sân trường,
Cùng đuổi bướm, hái hoa trên cuối đường,
Tiếng cười vạn tình thương… 

Người em gái mến thương nơi chốn nào?
Bao giờ mình lại gặp nhau”?

 2. Thăm Thầy cũ:

Thử hỏi có con em nào thành tài mà không qua ngưỡng 
cửa nhà trường? Cho nên khi cha mẹ đem con đến 
trường thì “Trăm sự nhờ Thầy” vì “Không Thầy đố mày 
làm nên”. Cho dù học trò chỉ học với Thầy một ngày 
hoặc học được nửa chữ hay một chữ, thì cũng là công 
lao của Thầy, cũng là Thầy ta (Nhất tự vi Sư, bán tự vi 
Sư). Nhờ đó, sau khi khôn lớn, những học trò ấy, xa 
thì không quên nguồn gốc, mà gần thì không quên cha 
mẹ mình, Thầy Cô mình. Ðối với công lao và lòng hỷ 
xả của Thầy như vậy, học trò tự nhiên cảm thấy mang 
nặng mối ân tình sâu xa, mà Thầy đã dành cho mình. 
Chúng ta suốt đời nguyện ghi nhớ ơn sâu, nghĩa nặng 
của Thầy Cô giáo. Mặc dầu “Thi ân bất cầu báo”, nhưng 
lẽ nào ta xem thường công ơn của Thầy Cô, được xem 
như công ơn của cha mẹ vậy? Cho nên học trò phải có 
bổn phận đền đáp công lao dạy dỗ của Thầy Cô.

Tình thương đối với Thầy luôn được học trò ghi lòng 
tạc dạ, cho dù “Một ngày cũng Nghĩa Thầy Trò”. Cho 
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nên, khi Thầy còn sống thì phải thăm viếng, chúc Tết 
Thầy, và khi nhà Thầy có việc thì học trò đến giúp đỡ 
coi như việc nhà mình vậy. Công lao dạy dỗ của Thầy 
do đích thân cha mẹ cung kính mang lễ vật đến tạ Thầy. 
Trong những dịp nghỉ học (vào tháng năm và tháng 
mười), không những phụ huynh, mà cả Chính quyền 
địa phương cũng tham gia bàn bạc việc tổ chức tiễn 
chân Thầy về quê với những đóng góp cụ thể. Nếu nhà 
Thầy ở xa, thì anh Trưởng trường nội (có khi cả anh 
Trưởng trường ngoại, và thêm vài anh học trò lớn nữa) 
phải thân hành theo hầu Thầy, đưa Thâày về tới quê 
bình yên, rồi mới xin phép cáo Thầy trở về nhà mình. 
Lúc Thầy về già sức yếu, không đủ năng lực mưu sinh, 
học trò cũng phải chăm sóc và giúp đỡ Thầy. Khi Thầy 
chết, học trò phải lễ tang cho Thầy nữa. Học trò làm 
đủ các việc đó thì mới xứng đáng là một học trò tốt 
của Thầy, một học trò biết báo đáp ơn nghĩa như “Kẻ 
ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây”. Cho dù đã rời xa mái 
trường từ lâu, học trò cũng phải đến thăm viếng Thầy 
khi có cơ hội. Mỗi lần đến thăm Thầy, học trò thường 
đưa cả gia đình con cái và mang theo một ít vật dụng 
để biếu Thầy.
Không gì vui sướng cho Thầy khi gặp lại trò cũ thôi học lâu 
năm đến thăm mình. Lúc đó, Tình Thầy Trò thật vui vẻ và 
thân thiện. Học trò chuẩn bị cơm nước thịnh soạn để mời 
Thầy hưởng dụng, trong khi cả gia đình đứng hầu để chuyện 
trò với Thầy. Khó có thể kể hết mọi chuyện trong cuộc gặp 
gỡ thân mật và quí báu này: nào những việc xảy ra sau khi rời 
khỏi mái trường thân yêu; nào việc làm ăn, cuộc sống hiện 
tại của Thầy trò; đặc biệt là hồi tưởng lại những kỷ niệm về 
nhà trường, về việc học xưa kia giữa Thầy trò trong thời gian 
học tập, về công lao của Thầy đã bỏ ra năm tháng đào tạo:

“Thương Thầy, nhớ bạn nào an,
Phất phơ trong gió, mơ màng đợi mây”.

Dân Việt rất trọng lễ nghĩa nên đặt lễ nghĩa lên hàng 
đầu. Do đo Phụ huynh cũng như học trò không dám 
quên công Thầy. Cứ mỗi lần Tết đến, cả một Giá trị 
Truyền thống của Văn Hóa Dân Tộc dường như lại chập 
chờn trong mỗi đầu óc Dân Việt. Không những chỉ có 
những hình ảnh quê hương thân thương gợi nhớ, mà 
còn có cả một chuỗi sinh hoạt quanh năm cũng lần lượt 
hiện về trong suy tư của chúng ta. Biết bao kỷ niệm xa 
xưa trở về với hiện tại, nhưng cái hình ảnh ghi dấu ấn 
sâu đậm nhất của chúng ta là hình ảnh của những cô 
cậu học trò bé bỏng, xênh xang trong bộ áo sặc sỡ, lũ 
lượt đi chúc Tết Thầy Cô và được Thầy Cô lì xì lại trong 
những ngày đầu Xuân.

Việc chúc Tết là một trong những Sinh hoạt Truyền 

thống, không những biểu hiện lòng biết ơn đối với 
Thầy Cô, mà còn nói lên cuộc sống tình nghĩa của 
Người Việt Nam nữa. Cho dùø bận rộn với công việc 
trong năm đến đâu, hoặc cho dầu có vui Xuân thế nào 
đi nữa, nhưng trong những ngày lễ, Tết, học trò không 
thể không đi chúc Tết Thầy.

Tất cả những học trò cùng học một Thầy đều thành 
lập Hội Ðồng Môn, do người Trưởng trường (Ðại Ðệ 
tử) làm Hội Trưởng. Vào dịp Tết, tất cả Ðệ tử theo lệnh 
của Trưởng Môn, cùng tụ tập vào ngày giờ để đi chúc 
Tết Thầy. Ngày mồng ba Tết là Ngày Chúc Tết Thầy mà 
cha ông ta đã qui định theo thứ tự sau khi chúc Tết 
nhà cha, nhà vợ, để xứng đáng là con hiếu, trò ngoan. 
Từng nhóm học trò và gia đình con cái lễ phục chỉnh 
tề với bánh rượu đặc biệt theo Truyền Thống Văn Hóa 
Việt Nam, xuôi ngược đi chúc Tết Thầy thật rộn rịp, làm 
tăng thêm vẻ náo nhiệt cho cảnh vui Xuân: 

“Mồng một chúc Tết nhà cha,
Mồng hai nhà vợ, mồng ba nhà Thầy”. 

Ngoài việc Chúc Tết Thầy, ngày giỗ Thầy cũng rất quan 
trọng.  Không có cảnh nào cảm động hơn cảnh một 
nhóm học trò cũ, già có, trẻ có, giàu sang có, quan lớn 
có, và ngay cả những trò khuyết tật nữa, từ bốn phương 
qui tụ về hội họp trong Ngày Giỗ Thầy, trước để tỏ lòng 
biết ơn, sau để cùng ôn lại với nhau những lời Thầy 
dạy khi còn sống, để cùng hoài niệm những chuyện cũ 
chung sống dưới mái trường thân thương vào thời thơ 
ấu. Có lắm khi Thầy chết đã năm bảy năm mà cũng có 
những học trò ở xa, còn nhớ Ngày Giỗ Thầy, cũng đã 
đến thắp nén hương, dâng vài món ăn để trả lễ, nếu 
không thì trò sẽ cảm thấy ân hận ray rứt suốt đời. Cha 
mẹ cũng phải tỏ ra kính trọng và biết ơn Thầy, trước để 
làm gương cho con cháu, sau để nhờ đó mà việc học 
của con được phát triển. Cha mẹ nên nhắc nhở con cái 
làm tròn bổn phận đối với Thầy. Ở nước ta, có nhiều vị 
Thầy khả kính như Thầy Chu Văn An, Thầy Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Thầy Lương Thế Vinh, Thầy Lê Quý Ðôn...

B. NHỚ TRƯỜNG ÐỆ TỬ (ÐỆ TỬ VIỆN)

1. Con em được thụ huấn dưới mái trường Ðệ Tử 
Viện theo tiếng gọi ơn trên để trở thành những Linh 
Mục DCCT trong tương lai. Các Cha Dòng đào tạo anh 
em Ðệ tử theo một đường hướng vừa đời vừa đạo. 
Con em Ðệ tử trong thời gia sống tại Nhà Dòng, ngoài 
việc được sống dưới sự chăm sóc ân cần với tình 
thương bao la của quí Cha, còn được học rất nhiều, từ 
chương trình phổ thông như những học sinh ngoài đời, 
đến chương trình tu đức, học La Tinh, học âm nhạc với 
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Thánh ca, học cách sống hòa đồng theo tập thể và cách 
tổ chức một đoàn thể…

Nếu Ðệ Tử không được chọn làm Linh Mục theo ba tiêu 
chuẩn do Nhà Dòng ấn định dưới sự soi sáng của Chúa 
hoặc vì lý do nào khác, thì khi ra đời, với phẩm chất học 
tập và tu đức dưới mái Nhà Ðệ Tử thân thương, anh 
em cựu Ðệ tử cũng có một số vốn căn bản để vào đời, 
và thường dấn thân phục vụ rất hữu ích cho xã hội và 
Giáo hội Chúa, nhất là sống theo tinh thần Cha Thánh 
An Phong để trở thành gương sáng cho những người 
chung quanh và con cháu noi theo.

Tuy đã xa cách Ðệ Tử Viện - Nhà Dòng và anh em Ðệtử, 
nhưng lòng tôi luôn hướng về Nhà Chúa, và các âm 
vang của bài “Ðệ Tử Ca” vẫn còn gợi nhớ, bừng dậy, 
như đang chuyển rần trong đường gân thớ thịt, trong 
mạch máu con tim tôi “Ớ Ðệ Tử, nghe tiếng Cha tha 
thiết gọi con giữa ngàn ngàn người ở thế; thương con 
lắm nên mới xin con dứt biệt gia thất cùng mọi sự thế 
trần; vô phúc thay kẻ khinh khi lời Chúa Chí Thánh; giúp 
con theo trọn cùng Chúa. Nguyện thành tâm mến yêu 
một Chúa, quyết theo một Chúa...”

Ở ngoài đời, anh em Cựu Ðệ Tử không sống riêng lẻ 
một mình nhưng thường sống và kết hợp với nhau 
thành nhóm, lớn hơn là hội - Hội Cựu Ðệ Tử; từ đó tạo 
thành sợi dây thiêng liêng ràng buộc anh em sống liên 
kết thân thiện, gán bó khắng khít nhau hơn để giúp 
mỗi phần tử Hội cũng như Nhà Dòng tích cực hơn.

Bạn Cựu Ðệ Tử là những bạn bè không thuộc loại bạn 
thông thường như những bạn ngoài đời, nhưng là 
loại bạn được quen biết nhau vì cùng được mời gọi 
theo một ý hướng siêu nhiên, vì cùng được đào tạo 
chung trong Nhà Dòng, từ Ðệ Tử Viện cho đến Tu Tập 
Viện, cùng học một trường, cùng chơi với nhau trong 
một khuôn viên, cùng ăn một bàn, cùng ngủ và sinh 
hoạt trong một nhà, trong suốt thời gian dài học tập, 
từ ngày này qua ngày khác, từ năm nọ đến năm kia, 
xem nhau như anh em trong một gia đình, Gia Ðình 
An Phong. Tình bạn Ðệ Tử đích thực rất khó tìm thấy 
ở tình bạn thông thường. Bạn Ðệ tử đáng quí thay, 
quí hơn gấp trăm lần bạn ở ngoài đời! Vì một lý do nào 
mà để tình bạn Ðệ Tử bị sứt mẻ thì thật đáng buồn, và 
có thể đó là điều đáng tiếc nhất trong đời! Vậy hãy giữ 
mãi tình bạn Ðệ Tử thiêng liêng và cao đẹp này.

Là một Hội viên của Hội Cựu Ðệ Tử, hay là một phần 
tử của Gia Ðình An Phong, mỗi cựu Ðệ tửø hãy đồng 
tâm hợp lực, cùng đóng góp một bàn tay tùy theo khả 

năng, hoàn cảnh và điều kiện cho phép, để giúp Dòng 
Cha ngày càng lớn mạnh cũng như sự nghiệp của Cha 
được kiện toàn và phát triển thuận lợi. Trách vụ cụ 
thể của cựu Ðệ tử, là thể hiện tinh thần và cuộc sống 
của Cha Thánh trong đời sống hằng ngày, bằng lời cầu 
nguyện, tích cực yểm trợ các chương trình của Nhà 
Dòng như CT radio và Nguyệt San Mẹ Hằng Cứu Giúp, 
bảo trợ Ơn Gọi, để Nhà Dòng ngày càng phát triển tốt 
đẹp, hầu tiếp tục rao truyền tin mừng cho tha nhân, 
để tin mừng của Chúa được gieo truyền đến tận cùng 
ngõ hẻm cho mọi người nhận biết Chúa, hầu danh Cha 
được cả sáng.

Hằng năm, nhân lễ kính Cha Thánh vào đầu tháng tám, 
Gia Ðình An Phong cùng họp mặt tổ chức Mừng Lễ Cha 
Thánh sao cho Thánh thiện, vui vẻ và có ý nghĩa. Trong 
lễ này, tất cả con cái thuộc Gia Ðình An Phong đều tụ 
tâp đầy đủ, trước để tưởng nhớ đến công ơn của Cha, 
sau để hop mặt chung vui, cũng như xin Cha phù trợ 
cho con cái biết sống theo gương Cha và phù trợ cho 
các công tác của con Cha và việc truyền giáo của Nhà 
Dòng, được hoàn thành tốt đẹp.

2. Mỗi lần Xuân về Tết đến, anh em CÐT hãy nghĩ đến 
Nhà Dòng, quí Cha-Thầy, nghĩ đến Hội, nghĩ đến những 
anh chị em trong Gia Ðình CÐT, nghĩ đến những người 
đã và đang gánh vác công việc chung và cố gắng can 
đảm chia sẻ công việc với nhau trong những ngày tháng 
sắp tới. Không những nghĩ đến, cầu nguyện, mà anh 
em cựu Ðệ tử còn phải tụ tập tại Nhà Dòng, thăm hỏi 
quí Cha, là những Thầy cũ mà một thời chúng ta được 
dạy dỗ dưới mái Trường Dòng. Vì cựu Ðệ Tử đã được 
cưu mang trong Nhà Dòng và được các Cha tận tình 
dạy dỗ, nên bổn phận học trò, hơn nữa là bổn phận 
người con, phải có tấm lòng biết ơn Nhà Dòng, biết ơn 
các Cha, như “Kẻ ăn quả phải nhớ ơn kẻ trồng cây”:

Anh em Ðệ tử về nguồn,
Về nơi Dòng Thánh ban muôn ơn lành.
Gặp lại quí Cha tu hành,
Gặp lại bạn cũ trưởng thành niềm tin.
Về nguồn sưởi ấm con tim,
Về nguồn khơi lại nỗi niềm thân thương.
Anh em Ðệ tử chung đường,
Trở về nguồn cội mái trường năm xưa!

Riêng Hội Cựu Ðệ Tử chúng ta, năm mới cũng lại mang 
đến cho Hội một vận hạnh mới: Hội mong được phát 
triển hơn năm trước cả về số lượng lẫn chất lượng. 
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Muốn Hội được phát triển thì mỗi anh chị em cựu Ðệ 
tử phải tiến hành song song hai việc là phát huy tinh 
thần phục vụ và siêng năng cầu nguyện. Mỗi Ðệ tử đều 
có bổn phận đóng góp cho công việc chung. Sự góp 
mặt chung của anh em cựu Ðệ tử trong công việc nói 
lên tinh thần trách nhiệm và tình đoàn kết. Hơn nữa, 
những vị lãnh đạo cần phải tiên phong trên con đường 
phục vụ để anh em noi theo.

Ðối với lớp tuổi trưởng thành, những người đã từng 
sống bao kỷ niệm theo tuổi đời chồng chất ở Quê Mẹ, 
khi Xuân đến, không ai lại không hoài niệm về những 
việc vui buồn theo thời gian ở cố hương, đặc biệt hồi 
tưởng về những bạn hữu đã cùng gắn bó với nhau theo 
những buồn đau của đất nước qua suốt chiều dài lịch 
sử, cũng như những hình ảnh bạn đồng nghiệp cùng 
một thời sánh vai đồng hành, một số đã ra đi và không 
bao giờ trở lại:

“Vẫn mơ về chốn cố hương,
Vẫn yêu, vẫn nhớ quãng đường lội xưa,
Vẫn thèm nghe pháo giao thừa,
Vẫn đầy kỷ niệm bạn xưa một thời”.

Tôi có một kỷ niệm ấn tượng ở Ðệ Tử Viện Vũng tàu mà 
suốt đời không bao giờ quean: Ðội banh tôi đoạt giải 
nhất trong Mùa Thi Bóng Ðá. Cha Trépagner cho mỗi 
người trong đội một áo thun đá banh và cho cả đội một 
trái sầu riêng. Không người nào trong đội biết ăn. Ðến 
gần thì ngửi mùi thơm quá thành thúi, mà ở xa thì lại 
ngửi mùi thơm hấp dẫn. Ðem bỏ thì sợ tội, mà trả lại 
thì không nỡ. Cuối cùng cả đội quyết định bỏ trong hộc 
bàn của tôi để anh em cùng ngửi cho đỡ ghiền. Khi Cha 
Trépagner ngửi thấy mùi thì hỏi: “Sao các con không 
ăn”? Tôi đành trả lời: “Thưa Cha, chúng con không nỡ 
ăn, để ngửi cảm thấy sướng lâu hơn”. Cha mỉm cười 
rồi bỏ đi!

III – KẾT LUẬN

Mỗi lần năm mới đến mọi người ước mong được đổi 
mới toàn diện con người từ cuộc đời, mệnh số đến tâm 
hồn và hy vọng tống khứ những cái xui, những điều bất 
hạnh trong năm cũ, và ước mong mọi sự may mắn, mọi 
điều tốt lành trong năm mới cũng như hoàn tất những 
dự định đang còn dang dở, để tương lai năm mới được 
thăng tiến hơn trong cuộc sống và sức khỏe được dồi 
dào hơn; đặc biệt hy vọng đất nước sớm được đổi mới 
để người dân trong nước đỡ khốn khổ. Riêng các tín 
hữu lại mong ước được canh tân tâm linh để có cuộc 
sống thánh thiện hơn, không những cho bản thân cá 

nhân mình, mà cho cả gia đình và Giáo hội nữa. 

Dù mỗi người đón Tết với một tâm trạng khác nhau, 
nhưng Tết Nguyên Ðán vẫn là một thời điểm đánh dấu 
một chu kỳ vận hành của Trời-Ðất: đổi mới từ cảnh sắc, 
khí hậu đến nhân tình thế thái, kể cả những người mới 
ra đời và những người cũ vừa ra đi. Xuân đến rồi Xuân 
lại đi theo sự vận hành xoay vòng đều đặn của Tạo Hóa. 
Ðó là định luật tuần hoàn bất di bất dịch của vũ trụ, 
định luật hết cơn bỉ cực tới hồi thái lai. Cho nên con 
người cũng có quyền đặt niềm tin, niềm hy vọng vào 
Ông Trời, vào Ðấng Tối Cao rất chí công vô tư sẽ hoàn 
thành ý nguyện chân thành của con Dân Việt.

CÐT ở vào lứa tuổi xế chiều, chúng ta hãy lợi dụng thời 
gian ngắn ngủi còn lại để kiểm điểm xem mình có còn 
nợ gì với Chúa, với Nhà Dòng, với Hội và với Gia Ðình 
Cựu Ðệ Tử không? Chúng ta hãy kiểm nghiệm những 
tháng năm sinh hoạt vừa qua thử hỏi mình đã quan 
tâm và phục vụ cho Hội đúng mức chưa?  Và mình đã 
hoàn thành trách nhiệm đối với Hội chưa?

Tết là biểu hiện hồn thiêng của Truyền thống Văn hóa 
- Ðạo lý của Việt Tộc. Tết không thể thiếu trong lòng 
dân Việt. Nhiều người đã bao lần thưởng Xuân ở hải 
ngoại mà vẫn cảm thấy trống vắng trong lòng. Có lẽ vì 
Tết ở đây thiếu Hồn Dân Tộc chăng? Con dân Việt ở hải 
ngoại, ai cũng ước mong được về quê hương sum họp 
để thưởng thức chung cái Tết truyền thống trong lòng 
Mẹ Dân Tộc, trong lòng quê Cha đất Tổ, nhưng không 
biết bao giờ mới đươc toại nguyện?

“Chao ôi! Tết đến em không được,
Trông thấy quê hương, thật não nùng”.
“Ðông qua tiết lại thời Xuân đến,
Khổ cực mai sau hưởng phúc vinh”.

CÐT Peter Lân Nguyễn
Lớp Dominic Savio
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Từ trung học qua đến đại học, thú thật tôi chưa 
từng có một mối tình. Nói ra khó tin, nhưng thật sự tôi 
không thể kiếm được mối tình nào, mặc dầu tôi không 
đến nỗi xấu trai. Tôi ăn mặc cũng khá bảnh bao, lại nói 
năng lịch sự không đến nỗi tệ, thế mà cứ phải hát bài 
“Đời tôi cô đơn”: 

Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn 
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành 

Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang 
Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi.

Bao lần cùng những thằng bạn đi tán các em, dần 
dà đứa nào cũng có người yêu, chỉ còn lại mình tôi vẫn 
lủi thủi đơn côi. Tôi không hiểu vì sao các cô gái không 
thích tôi. Có cô lúc ban đầu cũng bầy tỏ với tôi chút 
tình cảm, nhưng chỉ sau vài lần gặp mặt các nàng bỗng 
tránh né và lạnh nhạt với tôi. Lại cũng có nàng tôi theo 
đuổi, chiều chuộng nhiều tháng trời mà các nàng vẫn 
không xuôi lòng. Càng tìm kiếm tình yêu, tôi càng hụt 
hẫng. Nhiều khi tôi không thể lý giải được tại sao mình 
“ế ẩm” đến thế. Chán nản vì nhiều lần thất tình, tôi rủa 
thầm trong đầu, “kệ mẹ nó tình yêu”. Tôi quay ra chăm 
chú học hành. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc cho một 
công ty tư nhân. Từ đó ngày qua ngày, tôi chỉ biết miệt 
mài với công việc.

Năm nay, để thay đổi sự đều đặn trong cuộc sống 
và cũng để tránh một mùa Xuân lạnh lẽo, tôi qua Cali 
nghỉ phép. Tôi muốn đến Little Sàigòn, nơi có nhiều 
người Việt sinh sống, may ra con tim mình được sưởi 
ấm. Suốt thời gian ở Little Sàigòn, buổi sáng tôi không 
uống cà phê ở khách sạn mà thường đến thưởng thức 
ly cà phê nóng và thơm phức ở một quán gần đó. Tôi 
thích đến quán này vì có thể ngồi ngoài sân vừa nhâm 
nhi cà phê vừa ngắm nắng xuân chan hoà trên phố xá. 
Nhìn xe cộ nườm nượp và người qua lại đông vui, tôi 
cho là cái thú đáng hưởng thụ. Sau chầu cà phê, tôi lại 
thích lang thang khắp mọi ngõ ngách trên phố Bolsa 
mùa này đang nhộn nhịp vào dịp cuối năm. Từ xứ lạnh 
về đây, ai mà không mê những tia nắng vàng ấm áp 
cùng những tiếng cười nói lao xao của bà con đồng 
hương Việt Nam mình. Lại được tha hồ mà thưởng 
thức những món ăn quốc hồn quốc túy quê hương. 

Đúng là “Sàigòn Nhỏ”. Những sinh hoạt của khu Sàigòn 
Nhỏ nhắc tôi những tháng ngày xưa cũ trên con đường 
Trần Hưng Đạo ở Sàigòn đầy ắp kỷ niệm.

Một buổi sáng trong thời gian ngắn ngủi ở Sàigòn 
Nhỏ này, khi tôi đang trầm ngâm ngồi nhìn những giọt 
cà phê đều đặn rơi trong chiếc ly thủy tinh, có một cô 
gái bước vào. Nàng đảo mắt nhìn quanh ra điều thất 
vọng. Bỗng nàng tiến đến xin phép ngồi chung bàn với 
tôi vì không còn bàn nào trống ở ngoài hiên. Tôi cũng 
hơi ngỡ ngàng vì đã gặp nàng vài lần ở khách sạn nơi 
tôi ở mấy hôm nay. Nàng có thể là quản lý hay tiếp 
tân gì đó. Mỗi lần gặp nàng đi lại nơi hành lang khách 
sạn, tôi chỉ gật đầu chào và nàng cũng chào lại nhưng 
không mỉm cười. Nàng có khuôn mặt trái soan khá 
xinh đẹp nhưng ánh mắt lại tỏa nét buồn, buồn đến 
nghiêm trang đến lạnh lùng. Những lần gặp trước, tôi 
chưa lần nào thấy nàng cười, dù là cười xã giao. Tôi 
kéo chiếc ghế trống bên cạnh, mạnh dạn thể hiện chút 
ga-lăng mời nàng ngồi cho có bạn. Tôi mời nàng ly cà 
phê đầu ngày. Nàng gật đầu nhận lời, tôi bỗng có niềm 
vui trong lòng. Ngồi cạnh tôi như một đôi tình nhân, 
nàng không nói câu nào, mắt nàng thẫn thờ nhìn bâng 
quơ ra đường như bất cần đời. Thỉnh thoảng nàng mới 
nhấp một hớp cà phê nóng, mắt vẫn không quay lại với 
tôi. Ngồi im lặng thật lâu bên cạnh nhau, tôi thấy cung 
cách của nàng hơi lạ. Nhưng có cái gì đó trong thái độ 
của nàng hấp dẫn tôi và tôi không muốn để mất cơ hội. 
Tôi muốn bắt chuyện, nhưng vì lịch sự ngại ngùng sợ 
cắt ngang những dòng suy nghĩ của nàng, hoặc khuấy 
động tâm trạng buồn bã của nàng đang hiện rõ trên 
khuôn mặt.

Rồi không biết vì sao, cũng có thể là vô thức, tôi bỗng 
chạm nhẹ vào cánh tay của nàng. Mạnh dạn hơn, nên 
tôi gợi chuyện: 

-“Tôi tên Lễ, chúng ta đã gặp nhau ở khách sạn...” 

Nàng thản nhiên, còn tôi cũng im bặt, có chút lúng 
túng, không nói thêm được gì nữa. Nàng bỗng quay lại 
nhìn tôi, nhưng đôi mắt nàng vẫn không có thiện cảm. 
Tôi rút tay lại và nói xin lỗi. Nàng yên lặng không phản 
đối, vẫn đặt bàn tay xinh xắn của nàng lên bàn. Nhưng 

Truyện ngắn

Nôi “Ñi Deã Khoù Veà”
Phước An Thy
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rồi nàng cũng lịch sự đáp lời tôi: 

-“Tôi tên Ý. Anh có thể cầm tay tôi không?” 

Tôi bỗng trở nên bối rối, lại có chút ngạc nhiên, vì 
không hiểu tại sao nàng lại có thể hỏi một câu như thế 
với tôi là người xa lạ. Khó hiểu, nhưng tôi thấy càng 
thích thú. Tôi phân vân, chần chừ không biết có nên 
làm theo yêu cầu của nàng không. Thấy tôi không trả 
lời, nàng lại rút tay về đặt lên đầu gối của mình: 

-“Tôi chỉ muốn mượn tạm chút hơi ấm thôi mà.” Ý 
nói trong khi mắt lại nhìn ra đường.

Đoạn nàng nói tiếp, làm cho mệnh đề trong tim nàng 
đủ nghĩa cho tôi hiểu:

-“Bàn tay anh ấm lắm”. 

Tôi cũng mạnh dạn hơn nên nói nhỏ một câu mang 
thông điệp lung khởi, nhưng sẽ không khó hiểu cho 
người trong cuộc:

-“Tôi không nghĩ có hơi ấm nào có thể làm mình ấm 
áp được khi phải trở về nơi giá lạnh”. 

Tôi nói điều này không phải với nàng cho bằng với 
chính tôi. Tôi nói tiếp, đổi cách xưng hô.

-“Chắc Ý có chuyện buồn?” 

 Ý nhìn tôi một cách chăm chú:

-“Em vừa bỏ việc ở khách sạn và sẽ thôi đóng kịch 
với người em yêu”. 

Tôi lại phân vân, chưa hiểu nàng nói gì. Nếu đó là 
chuyện buồn của nàng, liệu tôi có nên nói lời an ủi 
chăng. Hay là nàng lại cũng đang “đóng kịch” với tôi 
như đã đóng kịch với ai đó. Ý kể lể một hơi như gặp 
được người muốn chia sẻ tâm sự với mình: 

-“Người yêu của em đã có người khác lâu rồi, anh ấy 
“bắt cá hai tay”. Em biết, nhưng làm như không biết vì 
em vẫn còn yêu anh ấy và cố níu kéo anh ấy trở về với 
em. Nhưng nay thấy mệt mỏi quá, em quyết định phải 
rời xa anh ấy dù lòng đau khổ thật nhiều”. 

Thấy tôi có vẻ lắng nghe, Ý nói tiếp: 

-“Đến hôm nay, em không còn giả vờ được nữa, mọi 
cảm xúc là nỗi đau vô tận. Ai chẳng muốn người mình 
yêu yêu mình phải không anh.”

Bất hình hình, tôi bị dồn vào tình huống phải góp 
chuyện. Tôi tò mò thêm: 

-“Người yêu của Ý cũng làm chung ở khách sạn này?” 

Ý gật nhẹ đầu, rồi bỗng chuyển hướng:

-“Anh không sống ở đây, phải không?” 

Tôi chân thật trải nỗi lòng:

-“Vì muốn xem những điều bạn bè nói về Sàigòn 
Nhỏ có đúng hay không, nên tôi về đây ăn Tết”. 

Cả hai chúng tôi im lặng thật lâu, như thể đã hết đề 
tài. Bỗng Ý nhìn tôi, hỏi: 

-“Ngày mai, em có thể đến mời anh đi uống cà phê 
được không?” 

Tôi nghĩ nhanh, có lẽ nào một người con gái lại hỏi 
một người không quen biết một điều như vậy. Tuy có 
phần thắc mắc, nhưng tôi vẫn đáp: 

-“Vâng nếu em muốn”.

Tôi cũng không biết mình đã đổi cách xứng hô với Ý 
ở phút nào trong những khoảnh khắc “bằng vàng” vừa 
qua của một thanh niên đang-đi-tìm-tình-yêu.

Sáng hôm sau, mặt trời chưa lên, Ý đã đến khách sạn 
đón tôi đi uống cà phê và ăn sáng. Sau đó, Ý tự nguyện 
đề nghị đưa tôi đi thăm cho biết quận Cam. Không biết 
nàng muốn gì ở tôi, chắc nàng có một ý định nào đó, 
nhưng tôi không quan tâm. Điều mà tôi cảm nhận rõ 
nét nhất là tôi được “ấm áp” hơn kể từ lúc về thăm 
Sàigòn Nhỏ mấy hôm nay. Tuy nhiên, vì lịch sự và vì 
cảm mến, tôi thấy không khó khăn gì để được nàng 
đưa đi chơi. Tôi bầy tỏ cảm tình của mình và thử tiến 
xa hơn trong cách xưng hô:

-“Anh thấy vui vì có người giúp làm hướng dẫn viên 
du lịch, mà người đó lại là Ý.” 
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Khi về lại khu Bolsa vào buổi chiều, tôi mời Ý vào 
tiệm Thành Mỹ ăn tối. Nàng nhận lời và chúng tôi cảm 
thấy ân cần với nhau hơn. Khi chia tay với Ý trước tiệm 
ăn, nàng biểu lộ sự khắng khít: 

-“Đi chơi với anh, em thấy khuây khoả nhiều. Cảm 
ơn anh đã dành thời giờ cho em hôm nay”.

Tôi đáp lễ:

-“Vậy sáng mai cho anh mời em ly cà phê nhé. Em cứ 
đến khách sạn nhé.”

Ý nhoẻn miệng cười, ánh mắt trìu mến thấy rõ:

-“Để em xem đã”.

Tôi nghe lòng mình dấy lên một niềm vui, tuy chưa 
hoàn toàn rõ nét trong tim. Nhưng hôm sau đợi mãi, Ý 
vẫn không đến. Chắc nàng lại thay đổi hết rồi. Cũng có 
thể nàng không xóa được hình ảnh người yêu của nàng 
còn đọng trong tim. Mấy hôm sau, tôi cuốc bộ ra phố 
Phước Lộc Thọ ăn sáng một mình rồi ngồi xem những 
người chơi cờ tướng. Bỗng có ai đó gọi lớn:

-“Anh Lễ”. 

Một cô gái có nét mặt tươi vui đang từ trước cửa ra 
vào khu Phước Lộc Thọ đi nhanh về phía tôi. Nàng reo 
lên: 

-“Nhìn qua em biết ngay là anh mà. Anh không thay 
đổi mấy”. 

Thấy cô gái quen quen, nhưng tôi không nhớ ngay 
được là đã gặp nàng ở đâu và tên gì. Tôi cười lúng túng:

-“Chào em...”. 

Nàng liến thoắng:

-“Bộ anh không nhớ Thanh sao? Hồi trước anh có 
đến nhà em chơi mấy lần đó. Nhà em dọn về đây sống 
mấy năm rồi. Ba mẹ em có cửa hàng trong Phước Lộc 
Thọ này”. 

Nghe tên, tôi nhớ nàng trước kia cũng ở Wyoming 
với tôi và tôi cũng đã đến thăm gia đình nàng mấy lần. 
Tôi khách sáo:

-“Em bây giờ khác quá. Đẹp hẳn ra”. 

Thanh cười lớn: 

-“Để em đưa anh đến gặp ba mẹ em. Ba mẹ em cứ 
nhắc anh hoài”.

Gặp ba mẹ, Thanh nhanh nhẩu:

-“Ba mẹ xem con tìm được ai nè”. 

Ba mẹ của Thanh thật sự vui mừng khi thấy lại tôi. 
Ông bà hỏi tôi đủ thứ chuyện, nhất là những người 
thân quen, những nơi chốn cũ, nhắc lại những kỷ niệm 
ngày đầu vất vả khi gia đình mới qua Mỹ theo diện HO. 
Hồi ấy tôi cũng có giúp đỡ gia đình Thanh vài việc để lấy 
lòng, để làm quen với Thanh. Thấy ba mẹ nói chuyện 
dài dòng quá, Thanh xen vào:

-“Ba mẹ cho con đi uống nước với anh Lễ một chút”. 

Mẹ Thanh nói ngay: 

-“Ừ hai con cứ đi chơi đi”. 

Tôi chào hai người, rồi đi theo Thanh. Thanh lấy xe 
đưa tôi đến một quán nước. Nàng nói:

-“Gặp lại anh em mừng hết lớn. Cứ ngỡ như thời 
mình mới lớn”.

Tôi nói: 

-“Thì em cũng đã già đâu”. 

Thanh lại cười:

-“Em không còn trẻ nhưng vẫn phải ở với ba mẹ”. 

Tôi cũng cười:

-“Bộ em định ở với ba mẹ tới già, không lấy chồng 
sao?” 

Thanh bỗng mở lòng mình ra với tôi:

-“Thời gian qua em cũng có một mối tình, nhưng 
không hợp nhau anh ạ.”

Tôi im lặng suy nghĩ điều Thanh vừa nói. Nàng ngập 
ngừng một giây rồi mạnh dạn hơn: 

-“Em đang tìm một người yêu giống như anh đó. 
Trước đây, mỗi lần đến nhà chơi, anh cứ tiếp chuyện 
hết người này qua người khác, hết ba mẹ em, đến bà, 
rồi cuối cùng mới nói chuyện với em. Nói chuyện mới 
được vài câu thì đến giờ về. Bà em cũng nhắc đến anh 
hoài, bà đã qua đời mấy năm rồi”.

Trước kia, tôi cũng thấy thích khi được gặp Thanh, 
nhưng tôi không chắc Thanh có tình cảm gì với tôi hay 
không. Thái độ lững lờ, không rõ ràng của nàng khiến 
tôi nản chí và không đến nhà nàng nữa. Giờ phút này 
vẫn còn thắc mắc, nên tôi hỏi: 

-“Tại sao hồi trước anh theo em, em lại không bằng 
lòng? Hay là anh có khuyết điểm gì mà em không thích 
anh?”

Thanh nói: 
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-“Anh không hẳn là rụt rè hay mạnh dạn, nhưng em 
thấy anh khó hiểu quá. Vả lại tuổi trẻ thích sự náo động 
vui vẻ mà anh thì nghiêm trang, đạo mạo...”. 

Tôi lẩm nhẩm với chính mình, “Có lẽ mình thiếu tự 
tin chăng”. Thanh nói tiếp ý nghĩ của nàng, có chút 
trách móc hờn dỗi:

-“Khi không thấy anh đến chơi nữa, em cũng không 
thể tìm đến anh, chỉ hy vọng sẽ có ngày gặp lại anh. 
Chờ mãi rồi em cũng biết là anh không thật sự yêu em.”  
Thanh phất tay, đổi giọng: 

-Thôi quên chuyện đã qua, anh có muốn em đưa 
anh đi chơi quanh đây không?” 

Nàng chở tôi đi khắp nơi, giới thiệu những nơi cảnh 
đẹp của Nam Cali. Buổi trưa về lại khu Bolsa, tôi đề 
nghị nàng đưa tôi đến những quán ăn có các món 
mà khi còn ở Việt Nam mẹ tôi thường nấu cho tôi ăn. 
Chúng tôi đi chơi với nhau, cũng có khi tay trong tay 
khá ấm áp. Chiều đến, Thanh lại đưa tôi đi ngắm biển 
Dana Point. Nàng nói: 

-“Với em, đẹp nhất là cảnh mặt trời lặn vào biển”. 

Có những giây phút cả tôi và Thanh ngồi thật sát bên 
nhau, đến độ tôi ngửi thấy được mùi thơm trên tóc 
nàng. Khi chia tay, Thanh nói:

-“Em mừng được gặp lại anh. Ngày mai em sẽ đưa 
anh đến chơi những nơi khác”. 

Tôi nói nhanh:

-“Ngày mai anh phải về rồi”. 

Giọng Thanh nghe buồn quá, trách tôi sao không ở 
nán thêm với nàng. Thanh cũng kết luận: 

-“Anh có số điện thoại của em rồi đó, anh gọi cho 
em nhé”. 

-“Em yên tâm. Anh sẽ gọi cho em”.

Trở về khách sạn, tôi lại thấy Ý đang ngồi ở phòng 
khách tiếp tân. Nàng như chờ tôi về. Thấy tôi, nàng hỏi 

ngay:

- “Anh đi chơi một mình cả ngày vui nhỉ?” 

Tôi ấm ớ cho xong:

-“Ừ! Ngày mai anh phải về rồi”. 

-“Em đã định đi, nhưng cố chờ anh về để nói lời chia 
tay”. 

Nàng trở nên mạnh dạn hơn, tiến tới gần và ôm nhẹ 
tôi, nói:

-“Anh về bình an nhé”. 

Vừa nói nàng vừa nhét vội vào túi áo tôi một mảnh 
giấy:

-“Đây là số phone của em, anh sẽ gọi cho em chứ?”

-“Ừ, chắc chắn anh sẽ gọi cho em”.

Ý mỉm cười rồi bước nhanh ra khỏi khách sạn. Tôi lấy 
mảnh giấy nàng vừa nhét vào túi ra xem. Dưới số điện 
thoại, có dòng chữ, “Cám ơn anh đã quan tâm đến em 
trong những ngày buồn, giúp em có những suy nghĩ và 
những quyết định. Em sẽ không bao giờ quên những 
ngày này trong đời em”. Và dưới hàng chữ có hình vẽ 
khuôn mặt cười.

Ngồi một mình trong phòng, tôi bâng khuâng suy 
nghĩ vẩn vơ. Bao năm trời tôi chạy đi tìm một tình yêu, 
nhưng chưa từng có được. Bây giờ tôi bỗng có “hai 
tình yêu” cùng một lúc. Tôi biết, nếu cố gắng tôi sẽ có 
một trong hai, nhưng lòng lại không biết mình yêu ai 
và không biết sẽ gọi phone cho người nào, hay chẳng 
gọi cho ai hết... Tôi chỉ muốn được yêu thương, tôi chờ 
con tim mình tự chọn. Tôi không muốn nói những câu 
mùi mẫn, những lời hứa hẹn, vì sau tất cả những sự 
gượng ép đó, tôi sẽ trở thành kẻ ác độc, một kẻ vô tình 
chơi đùa với tình yêu, điều đó sẽ khiến mình đau khổ 
và người kia cũng khổ đau.

Đêm cuối ở Cali, nơi thường nghe những câu “Cali 
nắng ấm tình nồng”, “Cali đi dễ khó về”, tôi trằn trọc 
không ngủ được.[]
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Nhân dịp tết Nguyên Đán Bính Thân vừa rồi, tôi 
tạm xếp lại mọi chuyện đời, mọi việc thường 
nhật mà về thăm làng nước theo lời trăn trối cách 

nay hơn chục năm của Bố tôi. Theo lệnh dậy của đấng 
sinh thành, tuyệt đối tôi không được “gậm cỏ non” ở bất 
cứ gò đống nào và dọc đường cũng không được “dừng 
bước giang hồ” để giải khát “bia ôm” hay nghỉ ngơi trên 
“cà phê võng”... nhưng phải giữ linh hồn và thân xác cho 
trong sạch mà về thẳng quê quán để viếng mộ Tổ. Bởi tôi 
là chắt đích tôn của cụ Tổ. 

Cứ theo lời kể của Bố, tôi chọn đúng ngày đầu tháng 
Giêng, tức Mồng Một Tết mà “vinh quy bái tổ”, bởi 
chẳng những đang ở thượng đỉnh của “tháng Giêng là 
tháng ăn chơi” mà trọng yếu hơn cả là vào dịp này - đúng 
Mồng Ba Tết - làng tôi có một tục lệ cổ truyền lâu đời tốt 
đẹp: Thi Chim. 

Thật tình tôi chưa được một lần trải nghiệm trong cuộc 
đời mà chỉ nghe kể rằng cụ Tổ dòng họ tôi nổi tiếng về 
chim. Nói cách khác, chim của cụ Tổ đã từng chiếm chức 
vô địch trong nhiều năm. Vì quá nổi tiếng về chim mà cụ 
Tổ có tới “năm thê bẩy thiếp”. Tôi tò mò hỏi chim của 
cụ Tổ nhờ đâu mà nổi tiếng hơn sóng cồn như thế, Bố 
tôi để lộ ra ngay vẻ hãnh diện, mô tả một cách sinh động 
như thể chim cụ Tổ đang ở trước mặt khiến người nghe 
(là tôi) có cảm tưởng tay mình có thể sờ được chim cụ. 
Giọng say sưa của Bố tôi:

- Chim cụ Tổ bao giờ cũng to nhất giữa bày chim được 
đem ra đọ sức. Lông chim của cụ đen nhánh. Đầu chim 
thoạt nhìn đã thấy khiếp, lúc nào cũng chúi chúi về phía 
trước giống như thể muốn phá chuồng mà chui ra. Ấy 
cũng nhờ một tay cụ Tổ bà chăm sóc chim cụ Tổ ông. 
Khéo lại dịu dàng nên cụ bà bảo chim cụ ông làm gì nó 
cũng theo, bảo ngổng đầu, nó ngổng; ra hiệu xẹp đi, nó từ 

từ nằm xuống. Vậy mà cụ ông vẫn không cho cụ bà vuốt 
ve chim mình nhiều lần trong ngày, nói làm thế nó quen 
hơi nên phần nhiều cụ ông tự mình vuốt ve chim mình. 
Chẳng thế mà lúc thi, chim cụ Tổ làm được nhiều trò 
trong khi chim của các cụ khác cứ như không hồn, nhìn 
yếu thấy rõ, nằm xụi lơ...”

Vâng, tên làng tôi là Hoàng Nguyên, huyện Phú Xuyên, 
tỉnh Hà Đông (nay là Hà Nam Ninh), cách Hà Nội 
khoảng 35 cây số. Như trên đã nói, tôi về tới nơi chôn 
nhau cắt rốn của... bố tôi vào ngày thứ hai tháng Giêng, 
đúng dịp thi chim hàng năm. Tôi may mắn mang theo 
cái Ipod thứ xịn (các con tôi tặng tôi nhân ngày tôi “thất 
thập cố lai hy”) nên tôi đã thâu hình và âm thanh toàn bộ 
cuộc thi chim này mà nay tôi có thể tường thuật trung 
thực với quí độc giả. Tôi dự tính sẽ đưa “phim” này lên 
mạng YouTube, biết đâu “mèo mù vớ cá rán” mà được 
cả hàng triệu người chiếu cố, chẳng những nổi tiếng như 
siêu diễn viên nhờ chim mà còn vớ được tí tiền còm như 
thể chim nuôi mình, giống như trường hợp nam danh ca 
PSY (Jæ-sang Park) của Nam Hàn với điệu nhẩy ngựa 
“Gangnam Style”.

Quang cảnh ngày thi chim ở làng tôi hôm đó không 
khác gì ngày Chị Em Thúy Kiều trẩy hội. Trời nắng nhẹ, 

quang đãng, thời tiết ấm áp như thể “ngày xuân con én 
đưa thoi; thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi” - chỉ 
khác chút đỉnh, hội Đạp Thanh trong Đoạn Trường Tân 
Thanh (còn gọi là truyện Kiều) của thi hào Nguyễn Du 
“đã ngoài sáu mươi”, tức là đã qua 2 tháng của 90 ngày, 
tức 3 tháng của mùa Xuân. Trong khi hội thi chim tại 
làng tôi lại rơi đúng vào một trong những ngày đầu tháng 
Giêng.

 Dân chúng ở làng tôi đã đông mà từ các thôn lân cận 
tuôn sang cũng nhiều; dường như ai cũng diện đẹp, nên 

Tục Lệ Thi Chim Mồng Ba Tết
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càng giống cảnh “dập dìu tài tử, giai nhân; ngựa xe như 
nước, áo quần như nêm; ngổn ngang gò đống kéo lên...”, 
nghĩa là khán giả dĩ nhiên không leo lên gò và các mô đất 
nhưng cùng trải dài về phía khán đài. 

Tiếng của MC: “Chương trình sắp sửa bắt đầu. Yêu cầu 
những người thi chim thì xếp hàng ở phía bên tay phải 
tôi, còn những ai không có chim thì đứng phía trước”.

Thế nhưng đám đông nào chịu nghe khiến MC phải 
nhắc lại: “Xin ưu tiên nhường chỗ cho người thi chim. 
Quí bà, quí cô không có chim, làm ơn vui lòng ngồi vào 
ghế để quí ông có chim được phô chim ra thoải mái mà 
không bị che”. 

Vậy mà một số khán giả vẫn cứ đứng sát các lồng chim; 
tay chỉ chỏ; miệng phê bình:  

- Tôi thấy chim của ông Bõng to nhất đấy, lại nhìn khỏe, 
năm nay thể nào cũng thắng. 

Người khác cãi: 

- To nhưng lông không mượt đều, lại hình như có sợi 
bạc làm chim mất cứng. 

Một giọng nói nữa nổi lên:

- Nhìn chim cụ Trùm kìa. Dáng ngổ ngáo, cái mỏ lại đỏ 
ửng. Úi giời ơi, tha hồ là đẹp. Thể nào cũng ôm giải. 

Bỗng có tiếng như reo lên: “Ơ kìa, ai như mụ Đuống thế 
kia? Mụ cũng được thi à?”. 

Có lời giải thích ngay: 

- Luật không phân biệt đàn ông, đàn bà. Bất cứ ai có 
chim đều được mang ra thi. Nhưng nghe đâu mụ ấy mượn 
chim lão Nghiện xóm Thượng, đem đi thi đấy.

Người bên cạnh trĩu môi: 

- Chim với chiếc thế kia mà đòi lọt vào mắt các cụ Giám 
Khảo. Chim gì mà cổ cứ rụt vào như đầu rùa. Chân lại 
không có cựa, lấy gì làm oai. Có gí gạo thóc vào tận mỏ, 
nó cũng không ngóc đầu nổi mà mổ....

 Nhiều lồng chim được người chủ phủ vải lên chứ 

không để chim lộ ra. Hỏi ra mới biết, phần chim sợ nơi 
đông người, mất sinh khí; phần được che đi, chim không 
hót, đỡ phí sức. Hèn chi cố nhân đã dạy: “Chim khôn thì 
khôn cả lông; khôn cả cái lồng, người xách cũng khôn”. 

Tôi để ý hai phụ nữ sồn sồn đứng gần. Một bà hỏi thăm:

- Năm nay ông nhà không thi chim à?

 Bà kia thở dài: 

- Có mỗi con chim lại bị liệt, lấy chim đâu nữa mà thi 
với cử

- Sao thế, bà chị?

- Ấy, cũng một phần tại tôi. Số là hôm ấy ông nhà tôi có 
việc ra thành phố, giao chim của ông ấy cho tôi quản lý. 
Sáng vẫn thấy chim ông ấy nhìn tôi mà hót. Tôi đùa đưa 
mồm tôi vào giữa hai cái then lồng, vậy mà nó cũng biết 
chĩa đầu ra như thể muốn tôi hôn. Đến gần trưa, tôi mải 
cho đàn lợn ăn, không còn để ý chim của ông ấy. Xong 
việc lên nhà mới thấy chân bên phải chim bị mắc vào 
cái then cửa lồng. Không biết từ bao giờ, nhưng khi gỡ 
ra thì chim ông ấy đã bị liệt. Tôi cố xoa, cố bóp, làm đủ 
mọi cách mà chim ông ấy cũng vẫn cứ đờ ra. Chiều tối 
ông nhà tôi về, thấy chim mình bị nạn, ông ấy chẳng còn 
thiết cơm cháo gì nữa... Giờ thì con chim nhà tôi vẫn liệt, 
chẳng bù cho xưa, nay cứ rũ xuống. Tôi phải động viên 
mãi ông nhà tôi mới tạm nguôi, định ra giêng tìm con 
chim khác thay thế...”

Tới giờ thi, tiếng MC lại vang lên trong mi-cờ-rô: “Yêu 
cầu đồng bào giữ yên lặng, tránh làm chim sợ và để ban 
Giám Khảo dễ dàng làm việc. Bây giờ thì xin các chủ 
chim lấy hết vải phủ lồng ra để mọi người được thấy 
chim. Và, xin hãy làm theo tôi đếm: Một, hai, ba, đưa 
chim ra! - Nào, một, hai, ba, giơ chim cao lên!”

Dưới ánh nắng đã lên khá cao, khán giả nhìn rõ từng 
con chim. Trong khi chủ chim vẫn nâng lồng lên khỏi 
đầu với vẻ mặt tuy trang nghiêm nhưng không giấu nổi 
những nét căng thẳng lẫn hãnh diện về chim của mình.

MC: “Kính mời ban Giám Khảo bắt đầu làm phận sự 
của mình!”

Khoảng 5, 6 người ở chạc tuổi cao niên, mặc áo dài, 
khăn đóng, đến từng chiếc lồng, quan sát chim, ghi ghi 
chép chép. Tiếng nhạc điệu quân hành hòa trong âm 
thanh reo hò của đám đông, tạo nên bầu khí hỗn loạn. 
MC dường như cũng muốn “ăn thua đủ”, không ngừng 
nâng cao giọng hét hơn nữa để giới thiệu từng con chim-
thí-sinh; nào: “Đây là chim bác Dần, một niềm hy vọng 
của xóm Hạ!”, nào: “Ban Giám Khảo đang quan sát chim 
bà Đuống, một ‘sự cố’ có một không hai trong dòng 
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thác cách mạng thi chim của làng ta!”; nào: “Đến chim 
của ông Sộp, con chim được đánh giá là trẻ nhất nhưng 
không vì thế thua kém đàn anh, trái lại xem ra chim này 
có nhiều khí thế xông pha, đúng thứ ‘hàng hiệu’ của nhân 
dân ta: ‘Chim khôn kêu tiếng rảnh rang’, khác chi ‘người 
khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe’, phải vậy không khán 
thính giả?”. 

Rồi MC rống lên thật sự: 

- A, đây là một sự cố vĩ đại: Một con cu! Vâng, cu của 
cụ Nhộng! Nhưng thưa đồng bào, ban Giám Khảo đang 
thảo luận, trường hợp này có hợp lệ không? Chúng ta hãy 
chờ đợi quyết định của ban Giám Khảo... Quí vị ấy đều 
gật đầu cả. Có thế chứ, dù sao cu cũng là chim, mà chim 
cũng là cu, tuy hai mà là một! Chẳng thế mà ca dao nước 
ta đã có câu: “Cu kêu 3 tiếng cu kêu; kêu mau đến Tết 
dựng nêu ăn chè”. Nhưng liệu cu cụ Nhộng có hạ nổi các 
chim khác không? Xin đồng bào gắng chờ đợi câu trả lời. 
Ở đời luôn luôn có sự bất ngờ. Vậy trong khi chờ đợi, xin 
khán thính giả hãy dành một tràng pháo tay thật to và thật 
rộn ràng cho cu cụ Nhộng! 

Chẳng những vỗ tay hết cỡ mà đám đông còn rộng 
lượng tặng luôn những câu reo hò vượt quá chỉ tiêu nồng 
nhiệt: “Hoan hô cu cụ Nhộng!”

Và: “Cu cụ Nhộng vạn tuế!

Và nữa: “Cu cụ Nhộng vĩ đại! 

Không đầy một tiếng sau, cuộc chấm thi kết thúc. Tới 
mục ăn uống miễn phí gồm sắn luộc, ngô nướng. Các 
quán bán quà lấy tiền thì có bánh đa, kẹo kéo, lòng lợn 
chấm mắm tôm và thịt chó, dựa mận... Nước uống có cả 
nước trà, nước vối, nước mía lau, nước ngọt hàng nội 
và có cả rượu trắng (đế). Vui không tả nổi. Vui hơn nữa 
là trai gái “lí le” nhau, đúng là “thương nhau nên phải 
đi tìm; nhớ nhau một lúc như chim lạc đàn”... Dĩ nhiên 
không thiếu cảnh “nước đục thả câu” nên càng... vui hơn 
nữa.

Tới giờ ban Giám Khảo tuyên bố kết quả. Ông đại diện 
nói dài dòng về ý nghĩa cuộc thi, chúc tụng sự phấn đấu 
của các chủ chim, ca ngợi tinh thần (!) của tất cả chim-
thí-sinh, tiện thể khen lấy khen để tính tích cực của khán 
thính giả. Sau cùng:

- Tôi xin thay mặt toàn ban Giám Khảo tuyên bố chim 
chiếm giải nhất: Chim ông Sáu! - chim chiếm hạng nhì: 
Chim ông Chửa! - và chiếm hạng ba: Cu ông Nhộng!”

Vỗ tay. Bàn tán. Nhất trí. Phản đối. Thôi thì đủ thứ phản 
ứng.

Chủ chim xách chim lên lãnh giải thưởng, gồm bằng 
tưởng lệ, xấp tiền mặt và ít thức ăn đặc biệt dành cho 
chim. Vấn đề chính yếu chính là niềm kiêu hãnh, không 
chỉ cho cá nhân người chủ chim thắng giải mà cho cả gia 
tộc. Bỗng dưng tôi nhớ cụ Tổ của dòng họ tôi rồi buột 
miệng ứng khẩu hát: “Như có con chim trong ngày vui 
đại thắng!”

Tôi theo chân nhiều người đến chiêm ngưỡng chim ông 
Sáu, con chim vừa chiếm giải quán quân. Khách quan 
nhận xét, chim này quả xứng đáng: Dáng cường tráng, 
đầu to, cẳng cao với cựa sắc, lông lá rậm rạp. Và không 
hổ danh vô địch, chim ông Sáu không ngán trước đông 
người, vẫn cất tiếng lanh lảnh hót: Cúc cu! Cúc cu! Có 
người đứng gần đó, vội thông dịch: “Chim đòi đạp mái 
đấy!”

Trước ngày trở về lại Cali, nơi được mệnh danh “miền 
nắng ấm ôn hòa”, thế nhưng sinh hoạt ồn ào nhộn nhịp 
nên chim chóc hiếm khi lộ liễu ngoài đường; con nào 
thuộc loại “vô gia cư” thì co ro cúm rúm ở đầu đường xó 
chợ, nhìn chán lắm, lại ngứa cả mắt... tôi ghé lại thăm mộ 
cụ Tổ lần nữa như để chào biệt. Trên tấm bia mộ, tên tuổi 
cùng ngày và nơi sinh, tạ thế của cụ Tổ đã phần nào phai 
mờ theo thời gian đúng như lới tiên tri: “Trăm năm bia 
đá thì mòn”, nhưng hình khắc chim cụ Tổ thì dường như 
ngược lại, nay càng sắc nét hơn: Một con chim bự thật 
bự; đầu ngổng lên như thách đố nắng mưa; những lớp 
lông xù lên như vừa lâm trận.

Tôi thầm thĩ: “Xin cụ Tổ cho con một con chim giống 
của cụ. Con nguyện sẽ trở về làng mình đây để giở lại 
trang sử chim chiến thắng mà cụ đã dầy công xây dựng. 
Con xin chào cụ Tổ, tạm biệt chim cụ Tổ và xin hẹn tái 
ngộ!” 

         CĐT AN TÔN
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Một Ngày Đầy Tình Nghĩa Và Cảm Xúc
Ngày Chúa Nhật  thứ ba mùa Vọng 11/12/2016 

là một ngày đáng nhớ của một số anh em 
CĐT Bắc Cali. Bất kể tuổi tác và sức khỏe, từ 8:30 
sáng các anh chị ở San Jose đã đến địa điểm tập họp 
cho một chuyến đi xa thăm những người anh em 
cùng gia đình An Phong tình nghĩa ở phía Bắc. Anh 
Khánh, anh Lý, anh Phò, những người đã trên 80 và 
cũng không được khỏe nhưng vẫn vui vẻ, yêu đời và 

yêu người hơn bao giờ. Người mạnh giúp đỡ người 
yếu, các chị yểm trợ các anh, tất cả đều lên đường 
trong một buổi sáng trời se lạnh nhưng rất đẹp. Điểm 
đến là Elk Grove, một thành phố vùng cực Nam hạt 
Sacramento, cách San Jose gần 2 giờ lái xe, nơi cư 
ngụ của những người anh em CĐT cũng lớn tuổi và 
đau yếu hơn, đặc biệt là anh Thiệp (89t) và anh  Lạc 
(92t)…
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Trong khi hai chiếc “xe đò Đàn” và “xe đò Phò” 
hăm hở lướt trên xa lộ,  các anh em CĐT tận dụng dịp 
gặp gỡ sau bao ngày này, chuyện trò hàn huyên rôm 
rả, còn các chị phục vụ chút quà sáng cho ấm lòng 
mọi người với xôi khúc, bánh mặn - ngọt, trái cây...

Đến nhà anh Thiệp, mọi người đều vui mừng và 
ngạc nhiên khi thấy anh Thiệp xuất hiện rất tỉnh 
táo và “phong độ”.  Theo gia đình cho biết, hồi 
Thanksgiving anh bị depression nặng; nhưng từ khi 
nghe sẽ có anh em San Jose lên thăm, anh náo nức 
mong chờ, và nhắc các cô con gái từng ngày về việc 
chuẩn bị đón các anh em CĐT đến thăm.. Có lẽ sự 
thăm viếng của chúng ta đã tiếp thêm nghị lực và sức 
mạnh để anh vượt lên trên những khó khăn mệt mỏi 
của bệnh tật.

Buổi gặp gỡ càng thêm ấm cúng và vui vẻ với sự 
có mặt của các anh ở Sacramento, đặc biệt là niên 
trưởng Lạc, nhờ “tài xế” bác sĩ Daniel Huỳnh. Vui vì 
niên trưởng vẫn còn khỏe mạnh để đến sinh hoạt với 
anh em và còn đem về cho anh em  một “con chiên 
lạc” bấy lâu là anh Phạm H Lý, cùng lớp với anh Sử. 
Và hôm nay mọi người có dịp thoải mái hát lại các 
bài thánh ca quen thuộc đã ăn sâu vào ký ức từ thời 
đệ tử xưa. Anh Thiệp còn đề nghị một bài hát về Mẹ 
mà anh còn nhớ và rất thích. Anh em cũng có những 
phút lắng lòng để cùng cầu nguyện cho nhau và đặc 
biệt cho quý anh đau yếu và lớn tuổi đang hiện diện 
cũng như ở xa.

Chúng ta cầu nguyện cho các anh đau yếu, nhưng 
thật ra chúng ta cũng rất cần lời cầu nguyện của các 
anh mà chúng ta chắc chắn rằng Chúa và Mẹ Maria 
rất lắng nghe…

Đến giờ phải lưu luyến chia tay vì anh em sợ anh 
Thiệp ngồi lâu mệt. Thế nhưng… không! Lại bất ngờ 
lần nữa! Biết được anh em sẽ đến thăm nhà anh chị 
Lại Quốc Hùng sau đây, anh “đòi” đi theo khiến các 
ái nữ phải “nhăn mặt” nhưng cũng không thể từ chối. 
Thật là tình nghĩa anh em của các con cái thánh An 
Phong tuy âm thầm nhưng cũng sâu đậm biết bao!

Anh chị Hùng đã đón tiếp anh em không thể tuyệt 
vời hơn với đầy đủ các món ăn tinh thần và vật chất 
thật đậm đà và đặc sắc. Khởi đầu là được nghe một 
bài hát về Mẹ Maria qua giọng ca rất điêu luyện của 
Andrea Bocelli, rồi được thưởng thức các tác phẩm 
nghệ thuật từ trong nhà ra ngoài vườn của gia chủ. 
Sau đó khách vừa nhâm nhi rượu và thưởng thức 

những chiếc bánh paté chaud nóng hổi mới ra lò do 
chính nữ gia chủ làm, vừa trà đàm với bánh ngọt, 
vừa… thả hồn lâng lâng theo tiếng dương cầm êm ái 
của “nhạc sĩ” Lê Đàn và giọng hát ténor độc đáo Lại 
Quốc Hùng… Thật là những giây phút thoải mái êm 
đềm khiến khách phương xa quên hết những mệt mỏi 
đường dài!

Lúc chia tay từ biệt, anh Hùng còn hứa: bất cứ khi 
nào cần, anh  em cứ ới một tiếng là anh chị sẵn sàng 
mở cửa nhà đón tiếp anh em. Rất cám ơn tấm lòng 
của anh chị Hùng.

Rời nhà anh Hùng, anh em phải vội vàng về lại San 
Jose để kịp giờ thăm viếng anh Thơ (89t) tại Nursing 
Home. Gặp được đông đủ anh em đến thăm và cùng 
hát với anh bài “Oh, Ma Mère”, anh Thơ rất vui và 
cảm động. Anh lưu luyến không muốn chia tay, và 
luôn nhắc “anh em nhớ cầu nguyện cho nhau.”

Vâng, chắc chắn rồi, chúng ta sẽ không quên nhau 
và tụi em cũng rất cần lời cầu nguyện của anh, anh 
Thơ ạ!

Thật là một ngày đầy ắp các kỷ niệm khó quên cho 
những người tham dự.

San Jose, 12/12/2016
JB Nguyễn Hữu Tâm ghi nhanh
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Ghi nhanh 

MỘT NGÀY DÀNH CHO NHAU 
Thứ bảy 10.12.2016

Với các anh chị Trần Ngọc Tá, Đàm Thị Mai, Bích Nông, Vũ Nhuận, Tiến Hùng, Kim Linh, Công Thành, Hương 
và chị Kim Thoa (phu nhân bác Trần Anh Cung lớp cha Thao).

Trong một ngày thứ bảy đẹp trời dễ chịu, vào lúc 9g sáng tài xế Uber Vũ Nhuận chở anh Ngọc Tá (rất kén tài 
xế, chỉ chịu VN), chị Mai Đàm, chị Kim Thoa cùng với các anh Tiến Hùng, Kim Linh và vợ chồng Công Thành & 
Hương tới nhà bà cố anh Mai Văn Thịnh LM DCCT tại Yagoona.

So với năm ngoái bà cố yếu hơn không thể ra phòng khách tiếp chuyện.Vì thế anh chị em đã vào tận phòng thăm 
hỏi. Nghe nói bà cố rất nhức nhối, nhưng có lẽ nhờ thuốc giảm đau mà bà cố đã tỉnh táo hơn. Sau vài chuyện 
bên lề hỏi han anh em đề nghị bà cố hợp lòng hát vài bài Giáng Sinh và đọc kinh trong tinh thần cầu nguyện cho 
bà cố và cho gia đình.

Sau đó anh CHP đại diện chi hội chúc mừng và trao quà Giáng Sinh. Năm nay bà cố không nhắc gì đến ‘tội’của 
đứa con thân yêu như năm ngoái vì thế anh Thịnh cứ yên tâm tụi này không biết gì thêm chuyện quá khứ của 
anh.

Sau đó anh chị em lại lên đường đến nhà bác Trần Trọng Luật – thân phụ của anh Trần Trọng Dũng cựu đệ tử. 
Nhờ nghiên cứu trước với Google Maps nên địa chỉ tuy ở vùng  Marrickville thế nhưng ‘phái đoàn’ đã đến đúng 
chỗ và may mắn có chỗ đậu xe. 

Bác Luật năm nay 84 tuổi. Trước đây khi bác nằm trong bệnh viện Concord anh chị em cũng đã tới thăm. Vì thế 
người được bác nhắc đến đầu tiên là anh CHT Duy Lâm. Nhưng khi biết tin Duy Lâm vừa qua một ca giải phẫu, 
bác gửi lời thăm hỏi vấn an. Tại nhà bác Luật ngoài bác gái còn có anh Trần Trọng Trung là con trai của bác. Sau 
vài lời thăm hỏi, anh em đề nghị đọc kinh và hát vài bài hát Giáng Sinh. Anh CHP Trần Ngọc Tá xin đại diện chi 
hội chúc Giáng Sinh và trao quà tượng trưng. Hôm ấy thấy bác Luật tươi tỉnh và rất vui (hình đính kèm). Có một 
chi tiết bên lề là được biết sinh nhật của bác là ngày 4 tháng giêng, nên anh chị em chụp liền cơ hội chúc bác 
sinh nhật và hát bài Happy Birthday. 

Và trong lúc ‘bốc đồng’ MC VN bèn đề nghị xin chụp một bức hình chung để làm kỷ niệm và yêu cầu hai bác 
dành cho nhau một cử chỉ nồng ấm. Bác gái ‘mắc cở’ từ chối liền. Nhưng xem ra bác trai sẵn sàng ‘xung trận’. 
Cuối cùng để dung hòa, MC đề nghị thôi hai bác nắm tay nhau để bác trai hôn tay bác gái. Thế là bác Luật làm 
ngay … chẳng ngại ngùng đến độ phó nhòm bấm máy không kịp (Mời quý vị xem hình mới tin!)

Sau nhà bác Luật, anh em lại lên đường đến nhà cựu đệ tử Minh Tâm ở Chipping Norton. Được biết anh Minh 
Tâm đã phải chịu đựng bệnh tật một thời gian dài, thế nhưng anh vẫn kiên trì phấn đấu. Thật đáng bái phục. Sự 
có mặt của chi hội cựu đệ tử DCCT đã mang lại đôi chút ấm lòng cho anh Tâm và chị Hân. 

Chẳng dấu gì anh chị Tâm & Hân là thông gia với anh chị Tá & Mai. Con gái út của anh chị Tâm Hân là cháu Minh 
Thư – một thành viên hết sức tích cực của chi hội. Anh Tâm còn là cựu sĩ quan chiến tranh chính trị cùng khóa 
với Bosco Hùng nhạc trưởng học viện An Phong năm nào. Buổi họp mặt mừng xuân 2017 của chi hội – theo lời 
đề nghị của anh chị Tâm Hân – sẽ được tổ chức tại nhà của anh chị. Anh chị đã có một kiểu cách giải thích dễ 
thương đó là : ‘vì tôi không đến được với các bạn, thì xin mời các bạn đến với gia đình chúng tôi’. Không biết còn 
lời giải thích nào ‘ấm lòng chiến sĩ hơn’.

Từ nhà anh chị Tâm Hân, chúng tôi lại lên đường đến thăm bác Nguyễn Đắc Dận – thân phụ cựu đệ tử Nguyễn 
Đắc Dũng - ở Hoxton Park, miền tây Sydney.  

Bác Dận tuổi cao nhưng xem ra vẫn còn linh hoạt. Bác từng là dân biểu trong hai nhiệm kỳ thời đệ nhất cộng 
hòa. Thế nhưng điều đáng nói là được biết trước năm 1975 bác nổi tiếng là ‘vua chim cút’. Chúng tôi chụp ngay 
cơ hội yêu cầu bác kể thêm chi tiết. Bác thao thao bất tuyệt và một người có vẻ tâm đắc với câu chuyện của bác 
là Công Thành. Biết đâu trong tương lai Công Thành sẽ trở thành ‘vua chim cút’ tại Úc Châu. Chúng ta chờ coi. 
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Trong lúc câu chuyện đang rôm rả thì Bác Dận vào phòng đem ra một chồng sách do bác biên soạn với đầu đề 
: ‘Thế Giới Bên Kia’ và tặng cho mỗi người một cuốn. 

Thế nhưng trong số những người có mặt, có lẽ chỉ có bác là người có thẩm quyền nói về đề tài này, còn những 
anh chị em khác xem ra vẫn còn nặng nợ với cuộc đời dương gian. Cuối cùng anh CHP trao quà và chúc bác 
một mùa lễ Giáng Sinh an bình.

Chuyến viếng thăm kết thúc vào lúc 2g30 và anh chị em hẹn gặp lại nhau tại nhà hàng Bạch Đằng vào buổi tối.

Anh chị em ai cũng đồng ý là chuyến viếng thăm có một ý nghĩa hết sức đặc biệt đó là mang niềm vui đến cho 
những người mà vì một lý do nào đó không thể đến sinh hoạt với chi hội. 

Chỉ cần nhìn ánh mắt trìu mến của bà cố khi hát bài : Hát Khen Mừng Chúa Giáng Sinh Ra Đời hay nụ cười 
hồn nhiên của bác Trọng Luật khi cầm tay bác gái cũng như lời phát biểu đầy xúc động của anh Minh Tâm hoặc 
những tâm tình thao thao bất tuyệt của bác Đắc Dận khi nhắc đến những chuyện quá khứ và được mọi người 
lắng nghe. 

Chỉ những hình ảnh thân thương đó cũng đủ làm cho cuộc thăm viếng có ý nghĩa và phải chăng đó là ý nghĩa 
của thông điệp an bình mùa Giáng Sinh.

Vũ Nhuận ghi nhanh
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Tu xuất tự nó không phải là một bậc sống, 
nhưng là một thành phần quan trọng trong nhịp 
sống Giáo hội. Có lẽ, cuộc đời chúng ta không ai 
hiểu hết được chữ “ngờ”, và vì thế, xuất tu cũng 
hàm chứa những lý do khó nói lên lời. Đôi dòng 
tản mạn và những cảm nghiệm riêng tư của tác 
giả về những người tu xuất có lẽ sẽ là tâm tư của 
bất kỳ ai đó muốn đồng cảm, muốn yêu thương, 
muốn sẻ chia với những con người đặc biệt này.

Nói về người tu xuất có thật lắm khía cạnh để 
người ta phải suy nghĩ, bàn luận. Trước hết, có 
lẽ chúng ta nên khởi đi từ hai tiếng “Ơn gọi”. 
Ban đầu, nhiều bạn trẻ lắng nghe được tiếng 
Chúa gọi, họ hăng hái dấn thân vào đời tu với 
tất cả nhiệt huyết của một con tim căng đầy sức 
sống. Nhưng rồi, cuộc đời có trăm ngàn lối đi 
khiến họ không còn giữ được nét trinh trong và 
nhiệt huyết thuở ban đầu. Giã từ chốn Viện tu, 
họ nghe theo một tiếng gọi khác và đi tìm cho 
mình một niềm vui giữa đời thường. Có những 
người tìm về chốn hồng trần để mong tìm một 
mái ấm, một niềm hạnh phúc dẫu mong manh 
nhưng thật đơn thành; có những người can đảm 
tiếp tục rong ruổi dấn thân trên hành trình dâng 
hiến đầy cát bụi… Trong số đó, có những người 
đã nhận ra chân lý sống và họ đã làm trổ sinh 
hoa trái giữa cuộc đời; nhưng rồi lại cũng không 
thiếu những người chìm ngập trong cô đơn, thất 
vọng và bị dòng đời vùi lấp, cuốn trôi.

Tại sao cuộc đời người tu xuất lại rơi vào bất 
hạnh? Nhiều người cho rằng: vì anh đó, chị đó 
đã ăn cơm nhà Chúa Trời, nay quay gót về với thế 
gian thì đương nhiên phải chuốc lấy hậu quả. 

Nghe thoáng qua thật quá phũ phàng, chẳng 
lẽ Thiên Chúa lại là kẻ dữ dằn và khát máu trả 
thù đến vậy ư? Chắc chắn không phải thế. Sở dĩ 
người tu xuất khi trở về đời thường, cuộc sống 
của họ không mấy hạnh phúc có lẽ vì nhiều 
nguyên nhân khác nhau. Khi họ còn sống trong 
Ơn gọi, họ làm mọi việc đều có chương trình, kế 
hoạch, mọi sự xem ra an nhàn, thư thái, nay trở 
về thế gian, họ phải bươn trải với cuộc sống cơm 
áo gạo tiền, đó là một thử thách lớn lao đối với 
họ. Hơn nữa, suốt thời gian sống trong Dòng tu 
hay Chủng viện, người tu chỉ lo trau dồi tri thức 
để chuẩn bị lãnh chức thánh hay khấn dòng, họ 
đâu biết mùi thế nhân đoạn trường ra sao? Nay 
trở về đời thường trăm ngàn sóng gió, bể dâu, 
sức đề kháng của những con người này sẽ vô 
cùng mong manh, yếu ớt. Vì thế, họ ít tìm được 
những cơ hội trong cuộc sống, trong khi cuộc đời 
lại quá khắt khe đối với họ. Thành ra, người xuất 
tu khó có thể tìm được cho mình một cuộc sống 
bình an và hạnh phúc.

Ngày nay, người ta nhiều khi có ác cảm và 
thành kiến nặng nề với người tu ra. Họ cho rằng: 
việc ông Thầy, bà Sơ giũ áo Dòng ra về lấy vợ, 
lấy chồng là chuyện chẳng nên. Ngoài việc bị kết 
án là ham muốn thế gian, xác thịt, lại còn bị gán 
cho cái tội tày đình là bội ơn nhà Đức Chúa Trời. 
Bao nhiêu tiền bạc, cơm gạo nuôi ăn giờ đây trở 
về con số không tròn trĩnh. Họ căm tức người tu 
ra vì cho rằng: cô, cậu đã bôi gio, chát trấu vào 
mặt cha mẹ, tiên tổ, ông bà. Thanh danh đang 
lên như “diều gặp gió” nay chẳng khác chi “lá 
chuối gặp bão” xác xơ bên đường. Cha mẹ thì 
khăng khăng dán chặt con mình trên bàn thánh, 
chôn chân con mình trong chốn Viện tu bằng bất 
cứ giá nào, nhưng cũng chẳng hay chẳng biết 
rằng: con mình không có khả năng sống đời Ơn 
gọi. Họ chỉ biết một điều: việc trở về gia đình 
sau hành trình tu trì dang dở là chuyện không 
thể chấp nhận được. Họ cũng đâu biết rằng: việc 
quyết định ngả sang một Ơn gọi khác không phải 
là chuyện dễ dàng như người ta vẫn lầm tưởng. 
Trước khi về đời, người xuất tu đã phải đón nhận 
sức ép thật khủng khiếp từ phía dư luận, bà con 
lối xóm. Thật là đáng sợ!

Hội Chứng Tu Xuất
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Hơn thế nữa, nhiều người xuất tu mang theo 
suốt cuộc đời mình mặc cảm tội lỗi vì biết mình 
đã làm hỏng ơn Chúa. Bao nhiêu chữ “giá mà” 
thế này, “phải chi” thế thế kia cứ đeo bám và ám 
ảnh trong trí não. Bao nhiêu nước mắt đã lặng lẽ 
buông xuống dòng đời; bao nhiêu tiếng thở dài 
não nề trôi theo giọt nắng, giọt mưa; bao nhiêu 
thất vọng, bao nhiêu chán ngán cuộc đời, bao 
nhiêu mỏi mòn, tăm tối giăng ngập lối về… Thật 
xót xa, thật phũ phàng! Mọi sự giờ đây đã quá 
muộn cho một lời xin lỗi, chỉ còn lại đây những 
giọt lệ buồn của cay đắng, xót xa. Nỗi đau khiến 
họ ăn không ngon, ngủ không yên, và vì thế họ 
cảm thấy bất hạnh và đau khổ. Mọi cánh cửa hy 
vọng dường như đã đóng chặt khiến họ không 
còn lối thoát. Cuộc đời thật quá khắt khe với họ.

Nói về người tu xuất với biết bao cảm xúc và 
nghĩ suy, nhưng chúng ta không thể nào không 
thừa nhận vị trí và vai trò của họ trong Giáo 
hội và ngoài xã hội. Nhiều người tu xuất đã 
trở thành cánh tay đắc lực của Cha xứ và của 
xóm đạo. Các hội đạo đức, các công việc bác ái, 
các hoạt động từ thiện có thăng tiến được cũng 
là nhờ phần nhiều vào những con người nhiệt 
thành này. Họ là những người trí thức, được đào 
luyện bài bản trong Chủng viện, nơi Dòng tu nên 
cũng đã trang bị cho mình một sự trưởng thành 
vừa đủ trước khi đối mặt với cuộc đời. Họ làm 
việc có cái tâm và trở nên những con người đáng 
tin cậy trong Cộng đoàn. Vì thế, chúng ta cần đặc 
biệt tôn trọng, cảm phục và cầu nguyện cho họ, 
để giúp hăng say và nhiệt thành chu toàn bổn 
phận làm người Kitô hữu của mình.

Đôi dòng suy tư về giới tu xuất không phải là 
bao che, dung dưỡng, nhưng là tấm lòng trân 
trọng, cảm thông và tri ân. Thiên Chúa đã dùng 
họ cách âm thầm để làm việc trong vườn nho 
của Ngài. Không ít thì nhiều, những việc làm và 
những hy sinh lớn lao của họ cũng làm cho vườn 
nho Chúa được trổ sinh hoa trái. Viết về người 
tu xuất giúp chúng ta có cái nhìn bao dung hơn, 
yêu thương hơn, đồng cảm hơn, vì mọi người dù 
là ai, dù trong hoàn cảnh nào cũng đều là những 
con người bất xứng trước mặt Thiên Chúa và ai 
trong chúng ta cũng cần đến lòng thương xót và 
ân sủng của Ngài. 

Đây cũng là một lần giúp chúng ta hâm nóng 
lại tình yêu với Chúa, hun đúc khát khao dâng 
hiến của mình. Ước mong sao dù cho bao khó 
khăn, thử thách, chúng ta cũng hãy luôn trung 
thành với Chúa đến cùng.

Diệu Tâm, BC

Trích xuất từ http://gpbuichu.org/
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Các quốc gia đón Tết Nguyên Đán giống Việt Nam
• Trung Quốc
Tết cổ truyền ở Trung Quốc cũng được coi là Xuân Tiết (Tết xuân), và mọi người thường đến các đền chùa để cầu 
nguyện cho một năm mới an khang, hạnh phúc. Vào thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, giao thừa, 
các gia đình sẽ cùng sum họp trong một bữa cơm hạnh phúc để cùng nhau chào đón một giai đoạn mới của thời 
gian. Ngoài ra, phong tục trao phong bì đỏ tiền lì xì ngày đầu năm vẫn được duy trì. 
• Hàn Quốc
Tết Nguyên đán theo tiếng Hàn gọi là Seollah hay Won Dan (theo âm tiếng Trung Quốc là Tết Nguyên đán). Sau 
một năm tất bật lo toan cuộc sống, Tết là thời điểm để các thành viên trong gia đình sum họp bên nhau. Các gia 
đình dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ nhà cửa trước ngày 30 Tết. Buổi tối trước giao thừa, tất cả đều tắm gội bằng nước 
nóng để tẩy trần, tương tự như tục tắm nước lá mùi vào đêm trừ tịch ở Việt Nam.
• Thái Lan
Songkran là cách mà người Thái Lan gọi ngày Tết cổ truyền của dân tộc mình. Ngày mừng năm mới của họ là từ 
13/4 đến 15/4. Những người lớn tuổi yêu cầu thế hệ trẻ hơn bỏ qua những hành vi và lời nói khó chịu của họ trước 
đó. Đặc biệt, người dân Thái Lan còn tham gia vào lễ hội té nước lên nhau bằng xô, chậu, súng bắn nước, bóng 
bay... Họ quan niệm rằng người bị té nhiều nước nhất là những người may mắn nhất của năm mới.
• Lào
Tết Lào được tổ chức vào ngày đầu tiên của tháng Giêng tuy nhiên thời điểm đó vào mùa đông không thích hợp 
cho phong tục té nước nên phong tục truyền thống này đã được chuyển sang mùa nóng nhất trong năm. Tết cổ 
truyền tại Lào cũng diễn ra sôi nổi với các chương trình tết đặc sắc mang nhiều nền văn hóa đa dạng và độc đáo.
• Campuchia
Tết cổ truyền tại Campuchia hay còn được gọi là lễ hội Chol Chnam Thamy lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ 
truyền của dân tộc Khmer. Theo đó, tại quốc gia này ngoài việc tôn thờ Phật Giáo là chính thì họ còn tin rằng mỗi 
năm có một vị thần được sai xuống chăm lo cho cuộc sống và con người trong năm đó, hết năm lại có một vị thần 
khác xuống. 
• Mông Cổ
Tết âm lịch tại Mông Cổ được gọi là Tsagaan Sar, kéo dài từ mùng 1 đến mùng 3 âm lịch. Trước giao thừa, có 
nghi thức cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện, mỗi người chọn một hướng đi xuất hành đầu năm nếu đúng hướng sẽ 
mang lại may mắn cho mọi người. 
• Triều Tiên
Tết của người Triều Tiên cũng kéo dài hàng tuần với nhiều phong tục truyền thống như dán hình động vật lên cửa 
để cầu may, mời thầy saman (phù thủy) đến cúng tế và xem bói, tổ chức đón trăng mọc…
• Singapore
Diễn ra cùng thời điểm với Tết Nguyên đán của người Việt Nam, những ngày Tết ở Singapore thường diễn ra 
Lễ hội mùa xuân với 3 sự kiện nổi bật: Lễ hội Hoa đăng, Lễ hội Singapore River Hongbao và Lễ hội đường phố 
Chingay. Hơn một nửa dân số của quốc gia này đến từ Trung Quốc, chính vì thế, Tết ở Singapore mang hơi hướng 
từ của Trung Quốc. 
• Ấn Độ
Ngày Tết còn có một cái tên khác là Diwali – lễ hội ánh sáng.  Trong thời gian lễ hội, toàn đất nước Ấn Độ được 
thắp sáng bằng những ngọn nến và đèn lồng truyền thống; ai cũng cầu nguyện mọi điều tốt lành và tặng quà cho 
nhau. Đây còn được gọi là Lễ hội ánh sáng vì mọi người có phong tục thắp đèn dầu bấc vải (gọi là dipa) để ăn 
mừng chiến thắng của thần Krishna trước Narakasura, biểu tượng cho chiến thắng của cái thiện trước cái ác.

Phương Anh (Tổng hợp)
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Xưa tê sáu chục đã già, 
Bi chừ tám chục vẫn là còn son. 
Điện thoại tán gẩu cười giòn, 

Tía lia như thuở trăng tròn mười lăm. 
Tại răng ta phải quan tâm? 

Chuyện ngồi xe đẩy hay cầm batoong. 
Cứ tin mình vẫn còn ngon, 

Dù dư chín chục hay tròn một trăm. 
Việc chi khóc kín, than thầm! 

Trời cao dù “sập cái rầm” đã sao? 
Bỏ qua những chuyện tào lao, 

Dùng «InterNet» nói khào mua vui. 
Hãy yêu đời như tụi tui! 

Khi gần nhắm mắt còn cười nhăn răng. 
«Internet-mania”, 

Thú vui thời đại tuổi già giải khuây. 
Ngừa lú lẫn trong tầm tay, 

Mại dô các bạn dịp may cuối đời. 

   Già Ơi...Chào Mi....

Lê Thị Bạch Nga 
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Nói Cho Nhau Nghe

Sinh Hoaït HOÄI CÖÏU ÑEÄ TÖÛ NAM CALI
                                                                                                                              Mõ Làng Cali

	 -“Ngày	Huynh	Đệ”: Từ 10 giờ sáng Thứ Tư, 14-05-2016, Ban Chấp Hành (BCH) đã “khăn gói quả 
mướp” với bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nến đèn và món quà tinh thần “Tập San Mẹ và Mùa Xuân” để đến 
thăm viếng và cầu nguyện tại gia cho các anh chị CĐT và thân nhân đau yếu, như anh CĐT Tađêô Phan Xuân 
Văn, chị Maria Nguyễn Thị Ngọc Thúy và 2 cụ thân sinh của anh CĐT Trần Thế Hùng. Mỗi nơi “phái đoàn” đã 
dự tính dừng chân khoảng nửa tiếng đồng hồ nhưng thường ở lại lâu hơn để sau phần kinh nguyện, đã cùng chia 
sẻ tâm tình với “bệnh nhân”. Bầu khí thân thương và xúc động lắm, đúng nghĩa mà BCH đã gọi là “Ngày Huynh 
Đệ”.

Cụ	Bà	thân	mẫu	của	CĐT	Trần	Thế	Hùng



Tập San An Phong - Xuân Đinh Dậu - 201788 89

CĐT	Phan	Xuân	Văn	(ngồi	xe	lăn)	-	cùng	lớp	với	Cha	Mầu,	Cha	Tín,	Cha	Thành	Tâm

Chị	Ngọc	Thúy,	cựu	Thủ	quỹ	của	Hội,	-	là	phu	nhân	của	CĐT	Nguyễn	Văn	Thuận

 -“Bên	nhau	Ta	có	Ta”:	Nhân Tháng Hoa, tháng kính Đức Mẹ, ngày 18-05-2016, BCH đã qui tụ  tại tư gia 
anh chị Nguyễn Hùng Cường, được khoảng trên 20 anh chị CĐT và 8 bạn hữu “Cursillo” trong buổi cầu nguyện 
đặc biệt dành riêng cho các anh chị CĐT đau yếu. Dù vất vả, các anh chị này - anh Tađêô Phan Xuân Văn, chị 
Maria Nguyễn Thị Ngọc Thúy và Maria Nguyễn Thị Hải - cũng đã được gia đình đưa đến.  Những tấm chân tình 
và niềm đồng cảm đã được chia sẻ cùng nhau qua từng câu kinh, từng lời nguyện và trong từng cung điệu thánh 
ca, nhất là trước bàn thờ lung linh ánh nến, khi từng người đặt tay trên vai, trên đầu quí anh chị này để van xin 
Đức Mẹ đoái thương chữa lành. Đã có những giọt lệ long lanh nơi nhiều khóe mắt.
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 -Giỗ	100	ngày	Cha	cố	Matthêu	Vũ	Khởi	Phụng:	Vậy là “Con Người Lang Thang” đã về “với Giêsu” 
được đúng 100 ngày. Thứ Bẩy, 04-06-2016, cả thảy trên 100 người, gồm CĐT chúng ta, thân nhân tang quyến và 
“quan khách” cùng thân hữu. Trước di ảnh của Cha cố Vũ Khởi Phụng, một buổi lễ vừa mang tính văn hóa dân 
tộc, vừa đậm nét tôn giáo đã diễn ra tại hội trường giáo xứ St. Lucy (của Cha CĐT John Trần Quí) trong bầu khí 
trang nghiêm nhưng cũng đầy tâm cảm. Cha Bề Trên Antôn Nguyễn Quốc Dũng, CSsR, đã chủ tế thánh lễ với Cha 
Nguyễn Văn Thạch, CSsR, Linh hướng của Hội CĐT Nam Cali, và Cha Giáo Châu Xuân Báu, CSsR, là cựu Linh 
hướng của Hội từ Houston đến; đặc biệt ca đoàn Magnifica Chorale dưới tài điều khiển của Nhạc Trưởng CĐT 
Trần Chúc đã như thể đưa tâm hồn mọi người hiện diện lên tận nguồn sốt mến trước Thánh Nhan Thiên Chúa, 
bên cạnh hương hồn Cha cố Mathêu... 

 Nhân dịp này, một tập san với chủ đề “Con Người Lang Thang cùng Giêsu” gồm những bài vở ghi nhận 
công đức của Cha cố Mathêu Vũ Khởi Phụng, dày 104 trang đã được phát hành. Tập san đã được mọi người, cách 
riêng thân nhân của Cha cố, đón nhận một cách nồng hậu.

 -Gặp	gỡ	những	“Mầm	Non	Linh	Mục”:	Gọi cho văn vẻ mà thôi tuy cũng 
chính xác, nhưng đó chính là các Thầy-Nhà-Tập tại tu viện thánh Giêrađô 
Majella DCCT, tại Baldwin Park. Theo sáng kiến và đề nghị của Cha cựu Linh 
Hướng Yuse Châu Xuân Báu CSsR, BCH đã đến gặp gỡ và nói chuyện tâm tình 
cùng các Thầy qua các đề tài thuyết trình: “Tìm một con đường - tìm một lối đi” 
(anh Nguyển Hùng Cường trình bầy) - “Tôi cũng đã một thời đi tu” (anh Đào 
Quang Mỹ) - “Ý nghĩa 3 lời khấn” (anh Lương Thế Vinh). Đặc biệt bất ngờ cha 
CĐT John Trần Quý cũng đã ghé lại và Cha đã kể lại quãng đời “ba chìm bẩy 
nổi chín lênh đênh” của Cha trước khi được Chúa chọn làm Linh Mục qua bao 
thử thách.

  Cha Châu Xuân Báu CSsR, đương kim Linh Hướng cho các Thầy Tu Tập 
tại Nhà Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại Houston, Texas, cho biết đây là hình 
thức đầu tiên được tổ chức tuy Cha đã ao ước từ lâu. Theo nhận xét của Cha, 
buổi gặp gỡ thân mật này đã đem lại nhiều điều bổ ích cho việc tu đức của các 
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Thầy và cũng để lại nhiều kỷ niệm êm đẹp.

 

 -“Thương	Xác	7	Mối	-	Thứ	tư:	Viếng	Kẻ	Liệt”:	Trong 
“Năm Thánh Lòng Thương Xót”, Thánh Ý Chúa nhiệm mầu đã 
sắp đặt cho chúng ta có nhiều cơ hội thực hiện các việc làm bác 
ái. Chẳng thế mà BCH đã được Cha cựu Linh Hướng Yuse Châu 
Xuân Báu CSsR - nhân dịp Cha về Cali công tác Mục Vụ - nhận 
lời ngay đề nghị “thăm viếng và ban bí tích Xức Dầu Thánh” 
cho quý anh chị CĐT và thân nhân đau yếu.

 Sáng Thứ Năm, ngày 15-09-2016, Cha-con đã lên đường 
trước hết đến với “bệnh nhân” Tađêrô  CĐT Phan Xuân Văn, sau 
đến ông bà cụ thân sinh của anh CĐT Trần Thế Hùng và cuối 
cùng tới anh Phêrô Nguyễn Văn Cửu. Bên cạnh mỗi bệnh nhân, 
Cha Linh Hướng đã hướng dẫn cầu nguyện, xức Dầu Thánh và 
sau đó Cha đã ân cần chia sẻ hoàn cảnh đồng thời kích động 
niềm tin và khuyến khích tinh thần lạc quan.

 Tuy đã vào Thu, khí hậu Cali hôm nay như thể bỗng trở 
mình, nóng bức khác thường. Chẳng thế mà khi chia tay, Cha-
con ai cũng không giấu nổi những nét mệt mỏi trên các khuôn 
mặt cũng đã dãy đầy những “luống cày”.

 -“Giỗ	Đầu	Cha	Cố	Phêrô	Phan	Phát	Huồn”:	Chủ Nhật, 16 tháng 10, lễ kính Thánh Giêrađô Majella 
DCCT cũng là ngày Giỗ Đầu (1 năm) cha cố Phêrô Phan Phát Huồn. Thánh lễ được Cha Bề Trên Antôn Nguyễn 
Quốc Dũng cùnng với hai Cha CSsR đồng tế tại nhà thờ giáo xứ DCCT Loang Beach. Bên ngoài giáo đường BCH 
đã thực hiện một tấm bảng với những hình ảnh sinh hoạt của Cha cố dưới hcủ đề “Nụ Cười Của Cha Tôi”. Giáo 
dân tham dự Thánh Lễ chật ních nhà thờ. Thế nhưng, ngoài BCH và 7 thành viên trong gia quyến họ Phan, tuyệt 
nhiên không có sự hiện của một anh, chị CĐT nào. BCH đã đành phải hủy bỏ một chương trình đã được dày công 
dàn dựng, tuy nhiên quả thật quá tội nghiệp vô cùng cho thân nhân của Cha cố Phêrô đã ân cần chuẩn bị cả thảy 
50 phần ăn... 

 Nghe văng vẳng tiếng Cha Cố Phêrô Phan Phát Huồn đâu đây như muốn thầm thì với từng người: “Thuở 
sinh thời, Cha cũng đã từng thương giúp con lắm mà!”...

 -“Thanksgiving”	2016:	Như mọi năm, nhân dịp lễ Tạ Ơn 2016, BCH cũng với một hai món quà đơn giản 
nhưng thấm đậm tình cảm, lại thể hiện tục lệ cao đẹp này bằng chuyến “về nguồn” Dòng Chúa Cứu Thế ở Long 
Beach để giãi bày lòng Biết Ơn và Nhớ Ơn đối với công lao 
dậy dỗ, đào luyện của các Cha dưới mái Đệ Tử Viện. Trong 
phần “đáp lễ”, Cha Bề Trên thay mặc cho cả Nhà Dòng bao 
giờ cũng không giấu nổi những xúc động và ngài bày tỏ niềm 
cảm phục tinh thần “uống nước nhớ nguồn” của toàn thể Cựu 
Đệ Tử.

 Trên đường về, tuy không ai nói ra nhưng hẳn người 
nào cũng sống với câu “lời hay ý đẹp” của cố Tổng Thống 
Hoa Kỳ John Kennedy: “As we express our gratitude, we 
must never forget that the highest appreciation is not to utter 
words, but to live by them.” (Khi chúng ta bày tỏ sự tri ơn, 
chúng ta không được quên rằng lòng biết ơn lớn nhất không 
phải nói thành lời mà là sống với sự tri ơn).
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 Phần đặc biệt: Phóng Sự Gia Đình CĐT Nam Cali “Vọng Giáng Sinh 2016”

                           

 Bầu trời sáng Thứ Bẩy, 17/12/2016, trong xanh thật đẹp, nhưng gió lạnh buốt. Đúng là không khí Noël - 
Chỉ thiếu tuyết! Quả “đúng hẹn lại lên”, bởi khoảng 10 giờ đã có bóng dáng một vài anh chị Cựu Đệ Tử xuất hiện 
ở “thánh địa”; trong số này những anh đáng gắn “huy chương vàng” nhất là Nguyễn Vĩnh Bảo, Nguyễn Chí Sĩ... 
Dĩ nhiên Ban Chấp Hành thì đã phải “trình diện” từ sáng sớm rồi để “thi hành công tác”. 

 Hội ngộ

 Dần dần “quan khách” đến mỗi lúc một đông; một vài anh chị xách theo gói quà. Trời rét có khác, chị nào 
cũng có cớ diện đẹp trong y phục mùa đông. Bởi lâu ngày gặp nhau nên tiếng nói chuyện như pháo ran; tiếng cười 
rộn rã. Trong nhà. Ngoài hàng hiên. Thật tiếc cho những ai vắng mặt, nhưng ở nhà chắc chắn đã bị... “ắt xì” bởi 
trong tình thân thương cố hữu của Gia Đình Cựu Đệ Tử, bà con hỏi thăm nhau, nhắc đến nhau; tuy nhiên không 
giống hoàn cảnh trong thi phẩm “Ông Đồ Già” của Vũ Đình Liên: “Người mỗi năm mỗi vắng”... “Năm nay đào 
lại nở... Những người muôn năm cũ - Hồn ở đâu bây giờ?” 

 Trong nhà, “hang đá Bê-lem” đã được thực hiện đúng điệu, đúng “mốt” với những ánh đèn nhiều mầu, với 
những cây nến thắp sáng. Và dĩ nhiên có đầy đủ Thánh Gia lẫn chiên lừa và Thiên Thần... Ai đứng chiêm ngưỡng 
cũng nghe hồn lâng lâng sốt sắng. Hai hàng ghế đã được bày sẵn để đón khách. Rất tươm tất.

 Chắc chắn phải nêu lên điểm này: Tư gia của anh chị Nguyễn Hùng Cường đấy! Những sự sửa soạn, trang 
hoàng cũng một tay chủ nhân. Sự hy sinh xứng đáng được kính trọng. Xin cảm tạ thịnh tình, thiện chí và công sức 
của anh chị Cường. Xin Chúa Hài Đồng trả công.

 Chờ đợi và khai mạc

 Khi anh chị em đã đông đủ. Vẫn chỉ thiếu một người. Lại là một nhân vật vô cùng quan trọng. Cái đinh, 
đúng hơn, “cột trụ” của buổi họp mặt. Cha Linh Hướng Phaolô Nguyễn Văn Thạch. Nhiều “con chiên” đang chờ 
để được nhận bí tích Hòa Giải hầu tâm hồn thánh thiện để đón Chúa giáng trần. Ban Chấp Hành gọi điện thoại 
đều đều, vẫn bị mất sóng, không bắt được đường dây liên lạc. Cha Thạch vốn nổi tiếng đúng giờ, gương mẫu của 
nguyên tắc và trách nhiệm. Vậy là phải có “vấn đề” gì đó.

 Trong khi chờ đợi, biết bao câu chuyện cuộc sống đời thường được tiếp tục trao đổi, và cả những kỷ niệm 
thánh thiện thuở dưới mái Dệ Tử Viện được khơi lại. Vậy mới đúng nghĩa “hàn huyên” và “tái ngộ”. 

 Thế rồi Cha Linh Hướng xuất hiện. Luôn luôn nụ cuời và khuôn mặt tươi sáng... đi trước. Ở Cha Thạch 
là sự sinh động, yêu đời và thân thiện. Thì ra chiếc xe của Cha sáng nay “ăn vạ”, không chịu nổ máy. Có anh nói 
đùa: “Tại trời lạnh quá, đó Cha!” Anh khác: “Trúng Loto lần này, con sẽ mua tặng Cha xe mới!”

 Chương trình khai mạc vậy mà chẳng trễ là bao. Có khi lại hay, bởi đúng lúc Cha cựu Linh Hướng John 
Trần Quí cũng đến. Cha mới cắt tóc nên đầu Cha tròn và láng, mà theo kiểu vài giáo dân CĐT vẫn đùa cho vui cửa 
vui nhà, “Chà, trông cha thông minh và “sáng… láng” hơn trước. Nếu Cha không đeo cổ áo trắng, thể nào cũng 
có người cúi chào: “Lậy Thượng Tọa ạ!” 

 Những tiết mục mở đầu đương nhiên không thể thiếu: Kinh nguyện khai mạc - Đệ Tử Ca (mà MC Đào 
Quang Mỹ đã “cả gan” ví von với một quốc ca!). Sau lời “chào mừng” của Hội Trưởng, anh Trần Quang Phục đã 
mời mọi người “Vọng Giáng Sinh” bằng những lời ca nguyện “.... Ngàn mây hãy mưa đấng Cứu Chuộc”. Đặc biệt 
một bản thánh ca mới do chính CĐT Yuse Trần Quang Phục sáng tác, mang một âm hưởng khác biệt: “Hãy dọn 
đường cho Chúa”. Mạnh mẽ, đầy tin tưởng, quyết tâm và lạc quan thay vì lo âu và chờ đợi trong hoang mang. Bởi 
dứt khoát, “con đường tà, hãy mau mắn quyết tâm lìa xa” - “đừng xé áo, hãy xé lòng” để dọn đường cho Chúa 
đến: “Cứu chúng con thoát muôn vàn khổ đau!” - “Kính xin Chúa, cứu chúng con, Ngài ơi”!

 Và chủ đề chính của buổi họp mặt: Cha Linh Hướng hướng dẫn linh đạo Giáng Sinh. Với giọng nói mạnh, 
rõ và lôi cuốn, Cha Thạch mở đầu bằng việc mô tả đời sống thực tế và tâm tính của “người dân tộc thiểu số” mà 
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danh từ thông dụng là “Thượng” trên cao nguyên Kontum. Tất cả được tóm tắt trong 2 danh từ kép: Đơn-giản và 
thẳng-thắn. Cũng với những đặc tính này, họ đã và vẫn đón Chúa Giáng Sinh. Cha Thạch cũng mời gọi mọi người 
“vọng Giáng Sinh” bằng những tâm tính vừa kể trong tâm trạng khát-vọng: Vừa trông mong, vừa khát khao... đễ 
rồi tiếp theo, Cha Thạch nhấn mạnh đến cuộc sống thực tế gia đình với bao nỗi khó khăn. Từ mốc điểm ấy, Cha 
Thạch khích lệ anh em CĐT hãy chuẩn bị đón Chúa không chỉ sửa soạn tâm hồn cho cá nhân mình, nhưng cho cả 
gia đình.

 Trong niềm phấn khởi được nung nấu bởi bài chia sẻ của Cha Thạch, anh chị em mình đã cùng ca nguyện 
chào đón và chúc tụng Chúa Giáng Trần với “Hội Nhạc Thiên Quốc”, ‘Adeste Fideles” và “Đêm Thánh Vô 
Cùng”...

 Bầu cử

 Bầu cử một tân Hội Trưởng cho nhiệm kỳ 2017-19 cũng là tiết mục “sinh tử” của buổi họp mặt. Việc này 
đã được Ban Chấp Hành đương nhiệm lên kế hoạch kỹ lắm. Nào thông tin vận động, kể cả “tình báo”, nào “dụ 
dỗ, năn nỉ”, kể cả “đi đêm”... để khám phá nhân tài, nhất là tìm được người sẵn sàng hy sinh, dám xung phong và 
giầu tinh thần “ăn cơm nhà, vác ngà voi”. Bởi theo dư luận quần chúng và những lời cố vấn quí báu của “bề trên”, 
nay đã đến lúc phải thay đổi từ hình thức đến nội dung của Ban Chấp Hành (hay Ban Phục Vụ cũng thế), nghĩa là 
“người trẻ, việc mới” đúng theo khẩu hiệu: Mùa Xuân Mới! Vận Hội Mới! 

 Đào Quang Mỹ điều hành cuộc bầu cử. 3 hình thức được đề ra: Ứng cử - Đề Cử - và nếu hai hình thức vừa 
kể không thành thì đành phải “ép... ứng cử” vậy, tức là buộc phải lưu nhiệm đương kim Hội Trưởng Phan Xuân 
Vũ thêm một nhiệm kỳ cho dù Hội Trưởng đã thông báo cho “Ủy Ban Bầu Cử” biết quyết định…về hưu.

Ngoài ra, quyền ứng/đề cử chủ dành cho nam cử tri mà thôi, nhưng bỏ phiếu thì cả nam lẫn nữ. Như vậy 
so với cuộc bầu cửa Tổng Thống Hoa Kỳ vừa qua, người ta thấy cuộc bầu cử Hội Trưởng của hội CĐT Nam Cali 
chỉ có toàn “nam nhân Donald Trump” chứ không có “bóng hồng Hillary Clinton”. Hai Cha xin được “trung lập”, 
bởi ứng viên nào thì các Cha cũng thương mến; ai đắc cử thì các Cha cũng ủng hộ như nhau. Như vậy tổng số cử 
tri hiện diện là 44; ứng viên hay đề cử viên nào chiếm được đa số phiếu thì... đắc cử Hội Trưởng.    

 Trước khi tiến hành cuộc bầu cử, anh Nguyễn Hùng Cường thông báo một điều thiết tưởng cũng rất 
quan trọng: Việc bàn giao giữa tân - cựu Ban Chấp Hành sẽ diễn ra vào dịp Hội mừng Tết Đinh Dậu, ngày 
21/01/2017, đúng ngày Ông Táo Chầu Trời, nhưng một ngày sau khi Donald Trump đăng quang Tổng Thống Hoa 
Kỳ (20/01/2017). 

 Tiếc quá, chẳng có ai “nộp đơn” ứng cử chức vị Hội Trưởng. Chắc bởi khiêm nhượng hay “lực bất tòng 
tâm” chăng? Tuy nhiên qua giải pháp “đề cử” thì 2 khuôn mặt trẻ đã được tín nhiệm: Anphongsô Lê Thế Hùng 
(hiện diện) và Đôminicô Nguyễn Khiêm (khiếm diện); tuy nhiên anh Cường cũng đã “bật mí” cho toàn thể “cử tri” 
biết một sự kiện đáng quí: Anh Khiêm tuy vắng mặt vì cụ thân phụ trở bệnh bất ngờ, nhưng bấy lâu nay anh Khiêm 
vẫn tỏ ý sẽ phục vụ Hội và nếu được “bà con” giao phó, anh sẵn sàng đón nhận trách nhiệm cùng với những anh 
em trẻ khác. Toàn thể “nhân dân” đã vỗ tay thán phục. Chẳng thế mà khi cuộc bầu cử đã hoàn tất, kết quả tuyệt 
đại đa số phiếu-giơ-tay đã dành cho ứng viên duy nhất Lê thế Hùng - không có “đối thủ” - thì bỗng anh Nguyễn 
Khiêm xuất hiện, vừa thở vừa “xin lỗi”. Anh cũng cho biết Cụ Ông thân sinh đã qua cơn nguy kịch. Tiếng vỗ tay 
lại nổi lên ào ào. Dĩ nhiên, chiếu theo luật lệ bầu cử thông thường không thể bỏ phiếu lại, nhưng theo ý kiến của 
hai Cha cố vấn và số đông bà con thì quan trọng hơn cả là tinh thần của anh em trẻ, chứ không nhất thiết phải là 
nhận lãnh trách nhiệm Trưởng hay Phó, trong khi tinh thần của anh Khiêm sẵn sàng dấn thân phục vụ Hội cũng đã 
được mọi người hiện diện “ghi nhận và chứng giám”. Thế là ấm lòng. Và người ta tin là sẽ có sự bàn luận sau đó 
nữa để phân nhiệm giữa Hùng và Khiêm. Đúng vậy, sáng Thứ Năm 22/12, tức 6 ngày sau khi bầu cử, đã có một 
cuộc họp khác do Ban Chấp Hành đương nhiệm tổ chức tại tư gia của anh Cường, với sự chấp thuận qua điện đàm 
của Cha Linh Hướng. Trong buổi họp “hậu bầu cử” này, với sự tham dự của Ban Chấp Hành đương nhiệm, anh 
Hùng đã trình bày những khó khăn riêng trong gia cảnh của anh, mà như anh nói là đáng lý anh đã phải phát biểu 
ngay sau khi được đa số “cử tri” tín nhiệm vào chức tân Hội trưởng, để xin nhường trách nhiệm tân Hội trưởng lại 
cho anh Khiêm. Đáp lời của anh Hùng thì anh Khiêm cũng đã rất chân tình nói lên sự cảm thông của mình với sự 
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khó khăn của anh Hùng; đồng thời anh Khiêm cũng cho biết hoàn cảnh khó khăn của riêng anh đang phải chăm 
sóc các bậc sinh thành đã quá cao niên, sợ không thể đáp ứng với trách nhiệm Hội trưởng được. Vậy là kết quả 
“final” đành phải gác lại để “hạ hồi phân giải”. Ban Chấp Hành cũng đành tuân theo “ý dân là ý trời” mà trình lên 
Cha Linh hướng để xin ngài “cầu nguyện” cho.

Quý độc giả muốn biết “hồi sau ra sao”, xin đọc phần bổ túc “Và… hai tuần lễ sau” dưới đây, ắt biết. 

 

 Riêng Ký Quèn, không hiểu sao, từ lâu vẫn linh cảm Nguyễn Khiêm kỳ này sẽ “ăn cơm nhà vác ngà 
voi”. Với “ngoại hình” vạm vỡ, diện mạo bảnh bao, bộ tóc bềnh bồng và dáng vẻ oai phong như một ... “le Coq 
Gaulois” chính hiệu, Nguyễn Khiêm sẽ đảm trách nhiệm vụ Hội Trưởng Hội CĐT Nam Cali hơn gấp bội Donald 
Trump làm Tổng Thống Hoa Kỳ!

 Lưu niệm

 Theo tục lệ trần gian, mừng sinh nhật bao giờ cũng có mục “cắt bánh”. Vậy đón Giáng Sinh của Chúa 
Giêsu, các con của Chúa cũng đương nhiên không thể bỏ qua. Một chiếc bánh với hàng chữ “Happy Birthday to 
Jesus” đã được anh Hội Trưởng đương nhiệm và nhân vật vừa đắc cử cùng cắt chia trong tiếng hợp ca của tập thể 
tham dự viên.

 Đặc biệt đúng ngày 17 tháng 12 này cũng là sinh nhật thứ 80 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và cũng của 
nữ gia chủ Matta Ngô Thị Thùy Hương tức chị Cường. Vỗ tay. Thêm lời nguyện cầu chúc.

 Sau đó bà con ta đã ra ngoài nhà để các “phó nhòm” thâu vài tấm hình phần để lưu niệm, phần đưa vào tập 
san An Phong - Xuân Đinh Dậu 2017. 

 Trao quà Giáng Sinh 

 Lời của các cụ xưa vậy mà quá... “chuẩn”: Có thực mới vực được đạo! Tuy nhiên ở đây bà con mình áp 
dụng ngược lại: “Đạo” xong xuôi rồi mới “sực”. Đói một chút, ăn càng ngon. Hầu hết các đấng mày râu ngồi ở 
dãy bàn ngoài hành lang (patio), trong khi quí bà chiếm cứ “nội thất”. Các món ăn “bắt miệng” thật sự, nào xôi 
“sánh đôi” với đùi gà rô-ti, nào gỏi cuốn “đồng hành” với gỏi Thái Lan cộng với mì xào hải sản. Dồi dào và được 
“tiếp vận” tới tận tay “thực khách”. Cám ơn chị Thủ Quỹ nhé - “Cô em Bắc Kỳ nho nhỏ” có khác, tươm tất lắm. 
Đương nhiên tiệc phải có “chất cay cay” mới đúng điệu. Hơn nữa, trời lành lạnh mà được nhâm nhi chút đỉnh cho 
ấm người thì nói thật chứ, “thiên đàng hạ giới” là đây.

 Trong khi bà con dùng bữa, anh Nguyễn Hùng Cường với sự tiếp tay của anh Vũ Sinh Thụ liên tục mở các 
vòng rút số trúng “quà Giáng Sinh”. Những món quà này dĩ nhiên nặng tình hơn nặng... tiền, đều do sự hảo tâm 
của chính anh chị em mình đem đến tặng. 18 gói quà tất cả. Ai trúng “giải” cũng được mọi người hoan hô. Năm 
nay lạ lùng là hầu hết các cặp cả ông lẫn bà đều được “số đỏ”. Phải chăng lời giảng của cha Thạch đã ứng nghiệm: 
Đón Giáng Sinh là cả gia đình phải cùng tâm đầu ý hiệp trong lời nguyện và trong cùng niềm sốt mến... Chẳng 
thế mà ca sĩ John Lễ đã hát tặng bà con nhạc phẩm mà chính chàng đã sáng tác: “Tình mãi mãi xanh!”

 Xế trưa, nghĩa là gần 1 giờ 30 “chương trình Vọng Giáng Sinh 2016 được khép lại”. Trước khi chia tay, 
mọi người trở vào nhà, “chen vai sát cánh” trước Máng Cỏ Chúa Hài Đồng để cùng dâng lên Mẹ lời nguyện ca 
muôn thuở: Salve Regina!

 Bắt tay từ giã nhau với lời chúc chân tình: Merry Christmas! - Joyeux Noël! - ¡Feliz Navidad - 
God Jul! - Buon Natale! -メリークリスマス- Giáng Sinh Vui Vẻ!... 
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Hàng	đầu,	từ	trái:	Cha	Quý,	Đại,	Chí,	Cha	Thạch,	Khiêm

 Và... hai tuần lễ sau...

 Dĩ nhiên bài phóng sự này kể như đã chấm dứt, bởi vì chương trình họp mặt “Vọng Giáng Sinh” đã hạ 
màn; ai thì cũng đã về nhà người nấy. Thế nhưng, riêng Ký Quèn thì vẫn chưa thể “amen, tắt đèn đi ngủ”. Lý do? 
Kết quả bầu cử tân Hội Trưởng Hội CĐT Nam Cali chưa ngã ngũ. Bá quan văn võ xa gần vẫn trông đợi như tâm 
trạng “chờ mẹ về chợ”. Bổn phận của Ký Quèn vì thế phải tiếp tục săn tin để mong sớm thông báo “sự cố” cho bà 
con.
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Nhịp Cầu Thân Thương
(BCH) – “Đường hướng sinh hoạt của BCH, đúng hơn 
là của toàn Hội CĐT chúng ta là kết nối tình thân với 
từng cá nhân CĐT khắp nơi, với các Chi Hội CĐT bốn 
phương trong danh nghĩa Đại Gia Đình An Phong Toàn 
Cầu. Nhằm phản ảnh “linh đạo” này, trong nhiệm kỳ 
qua, BCH đã “nối vòng tay lớn” với các anh chị CĐT 
xa gần trong các dịp vui, buồn. Xin được trích dẫn 3 
“e-mails”dưới đây tiêu biểu cho việc làm này:

   -Chia sẻ hoạn nạn qua lời kinh tiếng nguyện: Sep 
29 at 2:55 PM

“Thưa quí anh chị Cựu Đệ Tử! Tạ ơn Chúa đã ban cho 
em trải qua một thời gian trị liệu hoá trị được tốt đẹp. 
Hôm nay em đã được bác sĩ cho biết cần dưỡng bệnh 
một thời gian nữa để lại sức. Trong tâm tình tạ ơn Chúa 
và biết ơn bạn bè thân hữu, em xin chân thành cảm ơn 
quí anh chị đã đồng hành và cầu nguyện cho em. Chính 

 Thì đây, trời chẳng phụ lòng kẻ biết... kiên nhẫn. Nói cách khác, nay Hội CĐT Nam Cali cũng đã có tân 
Hội Trưởng sau  hai tuần lễ “trần ai khoai củ”. 

 Vâng, ai đã là công dân Mỹ chính hiệu hoặc những người ngoại quốc vốn am hiểu luật Bàu Cử Tổng 
Thống Hoa Kỳ, ắt biết vai trò tối quan trọng của Cử Tri Đoàn. Được tối đa số phiếu phổ thông toàn quốc, ứng cử 
viên đó vẫn chưa thể được “ca khúc khải hoàn”, nhưng “chắc ăn” là phải thu được đa số phiếu của Cử Tri Đoàn. 
Trường hợp của các cựu ứng cử viên Al Gore (thua George W. Bush)  và Hillary Clinton (thua Donald Trump) là 
những bằng chứng cụ thể. 

 Nào ngờ đạo luật kể trên cũng đã được áp dụng cho cuộc bầu cử tân Hội Trưởng Nam Cali kỳ này. Như Ký 
Quèn đã tường thuật, ứng viên Lê Thế Hùng (hiện diện) tuy chiếm đa số... cánh tay giơ lên của “cử tri” hôm bầu 
cử, 17/12/2016 nhưng vì hoàn cảnh hết sức tế nhị và bản tính rụt rè như... con gái (?) bèn vội vã lắc đầu “em chả, 
em chả...”. Trong khi đó ứng viên Nguyễn Khiêm tuy khiếm diện nhưng giàu tinh thần phục vụ và đã xác quyết 
từ trước rằng mặc dù gia cảnh cũng quá ư khó khăn, nhưng sẵn sàng giơ vai “gánh vác sơn hà”; anh cũng đã được 
nhiều “cử tri” hậu thuẫn. 

 Thế là “Cử Tri Đoàn” lập tức được thành lập, gồm có hai Cha, đương nhiệm và cựu Linh Hướng, 5 thành 
viên của Ban Chấp Hành. Ngoài ra, một số “nhân sĩ” trong Hội CĐT Nam Cali cũng đã được kính mời phát biểu 
ý kiến qua điện thoại hoặc tiếp xúc trực tiếp. 

 Sau 3 phiên họp và dựa trên đề nghị căn bản của nhị vị Linh Mục cũng như ý kiến xây dựng của quí “nhân 
sĩ”, cuối cùng  “Cử Tri Đoàn” đã đi đến quyết định: Tín nhiệm 100% ứng viên Nguyễn Khiêm vào chức vụ Hội 
Trưởng Hội CĐT Nam Cali, nhiệm kỳ 2017 - 2019 - và anh Lê Thế Hùng giữ chức vụ Hội Phó. Thế là vui vẻ cả 
làng, nhất là cuộc bầu cử cũng đã được tiến hành theo đúng tinh thần bản Nội Qui, đuợc tu chính ngày 01/04/2009. 

 Nghe đâu, hai tân Hội Trưởng, Hội Phó đã thành lập xong Ban Chấp Hành gồm toàn những khuôn mặt trẻ, 
bảnh giai, đẹp gái và hăng say “can không nổi”. Chắc chắn đây là Mùa Xuân Mới, Vận Hội Mới của Hội CĐT 
Nam Cali. 

 Tân Ban Chấp Hành sẽ ra mắt bà con mình vào dịp mừng Xuân Đinh Dậu, Tết Con Gà, Thứ Bẩy, ngày 
21/01/2017, tức sau Ông Táo về chầu Trời và Donald Trump nhận chức Tổng Thống Hoa Kỳ... đúng một ngày. 
Toàn là những dấu tích lịch sử!
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sự quan tâm và nâng đỡ tinh thần mà quí anh chị dành 
cho em đã thực sự giúp em có thêm can đảm và nghị lực 
để vượt qua giai đoạn khó khăn trong 8 tháng vừa qua.

Vợ chồng em chỉ biết xin Chúa Thương Xót chúc lành 
cho quí anh chị và gia quyến.”

       Gia đình Thụ & Hải  

   -Thăm chúc trong hoàn cảnh bệnh hoạn: Oct 13 
at 4:17 PM

   Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Đồng Môn CĐT Mã 
Kim Tòng

Thưa quý anh chị,

Ban Chấp Hành Hội CĐT Nam Cali vừa nhận được tin 
khẩn thiết từ đồng môn Mã Kim Tòng ở Pháp gửi đến 
để thông báo và hy vọng nhận được lời cầu nguyện của 
chúng mình.

Theo email của anh Tòng, thì anh đang chịu đau đớn 
và thử thách với chứng ung thư thực quản (Cancer de 
l’oesophage). Thông thường thì đây là một tin không 
vui, nhưng với niềm tin con cái Chúa hy vọng anh cũng 
như chúng mình coi đây là thánh ý Chúa.

Trong tâm tình và ý nghĩa “một con ngựa đau cả tầu 
không ăn cỏ”, Ban Chấp Hành xin quí anh chị vì tình 
huynh đệ An Phong con-cái-một-nhà hãy dâng lên lên 
Chúa lời nguyện tha thiết nhất để “Ý Chúa được thể 
hiện” trên anh Mã Kim Tòng và nếu đẹp lòng Chúa cúi 
xin Chúa chữa lành cho anh.

Chúng ta hãy mượn ý lực của lời Chúa dậy, - “Lạy 
Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng 
xin Chúa phán một lời thì linh hồn con được lành 
mạnh” - giờ phút này xin anh Tòng và chúng mình cùng 
thưa với Chúa là Cha Nhân Từ rằng, “Seigneur, je ne 
suis pas digne que Vous entriez dans ma maison, mais 
dites seulement une parole et mon ...corps sera guéri”.

Cũng trong tâm tình phó thác cậy trông, nhất là trong 
năm Lòng Chúa Thương Xót này, chúng mình cùng 
nhau cầu nguyện xin Ý Chúa thể hiện trên anh Tòng, để 
sự khó khăn về sức khỏe của anh được Chúa thánh hóa 
trở thành của lễ đẹp lòng Chúa - “Seigneur, que Votre 
règne arrive, que Votre volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. AMEN.”

Thưa anh Tòng quí mến, giờ phút này chúng tôi - anh 
chị em thuộc Gia Đình CĐT Nam Cali - và với tất cả 
Gia Đình An Phong Toàn Cầu đang cận kề bên anh và 
xin đồng hành với anh trong giai đoạn khó khăn và thử 

thách này.

Xin Chúa là Cha Từ Ái và Mẹ Hằng Cứu Giúp xoa dịu 
nỗi lo lắng của anh và thân quyến.

Thân mến trong Chúa và Mẹ,

Tm. Ban Chấp Hành Hội CĐT Nam Cali

Nguyễn Hùng Cường, e.j.

Ban Phụng Vụ.

   -Chung vui với Gia Đình An Phong VN về “cơ hội 
mới”: Oct 19 at 9:53 AM

  Tin Vui! Chúc Mừng!

 Hội Cựu Đệ Tử Nam Cali rất hân hoan khi nhận được 
TIN VUI: Anh Thanh Hà đã được tín nhiệm giữ chức 
vụ tân Trưởng Ban Phục Vụ Gia Đình An Phong ở Việt 
Nam.

Thay mặt Anh-Chị-Em CĐT Nam Cali, Ban Chấp Hành 
cầu chúc anh Thanh Hà gặt hái nhiều thành quả mỹ 
mãn trong xứ vụ Phục Vụ Thiên Chúa và Phục Vụ 
«Hội nhà», đặc biệt tiến hành tốt đẹp chương trình xây 
dựng Đại Gia Đình An Phong Toàn Cầu mà «vị tiền 
nhiệm» Vĩnh An đã có lần than thở «Sốt ruột quá rồi!»

«Mừng bác Thanh Hà được thăng quan:
Phục vụ «Hội Nhà», chức Trưởng Ban.
Chúc bác thành công: Rạng danh Chúa!
Đệ Tử Toàn Cầu: Kết tình thân!”

Nhân đây, cũng cầu chúc anh Vĩnh An “vạn sự như ý” 
trong “chuyến đi xa” - và hẹn “tái ngộ” ở “miền 
nắng ấm”. Tuy nhiên cũng “thơ thẩn” rằng:

“Giật mình khi biết ông Vĩnh An
Bỗng bỏ «cuộc chơi» kiếm thanh nhàn?
Thôi,... đành chúc ông an mạnh nhé
Hẹn ông «đấu láo» chuyện trần gian!”                                                               

                                                                                   
TM. Ban Chấp Hành Hội CĐT Nam Cali

Thư Ký

CĐT Đào Quang Mỹ
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NỘI QUY

HỘI CỰU ĐỆ TỬ 
DÒNG CHÚA CỨU THẾ

NAM CALIFORNIA, HOA KỲ

PHẦN I
ĐIỀU LỆ

I. Danh Hiệu & Huy Hiệu

Điều 1: Danh hiệu là “HỘI CỰU ĐỆ TỬ DÒNG CHÚA CỨU THẾ NAM CALIFORNIA”, 
một thành phần của Dòng Chúa Cứu Thế.

Điều 2: Huy hiệu. Hình vòng tròn tượng trưng sự gắn bó mật thiết. Màu sắc biểu trưng cho 
tâm hồn của người Cựu Đệ Tử đối với Nhà Dòng: Mầu trắng, lòng đơn sơ con thảo. Mầu 
vàng, lòng mến yêu và trung thành. Mầu đỏ, lòng nhiệt tâm hiệp thông trong công tác tông đồ. 
Ý nghĩa: Chữ Duc In Altum phần trên của vòng tròn làm kim chỉ nam; tên Hội CĐT/DCCT/
Nam California phần dưới của vòng tròn nhắc nhở hoàn cảnh đang phải xa quê; tên và mọi 
sinh hoạt của Hội được hướng dẫn dưới cây thánh giá của Chúa Cứu Thế; nhành thiên tuế là 
hình ảnh khải hoàn đời sau.

II. Mục Đích

Điều 3: Mục đích của Hội Cựu Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế là giúp nhau thánh hoá bản thân 
qua việc thực hiện lý tưởng “DUC IN ALTUM / RA KHƠI GIỮA ĐỜI” trong tinh thần con 
cái của Thánh Anphongsô.

       III. Phương Thế

Điều 4:
A. Nối kết tình thân:  Là con cái của Cha Thánh Anphongsô, người Cửu Đệ Tử đối xử với 

nhau trong tinh thần huynh đệ qua sinh hoạt của Hội.
B. Sinh hoạt của Hội: Tham gia các sinh hoạt hành chánh và tâm linh của Hội. - San sẻ 

kinh nghiệm cuộc sống giữa đời. - Giới thiệu và nhắc nhở nhau tham dự các khoá tu 
đức

C. Công tác Tông Đồ:
* Với Nhà Dòng: Hưởng ứng và tham gia những công tác của Tỉnh Dòng và Hải Ngoại.   
* Với Hội: Sinh hoạt theo tinh thần bản Nội Quy của Hội.
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       IV.Tổ chức Nhân sự và Nhiệm Kỳ

            Điều 5: Nhân sự 
a. Linh hướng: Khi có thể, xin một linh mục DCCT phụ trách linh hướng cho Hội.
b. Ban Chấp Hành Hội: Thành phần căn bản gồm có Hội Trưởng, Hội Phó, Thư Ký, 

và Thủ Quỹ. Tùy theo nhu cầu, có thể bổ nhiệm thêm Ban Truyền Thông, và Ban 
Phụng Vụ.

            Điều 6: Danh xưng: Ban Chấp Hành Hội được bầu ra với mục đích để phục vụ anh chị em 
mình qua việc điều hành những sinh hoạt của Hội nên có thể gọi là “Ban Phục 
Vụ”, “Ban Chấp Hành”, “Ban Đại Diện”, miễn là đạt mục đích chính là phục 
vụ anh chị em mình.

                         Nhiệm kỳ:  Mỗi nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành là hai (2) năm, và tối đa là hai (2) 
                                 nhiệm kỳ.

       V. Quyền lợi thiêng liêng

Điều 7: Mỗi hội viên khi còn sống và khi đã qua đời sẽ được thông phần với mọi ơn ích thiêng 
liêng qua lời cầu nguyện của Hội, kinh nguyện, và Thánh lễ Misa của Nhà Dòng. Khi Hội 
viên qua đời, Hội sẽ có nghi thức thăm viếng người quá cố, tiễn đưa ra nghĩa trang, xin một 
Thánh lễ suốt đời, và một Thánh lễ cầu hồn (Cf. IX, Điều 11). Điều này cũng áp dụng cho liên 
hệ “Tứ Thân Phụ Mẫu” của Hội viên (tức cả cha mẹ chồng và cha mẹ vợ).

      VI. Quỹ Sinh hoạt:

Điều 8: Niên liễm là phương tiện để Hội điều hành các sinh hoạt trong Hội. Hằng năm mỗi 
Hội viên sẽ đóng niên liễm $50.00 (năm mươi), và thời hạn đóng niên liễm là trong vòng 3 
tháng, kể từ ngày họp mặt vào dịp Tết Nguyên Đán. (Số tiền niên liễm trên có thể thay đổi 
hằng năm tùy theo nhu cầu sinh hoạt). Mong các Hội viên hưởng ứng và tiếp tay với Ban 
Điều Hành Hội.

    VII. Khuyến khích gia nhập các công tác Bảo Trợ Ơn Gọi DCCT:
      
      Điều 9: Ban Chấp Hành Hội CĐT/DCCT/Nam California khuyến khích các Hội viên nên 
                   gia nhập các công tác hoặc hội đoàn có mục đích bảo trợ cho ơn gọi tu trì Dòng 
                   Chúa Cứu Thế. Hiện tại, có 2 Hội sau đây:

     *Hội Ân Nhân DCCT tại Việt Nam ở Hoa Kỳ, để bảo trợ ơn gọi DCCT của Tỉnh Dòng Việt 
      Nam.

     *Hội Bảo Trợ Ơn Gọi DCCT Hải Ngoại, để bảo trợ ơn gọi DCCT ở hải ngoại.     
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    VIII. Các Phần Nhiệm:

Điều 10:
     A. Nhiệm vụ của Ban Chấp Hành Hội: Làm gạch nối giữa người Cựu Đệ Tử và Nhà Dòng. 
– Soạn thảo và điều hành các sinh hoạt hành chánh và tâm linh của Hội. Ghi nhận, cập nhật, 
và thông báo các tin tức liên quan đến sinh hoạt của Hội.
    B. Nhiệm vụ của Hội viên: Tham gia các sinh hoạt theo tinh thần bản Nội quy của Hội.

PHẦN II

GIẢI THÍCH THÊM VỀ 
CÁC SINH HOẠT VÀ ĐIỀU LỆ KHÁC

     IX. Việc Tang chế

           Điều 11: Khi trong gia đình Hội viên có người qua đời, tang quyến sẽ thông báo với Ban  
                          Chấp Hành Hội. Các nghi thức hậu sự sẽ được Hội sắp xếp tùy theo mối liên hệ 
                          được ấn định như sau:

A. Vợ  hoặc Chồng là Hội viên qua đời:
   1. Hội đến cầu nguyện tại Nhà Quàn, với cờ hiệu của Hội

                  2. Hội xin một Thánh lễ suốt đời
                  3. Hội tiễn đưa linh cữu ra nghĩa trang
                  4. Cha Linh hướng dâng một Thánh lễ cầu hồn

B. Tứ Thân Phụ Mẫu (của Hội viên) qua đời:
1. Hội đến phân ưu và cầu nguyện tại Nhà Quàn
2. Hội xin một Thánh lễ suốt đời

C. Con cái của Hội viên qua đời: Hội đến phân ưu và cầu nguyện tại Nhà Quàn

         X. Việc chúc mừng & Tiếp đón

            Điều 12:
A. Về đám cưới và các dịp vui khác: Khi chính thức nhận được thiệp mời, Ban Chấp Hành 

Hội sẽ cử đại diện mang quà đến tham dự chung vui cho mỗi dịp, giá trị món quà sẽ tùy 
theo khả năng tài chánh của Hội cho phép.

B. Việc tiếp đón các Cha khách DCCT từ các nơi đến: 
Nếu nhận được sự thông báo kịp thời, Ban Chấp hành Hội sẽ có hình thức tổ chức để mời 
các Hội viên (anh em Cựu Đệ Tử) đến họp mặt, và hình thức họp mặt sẽ linh động tùy 
theo từng trường hợp.
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PHẦN III

LINH TINH

     XI. Danh sách, Điện thoại, và Điện thư của Hội viên (Cựu Đệ Tử)

           Điều 13: 

A. Danh sách, Điện thoại, và địa chỉ Điện thư của Hội viên được thiết lập với mục đích duy 
nhất để sử dụng trong sinh hoạt nội bộ của Hội. Mọi chi tiết thay đổi của Hội viên cần 
được thông báo với Ban Chấp Hành Hội để kịp thời cập nhật. 

B. Ai sử dụng Danh sách, Điện thoại, và địa chỉ Điện thư của Hội viên cho một mục đích 
khác sẽ chịu trách nhiệm về những hâu quả do việc đó gây ra. 

         (Tu chính lần 2, ngày 1 tháng 1 năm 2017 do Ban Chấp Hành đương nhiệm)

        Kiến thị tiên khởi tháng 2/2008:              TM. Hội CĐT/DCCT Nam California

  Lm. Giuse Châu Xuân Báu,CSsR               Phêrô Maria Nguyễn Hùng Cường, e.j.
    Linh Hướng Hội CĐT/DCCT                                     Hội Trưởng 
                Nam California
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Xin anh em trẻ rán lên
Chung tay góp sức Ơn Trên cầu bầu,

Quảng đại đi, chớ âu sầu
Chúa cho gấp bội có đâu thiệt thòi.

Đời này chỉ tạm mà thôi
Mùa Xuân vĩnh viễn trên nơi thiên đàng,

Chúc anh em sống khang an
Đẹp đời đẹp đạo chu toàn phận ta.

Cựu Đệ Tử khắp gần xa
Luôn luôn đoàn kết ý Cha trên trời,

Đức Mẹ Cứu Giúp muôn nơi
Dẫn con qua khỏi biển khơi lưu đày.

Vì đâu có được hôm nay
Là do công sức các Thầy các Cha,

Nỡ nào ta lại bỏ qua
Những điều chỉ dạy quả là hồng ân.

Nào anh em hãy ân cần
Ghi sâu ân nghĩa muôn phần từ đây,

Ước mong Đinh Dậu năm nay
Anh em “cánh trẻ” nắm tay “xuất hành”.

Ngày Xuân ăn bánh chưng xanh
Nhìn câu đối đỏ trên cành mai non,

Hạt dưa cắn tựa mầu son
Làm mình nhớ lại ngày còn tuổi thơ.

Đầu năm dậy sớm tinh mơ
Cùng cha mẹ đến nhà thờ tạ ơn,

Rồi đi chúc Tết bà con
Để mong lãnh nhận hồng ân lì xì.

Xuân đến rồi, tuổi lại đi
Chỉ mong giúp được ích chi cho đời,

Dù giàu dù khổ vẫn tươi
Tùy cơ ứng biến cùng người anh em.

Tiền tài sức khỏe Chúa ban
Ta nên chia sẻ sớt san làm quà,

Mai đây mốt nọ sẽ già
Đâu làm gì được để mà góp sức.

Gắng lên để lập công đức
Dấn thân phục vụ theo lực của ta,

Đàn anh nay tuổi đã già
Nhìn đi ngó lại toàn là lão niên.

MƠ ƯỚC NGÀY XUÂN

“Con Dâu” Matta Maria Thùy Hương
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