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Theo tâm lý, hầu như, nếu không muốn nói là tất cả mọi 
người đều, dù có tệ đến thế nào chăng nữa, cũng không 
muốn bị mất giá, vẫn không chấp nhận mình được ai 
“thương hại” hay cần ai “thương hại”. Tuy nhiên, ít có 
ai dám cho mình là người “đáng yêu”, nhất là thuộc 
loại người “đáng yêu nhất”, dù là người đẹp nhất thế 
giới, chỉ trừ những ai trắng trợn phủ nhận thân phận loài 
người thấp hèn của mình, không chấp nhận những gì là 
tính mê nết xấu tồi bại của mình, những gì mù quáng 
cùng yếu hèn của mình, những cái khốn nạn xấu xa về 
luân lý của mình. 

Nhất là đối với Vị Thiên Chúa vô cùng cao cả và toàn 
thiện, không ai dám cho mình là “đáng yêu”, mà là 
“đáng thương”, đáng thương hơn hết mọi sự, đáng 
thương hơn ai hết, đáng thương hơn bao giờ hết, đáng 
thương vô cùng bất tận v.v. Thế nhưng, vấn đề được đặt 
ra ở đây là con người được Thiên Chúa yêu thương hay 
thương yêu? - Có thể nói cả hai đều đúng. 

Đúng thế, trước hết, Thiên Chúa “yêu thương” con 
người, ở chỗ, nếu “Thiên Chúa là tình yêu” (1Gioan 
4:8,16) thì Ngài không thể nào không “yêu” mà còn 
là Thiên Chúa, thế nhưng loài người vô cùng tội lỗi 
và khốn nạn không đáng yêu, không xứng với tình yêu 
của Ngài, bởi vậy, trước hết và trên hết, con người đáng 
Ngài “thương” và sở dĩ Ngài “thương” họ là vì Ngài là 
tình yêu. 

Sau nữa, Thiên Chúa “thương yêu” con người, ở 
chỗ, nếu loài người tạo vật thấp hèn chẳng có công gì 
và chẳng xứng đáng để được Thiên Chúa yêu, thì chỉ vì 
“thương” loài người mà Ngài “yêu” họ, để qua họ và 
nơi họ, bản tính là “tình yêu” của Ngài được hoàn toàn 
mạc khải, tỏ hiện, nơi Lời Nhập Thể Vượt Qua, đến độ 
Ngài trở thành đáng thương hơn chính loại người tội 
nhân đáng thương.

Có thể nói, tình thương của Thiên Chúa chính là chân 

Dung Nhan của Tình Thương
Đaminh Maria Tâm Phương   

1. Nếu Thiên Chúa không yêu thương, không phải là Thiên Chúa!
2. Nếu Chúa Kitô không là Dung Nhan của Tình Thương, không phải là Chúa Kitô!
3. Nếu Giáo Hội không phản ảnh Chúa Kitô là Dung Nhan Tình Thương, không phải là Giáo Hội!
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dung của bản tính là tình yêu của Thiên Chúa, là 
tột đỉnh mạc khải thần linh về tình yêu của Thiên Chúa, 
về chính Thiên Chúa là tình yêu, một Tình Yêu vô cùng 
nhân hậu nơi loài người tạo vật vô cùng hèn hạ và tội 
lỗi xấu xa. 

1- Nếu Thiên Chúa không yêu thương không phải là 
Thiên Chúa!

Theo quan niệm phàm nhân, nhất là đối với thành 
phần không phải là Kitô hữu hay Công giáo, thì đã là 
Thiên Chúa thì phải là Đấng toàn năng và chính trực 
thưởng phạt công minh. Thế nhưng, nếu Thiên Chúa 
theo quan niệm phổ quát của loài người như thế thì vị 
Thiên Chúa ấy sẽ chỉ là một ác thần, là một thần dữ, 
vì loài người vô cùng yếu đuối và mù tối làm sao có 
thể tránh được sa ngã phạm tội. Như thế thì loài người 
chỉ đáng phạt hơn là đáng thưởng trước Vị Thiên Chúa 
vô cùng công minh chính trực. Nghĩa là cuối cùng sẽ 
không còn ai tồn tại với vị ác thần này.

Bởi thế, là Thiên Chúa thật thì hai phẩm tính toàn năng 
và công minh chính trực vẫn chưa đủ, còn phải yêu 
thương trọn lành nữa, bằng không, đúng như đã xác 
tín: “nếu Thiên Chúa không yêu thương không phải là 
Thiên Chúa”! Thật vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã 
khẳng định điều xác tín này trong Sắc Chỉ mở Năm 
Thánh Ngoại Lệ về Tình Thương ban hành Thứ Bảy 
11/4/2015 như sau:

•	 “Nếu Thiên Chúa tự giới hạn mình vào công lý 
thì Ngài sẽ không còn là Thiên Chúa nữa, trái lại, 
Ngài sẽ như loài người là thành phần chỉ muốn luật 
lệ được tôn trọng” (đoạn 21). 

Trái lại, Đức Thánh Cha Phanxicô còn nhấn mạnh đến 
tình thương của Thiên Chúa một cách rất ư là chính xác 
và đầy cảm kích như sau:

•	 “Thiên Chúa vượt ra ngoài công lý bằng tình thương 
và sự tha thứ của Ngài” (đoạn 21).

•	 “Sự công chính của Thiên Chúa giờ đây trở thành 
một quyền lực giải phóng cho những ai bị áp bức 
bởi tình trạng làm nô lệ cho tội lỗi cũng như bởi 
các hậu quả của tội lỗi. Đức công chính của Thiên 
Chúa là tình thương của Ngài” (đoạn 20).

•	 “Tình thương của Thiên Chúa còn mạnh hơn cả tác 
dụng của tội lỗi nữa. Tình thương này trở thành ân 

xá về phía Chúa Cha” (đoạn 22).

Những cảm nghiệm và xác tín cũng là giáo huấn 
của Đức Thánh Cha Phanxicô trên đây thực sự là những 
gì phản ảnh nơi mạc khải thần linh của Vị Thiên Chúa 
là tình thương qua dân tộc được Ngài tuyển chọn:

•	 “Vì tình thương mà tất cả mọi biến cố trong 
Cựu Ước đầy những ý nghĩa cứu độ sâu xa. Tình 
thương làm cho lịch sử của Thiên Chúa với dân Do 
Thái thành một lịch sử cứu độ” (đoạn 7).

Đúng thế, 3 cảm nhận và đầy xác tín trên đây của vị 
giáo hoàng của Lòng Thương Xót Chúa và cho Lòng 
Thương Xót Chúa Phanxicô: 1- “Đức công chính của 
Thiên Chúa là tình thương của Ngài”, 2- “Thiên Chúa 
vượt ra ngoài công lý bằng tình thương và sự tha thứ 
của Ngài”, 3- “Tình thương làm cho lịch sử của Thiên 
Chúa với dân Do Thái thành một lịch sử cứu độ”, đã 
hoàn toàn phản ảnh trung thực mạc khải thần linh trong 
Thánh Kinh Cựu Ước, đặc biệt qua 4 trường hợp điển 
hình sau đây: 1- Hai nguyên tổ sa phạm; 2- Dân Do 
Thái thờ bò vàng; 3- Dân Do Thái đòi về Ai Cập; 4- 
Dân Do Thái bị lưu đầy.

Hai Nguyên Tổ sa phạm (xem Sách Khởi Nguyên 3:1-
15)

Lý do sâu xa cho thấy tại sao hai nguyên tổ đã sa ngã 
phạm tội là vì hai vị đã không tin tưởng vào Thiên Chúa 
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là Đấng vô cùng chân thật, mà tin vào rắn quỉ tự bản 
chất là gian trá (xem Gioan 8:44), như chính nữ nguyên 
tổ Evà đã thú nhận bị con rắn đánh lừa (xem Khởi 
Nguyên 3:13), một tội phạm thượng quả tình không thể 
tha thứ, đáng phạt chết ngay lập tức, ở chỗ dám cho 
Thiên Chúa là gian dối đã mưu mô đánh lừa mình đúng 
như bị rắn quỉ xui bẩy, còn rắn quỉ thì lại chân thật đáng 
nghe theo hơn cả Đấng đã dựng nên mình, đã ban cho 
mình tất cả mọi sự tốt lành nhất trong mọi loài tạo vật 
hữu hình, và chính vì tin rắn quỉ hơn Thiên Chúa, con 
người tạo vật đã dám cả gan đến độ tỏ ra bất tuân phục 
mệnh lệnh tối cao của Thiên Chúa. Ôi, nếu Thiên Chúa 
chỉ toàn năng và công minh thì hai nguyên tổ đã bị tru 
diệt ngay lúc bấy giờ rồi, chẳng còn một loài tạo vật gọi 
là loài người nữa. 

Thế nhưng, chính “Đức công chính của Thiên Chúa 
là tình thương của Ngài”, ở chỗ, Ngài xử phạt một 
cách công minh theo tình thương của Ngài, bằng cách 
nhìn vào bản chất hữu hạn và bản tính là tạo vật bất 
toàn không thể nào bằng mình, nên “Thiên Chúa vượt 
ra ngoài công lý bằng tình thương và sự tha thứ của 
Ngài”, để rồi Ngài đã phản ứng một cách hoàn toàn khác 
hẳn, ở chỗ, cho dù con người phạm thượng đáng bị hủy 
diệt ngay tức khắc như thế, họ lại còn chẳng tỏ ra hối 
lỗi, trái lại, tìm cách đổ tội cho nhau (xem Khởi Nguyên 
3:12-13), thậm chí không hề lên tiếng xin lỗi Ngài, ấy 
thế mà Ngài vẫn đã tự động tha thứ cho họ và còn hứa 
cứu chuộc họ nữa (xem Khởi Nguyên 3:15), như thể 
Ngài lợi dụng tội lỗi của họ để tỏ lòng thương họ hơn 
bao giờ hết hợp với thân phận của họ và xứng với bản 
tính là tình yêu của Ngài.

Dân Do Thái thờ bò vàng (xem Sách Xuất Hành 
toàn đoạn 32) 

Dân Do Thái thực sự đã được chứng kiến hết sức tỏ 
tường việc Chúa là Thiên Chúa của Abraham, của 
Isaac và của Giacóp  là tổ phụ của họ, qua trung gian 
Moisen, đã cứu họ ra khỏi Ai Cập là nơi họ đang sinh 
sống và làm tôi cho người Ai Cập, nhất là biến cố vượt 
qua Biển Đỏ của họ một cách lạ lùng không thể nào 
tượng tượng được, ở chỗ, trong khi họ đi bộ an toàn 
vượt qua Biển Đỏ thì đạo binh hùng mạnh của Pharaon 
phi ngựa oai hùng lại bị chết hết phơi thây trên bờ biển 
ngay trước mắt dân Do Thái. Ấy thế mà, mới mấy tháng 
sau, tại Núi Sinai, trong khi Moisen lên núi 40 ngày để 
lĩnh 2 Bia Đá Lề Luật của Chúa thì ở dưới chân núi, dân 
chúng đã phản loạn, đòi Aaron tư tế đúc cho họ một con 
bò được đúc bằng các thứ vàng bạc quí báu của họ, để 

họ sụp lậy tôn thờ con bì ngẫu tượng mà họ cho là Vị 
Thiên Chúa đã cứu họ ra khỏi Ai Cập chứ không phải 
Vị Thiên Chúa của cha ông tổ phụ họ, của Môisen.

Thiên Chúa quả thực đã nổi cơn thịnh nộ và báo cho 
Moisen bấy giờ đang ở trên núi biết về ý định Ngài tính 
tiêu diệt đám dân này và tạo nên một dân tộc khác thay 
thế. Nhưng vị trung gian Moisen đã đánh trúng tim đen 
của Chúa, đã nhân danh chính Thiên Chúa là Đấng hiện 
hữu, là “Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và của 
Giacóp” (Xuất Hành 3:14-15), Đấng không bao giờ 
thay đổi, Đấng trung thành với những gì Ngài hứa, bất 
chấp lỗi lầm và phản bội của dân Ngài, lên tiếng can 
ngăn Ngài đừng tiêu diệt dân mà Ngài đã cố ý cứu ra 
khỏi Ai Cập để mang về Đất Hứa chứ không phải để 
tiêu diệt họ. 

Đúng thế, chính “Đức công chính của Thiên Chúa là 
tình thương của Ngài”, ở chỗ, Ngài xử phạt một cách 
công minh theo tình thương của Ngài, bằng cách nhìn 
vào bản tính đang vướng mắc nguyên tội đầy mù quáng 
và yếu dại của dân Ngài tuyển chọn, nên “Thiên Chúa 
vượt ra ngoài công lý bằng tình thương và sự tha thứ 
của Ngài”, để rồi Ngài đã phản ứng một cách hoàn 
toàn khác hẳn, ở chỗ, không hủy diệt họ nữa. Trong 
khi đó, về chính bản thân của vị trung gian Moisen, đang 
lúc mang hai Bia Đá xuống núi, tới một nơi (có thể là 
lưng chừng núi) vừa thấy cảnh tượng bò vàng cùng dân 
chúng đang phủ phục tôn thờ nó thì liền nổi khùng lên 
không thể cầm hãm được nữa, đến độ đã quẳng cả 2 
bia đá trên tay vào ngay con bò vàng, làm nó vỡ tan 
tành. 

Moisen bấy giờ đã bát tuần mà còn khỏe như thế, còn 
có thể, nói theo ngôn ngữ võ thuật của phim Tầu, tung 
ra một chưởng tuyệt chiêu chưa từng thấy như vậy. 
Nếu Moisen được thấy cảnh tượng này rồi thì cho 
dù có nghe Chúa cho biết Ngài có ý định hủy diệt họ 
thì chắc chắn ông đã đồng ý liền, không hề lên tiếng 
can thiệp cho họ nữa. Ở đây mới thấy rằng vị trung 
gian Moisen chỉ là người mà còn quá tức giận như vậy 
thì Thiên Chúa là Đấng vô cùng thiện hảo đã bị xúc 
phạm đến đâu. Nếu Moisen bấy giờ là chính Thiên 
Chúa thì dân Do Thái đã bị tận diệt mất tiêu rồi.
 Theo lệnh Chúa, Moisen đã chọn 12 đại diện cho 12 
chị tộc Do Thái để sai họ đi thám hiểm vùng Đất Hứa 
Canaan là nơi họ đang tiến về. Và khi trở về sau 40 ngày 
dò thám, hai người trong họ đã phải gánh một chùm 
nho từ đất Canaan để làm bằng chứng cho Moisen và 
dân chúng bấy giờ đang cấm trại tại sa mạc Paran ở 
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Kadesh thấy rằng Đất Hứa quả thật là một mảnh đất chảy 
sữa và mật đúng như lời Chúa báo trước. Thế nhưng, họ 
cũng đồng thời cho dân chúng biết vể cảm nhận có vẻ 
tiêu cực và yếm thế theo bản tính tự nhiên của họ là dân 
Do Thái chỉ là châu chấu đá voi trước những con người 
khổng lồ trong miền đất Canaan này, và vì thế sẽ không 
thể nào chiếm được mảnh đất ấy như lời Chúa hứa.

Thế là dân chúng bắt đầu tru trếu kêu la than khóc vang 
trời, đòi trở về chết ở Ai Cập còn hơn bị chết ở giữa 
sa mạc như thế, thậm chí họ còn muốn truất phế cả 
vị cứu tinh Moisen của họ mà tự chọn lấy cho họ một 
lãnh đạo viên khác để dẫn họ về lại Ai Cập. Cơn thất 
vọng của họ đã lên đến tột độ khi họ muốn nhào tới 
ném đá Gioduệ và Celeb (1 trong 12 thám hiểm viên) 
bấy giờ đã dám lên tiếng can ngăn họ, thúc giục họ 
tin tưởng vào Vị Thiên Chúa đã làm biết bao điều kỷ 
diệu trong suốt cuộc hành trình về Đất Hứa của họ. Bấy 
giờ Thiên Chúa mới tỏ mình ra và lại muốn tiêu diệt 
dân của Ngài một lần nữa. Nhưng Moisen lại sử dụng 
cùng một chiêu trước đây đã can thiệp cho dân, và đã 
hoàn toàn thành công, vì quả thực “Đức công chính của 
Thiên Chúa là tình thương của Ngài”, và “Thiên Chúa 
vượt ra ngoài công lý bằng tình thương và sự tha thứ 
của Ngài”.

Dân Do Thái bị lưu đầy (xem Tiên Tri Êzêkiên 36:16-

24, bài đọc VII Đêm Vọng Phục Sinh).

Tình trạng dân do Thái bị lưu đầy đã được vị tiên tri tiên 
khởi là Moisen đã tiên báo (xem Đệ Nhị Luật 28:36,63-
67; 29:27) trong lời trăn trối trước khi qua đời của vị 
trung gian cứu tinh dân Do Thái này, vị cứu tinh đồng 
thời cũng tiên báo biến cố hồi hương sau cuộc lưu đầy 
của dân Do Thái (xem Đệ Nhị Luật 30:1-5), và nhất là 
tiên báo về một vị tiên tri cứu tinh giống mình sẽ xuất 
hiện (xem Đệ Nhị Luật 18:15). 

Tuy nhiên, qua Tiên Tri Êzêkiên, người ta thấy quả 
thực “Đức công chính của Thiên Chúa là tình thương 
của Ngài”, và “Thiên Chúa vượt ra ngoài công lý bằng 
tình thương và sự tha thứ của Ngài”. Ở chỗ, Ngài tìm đủ 
mọi lý lẽ theo tình thương của Ngài, đúng hơn theo 
“đức công minh là tình thương của Ngài” để cứu độ 
dân của Ngài. Chẳng hạn, Ngài đầy ải họ ở đất khách 
quê người là vì họ đã làm ô uế mảnh đất Ngài đã ban 
cho họ, nhưng khi sống lưu vong họ vẫn tiếp tục sống 
bất xứng với tình yêu của Ngài hơn nữa, ở chỗ làm ô 
danh của Ngài trước mặt dân ngoại. Bởi thế, để bảo vệ 
danh của mình, Ngài lại phải mang họ trở về Đất Hứa, 
cho dù tự mình họ chưa xứng đáng để được hồi hương 
và sống tự do độc lập như thế. Sau đây là chính những 
gì Ngài đã phán:

Dân Do Thái đòi về Ai Cập (xem Sách Dân Số toàn đoạn 13 và đoạn 14). 



Tập San An Phong - Xuân Bính Thân - 201626
27Tập San An Phong - Xuân Bính Thân - 2016

“Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng: Hỡi con người, 
con cái nhà Ít-ra-en đang cư ngụ trên đất của chúng, 
đã làm cho đất ấy ra ô uế vì lối sống và các hành vi của 
chúng; lối sống của chúng trước mặt Ta cũng ô uế như 
người đàn bà trong thời kinh nguyệt. Ta đã trút xuống 
trên chúng cơn thịnh nộ của Ta vì máu chúng đã đổ ra 
trên đất ấy và làm cho đất ấy ra ô uế vì các việc ô uế 
của chúng. Ta đã tung chúng đi các dân và gieo chúng 
vào các nước. Ta đã căn cứ vào lối sống và các hành 
vi của chúng mà xét xử. Chúng đã làm cho danh Ta bị 
xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến, khiến người ta 
nói về chúng rằng: ‘Đó là dân của ĐỨC CHÚA, chúng 
đã phải ra khỏi xứ của Người’. Nhưng Ta ái ngại cho 
thánh danh Ta đã bị nhà Ít-ra-en xúc phạm giữa các 
dân mà chúng đi đến. Vì thế, ngươi hãy nói với nhà Ít-
ra-en : ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Hỡi 
nhà Ít-ra-en, không phải vì các ngươi mà Ta hành động, 
mà vì danh thánh của Ta đã bị các ngươi xúc phạm giữa 
các dân các ngươi đã đi đến. Ta sẽ biểu dương danh 
thánh thiện vĩ đại của Ta đã bị xúc phạm giữa chư dân, 
danh mà các ngươi đã xúc phạm ở giữa chúng. Bấy giờ 
chư dân sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA - sấm 
ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng - khi Ta biểu 
dương sự thánh thiện của Ta nơi các ngươi ngay trước 
mắt chúng. Bấy giờ, Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các 
dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước, và 
sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi’” (bản dịch của 
Nhóm Phiên Dịch Giờ Kinh). 

Chưa hết, để có thể bảo đảm làm sao cho họ sống 
xứng đáng ở trong Đất Hứa, nghĩa là xứng đáng sống 
trong tình yêu thương của Ngài, Ngài còn ban cho họ 
những gì thiết yếu bất khả thiếu nữa, đó là thanh tẩy 
họ, ban cho họ một quả tim mới và một thần khí mới, 
nhờ đó họ được biến đổi không còn sống sa đọa như 
trước nữa mà là sống đúng như lòng Ngài mong muốn 
nơi họ, và được hiệp nhất nên một với Ngài trong mối 
hiệp thông thần linh, như Ngài phán qua miệng Tiên 
Tri Êzêkiên ở cùng một đoạn trên đây như sau:

“Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các 
ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi 
ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả 
tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ 
bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ 
ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần 
trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho 
các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết 
của Ta và đem ra thi hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong 
đất Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là 

dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi” 
(bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Giờ Kinh)

2- Nếu Chúa Kitô không là Dung Nhan của Tình 
Thương không phải là Chúa Kitô!

Thật vậy, “Lời đã hóa thành nhục thể (là) Đấng tỏ ra 
Cha” (Gioan 1:14,18), vì “Người Con này là phản ảnh 
vinh quang Cha, là hiên thân đích thực của bản thể Cha” 
(Do Thái 1:3), để “ai thấy Thày là thấy Cha” (Gioan 
14:9). Mà Cha của Người là Vị “Thiên Chúa đã yêu thế 
gian đến ban Con Một của mình để ai tin vào Người thì 
không bị chết nhưng được sự sống đời đời”, Vị “Thiên 
Chúa đã không sai Con đến thế gian để luận phát thế 
gian mà để thế gian nhờ Người mà được cứu độ” (Gioan 
3:16-17), cũng là Vị Thiên Chúa thậm chí “đã không 
dung tha cho Con Một của mình, một đã phó nộp Người 
vì tất cả chúng ta” (Rôma 8:32). Bởi thế, để “tỏ Cha ra”, 
Chúa Giêsu Kitô thật sự phải làm sao cho chung nhân 
loại và riêng dân Do Thái thấy được “Dung Nhan của 
Tình Thương”, dung nhan của Thiên Chúa được tỏ hiện 
nơi đời sống trần gian của Người, qua lời nói và tác 
hành của Người nói chung và cuộc Khổ Giá của Người 
nói riêng.
Trong Sắc Chỉ mở Năm Thánh Ngoại Lệ về Tình 
Thương 2016, Đức Thánh Cha đã cảm nhận và xác tín 
về Chúa “Giêsu Kitô là dung nhan của tình thương”, 
câu mở đầu của văn kiện mang tực đề “Misericordiae 
Vultus - Dung Nhan của Tình Thương” như sau:

•	 “Tình thương đã trở nên sống động và hữu hình 
nơi Đức Giêsu Nazarét, đạt đến tột đỉnh của mình 
nơi Người”. (đoạn 1)



Tập San An Phong - Xuân Bính Thân - 201628
29

•	 “Đức Giêsu Nazarét là Đấng mạc khải cho thấy 
tình thương của Thiên Chúa, bằng lời nói của 
Người, hành động của Người và toàn thể bản thân 
của Người”. (đoạn 1)

•	 “Sứ vụ Chúa Giêsu đã lãnh nhận từ Cha là sứ vụ 
mạc khải tất cả mầu nhiệm tình yêu thần linh” (đoạn 
8).

•	 “Tình yêu này giờ đây đã trở thành hữu hình và 
khả giác nơi tất cả cuộc đời trần thế của Chúa 
Giêsu. Bản thân của Người chẳng là gì khác hơn 
là tình yêu, một tình yêu được tặng ban một cách 
nhưng không” (đoạn 8).

•	 “Hết mọi sự nơi Người đều nói về tình thương. 
Không một sự gì nơi Người mà lại trống rỗng lòng 
cảm thương” (đoạn 8).

•	 “Tình thương được mạc khải cho thấy như là một 
khía cạnh chủ chốt nơi sứ vụ của Chúa Giêsu… mối 
liên hệ Người có với những ai bị lề luật coi là tội 
nhân làm cho chúng ta nhận thấy được chiều sâu 
nơi tình thương của Người” (đoạn 20). 

Chúa Giêsu Kitô quả thực đã chứng thực Người là 
“Dung Nhan của Tình Thương”, là hiện thân của tình 
yêu vô cùng nhân hậu Thiên Chúa, qua một số trường 
hợp điển hình (chứ không phải dụ ngôn) như sau: trường 
hợp với hai viên thu thuế Mathêu và Giakêu; trường 
hợp với người phụ nữ Samaria; trường hợp với người 
phụ nữ tội lỗi trong thành; trường hợp với người đàn 
bà ngoại tình; và trường hợp với tông đồ Giuđa Íchca.

Hai viên thu thuế Mathêu và Giakêu (Mathêu 9:9-13 
và Luca 19:1-10)

Đối với xã hội Do Thái thời của Chúa Giêsu, thời dân 
Do Thái đang bị đế quốc Rôma đô hộ, thì một trong 
hai thành phần bị xã hội Do Thái giáo này coi là tội 
nhân, đó là thành phần thu thuế làm việc cho đế quốc 
và ăn hối lộ của dân, trong đó có hai chàng Mathêu 
và Giakêu được Phúc Âm thuật lại. Cả hai đều mở 
tiệc linh đình tiếp đón Chúa Giêsu, bao gồm cả bạn bè 
thu thuế của 2 chàng, toàn là một “lũ” phản quốc, một 
“bọn” tội nhân trước con mắt của người Do Thái. 

Đó là lý do, ở trường hợp tại nhà của chàng thu thuế 
Mathêu, khi nghe thấy tiếng phàn nàn của thành phần 
biệt phái với các môn đệ của mình rằng “tại sao Thày của 

các anh lại đi ngồi ăn uống đồng bàn với bọn thu thuế 
và coi thường lề luật chứ?” (Mathêu 9:11), Người đã 
trả lời rằng: “Tôi đến không phải để kêu gọi thành phần 
công chính mà là tội nhân” (Mathêu 9:13). Còn ở trường 
hợp của chàng thu thuế trưởng Giakêu lùn, Chúa Giêsu 
còn nhấn mạnh hơn nữa rằng: “Tôi đến để tìm kiếm và 
cứu vớt những gì đã hư đi” (Luca 19:10). 

Đúng thế, nếu trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã mạc khải 
cho thấy Ngài yêu thương chung dân Do Thái trong 
suốt giòng lịch sử cứu độ của họ, thì vào “thời điểm 
viên trọn” (Galata 4:4), qua Con của Ngài là Đức Giêsu 
Kitô, Ngài đã tỏ ra yêu thương từng người một, mà là 
thành phần tội nhân chứ không phải thành phần công 
chính, bằng việc “tìm kiếm và cứu vớt những gì đã 
hư mất”, chứ không phải chỉ ngồi chờ và gìn giữ kỹ 
càng những gì còn nguyên chưa hư mất. 
Hai nhân vật tiêu biểu Mathêu và Giakêu trong xã hội 
Do Thái giáo thời Chúa Kitô là thành phần tội lỗi xấu 
xa quả thật đã cho thấy Chúa Kitô thực sự “đến không 
phải để kêu gọi thành phần công chính mà là thành 
phần tội nhân”. Vì chính hai nhân vật này cũng đâu có 
ngờ được đích thân Người tự động lên tiếng gọi họ. Và 
vì họ cảm thấy thân phận tội lỗi của mình mà không 
ngờ lại được Đức Kitô Thiên Sai kêu gọi nên họ đã cảm 
kích đáp lại bằng cách theo Người như chàng thu thuế 
viên Mathêu (xem Mathêu 9:9), hay bằng cách bù đắp 
gấp 4 cho những ai bị thiệt hại vì việc làm gian lận của 
mình như chàng trưởng ban thu thuế Giakêu lùn (xem 
Luca 19:8).

Hai nhân vật thu thuế điển hình Mathêu và Giakêu này, 
về phía nam nhân, thật sự là đối tượng “tìm kiếm và cứu 
vớt những gì đã hư đi” của Chúa Giêsu Kitô. Thế nhưng, 
càng rõ ràng hơn nữa, về phía nữ giới, nhất là thành phần 

liên hệ xác thịt bất chính, Người quả thực đã “đến để 
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tìm kiếm và cứu vớt những gì đã hư đi”, như trường 
hợp của 3 người phụ nữ tiêu biểu sau đây: Người phụ 
nữ Samaria do chính Người tìm kiếm, Người phụ nữ 
tội lỗi trong thành do chị tự tìm đến với Người, và chị 
phụ nữ bị bắt phạm tội ngoại tình do người ta dẫn đến 
với người. 

Người phụ nữ Samaria (Gioan 4:1-42)

Trước hết, về trường hợp của người phụ nữ Samaria, 
người phụ nữ đã sống với 6 người đàn ông không phải là 
chồng của chị. Người không hề đã động gì đến cuộc đời 
bê tha trụy lạc tội lỗi của chị. 

Người đến tìm chị là để cứu vớt chị, nên Người phải sắp 
xếp làm sao để có thể gặp riêng chị ở một nơi công khai, 
nhưng chỉ duy có một mình Người với chị, một người 
phụ nữ bị mặc cảm tội lỗi nên đã không dám ra kín nước 
ban sáng cho mát và gặp gỡ chị em dân làng, mà là ra 
kín nước ban trưa cho khỏi gặp bất cứ một người nào, 
nhưng không ngờ lại gặp chính Đấng đang muốn gặp 
chị mà chị hoàn toàn chẳng ngờ là Người đang ngồi chờ 
chị đến, để rồi chị đâu ngờ người đàn ông Do Thái xa lạ 
theo như chị tưởng rằng không biết gì đến cuộc đời tư 
bê bối tồi bại của chị ấy đã được Người chinh phục một 
cách nhẹ nhàng mau chóng, đến độ, đang là tội nhân, 
chị đã trở thành tông đồ mạnh bạo loan báo về Người 
cho dân làng của chị, dẫn họ đến với Người, Đấng 
họ đã tỏ ra tin tưởng qua trung gian môi giới giới thiệu 
của chị.
Người phụ nữ tội lỗi trong thành (Luca 7:36-50)

Sau nữa là trường hợp của người phụ nữ tội lỗi trong 
thành, phải nói là “một người phụ nữ tội lỗi nổi tiếng 
hay được biết đến trong thành” (“a woman known in the 
town to be a sinner”), được Thánh ký Luca thuật lại mà 
không cho biết tên, nhưng căn cứ vào các Phúc Âm thì 

theo người viết suy đoán người phụ nữ tội lỗi nổi tiếng 

này hay được biết đến này là cô gái điếm Maria Mai Đệ 
Liên (xem Gioan 11:2; Luca 8:2 và Marco 16:9). 

Thế nhưng, cho dù người phụ nữ này tội lỗi gấp 10 
lần người bình thường (câu 41) chăng nữa, nhất là tội 
nhục dục đê hèn ghê tởm, thế mà Người vẫn để cho 
bàn tay của chị và đôi môi của chị thật là nhơ nhớp 
bẩn thỉu chạm đến Thánh Thể của Người, chứ không 
tránh né chị, hay đặt vấn đề với chị, moi móc cuộc đời 
của chị v.v., trái lại, còn nhờ đó chữa lành cho chị, một 
con người, có thể vào một lúc nào đó, âm thầm đến 
với Người, chẳng hạn trong đám tội nhân ở nhà chàng 
thu thuế Mathêu (xem Phúc Âm Thánh Luca ở đoạn 
5), hoặc trong bài giảng trên núi về ơn gọi xót thương 
như Cha thương xót (xem Phúc Âm Thánh Luca đoạn 
6), đã thực sự cảm nghiệm được lòng thương xót của 
Thiên Chúa nơi Người, nên đã bất chấp ánh mắt khinh 
chê của gia chủ biệt phái, cứ nhất quyết tìm đến với 
Người là Đấng duy nhất theo chị có thể chữa lành cho 
con người tội lỗi của chị, một tâm hồn thật sự tan nát 
khiêm cung về những gì mình đã làm nhưng vẫn hoàn 
toàn tin tưởng vào tình thương của Người.

Người đàn bà bị bắt ngoại tình (Gioan 8:1-11)

Còn trường hợp của người đàn bà bị bắt quả tang phạm 
tội ngoại tình mới lạ hơn nữa. Lạ ở chỗ Chúa Kitô 
không đi tìm chị như tìm người phụ nữ Samaritanô, hay 
chị tìm Người như người phụ nữ tội lỗi có tiếng trong 
thành, mà là được người ta dẫn đến với Người. Cũng 
như hai trường hợp của hai người phụ nữ trước, Chúa 
Giêsu không hề đả động gì đến tội lỗi của chị, hay hạch 
hỏi chị xem chị có thực sự phạm tội ngoại tình hay 
chăng, trái lại, Người hoàn toàn giữ thinh lặng một cách 
khó hiểu đối với thành phần tố cáo chị và chỉ chờ đợi 
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câu trả lời thuận chiều của Người để ném đá chị ấy 
trước mặt Người. 

Thế nhưng, họ đâu có ngờ rằng, chính họ đã cống hiến 
cho người một mồi ngon để Người trước hết hoán cải họ 
trước rồi mới hoán cải nạn nhân bị cáo của họ sau. Quả 
vậy, sau khi mọi người đã bỏ đi, từ người già trước, sau 
khi nghe lời Người hỏi: “Ai trong quí vị không có tội 
thì hãy ném đá chị ta trước đi”, thì Người mới nhỏ nhẹ 
tỏ thái độ tha thứ cho chị và khuyên chị “hãy về đừng 
phạm tội ấy nữa”. Như thế là Người chẳng những cứu 
toàn thể con người của chị bao gồm cả xác lẫn hồn của 
chị mà còn dùng chị để cứu thành phần tố cáo chị nữa. 
Vấn đề cần lưu ý ở đây là Chúa Kitô luôn tỏ ra thương 
yêu thông cảm để thu phục những tấm lòng vốn đã cảm 
nhận được tội lỗi của mình và nhờ cảm nghiệm được 
tình thương của Người mà trở về nhà Cha. 

Tông đồ Giuđa Íchca (Gioan 13:1-11)

Sau hết, trong Bữa Tiệc Ly, trước khi nhập tiệc với các 
môn đệ, Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ của 
mình. Thánh ký Luca đã mở đầu bằng câu: “Người đã 
yêu thương những ai thuộc về Người thì Người muốn 
chứng tỏ là Người yêu họ cho đến cùng” (Gioan 1:13). 
Nếu “họ” đây là “những ai thuộc về Người” mà bấy giờ 
là các tông đồ, thì Người “yêu họ cho đến cùng” ở đây 
qua tác động rửa chân của Người cho họ nghĩa là gì, nếu 
không phải là Người yêu cả người môn đệ đã có ý định 
phản nội Người, người môn đệ được bộ Phúc Âm Nhất 
Lãm liệt kê ở cuối cùng trong danh sách các tông đồ, 
bởi thế, nếu “một người đã tắm thì đã sạch không cần 
rửa nữa (chỉ trừ chân của họ); các con cũng thế, nhưng 
không phải là các con sạch hết đâu” (Gioan 13;10) thì 
phải chăng Chúa Kitô muốn ám chỉ đến tông đồ đoàn 
nói chung đã sạch chỉ còn mỗi một mình Giuđa Íchca 
là người môn đệ cuối cùng, như chân của cả bộ thân 
tông đồ đoàn, cần phải rửa mà thôi. 

Vậy tác động Chúa Kitô rửa chân cho các tông đồ là 
tác động Người muốn bày tỏ rằng “Người yêu những 
ai thuộc về Người thì Người yêu cho đến cùng”, đến 
cả người môn đệ cuối cùng trong danh sách các 
tông đồ, đến cả người môn đệ lạc loài đáng thương 
hơn hết trong tông đồ đoàn. Chưa hết, “yêu cho đến 
cùng” đây, ngoài ý nghĩa yêu cả con chiên lạc duy nhất 
trong số 100 con chiên cùng một đàn chiên, còn bao 
gồm hai ý nghĩa nữa: đó là yêu cho tới chết về phía 
người yêu là chính bản thân của Chúa Kitô hy hiến cho 
phần rỗi của chung loài người (xem mathêu 20:28) và 
cho việc thánh hóa của các tông đồ (xem Gioan 17:19), 
và yêu cho tới độ sẵn sàng tha thứ cho tất cả mọi kẻ 
thù của mình: “Lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ lầm 
không biết việc mình làm” (Luca 23:34), cho dù họ là ai 
như người môn đệ Giuđa Íchca, hay cho dù thậm chí họ 
có cố tình sát hại Người, như thẩm quyền Do Thái giáo 
và chính quyền đế quốc Rôma bấy giờ. 

3- Nếu Giáo Hội không phản ảnh Chúa Kitô là Dung 
Nhan Tình Thương không phải là Giáo Hội!

Giáo Hội là nhiệm thể của Chúa Giêsu Kitô và là chứng 
nhân của Người cho đến tận cùng trái đất (xem Sách 
Tông Vụ 1:8). Mà “Chúa Giêsu Kitô là dung nhan của 
tình thương” nên Giáo Hội cần phải làm sao để có thể 
luôn trung thực phản ảnh sống động một “Chúa Giêsu 
Kitô là dung nhan của tình thương”. 

Nếu “Chúa Giêsu Kitô là dung nhan của tình thương” ở 
chỗ đã “đến để kêu gọi thành phần tội nhân” (Mathêu 
9:13), bằng cách “tìm kiếm và cứu vớt những gì đã hư 
mất” (Luca 19:10), đã “yêu cho đến cùng”, yêu từng 
con chiên lạc, yêu cho đến chết, yêu cả kẻ thù mình, thì 
Giáo Hội hiền thê của Người cũng phải dấn thân phục 
vụ những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa 
Kitô, chẳng những mở cửa bằng thái độ đón nhận họ 
mà còn chủ động đi tìm họ, băng bó vết thương cho họ, 
cho dù có vì thế mà Giáo Hội bị lem lấm, bầm dập và 
khốn cực. 

Tình Thương - Giáo Hội bản chất

Sau đây là một số đoạn trong Sắc Chỉ mở Năm Thánh 
Ngoại Lệ về Tình Thương của Đức Thánh Cha Phanxicô 
về ơn gọi và vai trò của Giáo Hội liên quan đến tình 
thương:

•	 “Tình thương là chính nền tảng của đời sống Giáo 
Hội. Tất cả mọi hoạt động mục vụ của Giáo Hội 
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cần phải được gắn bó với niềm êm ái dịu dàng Giáo 
Hội tỏ ra với các tín hữu; không một sự gì nơi việc 
giảng dạy của Giáo Hội cũng như nơi chứng từ của 
Giáo Hội trước thế giới lại có thể vắng bóng tình 
thương. Chính cái uy tín của Giáo Hội được nhận 
thấy ở cách thức Giáo Hội tỏ ra cho thấy tình yêu 
nhân hậu và cảm thương”. (Đoạn 10)

•	 “Ngôn ngữ của Giáo Hội và cử chỉ của Giáo Hội 
cần phải truyền đạt tình thương, để có thể chạm đến 
tâm can của tất cả mọi người và phấn chấn họ một 
lần nữa trong việc tìm kiếm con đường dẫn về cùng 
Chúa Cha”; “Sự thật tiên quyết của Giáo Hội là 
tình yêu của Chúa Kitô. Giáo Hội biến mình trở 
thành tôi tớ cho tình yêu này và hòa giải nó với tất 
cả mọi dân tộc: một tình yêu tha thứ và tỏ mình ra 
nơi việc ban tặng bản thân mình. Nhờ đó, bất cứ 
Giáo Hội hiện diện ở đâu thì tình thương của Cha 
cần phải được hiện lộ ở đó” (Đoạn 12).

•	 “Giáo Hội cảm thấy nhu cầu khẩn trương cần phải 
loan báo tình thương của Thiên Chúa. Đời sống 
của Giáo Hội chân thực và có uy tín chỉ khi nào 
Giáo Hội trở thành một sứ giả thuyết phục của 
tình thương”; “Giáo Hội được kêu gọi trước hết 
trở thành một chứng nhân khả tín cho tình thương, 
tuyên xưng tình thương và sống tình thương như là 
cốt lõi của những gì Chúa Giêsu Kitô mạc khải” 
(Đoạn 25).

Trong bài giảng cho Giờ Kinh Tối Thứ Bảy 
11/4/2015, vọng Chúa Nhật lễ Lòng Thương Xót Chúa 
12/4/2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho biết lý do 
và mục đích cho Năm Thánh Ngoại lệ về Tình Thương 
2016 như sau:

•	 “Tại sao hôm nay đây lại có Năm Thánh Tình 
Thương? Chỉ vì Giáo Hội, ở vào thời điểm đổi thay 
lịch sử cả thể này, được kêu gọi để cống hiến những 
dấu hiệu hiển nhiên hơn nữa về sự hiện diện và gần 
gũi của Thiên Chúa... Lý do cho Năm Thánh này đó 
là vì đây là thời điểm của tình thương. Đây là thời 
điểm thuận lợi để chữa lành các vết thương...” 

Tình Thương - Giáo Hội chữa lành

Thật thế, đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, như 
ngài đã cảm nhận và bày tỏ trong huấn từ cho hàng 
giáo sĩ Rôma ngày 6/3/2014 thì “Đây là thời điểm của 
tình thương”! Tại sao thế, tại sao “đây là thời điểm của 
tình thương”, một thời điểm được vị tiền nhiệm Gioan 

Phaolô II của ngài đã trực giác thấy và phát động hơn 
30 năm về trước, như chính ngài cho biết trong cùng bài 
huấn từ, thì nếu theo Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 
II, trong bài giảng ở Balan ngày Thứ Bảy 17/8/2002, là 
vì “mầu nhiệm lỗi lầm / gian ác” (mystery of iniquity) 
của con người tân tiến, còn ngài thì tại vì:

•	 “Có rất nhiều người bị thương, bởi các vấn đề về 
vật chất, bởi gương mù gương xấu, cả ở trong Giáo 
Hội nữa... Thành phần bị thương bởi những ảo 
tưởng của thế gian... Rồi cũng có cả các vết thương 
sâu kín nữa, vì có những con người rời xa khiến 
không thấy được các vết thương của họ... Có những 
con người rời xa vì hổ thẹn, vì ngại ngùng để lộ ra 
vết thương của họ.... Và họ rời xa có lẽ mang một 
bộ mặt lầm lỡ khác với Giáo Hội, nhưng tận thâm 
tâm họ mang một vết thương đau...”.

Chính vì có rất nhiều vết thương ngày nay cần phải được 
băng bó mà vị giáo hoàng Phanxicô đã chủ trương Giáo 
Hội phải như là một bệnh viện lưu động và phải là một 
người mẹ chăm sóc cho con cái mình, là mục tử nhân 
lành hy sinh cho đàn chiên:

Trong cuộc phỏng vấn với tờ La Catholica 8/2013, ngài 
đã bày tỏ mơ tưởng của ngài về chung Giáo Hội và 
riêng các vị mục tử như sau:
•	 “.... Tôi mơ tưởng đến một Giáo Hội như là một bà 

mẹ và là một nữ mục tử. Các thừa tác viên của Giáo 
Hội cần phải biết xót thương, cần phải tỏ ra trách 
nhiệm đối với con người và hỗ trợ họ như người 
Samaritanô nhân lành, người tẩy rửa, lau sạch và 
nâng dậy cận nhân của mình. Đó là Phúc Âm tinh 
tuyền. Thiên Chúa là Đấng cao cả hơn tội lỗi. 

“Những thứ canh tân cải cách về cấu trúc và tổ 
chức là những gì thứ yếu - tức là đến sau. Cái canh 
tân cải cách đầu tiên cần phải là thái độ. 



Tập San An Phong - Xuân Bính Thân - 201632
33

“Các thừa tác viên của Phúc Âm cần phải là người 
có thể sưởi ấm lòng người, là người bước đi với họ 
qua đêm đen, là người biết làm sao để có thể trao 
đổi đối thoại và chính mình đi vào màn đêm của con 
người của mình, đi vào bóng tối mà không bị lạc 
mất. Dân Chúa muốn các vị mục tử chứ không phải 
hàng giáo sĩ tác hành như thành phần quan lại hay 
các viên chức chính quyền...”

Trong Huấn từ bế mạc Thượng Nghị Giám Mục Thế 
Giới Ngoại lệ III Thứ Bảy 18/10/2014, ngài còn mong 
muốn Giáo Hội phải làm sao có thể thực sự phản ảnh 
Chúa Kitô phu quân của mình:

•	 “Và đó là Giáo Hội, là vườn nho của Chúa, là 
Người Mẹ phong phú và là Người Thày ân cần, một 
Giáo Hội không sợ vén tay áo của mình lên để đổ 
rượu và dầu trên thương tích của con người; một 
Giáo Hội không coi nhân loại như là một thứ nhà 
kính để phán xét hay phân loại con người. 

“Đó là Giáo Hội, Duy Nhất, Thánh Thiện, Công 
Giáo, Tông Truyền, bao gồm cả thành phần tội 
nhân cần đến tình thương của Thiên Chúa. Đó là 
Giáo Hội, hiền thê thực sự của Chúa Kitô, một hiền 
thê muốn trung thành với phu quân của mình cũng 
như với tín lý của mình. 

“Đó là một Giáo Hội không sợ ăn uống với những 
người làm điếm và thu thuế. Một Giáo Hội mở rộng 
cửa để đón nhận người thiếu thốn, thống hối nhân 
chứ không phải chỉ có thành phần công chính hay 
những ai cho mình là hoàn hảo! 

“Giáo Hội không hổ thẹn về người anh em sa ngã 
và giả bộ như không nhìn thấy người anh em ấy, 
trái lại, cảm thấy mình có liên hệ và hầu như buộc 
phải nâng người anh em ấy lên cùng phấn khích 
người anh em này lại tiếp tục cuộc hành trình và hỗ 
trợ người anh em ấy hướng tới cuộc gặp gỡ cuối 
cùng với Phu Quân của mình trong Giêrusalem 
thiên quốc”. 

Trong huấn từ ngỏ cùng hàng giáo sĩ Rôma ngày 
6/3/2014, ngài nhấn mạnh đến việc cấp bách chữa lành 
các vết thương thời đại nơi con người trước hết và trên 
hết hơn là cứ đặt vấn đề với nạn nhân:
•	 “Ngày nay, chúng ta có thể nghĩ về Giáo Hội như là 

‘một bệnh viện lưu động’. Điều này, xin tha cho tôi, 
tôi xin lập lại, vì tôi thấy nó như thế, tôi cảm thấy là 

như vậy: ‘một bệnh viện lưu động’. Cần phải chữa 
trị các vết thương, rất ư là nhiều vết thương! Rất ư 
là nhiều vết thương! ... 

•	 “Tình thương trước hết là chữa trị các vết thương. 
Khi một người bị thương thì họ cần được chữa trị 
lập tức, chứ không phải là các thứ phân tích, như 
tầm quan trọng của vấn đề cao mỡ, cao đường... 
 

•	 “Thế nhưng vết thương ngay đó, hãy chữa trị vết 
thương đã, sau đó chúng ta mới lưu ý tới việc phân 
tích. Bấy giờ người chuyên viên ra tay chữa trị, thế 
nhưng cần chữa trị các vết thương bên ngoài trước. 
Đối với tôi, vào lúc này đây, đó là những gì quan 
trọng nhất”.

 
Tình Thương - Giáo Hội chứng nhân 
Chính vì việc chửa trị cần phải làm ngay, làm liền, làm 
gấp, hơn là phải phân tích xong mới làm, chẳng hạn phải 
xét đến tội lỗi, loại tội nào, nặng hay nhẹ, cần phải sửa 
phạt ra sao, cần phải tránh né như thế nào v.v. mà Đức 
Thánh Cha Phanxicô đã hầu như chưa bao giờ mổ xẻ 
hay nói động đến các thứ tội lỗi tiêu biểu của thời đại, 
như phá thai, ly dị tái hôn hay đồng tính luyến ái, cho 
dù ngài có vì thế mà bị phê phán:

•	 “Trong chuyến bay từ Rio de Janerio về (28/7/2013) 
tôi đã nói rằng nếu một người đồng tính có thiện 
tâm và tìm kiếm Thiên Chúa thì tôi không phải là 
người phán xét. Nói như thế là tôi nói những gì giáo 
lý viết”.

 
•	 “Chúng ta không thể chỉ nhấn mạnh đến các vấn 

đề liên hệ tới việc phá thai, hôn nhân đồng tính và 
việc sử dụng các phương pháp ngừa thai. Không 
thể thế được. Tôi không nói nhiều về những vấn đề 
này, và vì thế mà tôi đã bị trách móc. Thế nhưng, khi 
chúng ta nói về những vấn đề ấy, chúng ta cần phải 
nói về chúng trong một bối cảnh. Giáo huấn của 
Giáo Hội về vấn đề này đã rõ ràng và tôi là con của 
Giáo Hội, thế nhưng không cần phải lúc nào cũng 
nói về những vấn đề ấy”. 

Đức Thánh Cha Phanxicô hầu như chưa bao giờ kể tội 
hay hạch tội thời đại nói chung một con người lạc loài 
nào đó, như Chúa Kitô đã không hề nói tới hay trách 
móc tội lỗi của từng con chiên lạc, như các nhân vật thu 
thuế hoặc nữ giới đàng điếm đã được trình bày trên đây, 
nhưng ngài rất cương quyết với tinh thần tục hóa thiêng 
liêng (spiritual worldiness) nơi hành giám mục và giáo 
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sĩ cùng tu sĩ, thành phần cần phải thánh đức và xót 
thương như Chúa Giêsu đối với thành phần biệt phái và 
luật sĩ giả hình, bằng không cần phải chú trọng để cải 
hóa, như ngài đã trao đổi lời chúc Giáng Sinh của ngài 
cho Giáo Triều Rôma ngày 22/12/2014, liên quan đến 
15 chứng bệnh của chung hàng giáo sĩ (bao gồm cả các 
vị giám mục) và riêng Giáo Triều Rôma.

Đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, chủ trương của ngài 
và những gì ngài làm từ ngày lên làm giáo hoàng đến 
nay, kể cả trước đó khi ngài còn chăn dắt đàn chiên 
của ngài ở Á Căn Đình, đều hiện thực hóa chủ trương 
của ngài, đó là chủ trương trước hết và trên hết làm 
sao để loan báo về Lòng Thương Xót Chúa và làm 
chứng cho Lòng Thương Xót Chúa, quyền lực duy nhất 
và trên hết có thể cứu độ con người tội lỗi: 
 

•	 “Những thứ canh tân cải cách về cấu trúc và tổ 
chức là những gì thứ yếu - tức là đến sau. Cái canh 
tân cải cách đầu tiên cần phải là thái độ” .

•	 “Việc công bố tình yêu cứu độ của Thiên Chúa xuất 
phát trước những đòi hỏi về luân lý và đạo lý. Ngày 
nay, đôi khi cái thứ tự đảo ngược lại thịnh hành 
hơn”.  

Chủ trương này của ngài, như 2 câu vừa được nhắc 
đến trên đây, khi ngài trả Lời phỏng vấn với tờ La 
Catholica 8/2013, là chủ trương cứu trước chữa sau: 
cứu người trước - chữa tội sau, con người đáng thương 
- tội lỗi cần chữa, có thương con người mới có thể cứu 

chữa / cứu chuộc tội lỗi của họ được, như Chúa Giêsu 
đã lấy chính mạng sống mình mà chuộc lại nhân loại, 
mà đền bù tội lỗi của con người.

Tóm lại, để thấy được tất cả những gì vị giáo 
hoàng đương kim Phanxicô chủ trương về Giáo Hội, 
xin hãy đọc lại đoạn 49 trong Tông Huấn Niềm Vui 
Phúc Âm sau đây:
•	 “Bởi vậy chúng ta hãy xông pha, chúng ta hãy xông 

pha để cống hiến cho hết mọi người sự sống của 
Chúa Giêsu Kitô. 

•	 “Ở đây tôi muốn lập lại cho toàn thể Giáo Hội 
những gì tôi đã thường nói với các linh mục và giáo 
dân ở Buenos Aires rằng: Tôi thích một Giáo Hội bị 
bầm dập, đớn đau và lem luốc vì xuống đường vào 

đời hơn là một Giáo Hội thiếu 
lành mạnh bởi bị giam hãm và 
dính chặt với cái an toàn của 
mình. 

•	 “Tôi không muốn một 
Giáo Hội chỉ quan tâm tới 
vấn đề trở thành tâm điểm để 
rồi đi đến chỗ bị rơi vào một 
mạng lưới đầy những thứ ám 
ảnh và phương thức. 

•	 “Nếu một điều gì đó có 
lý quấy rầy chúng ta và khiến 
cho lương tâm của chúng ta 
cảm thấy áy náy, thì đó là sự 
kiện là có rất nhiều anh chị 
em của chúng ta đang sống 
không có sức mạnh, ánh sáng 
và niềm ủi an là những gì xuất 

phát từ tình thân hữu với Chúa Giêsu Kitô, không 
có một cộng đồng đức tin để nâng đỡ họ, không có 
ý nghĩa và mục đích trong đời. 

•	 “Niềm hy vọng của tôi đó là chúng ta sẽ được tác 
động bởi nỗi lo sợ, hơn cái sợ bị lầm đường lạc lối, 
trong việc cứ khép kín trong các thứ cơ cấu cống 
hiến cho chúng ta một cảm giác sai lầm về sự an 
toàn, trong các thứ luật lệ khiến chúng ta có những 
phán đoán thô lỗ, trong những thứ thói quen khiến 
cho chúng ta cảm thấy an toàn, trong khi đó thì ở 
ngay cửa nhà của mình, dân chúng đang chết đói 
và Chúa Giêsu vẫn không ngừng nói với chúng ta 
rằng: ‘Các con hãy cho họ ăn gì đi’” (Mk 6:37).
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HƯỚNG VỀ NĂM THÁNH NGOẠI THƯỜNG (2015-2016)
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Năm Thánh Tình Thương 2016 - Khai Mạc và Diễn Tiến

Thứ Sáu ngày 4/12/2015, Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách Tân Truyền Bá Phúc Âm Hóa, với 3 vị đặc 
trách là ĐTGM Chủ Tịch Rino Fisichella, ĐGM Jose Octavio Ruiz Arenas, Bí Thư và Đức Ông Graham Bell, 
Phó Bí Thư đã chủ sự một cuộc họp báo ở văn Phòng Báo Chí của Tòa Thánh về Năm Thánh Tình Thương 
liên quan đến Ngày Khai Mạc cũng như đến một số diễn tiến đặc biệt trong Năm Thánh Tình Thương như 
sau:

Trước hết là có một Trung Tâm Tiếp Đón Khách Hành Hương ở số 7 Đường Hòa Giải - Via della Conciliazione, 
bắt đầu mở cửa từ ngày 1/12/2015, từ 7:30 sáng đến 6:30 chiều hằng ngày, bao gồm cả Thứ Bảy lẫn Chúa Nhật. 
“Trung Tâm Tiếp Đón Khách Hành Hương là một nơi phổ biến tín liệu về chương trình Năm Thánh, để 
ghi danh hành hương bước qua Cửa Thánh, để xin vé cho các biến cố khác nhau tự do vào cửa nhưng cần 
vé, cũng như để thu thập ‘chứng cứ’ tham dự Năm Thánh”. (ĐTGM Rino Fisichella, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa 
Thánh Đặc Trách Tân Truyền Bá Phúc Âm Hóa). Tại các địa điểm hành hương chính thức trong Năm Thánh 
như Con Đường Hòa Giải, Quảng Trường Thánh Phêrô, Các Đền Thờ và Thánh Đường Năm Thánh ở Rôma, 
sẽ có khoảng trên dưới 1000 tình nguyện viên phục vụ trong các biến cố chính. Tập sách Các Tài Liệu Mục 
Vụ - Pastoral Resources được Hội Đồng này biên soạn bằng 12 thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Đại Hàn đã 
hoàn tất. 
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Về Thánh Lễ và việc mở Cửa Thánh ở Đền Thờ Thánh Phêrô ngày Thứ Ba 8/12/2015: việc cử hành sẽ 
diễn ra ở Quảng Trường Thánh Phêrô, bắt đầu vào lúc 9:30 sáng. Đầu tiên là phần đọc một số đoạn văn kiện 
của Công Đồng Chung Vaticanô II như 4 Hiến Chế (Lời Chúa, Ánh Sáng Muôn Dân, Phụng Vụ Thánh, và 
Vui Mừng và Hy Vọng) cùng với hai trích đoạn từ Sắc Lệnh về Đại Kết và Tuyên Ngôn về Tự Do Tôn Giáo.
 
Về nghi thức mở Cửa Thánh sẽ được truyền thông quay chiếu khắp thế giới. Trước hết, Đức Thành Cha 
Phanxicô yêu cầu mở Cửa Năm Thánh, sau đó ngài là người đầu tiên bước qua Cửa Thánh, sau đó tới các 
Hồng Y, Giám Mục và đại diện các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, theo nhau tiến đến mộ của Thánh 
Tông Đồ Phêrô, nơi cử hành Thánh Lễ khai mạc, và Đức Thánh Cha sẽ nguyện Kinh Truyền Tin trưa như 
thường.

Tối ngày khai mạc 8/12/2015 sẽ có một màn phóng ảnh (a projection of photographs) lên tiền đường 
của Đền Thờ Thánh Phêrô, chủ đề “Fiat lux: Chiếu Sáng Ngôi Nhà Chung của Chúng Ta”. Buổi trình 
chiếu này được bảo trợ bởi 4 cơ quan khác nhau là World Bank Group, Paul G. Allen’s Vulcan Productions, Li 
Ka-shing Foundation và by Okeanos, bao gồm những hình ảnh đầy cảm hứng về tình thương, về nhân loại, 
về thế giới thiên nhiên, và về tình trạng thay đổi khí hậu. 

Chúa Nhật 13/12/2015, tức sau thời điểm khai mạc 8/12/2015 trước đó, Thứ Ba trong tuần, lần đầu tiên 
trong lịch sử Giáo Hội là tất cả mọi Vương Cung Thánh Đường hay Nhà Thờ Chính Tòa trên toàn thế 
giới đều mở Cửa Thánh. ĐTC Phanxicô sẽ mở Cửa Thánh ở Đền Thờ Latêranô là Đền Thờ chính của Giám 
Mục Rôma vào lúc 9:30 sáng.

Thứ Sáu 18/12/2015, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thực hiện một cử chỉ tiêu biểu, như ngài đã nói với 
Nguyệt San Ý “Credere” trong cuộc phỏng vấn được phổ biến hôm 2/12/2015 là một ngày Thứ Sáu trong 
tháng ngài sẽ thực hiện một cử chỉ thương xót tiêu biểu khác nhau trong Năm Thánh Tình Thương, và 
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lần đầu tiên là việc ngài mở Cửa Tình Thương ở Nhà Trọ ‘Don Luigi Di Liegro’ của Cơ Quan Caritas Roma 
trên Đường Marsala, nơi nhiều người thiếu thốn và cần giúp đỡ đã được đáp ứng ở nơi đây trong suốt 25 năm 
qua. 

Lần Hạt Mân Côi hằng ngày suốt Năm Thánh bắt đầu từ ngày mở Cửa Thánh tại Quảng Trường Thánh 
Phêrô trước tượng Thánh Phêrô, được thay nhau hướng dẫn bởi các cơ quan có liên quan đến Thánh Mẫu ở địa 
phương Rôma, như các giáo xứ, dòng tu và huấn viện khác nhau.

Các trạm cứu thương phục vụ ở 4 Đền Thờ Chính, và các tòa giải tội trống cũng được đặt ở Đền Thờ 
Thánh Phêrô cũng như trong các Thánh Đường khác, cho cả những anh chị em câm điếc nữa. Đồng thời 
cũng có một tập sách ở dạng A3 cho những anh chị em bị mù. Mạng điện toán toàn cầu của Năm Thánh 
là http://www.im.va. với 7 thứ tiếng.

“Các Vị Thừa Sai của Tình Thương - Missionaries of Mercy là các vị linh mục ở các phần đất khác nhau 
trên thế giới, và là các vị được cử ra bởi những vị giám mục của mình để thi hành sứ vụ đặc biệt ấy. Bắt đầu 
từ Thứ Tư Lễ Tro, các vị sẽ nhận được bài sai từ chính Đức Thánh Cha Phanxicô để trở thành những vị rao 

giảng về tình thương và là những vị giải tội đầy tình thương. Các vị sẽ nhận được năng quyền từ chính Đức 
Thánh Cha trong việc tha các tội chỉ giành riêng cho Tòa Thánh mới có quyền tha, và các vị sẽ trở thành 
dấu hiệu gần gũi và tha thứ của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người. Tôi cần phải nhấn mạnh rằng Các Vị 
Thừa Sai của Tình Thương chỉ được bổ nhiệm bởi Đức Thánh Cha mà thôi, và năng quyền để tha thứ cho 
các thứ tội được giành riêng này sẽ được ban riêng cho từng người trong các vị. Không một vị giám mục 
nào ở giáo phận các vị được phép bổ nhiệm những vị Thừa Sai này, hay được ban năng quyền mà ngài 
không có”. (ĐTGM Rino Fisichella, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách Tân Truyền Bá Phúc Âm 
Hóa. Nguyên văn bằng tiếng Anh ngay dưới đây:)



Tập San An Phong - Xuân Bính Thân - 201636
37Tập San An Phong - Xuân Bính Thân - 2016

“The Missionaries are priests who come from various parts of the world, and who were proposed by their 
own bishops to carry out this special service. Beginning on Ash Wednesday, they will receive the mandate 
from the Holy Father to be preachers of mercy and confessors full of mercy. They will receive from the Holy 
Father the faculty to forgive sins reserved to the Holy See, and will be the sign of the closeness and pardon 
of God for all. It is important for me to underscore that the Missionaries of Mercy are appointed exclusively 
by the Holy Father, and that the faculty of forgiving reserved sins will be given to each one of them 
personally. No bishop in his own diocese may appoint these Missionaries, nor may he confer faculties that 
he does not possess”.

Tất cả các vị giám mục trên thế giới đều được Đức Thánh Cha trao quyền ban Phép Lành Tòa Thánh (Papal 
Blessing) trong Thánh Lễ Khai Mạc và Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh này.

Năm Thánh Tình Thương 2016 - Thời điểm, Cảm nghiệm và Cử chỉ

Một trong những tờ Nguyệt San ở Ý là Credere hôm 2/12/2015 đã phổ biến bài phỏng vấn của họ với Đức 
Thánh Cha Phanxicô về Năm Thánh Tình Thương và đã được ngài cho biết gì những gì liên quan đến việc 
ngài mở Năm Thánh Tình Thương này như sau:

Thời Điểm cho Tình Thương

“Đề tài tình thương đã từng được nhấn mạnh rất nhiều trong đời sống của Giáo Hội, bắt đầu từ Đức Giáo 
Hoàng Phaolô VI. Đức Gioan Phaolô II đã đề cao vấn đề này một cách sâu xa bằng Thông Điệp Giầu Lòng 
Thương Xót, bằng việc phong hiển thánh cho Chị Faustina, và bằng việc thiết lập lễ Lòng Thương Xót Chúa 
vào Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tôi cảm thấy nó như thể chính Chúa muốn tỏ tình thương của Ngài ra cho nhân 
loại. Nó không phải là một cái gì do tôi nghĩ ra, mà là việc lập lại vừa mới đây về một truyền thống dù sao 
cũng vẫn đã có... Rõ ràng là thế giới ngày nay đang cần đến tình thương và lòng cảm thương, hay nói cách 
khác cần đến khả năng thấu cảm. Chúng ta đang trở nên quen thuộc với những tin tức xấu, những tin tức dã 
man và những gì hung ác bạo tàn nhất phạm đến danh thánh và sự sống của Thiên Chúa.

“Thế giới này cần nhận thức rằng Thiên Chúa là Cha, rằng có tình thương, rằng hung tàn độc ác không phải là 
cách, rằng luận phạt không phải là lối, vì chính Giáo Hội có những lúc tỏ ra cứng rắn, và chiều theo khuynh 
hướng cứng rắn và chỉ nhấn mạnh đến những nguyên tắc luân lý mà thôi; nhiều người bị loại trừ. Hình ảnh về 
một Giáo Hội như là một bệnh viện lưu động sau trận chiến hiện lên ở đây: chính sự thật mà rất nhiều người 
bị tổn thương và hủy hoại!... Tôi tin rằng đây là thời điểm cho tình thương. Tất cả chúng ta đều là tội nhân, 
tất cả chúng ta đều mang vác gánh nặng nội tâm. Tôi cảm thấy rằng Chúa Giêsu muốn mở cửa ngõ cõi lòng 
của Người ra, rằng Chúa Cha muốn tỏ cho chúng ta thấy tình thương bẩm sinh của Ngài và vì thế Ngài đã 
sai đến cho chúng ta Thần Linh... 

“Nó là một năm hòa giải. Một mặt thì chúng ta thấy việc buôn bán các thứ vũ khí... thấy việc sát hại người 
vô tội một cách dã man nhất có thể, việc khai thác con người, khai thác trẻ em. Hiện nay đang diễn ra một 
thứ hình thức phạm thánh đối với nhân loại, vì con người là loài linh thánh, con người là hình ảnh của Thiên 
Chúa hằng sống”. 

Cảm Nghiệm Tình Thương

“Tôi là một tội nhân... Tôi chắc chắn như vậy. Tôi là một tội nhân được Chúa đoái thương nhìn đến. Như 
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tôi đã nói với các tù nhân ở Bolivia, tôi là một con người được tha thứ... Tôi vẫn gây ra lầm lỗi và vẫn phạm 
tội, và tôi xưng tội khoảng 15 hay 20 ngày một lần. Nếu tôi xưng tội là vì tôi cần cảm thấy rằng tình thương 
của Thiên Chúa vẫn ở trên tôi”

(Đức Thánh Cha kể lại rằng ngài cảm thấy điều ấy đặc biệt vào ngày 21/9/1953, khi ngài được thúc đẩy vào 
nhà thờ để xưng tội với một vị linh mục ngài chẳng quen biết, để rồi từ đó cuộc đời của ngài đã được biến đổi; 
ngài đã quyết định làm linh mục, và vị giải tội của ngài, vị bị chứng bạch cầu, đã dìu dắt ngài cả một năm 
trời).

“Ngài đã chết vào năm sau đó. Sau lễ an táng của ngài, tôi đã thảm thiết khóc thương ngài, và tôi cảm thấy 
hoàn toàn mất định hướng, như thể sợ rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi tôi. Đó là giây phút tôi chợt cảm nghiệm được 
tình thương của Thiên Chúa, và nó liên hệ chặt chẽ với câu châm ngôn giáo phẩm của tôi: ngày 21/9 là ngày lễ 
Thánh Mathêu, và Thánh Beđa, khi nói về việc hoán cải của Thánh Mathêu, đã nói rằng Chúa Giêsu đã nhìn 
ngài ‘miserando atque eligendo’... Dịch theo nghĩa đen đó là ‘thương chọn - pitying and choosing’”.

Thiên Chúa Mẫu Tính 

Vấn: “Năm Thánh Tình Thương có thể là một cơ hội để tái khám phá ra mẫu tính của Thiên Chúa hay 
chăng? Phải chăng có một chiều kích hầu như là ‘nữ tính’ của Giáo Hội cần phải trân quí?”

Đáp: Đúng thế, chính Thiên Chúa đã khẳng định điều này khi Ngài nói trong Sách Tiên Tri Isaia rằng một 
người mẹ có thể quên con mình, cho dù người mẹ có quên con mình chăng nữa, thì ‘Ta sẽ chẳng bao giờ bỏ 
ngươi’ Ở đây chúng ta thấy chiều kích mẫu thân của Thiên Chúa. Không phải ai cũng hiểu khi chúng ta nói 
về mẫu tính của Thiên Chúa, nó không thuộc về ngôn ngữ ‘quần chúng’ - theo ý nghĩa tốt đẹp của từ ngữ này 
- mà là của thành phần ưu tú hơn; vì thế tôi thích nói về sự dịu dàng là những gì tiêu biểu về người mẹ. Sự dịu 
dàng của Thiên Chúa xuất phát từ phụ tính bẩm sinh của Ngài. Thiên Chúa vừa là cha vừa là mẹ.

“Việc nhận thức này dẫn chúng ta đến chỗ khoan dung hơn, nhẫn nại hơn, thái độ êm ái dịu dàng hơn. Vào 
năm 1994 trong Thượng Nghị Giám Mục, ở một cuộc họp nhóm, tôi đã nói rằng cần phải bắt đầu một cuộc 
cách mạng sống dịu dàng... và tôi tiếp tục nói rằng , vì công lý xuất phát từ sự dịu dàng... Cuộc cách mạng sống 
dịu dàng là những gì chúng ta cần phải vun trồng hôm nay đây như hoa trái của Năm Tình Thương này: nỗi 
dịu dàng của Thiên Chúa đối với mỗi một người chúng ta. Mỗi người chúng ta cần phải nói rằng: ‘Tôi là một 
kẻ khốn nạn, nhưng Thiên Chúa yêu thương tôi như tôi là; bởi thế tôi phải yêu thương người khác cũng như 
thế’”.
 
Cử Chỉ Tình Thương

Vấn: “Đức Thánh Cha có ý định thực hiện một cử chỉ nào trong Năm Thánh để chứng tỏ cho thấy tình 
thương của Thiên Chúa hay chăng?”

Đáp: “Sẽ có nhiều cử chỉ lắm, thế nhưng mỗi tháng vào một ngày Thứ Sáu tôi sẽ thực hiện một cử chỉ khác 
nhau”. 
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Bùi Thuý Nga lược dịch theo VIS 
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Ý nghĩa huy hiệu Năm Thánh Thương Xót

Trong cuộc họp báo sáng ngày 5-5-2015, Đức TGM Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái 
truyền giảng Tin Mừng, đã giới thiệu và giải thích ý nghĩa huy hiệu Năm Thánh Lòng Thương Xót.
 
Cùng với khẩu hiệu ”Thương Xót như Chúa Cha” (Lc 6,36), huy hiệu này trình bày một tổng hợp súc tích về 
Năm Thánh.
 

Huy hiệu, do Cha Marko I. Rupknik S.I sáng tác, trình bày người Cha đang vác người  con lầm lạc trên 
vai, theo hình ảnh rất được Giáo Hội cổ kính quí chuộng, vì diễn tả tình thương của Chúa Kitô hoàn tất mầu 
nhiệm nhập thể của Ngài bằng công trình cứu chuộc.
 
Hình của huy hiệu làm nổi bật sự kiện Vị Mục Tử nhân lành đi sâu vào thân thể con người, với tình thương 
yêu đến độ thay đổi cuộc sống của con người. Ngoài ra, một sự kiện này không thể bỏ qua, đó là Vị Mục 
Tử Nhân Lành, với lòng thương xót tột độ, vác nhân loại trên vai, nhưng đôi mắt của Vị Mục Tử hoàn 
toàn giống như đôi mắt của con người. Chúa Kitô nhìn với con mắt của Adam và Adam nhìn với con mắt 
của Chúa Kitô. Như thế mỗi người nhận ra nơi Chúa Kitô là Adam mới, chính nhân tính của mình và 
tương lai đang chờ đợi mình, khi chiêm ngắm, trong cái nhìn của Chúa Kitô, tình thương của Chúa Cha. 
 
Cảnh tượng trên đây được đặt bên trong hào quang bầu dục màu xanh, đây là hình ảnh rất được quí chuộng 
theo lối họa hình đạo thời thượng cổ và trung cổ, nhắc nhớ sự đồng hiện diện của hai bản tính: thiên tính và 
nhân tính, trong Chúa Kitô. Ba hình bầu dục đồng qui của hào quang, với màu dần dần sáng hơn khi tiến ra 
vòng ngoài, gợi lên tác động của Chúa Kitô đưa con người ra khỏi đêm đen của tội lỗi và sự chết. Đàng khác, 
màu đậm hơn ở bên trong cũng diễn tả tính chất khôn lường của tình thương Chúa Cha, Đấng tha thứ mọi sự. 
 
Đức TGM Fisichella cho biết huy hiệu đã được đăng ký nơi các cơ quan quốc tế để tránh bất kỳ việc lạm dụng 
nào và để bảo vệ tác quyền. Hiển nhiên là mọi sự sử dụng khác với mục tiêu tôn giáo phải được Hội Đồng 
Tòa Thánh chấp thuận và mọi lạm dụng sẽ bị truy tố. 

(Nguồn - Tác giả bài viết: Lm. Trần Đức Anh OP)
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“Maria: Mùa Xuân Muôn Thuở” không phải chỉ là 
một cụm từ hoa mỹ để gọi Mẹ Maria theo văn chương 
của nhân loại, hay chỉ là một kiểu sánh ví biểu tượng 
cho một tạo vật đệ nhất trong trật tự ân sủng. 
 
“Maria: Mùa Xuân Muôn Thuở” hoàn toàn là một thực 
tại, một thực tại về cả phương diện siêu nhiên cũng như 
tự nhiên. Đến nỗi, có thể nói, thực tại này đúng là “một 
điềm lạ xuất hiện trên không trung” (KH 12:1), “kỳ 
diệu trước mắt chúng ta” (TV 118:23).
 

“Maria: Mùa Xuân Muôn Thuở” không phải chỉ là một 
cụm từ hoa mỹ hay một kiểu sánh ví biểu tượng về Mẹ 
Maria tuyệt diệu, mà hoàn toàn còn là một thực tại. Ở 
chỗ nào? Xin mời qúi con cái Mẹ cùng nhau từ từ tiến 
vào “Mùa Xuân Muôn Thuở” này theo hành trình của 
lịch sử nhân loại đã biến thành lịch sử cứu độ như sau:
 
Mùa Xuân Trước Nguyên Tội
Mùa Xuân Sau Nguyên Tội
Mùa Xuân Maria
Mùa Xuân Viên Mãn

MÙA XUÂN MUÔN THUỞ MARIA 
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
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1.- MÙA XUÂN TRƯỚC NGUYÊN TỘI
 
Theo đúng ý nghĩa của mình, một mùa được gọi là Mùa 
Xuân phải hội đủ 3 yếu tố, bằng không sẽ không phải là 
hay không còn đáng là Mùa Xuân nữa. Ba yếu tố chính 
của Mùa Xuân đích thực, theo cảm nhận của con người 
từ trước đến nay, đó là: mới mẻ (của thời gian), tươi trẻ 
(nơi không gian) và vui vẻ (cho nhân gian).
  
“Mới mẻ”: Tự bản chất, Mùa Xuân là thời gian. “Mùa 
Xuân là Thời Gian”, theo nghĩa thuần túy nhất của “mới 
mẻ”, phải là thời-gian-ban-đầu (in the beginning), tức 
“thời gian” và “ban đầu” chỉ là một, (như trong STK 1:1 
hay của Gioan 1:1). Hay “Mùa Xuân là Thời Gian” theo 
nghĩa tối thiểu nhất của “mới mẻ”, đó là thời gian từ ban 
đầu (from the beginning), tức “thời gian” và “ban đầu” 
đã hơi tách biệt nhau, bằng chữ “từ”, (như trong Gioan 
8:44). Hoặc “Mùa Xuân là Thời Gian”, theo nghĩa bình 
thường nhất của “mới mẻ”, lại là thời gian bắt đầu, tức 
“thời gian” không còn là một thực tại “ban đầu” hay “từ 
ban đầu” nữa, song đã trở thành một tác động “bắt đầu”, 
“bắt đầu” mở màn cho một năm mới, (như trong lịch sử 
và thực tế cho thấy). 
 
“Tươi trẻ”: vì Mùa Xuân thể hiện bóng dáng của mình 
qua không gian mát mẻ, đẹp đẽ, với cỏ cây đâm chồi 
nẩy lộc, hoa lá tốt tươi. 
 
“Vui vẻ”: vì Mùa Xuân làm cho chung động vật và 
riêng nhân gian cảm thấy dễ chịu, thoải mái, khoan 
khoái, hân hoan, phấn khởi, yêu đời. 

 
“Trước Nguyên Tội”, như thế, có Mùa Xuân đích thực 
theo cảm nhận chung của loài người như được phân 
tích trên đây hay không?
 
“Trước Nguyên Tội” ở đây là lúc “ban đầu, Thiên Chúa 
đã dựng nên trời đất” (STK 1:1), và cũng là lúc “Thiên 
Chúa nhìn xem mọi sự Ngài đã làm nên, Ngài thấy là 
rất tốt đẹp” (STK 1:31). 
 
“Trước Nguyên Tội” ở đây, cũng là lúc “ban đầu”, 
“Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh Ngài: 
‘theo hình ảnh thần linh, Ngài đã dựng nên con người’ 
Ngài đã dựng nên con người có nam có nữ. Thiên Chúa 
chúc lành cho họ khi phán: ‘Hãy sinh sôi nẩy nở’ hãy 
làm tròn đầy trái đất và làm chủ nó...” (STK 1:27). 
 
“Trước Nguyên Tội” trong một khung cảnh như thế, 
“trời đất” nói chung và thiên nhiên nói riêng không phải 
là một Mùa Xuân Đích Thực hay sao!?! “Mùa Xuân 
Trước Nguyên Tội” là một mùa xuân “mới mẻ” nhất, vì 
là thời-gian-ban-đầu của trời đất, thời gian tiên khởi và 
nguyên khôi cho tất cả mọi sự trên trời dưới đất. 
 

“Mùa Xuân Trước Nguyên Tội” là một mùa xuân “tươi 
trẻ” nhất, vì không gian, bao gồm mọi sự trong thiên 
nhiên, mới được Thiên Chúa tạo dựng, còn nguyên vẹn, 
hoàn toàn “rất tốt đẹp” trước thiên nhan, như Thiên 
Chúa muốn và theo ý của Ngài. 
 

“Mùa Xuân Trước Nguyên Tội” là một mùa xuân “vui 
vẻ” nhất, vì con người được “Thiên Chúa mang đặt ở 
trong vườn Địa Đường để canh tác và chăm sóc cho 
vườn” (STK 2:15), và được “tự do ăn mọi thứ cây trong 
vườn, trừ cây biết lành biết dữ” (STK 2:16-17). 
 

“Mùa Xuân Trước Nguyên Tội” là một mùa xuân “vui 
vẻ” nhất, chẳng những cho riêng con người là đệ nhất 
tạo vật trên trần gian này, mà còn cho chung cả mọi tạo 
vật đã được Thiên Chúa tạo dựng nên cho con người 
nữa: “Chúa là Thiên Chúa hình thành từ bùn đất các 
loại hoang thú và chim chóc trên trời, rồi Ngài mang 
đến cho con người xem để con người đặt tên cho chúng’ 
con người gọi mỗi loại là gì thì nó là như vậy” (STK 
2:19).
 

“Mùa Xuân Trước Nguyên Tội”, bởi vậy, không phải là 
mùa xuân của con người và cho con người hay sao??? 
Địa Đường là thiên thai trên trần gian ngay “ban đầu” 
có nghĩa gì, nếu không có con người sống động ở giữa 
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và ở với, theo ý muốn của Thiên Chúa, để “canh tác và 
chăm sóc” cho. Cũng thế, trời đất với tất cả mọi sự “rất 
tốt đẹp” ngay “ban đầu”, theo ý muốn của Thiên Chúa, 
chỉ giữ được vẻ nguyên tuyền “tươi trẻ” của mình trong 
sứ mệnh “làm tròn đầy” và bằng quyền năng “làm chủ” 
của con người mà thôi.
 
“Mùa Xuân Trước Nguyên Tội” phải chăng chính là 
Mùa Thái Hòa trong Trời Đất mà “con người được 
dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa” (STK 9:6) là 
chính Chúa xuân!
 
2.- MÙA XUÂN SAU NGUYÊN TỘI
 

Nếu “trước Nguyên Tội” đã có mùa xuân, thì phải 
chăng ngay “ban đầu” ấy trời đất cũng đã có 4 mùa 
xuân-hạ-thu-đông theo thời tiết như hiện nay?
 
“4 mùa xuân-hạ-thu-đông theo thời tiết như hiện nay”, 
theo cảm nghiệm tự nhiên, có thể ví như tâm trạng của 
trời đất được bộc lộ qua những dáng vẻ thay đổi định 
kỳ trong thiên nhiên.
 
“Xuân” là thời gian đầu năm “mới mẻ”, hiển hiện qua 
không gian nẩy nở đầy “tươi trẻ”, làm cho nhân gian 
sống trong không gian và thời gian cảm thấy hân hoan 
“vui vẻ”. 

“Hạ” là thời gian năng động, hiển hiện qua không gian 
thật căng thẳng và nóng nảy, làm cho nhân gian dễ cảm 
thấy hung hăng, không thể ngồi yên.
 
“Thu” là thời gian tàn tạ, hiển hiện qua không gian vàng 
úa và trống vắng, làm cho nhân gian dễ cảm thấy bâng 
khuâng, buồn buồn. 
 
“Đông” là thời gian cô đọng (ngày ngắn đêm dài), qua 
không gian lạnh lẽo và tăm tối, làm cho nhân gian cảm 
thấy co ro, đơn độc, nhung nhớ, mang một mầu sắc chết 
chóc. 
 
“4 mùa xuân-hạ-thu-đông theo thời tiết như hiện nay”, 
nếu quả thật “trước Nguyên Tội” đã có thì không biết 
tình trạng “trần truồng mà không biết xấu hổ” (STK 
2:25) của hai nguyên tổ ra sao? Có thể lúc bấy giờ, khi 
còn ở trong tình trạng Công Chính Nguyên Thủy, tình 
trạng “vô tội” và không biết đến tội lỗi là gì, da thịt của 
ông bà được miễn nhiễm khỏi mọi bất hạnh trong đời 
sống, gây ra từ môi sinh hay chăng? 

Thế nhưng, chính trong lúc “trước Nguyên Tội” này mà 
mối thân tình giữa “trời đất” và con người “làm chủ nó” 
không thể có gì ngăn cách. Bởi đó, nếu “trước Nguyên 
Tội” đã có 4 mùa, vì không có quần áo để ăn mặc theo 
“thời trang”, thì da thịt “trần truồng” của hai ông bà 
chắc hẳn sẽ phải biến dạng theo “thời tiết”: đỏ, vào 
“mùa xuân Mỹ Châu”, đen vào “mùa hè Phi/Úc Châu”, 
vàng vào “mùa thu Á Châu”, và trắng vào “mùa đông 
Âu Châu”. Nếu “trước Nguyên Tội” đã có 4 mùa, thì 
không biết hai nguyên tổ che đậy bản thân “trần truồng” 
của mình và trốn lánh Thiên Chúa làm sao được khi 
Nguyên Tội xẩy ra vào cuối “mùa thu lá bay”, lúc mà 
Vườn Địa Đường đã trở thành một khu rừng thưa trần 
trụi?!?
 
“4 mùa xuân-hạ-thu-đông theo thời tiết như hiện nay”, 
với bản chất luân chuyển theo tác động thời gian, được 
tỏ lộ qua hình dáng nơi không gian như thế, làm sao nó 
có thể xuất hiện ngay “từ đầu”, khi mà “Thiên Chúa 
nhìn mọi sự Ngài đã làm và Ngài thấy nó rất tốt đẹp” 
(STK 1:31). 
 
“4 mùa xuân-hạ-thu-đông theo thời tiết như hiện nay”, 
do đó, chỉ bắt đầu có kể từ “sau Nguyên Tội”. “Trước 
Nguyên Tội”, nếu có “mùa” thì chỉ duy có Xuân: Mùa 
Thái Hòa của Trời Đất, trong trật tự tạo dựng của Đấng 
Hóa Công, và nếu có “thời” thì chỉ là Thời Phúc Lộc Thọ 
của Con Người, trong yêu thương của “Thiên Chúa là 
Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất” (kinh Tin Kính). 
 
“Sau Nguyên Tội” ở đây tức là lúc “con cựu xà, gọi là 
ma qủi hay Satan, tên cám dỗ cả thế gian” (KH 12:9), 
đã dùng chính miệng lưỡi thâm độc “không có sự thật 
trong mình” (Gioan 8:44) để sát hại con người “từ ban 
đầu” (Gioan 8:44).
 
“Sau Nguyên Tội” ở đây cũng là lúc hai nguyên tổ nghe 
theo “tên gian trá và là cha của những sự dối trá” (Gioan 
8:44) “ăn cây (Thiên Chúa) cấm không được ăn” (STK 
3:11), và “cả hai đã mở mắt ra, nhận thấy mình trần 
truồng” (STK 3:7), phải đan lá vả làm áo che thân mình 
và không dám đối diện với Thiên Chúa (x.STK 3:7,8).
 
“Sau Nguyên Tội” ở đây còn là lúc Bản Án Nguyên Tội 
được tuyên phán, minh định tình trạng băng hoại nơi cả 
hữu thể của “con người được dựng nên theo hình ảnh 
Thiên Chúa” (STK 9:6), cũng như nơi bản chất của tạo 
vật được dựng nên “rất tốt đẹp” ngay “ban đầu” cho 

 con người. 
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Theo Bản Án Nguyên Tội, hữu thể của con người bị 
băng hoại ở chỗ: “Ngươi sẽ đổ mồ hôi mới có của ăn... 
cho đến khi ngươi trở về bụi đất” (STK 3:19), và bản 
chất của tạo vật nói chung cũng vì con người mà bị 
băng hoại ở chỗ: “Vì ngươi (con người) mà khốn cho 
đất... Đất sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi” (STK 3:17). 
Phải, chính tình trạng bị biến dạng (deformation) có 
nghĩa tiêu cực này, chứ không phải tình trạng được 
biến hình (transformation) có nghĩa tích cực, nơi con 
người “làm chủ trái đất” và nơi “đất” ngay “từ ban đầu” 
như thế, mới sinh ra và mới có “4 mùa xuân-hạ-thu-
đông theo thời tiết như hiện nay”: Xuân thường từ cuối 
tháng 12 tới cuối tháng 3, Hạ thường từ cuối tháng 3 
tới cuối tháng 6, Thu thường từ cuối tháng 6 tới cuối 
tháng 9, Đông thường từ cuối tháng 9 tới cuối tháng 
12, và từ cuối mùa Đông sang đầu mùa Xuân thường 
có mưa để những gì chết chóc trong giá lạnh mùa 
Đông được hồi sinh tươi tốt trong ấm áp mùa Xuân.

 
 
“Mùa Xuân Sau Nguyên Tội” từ đó bắt đầu đi vào ngõ 
hẻm của lịch sử nhân gian, được mở màn bằng mùa hè 
“đổ mồ hôi” (STK 3:19), khi “Chúa là Thiên Chúa tống 
cổ con người ra khỏi Vườn Địa Đường, để cầy sới đất 
đai mà từ đó con người được hình thành” (STK 3:23). 
Cũng từ đó, mưa bắt đầu đổ xuống trái đất, chứ trước 
đó, ngay “ban đầu”, “Chúa là Thiên Chúa chưa làm 
mưa xuống trái đất và chưa có con người cầy sới đất 
đai” (STK 2:5). Từ đó, không còn “Mùa Xuân Nguyên 
Thủy”, Mùa Thái Hòa Trời Đất nữa. Cũng từ đó, trên 
trái đất, có nơi một năm có đủ bốn mùa, như ở miền Bắc 
Việt Nam, song cũng có nơi một năm chỉ có hai mùa, 
mùa nóng và mùa mưa, như ở miền Nam Việt Nam. 
 
“Mùa Xuân Sau Nguyên Tội”, như thế, không phải là 
và không còn là Mùa Thái Hòa Trời Đất, Mùa mọi sự 
còn liên kết và hòa hợp với nhau như ý và theo ý Đấng 
Hóa Công. Nó cũng không còn là và không phải là Thời 
Con Người Phúc Lộc Thọ nữa, Thời con người còn 
sống trong Phúc được làm con cái Thiên Chúa “theo 
hình ảnh thần linh”, hưởng Lộc tự do với quyền “làm 
chủ trái đất”, và hưởng Thọ không “phải trở về bụi đất”. 
Theo lịch sử nhân gian, “Mùa Xuân Sau Nguyên Tội” 
chỉ là một trong “4 mùa xuân-hạ-thu-đông theo thời tiết 
như hiện nay”, với thiên chức là mùa đầu trong một 
năm, và với sứ mạng là làm mới lại những gì đã phát 
triển trong “mùa hè đỏ lửa” song đã tàn tạ trong “mùa 
thu lá bay” và đã lịm chết trong “mùa đông nghĩa địa”.

 
 

“Mùa Xuân Sau Nguyên Tội” đã trở thành Mùa Hy 
Vọng cho con người và của con người, vì hai lý do. Thứ 
nhất, vì còn giữ được nét xuân, qua hai trong ba yếu 
tố chính là “mới mẻ” và “tươi trẻ”, tuy không nguyên 
tuyền như “ban đầu”, “Mùa Xuân Sau Nguyên Tội” vẫn 
có thể làm cho con người “vui vẻ”, vui xuân, hưởng 
xuân. Thứ hai, nhất là vì cái còn làm cho con người đã 
bị hư đi “vui vẻ” mừng xuân, đón xuân, không phải ở 
tại “Mùa Xuân Sau Nguyên Tội” còn “nét xuân”, cho 
bằng niềm hy vọng ở ngay chính trong lòng người. 
 
“Niềm Hy Vọng” này bắt đầu ló dạng trước khi con 
người bị “Thiên Chúa tống cổ ra khỏi Vườn Địa 
Đường”. Ngay trong Bản Án Nguyên Tội, Thiên Chúa 
là Đấng “yêu (con người) trước” (1Gioan 4:19) đã 
chẳng tự động loan báo cho họ một Tin Vui hay sao, khi 
nhưng không đoan hứa với con người: “Ta sẽ gây thù 
hận giữa ngươi (ma qủi) và người nữ, giữa giòng dõi 
ngươi và giòng dõi người nữ. Ngài sẽ đạp nát đầu ngươi, 
trong khi ngươi rình cắn gót chân ngài” (STK 3:15). 

 
“Mùa Xuân Sau Nguyên Tội” trở thành Mùa Hy Vọng 
chẳng những cho con người mà còn cho chung cả tạo 
vật nữa. Kể từ khi con người bị “Thiên Chúa tống cổ ra 
khỏi Vườn Địa Đường”, Vườn Địa Đường vốn là thiên 
thai trần thế đã chẳng trở thành khu cấm địa hay sao 
(x.STK 3:24)? Bởi đó, thời tiết có 4 mùa định kỳ sau 
Nguyên Tội không phải là phản ảnh tâm trạng của trời 
đất hay sao, một tâm trạng “quằn quại và rên xiết” (Rm 
8:22) của “toàn thể tạo vật đang ngong ngóng đợi trông 
cuộc hiển linh của con cái Thiên Chúa” (Rm 8:19). 
 
“Mùa Xuân Sau Nguyên Tội” sẽ mất hết ý nghĩa nếu 
con người sống trong lầm than và vô vọng. “Người 
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buồn cảnh có vui đâu bao giờ” (Nguyễn Du: Kiều): như 
mùa xuân hận thù đầy tang thương chết chóc với những 
ngày đầu năm khói lửa vào dịp Tết Mậu Thân 1968, hay 
như mùa xuân vô vọng tự trong lòng người, nơi các trại 
tị nạn Đông Nam Á, đối với thành phần Thuyền Nhân 
Việt Nam bị rớt thanh lọc, lo âu chờ đến phiên bị trả về 
với quê hương yêu dấu, nơi mà họ không còn tìm thấy 
an bình “vui vẻ”.
 
“Mùa Xuân Sau Nguyên Tội” là bóng ma chập chờn, 
nếu con người chỉ quay cuồng với cuộc sống hiện sinh. 
Đối với thành phần “chơi xuân kẻo hết xuân đi, cái 
già xồng xộc nó thì đến kia” (Trần Tế Xương?), xuân 
không có gì là “mới mẻ”, vì càng làm cho họ già thêm, 
không có gì là “tươi trẻ”, vì càng làm cho họ tàn phai 
nhan sắc, không có gì là “vui vẻ”, vì càng làm cho họ 
thất vọng về cuộc sống hiện sinh chẳng thể nào làm cho 
họ hoàn toàn thỏa mãn. 
 
3.- MÙA XUÂN MARIA
 

“Maria”: “Người nữ” mà Thiên Chúa đề cập đến trong 
Lời Hứa với con người ngay trong Bản Án Nguyên Tội 
chính là mầm hy vọng vươn lên ngay “từ ban đầu” và 
“bắt đầu” lịch sử của con người sa đoạ. Chính mầm hy 
vọng làm cho con người sống “vui vẻ” trong lầm than 
này đã biến “Mùa Xuân Sau Nguyên Tội” trở thành 
Mùa Hy Vọng cho con người và của con người. “Người 
nữ” của “Lời Hứa” trở thành niềm hy vọng cho con 
người và của con người này, theo Phụng Vụ Giáo Hội 
Công Giáo, chính là: “Trinh Nữ Maria, Đấng đã mang 
đến cho thế gian bình minh của niềm hy vọng và của 
ơn cứu rỗi” (Lễ Sinh Nhật Mẹ Maria: Lời Nguyện Sau 
Hiệp Lễ).
 
“Maria”: “Người nữ” của “Lời Hứa” vươn lên ngay “từ 
ban đầu” trong lịch sử của con người sa đoạ như một 
mầm hy vọng ấy chẳng những hội đủ ngay nơi mình ba 
yếu tố chính làm nên Mùa Xuân đích thực, Mùa Xuân 
Nguyên Thủy, “Mùa Xuân Trước Nguyên Tội”, mà còn 
chính là Mùa Xuân Viên Mãn, Mùa Xuân Muôn Thuở, 
cho chung mọi tạo vật, cũng như cho riêng thế giới 
ngày nay đang ở vào mùa đông của lịch sử nhân gian.
 
“Mùa Xuân Maria”: “Mới Mẻ”. “Mới mẻ” là bản chất 
nội tại làm nên Mùa Xuân. “Mới mẻ” của Mùa Xuân 
nói lên thời gian khởi đầu trong thiên nhiên. “Ban đầu 
Thiên Chúa đã dựng nên trời đất” (STK 1:1) mang 
tính chất “mới mẻ” của thời gian khi trời đất còn tinh 

nguyên. Do đó, lúc ngay “ban đầu” của đất trời, của 
mọi tạo vật đây chính là Mùa Xuân Nguyên Thủy.  
Tiếc thay, Mùa Xuân Nguyên Thủy này đã bị “tên 
sát nhân từ ban đầu” (Gioan 8:44), cùng với sự cộng 
tác của hai nguyên tổ “muốn nên bằng Thiên Chúa” 
(STK3:5), làm cho tàn úa thảm thương. Thế nhưng, 
theo “dự án mà (Thiên Chúa) có ý ấn định trong 
Đức Kitô, được thực hiện khi thời gian nên trọn, 
đó là, đem mọi sự trên trời dưới đất đặt dưới quyền 
lãnh đạo của Đức Kitô” (Eph 1:9-10), lịch sử nhân 
loại đã trở thành Lịch Sử Cứu Độ ngay “từ ban đầu”.  
 
Tuy nhiên, trong Lịch Sử Cứu Độ này, theo thời gian, 
cả trước khi và ngay khi “thời gian nên trọn”, Mẹ Maria 
cũng là nhân vật có trước nhất. Trước khi “thời gian nên 
trọn”, qua hình ảnh “người nữ”, Mẹ được Thiên Chúa 
nhắc đến “trước nhất”, trước cả Chúa Giêsu là “giòng 
dõi người nữ”. Ngay khi “thời gian nên trọn”, Mẹ cũng 
là nhân vật mà Tân Ước chân nhận: “Khi thời gian ấn 
định đến, Thiên Chúa sai Con mình sinh bởi người nữ” 
(Gal 4:4), trở thành “giòng dõi người nữ”, Đấng “tỏ 
mình ra là để phá hủy công việc của ma qủi” (1Gioan 
3:8). 
 
Giáo Hội mừng lễ Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa vào 
ngay ngày 1-1, ngày đầu năm dương lịch hằng năm, từ 
năm 1969, cũng không ngoài ý nghĩa này. ĐTC Phaolô 
VI như đã xác nhận như thế trong tông huấn “Marialis 
Cultus”: “Việc cử hành này, được đặt vào ngày 1-1 hợp 
với sự ấn định cũ của phụng vụ Thành Rôma, là để 
tưởng nhớ đến vai trò Mẹ Maria đã thực hiện trong mầu 
nhiệm cứu chuộc này” (đoạn số 5).
 
“Mùa Xuân Maria”: “Tươi Trẻ”. “Tươi trẻ” là hình 
thức, là bóng dáng, là hiện thân của Mùa Xuân, làm 
cho Mùa Xuân sống động trong thiên nhiên. Thế gian 
bị “tội lỗi cùng với chết chóc đột nhập” (Rm 5:12), 
càng ngày càng trở nên tàn tạ xấu xa, cả về tinh thần 
“tội lỗi” lẫn thể chất “chết chóc”. Đến nỗi, Thiên Chúa 
hối tiếc vì đã dựng nên con người trên mặt đất” (STK 
6:6) và đã “thanh trừng khỏi mặt đất” (STK 6:7) hầu 
hết cả con người lẫn con vật bằng trận Đại Hồng Thủy.  
 
Trong khi ấy, nơi Mẹ Maria lại “đầy ơn phúc” (Lc 1:28), 
cả trong tâm hồn cũng như ngoài thân xác của Mẹ. Tâm 
hồn Mẹ Maria tuyệt đối “tươi trẻ”, ở chỗ, “Vô Nhiễm 
Nguyên Tội”, như chính Mẹ đã tỏ mình ra tại Lộ Đức 
ngày 25-3-1858, tức “khỏi mọi tì vết của nguyên tội”, 
như Đức Thánh Cha Piô IX định tín trong trọng sắc 
Ineffabilis Deus. 
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Thân xác Mẹ Maria hoàn toàn “tươi trẻ”, ở chỗ, trọn đời 
đồng trinh, “không hề biết đến nam nhân” (Lc 1:34). 
Nhan sắc tự nhiên của Mẹ Maria tuyệt vời “tươi trẻ”, 
ở chỗ, không già, tầm vóc và hình dung luôn ở mức độ 
hoàn hảo nhất, như Mẹ đã tỏ cho nữ Đáng Kính Maria 
D’Agreda vào thế kỷ 17: “Điều kiện và vóc dáng tự 
nhiên nơi thân xác đồng trinh thánh hảo của Mẹ vẫn 
như hồi Mẹ 33 tuổi” (Thiên Đô cuốn 4, số 736), cho dù 
Mẹ sống trên thế gian thiếu 26 ngày là đủ 70 tuổi (cùng 
sách, số 742). 
 
Hữu thể của Mẹ đời đời “tươi trẻ”, ở chỗ, cả “linh hồn 
vô nhiễm và thân xác trinh trong của Mẹ” (Tông Huấn 
Marialis Cultus số 6), như tông hiến Munificentissimus 
Deus của Đức Thánh Cha Piô XII định tín, được Thiên 
Chúa đem về trời vinh hiển.
 
“Mùa Xuân Maria”: “Vui Vẻ”. “Vui vẻ” là tác dụng của 
Mùa Xuân trên mọi sinh vật nói chung và nhân gian nói 
riêng, làm nên ý nghĩa của Mùa Xuân. Thế mà, “Sau 
Nguyên Tội”, “tất cả mọi tạo vật quằn quại và rên xiết” 
(Rm 8:22), trừ duy nhất tạo vật “đầy ơn phúc” (Lc 1:28) 
là Trinh Nữ Maria. 
 
Nơi “Maria đầu thai Vô Nhiễm Nguyên Tội”, như 
hàng chữ trong thị kiến của chị thánh Catarina Labuarê 
ngày 27-11-1830, niềm “vui vẻ” là “được tự do” (STK 
2:16) như hai nguyên tổ trong Vườn Địa Đường “trước 
Nguyên Tội” vẫn còn đó. Niềm “vui vẻ” này của Mẹ đạt 
đến mức độ tuyệt đỉnh khi “Ngôi Lời đã hóa thành nhục 
thể” (Gioan 1:14) ngay trong cung lòng trinh nguyên 
của Mẹ. Đến nỗi, niềm “vui vẻ” này đã tuôn tràn ra 
ngoài, qua ca vịnh “Ngợi Khen” (Magnificat), “bài ca 
của thời cứu tinh, hòa trộn niềm vui vẻ của cả cựu lẫn 
tân Yến-Duyên” (Marialis Cultus số 18): “Linh hồn 
tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hân hoan (mừng rỡ, 
hoan lạc, ‘vui vẻ’) trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc 
tôi” (Lc 1:46-47). 
 
Niềm “vui vẻ” của Mẹ Maria được thể hiện, trước hết, 
qua tác động nhận biết của Mẹ: “Ngài đã đoái trông đến 
phận thấp hèn tôi tớ của Ngài (và) đã làm cho tôi những 
sự trọng đại, danh Ngài là thánh” (Lc 1:48-49). Niềm 
“vui vẻ” của Mẹ, đồng thời, cũng được bộc lộ qua tác 
động chúc tụng của Mẹ: “Lòng thương xót Ngài trải 
qua đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những người kính 
sợ Ngài... như Ngài đã phán hứa... đến muôn đời” (Lc 
1:49-50,55).

4.- MÙA XUÂN VIÊN MÃN
 
Mùa Xuân Nguyên Thủy, “Mùa Xuân Trước Nguyên 
Tội”, cho dù có hội đủ 3 yếu tố chính là “mới mẻ” 
của thời gian, “tươi trẻ” nơi không gian và “vui vẻ” 
cho nhân gian, để làm nên Mùa Xuân Đích Thực, vẫn 
không phải là Mùa Xuân Muôn Thuở. Bởi vì, Mùa 
Xuân Nguyên Thủy đã không còn nữa, đúng hơn, đã 
biến thái (deformed) thành “Mùa Xuân Sau Nguyên 
Tội”, một trong “4 mùa xuân-hạ-thu-đông theo thời tiết 
như hiện nay”. 
 
Trái lại, nơi “Mùa Xuân Maria”, 3 yếu tố chính làm nên 
Mùa Xuân Đích Thực, chẳng những không mất, mà còn 
trở thành “viên mãn”, trở thành bất diệt, để “Mùa Xuân 
Maria” không còn là gì khác hơn là chính “Mùa Xuân 
Muôn Thuở”. “Mùa Xuân Maria” là “Mùa Xuân Muôn 
Thuở” vì bản chất “viên mãn” của mình như thế, trước 
hết là do bởi “Con Đấng Tối Cao” (Lc 1:32), Chúa của 
“Mùa Xuân Viên Mãn”, và sau nữa, là nhờ ở chính 
Maria, “người đã tin” (Lc 1:45), Hồn của “Mùa Xuân 
Muôn Thuở” này. 
 

 
“Mùa Xuân Viên Mãn” là do Chúa Xuân. Trước khi 
con người có, đã có Mùa Xuân Nguyên Thủy, Mùa 
Thái Hòa Trời Đất. Được dựng nên theo hình ảnh 
Thiên Chúa, với quyền “làm chủ trái đất”, ngay “từ ban 
đầu”, con người có thể được coi là chủ của mùa xuân, 
chủ của Mùa Xuân Nguyên Thủy này. Nói cách khác, 
Mùa Xuân Nguyên Thủy có là để cho con người, và 
nếu không có con người, Mùa Xuân Nguyên Thủy sẽ 
không cần có hay có cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.  
 
Cũng thế, trước khi “Ngôi Lời hóa thành nhục thể” 
(Gioan 1:14), đã có “Mùa Xuân Maria”. “Là trưởng tử 
mọi tạo vật” (Col 1:15), và “trong Người mà mọi sự trên 
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trời dưới đất được tạo thành... tất cả được tạo thành nhờ 
Người và cho Người” (Col 1:16), Người cũng chính là 
Chúa Xuân, Chúa của “Mùa Xuân Maria”. “Mùa Xuân 
Maria” sẽ không bao giờ có, nếu không có và không 
cho vị Chúa Xuân là Con Đấng Tối Cao. 
 
Thế nhưng, Mùa Xuân Nguyên Thủy, tức “Mùa Xuân 
Trước Nguyên Tội” đã bị bàn tay lông lá của tà thần 
cũng như của con người là chủ nó làm tàn úa. Trái lại, 
“Mùa Xuân Maria” lại được chính tổng thần Gabriel 
cung kính chúc tụng: “Kính mừng đầy ơn phúc” (Lc 
1:28), được bao phủ bởi “quyền phép Đấng Tối Cao” 
(Lc 1:35), và được “thụ thai...Con Đấng Tối Cao” (Lc 
1:31-32). Vị Chúa Xuân là “Quả phúc của lòng Mẹ” 
(Lc 1:42) này, khi được đầu thai, cưu mang và sinh hạ 
bởi Mẹ, chẳng những không tác hại “Mùa Xuân Maria” 
đồng trinh vô nhiễm, mà còn làm viên mãn “Mùa Xuân 
Maria” của mình nữa.
  
Là “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể...đầy ân sủng và 
chân lý” (Gioan 1:14,16), “đến cho chiên được sống và 
được sống viên mãn hơn” (Gioan 10:10), “sự viên mãn 
của Người là Đấng làm trọn vẹn tất cả mọi phần của 
hoàn vũ” (Eph 1:23), vị Chúa Xuân này chắc chắn đã 
làm “Mùa Xuân Maria” của mình “viên mãn” trước hết 
và trên hết. Mức độ “viên mãn” của “Mùa Xuân Maria” 
do Chúa Xuân Giêsu tạo nên đã làm cho thai nhi tiền hô 
Gioan “nhảy mừng” (Lc 1:41), cho thai mẫu của Gioan 
được “đầy Thánh Linh và kêu lên lớn tiếng” (Lc 1:42), 
cho cả người phụ nữ không hề biết Mẹ cũng “kêu lên: 
‘Phúc cho lòng đã cưu mang Ngài và vú đã cho Ngài 
bú’” (Lc 11:27), và còn cho “mọi đời về sau sẽ chúc 
khen (Mẹ) diễm phúc” (Lc 1:48). 
 
Như thế, “Mùa Xuân Maria” chẳng những là của Chúa 
Xuân Giêsu Kitô mà còn cho chung tất cả mọi người 
và mọi thời, cho riêng Giáo Hội là nhiệm thể của Chúa 
Kitô nữa, và qua việc rao giảng Tin Mừng của Giáo 
Hội, “cho tất cả mọi tạo vật” (Mc 16:15) “đã phải chịu 
lụy thuộc trong cảnh hư hoại ngoài ý muốn của mình... 
đang ngong ngóng...chia sẻ tự do vinh hiển của con cái 
Thiên Chúa” (Rm 8:20,19,21).
 
“Mùa Xuân Viên Mãn” là nhờ Hồn Xuân. “Mùa Xuân 
Maria” chẳng những “viên mãn” do Chúa Xuân là 
Chúa Giêsu, mà còn nhờ Hồn Xuân là chính Đức Tin 
của Trinh Nữ “đầy ơn phúc”. 
 
Không phải vì được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, 
nhờ đó, không có đam mê tình dục, không có khuynh 

hướng phạm tội, mà Mẹ Maria không có thử thách (cám 
đỗ) và không thể phạm tội. Nếu thế thì đã không có 
Nguyên Tội khi hai nguyên tổ còn ở trong Sự Công 
Chính Nguyên Thủy, trong tình trạng vô tội và không 
biết đến tội lỗi là gì. Đặt trường hợp Trinh Nữ “đầy ơn 
phúc”, vì bất cứ lý do gì, một khi đã biết rõ ý định của 
Thiên Chúa về mình và cho mình như sứ thần trình bày, 
không chịu thưa “xin vâng” (Lc 1:38), thì Người có còn 
đáng nhận lời chúc tụng của mẹ thai nhi tiền hô Gioan 
hay không: “Phúc cho Người là vị đã tin rằng lời Chúa 
phán cùng Người sẽ được thực hiện” (Lc 1:45). 
 
Phải, chính nhờ Đức Tin là “Hồn Xuân” này mà “Mùa 
Xuân Maria” chẳng những không tự tàn héo, mà càng 
trở thành “Mùa Xuân Viên Mãn”, đúng như ngụ ý của 
câu Chúa Giêsu trả lời người phụ nữ lạ khen tụng Mẹ 
Người: “Phúc hơn cho người nghe lời Thiên Chúa mà 
giữ lấy” (Lc 11:28). Đôi tân hôn cùng với khách dự 
tiệc cưới ở Cana là những người đã không ngờ được 
thưởng thức một thứ rượu ngon hơn thứ rượu đã hết 
của họ. “Thứ rượu ngon hơn” này chắc chắn sẽ làm cho 
họ “vui vẻ” trọn vẹn hơn và hoàn toàn hơn, không phải 
là nhờ có Mẹ Maria hay sao!?! Đâu có Mẹ ở đấy có 
hy vọng, có niềm vui, có sự sống. Là Mẹ Chúa Giêsu, 
Mẹ chính là “Mẹ Sự Sống” (x.STK 3:20, Gioan 14:6, 
1Gioan 1:2). 
 
“Mùa Đông Lịch Sử”: Sự Chết. Thế giới hiện đại, thế 
giới ngay trước ngưỡng cửa của đệ tam thiên niên (mà 
năm 2001 là năm đầu tiên mở màn) theo Tây Lịch này 
cũng có thể tìm thấy Sự Sống nơi “Mùa Xuân Viên 
Mãn” Maria. Nhân loại về cuối đệ nhị thiên niên và từ 
giữa thập niên cuối cùng của kỷ nguyên thứ hai đang ở 
vào giai đoạn “lịch sử mùa đông”. 
 
Thật vậy, nhờ khoa học siêu đẳng và kỹ thuật tối tân, 
con người ngày nay xa dần thiên nhiên, không còn phải 
lao động “đổ mồ hôi” nhiều nữa, như lúc con người 
đang ở trong giai đoạn “lịch sử mùa hè” là giai đoạn 
tiền sử và bán khai, giai đoạn lịch sử mà lúc gay gắt 
nhất là lúc Con Thiên Chúa “đổ mồ hôi máu nhỏ xuống 
đất” (Mt 22:44) và lúc chính ngọ là lúc ánh sáng phục 
sinh của Mặt Trời Công Chính chiếu giãi. Thế nhưng, 
thực tế cho thấy, càng xa thiên nhiên, càng gần nhân 
tạo, càng tự động (autonomy), càng tự do (right of 
freedom), càng tự nhiên (naturalism), con người hình 
như càng xa Đấng Hóa Công, càng bại hoại về luân lý, 
như xã hội loài người đã từng trải qua giai đoạn “lịch sử 
mùa thu” từ đầu thế kỷ 19, giai đoạn kỹ nghệ mở màn.  
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Những hiện tượng đang xẩy ra cho thấy từ hậu bán thế 
kỷ 20, khởi sự từ thập niên 1960, con người bắt đầu đi 
vào giai đoạn “lịch sử mùa đông”. Mùa đông là mùa 
lạnh lẽo và tối tăm, những biểu tượng của sự chết. Hơn 
bao giờ hết, ngày nay người ta trực tiếp ra tay giết nhau: 
các cường quốc giết nhau qua hai trận Thế Chiến I và 
II, các chủng tộc giết nhau như đang diễn ra ở Âu Châu 
cũng như Phi Châu, thậm chí, các thầy thuốc vốn làm 
nghề cứu nhân độ thế cũng biến thành thợ giết bệnh 
nhân “vì nhân đạo”, giết thai nhi vì tôn trọng quyền tự 
do (pro-choice) của người mẹ v.v. Người ta giết nhau 
như thế là do tình trạng “lạnh”, lạnh kiểu “thương hàn”, 
lạnh từ trong ra, lạnh tình, lạnh cảm. Họ không còn 
biết yêu, đúng hơn, không có tình yêu: “Ai không yêu 
thương thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình là kẻ 
sát nhân” (1Gioan 3:14-15). 
 
“Mùa Xuân Viên Mãn”: Sự Sống. Thế nhưng, theo chu 
kỳ của thời gian, sau giai đoạn “lịch sử mùa đông”, 
biểu hiệu cho sự chết, sẽ là và phải đến giai đoạn “lịch 
sử mùa xuân”, biểu hiệu cho sự sống cũng là dấu hiệu 
của sự sống: “Sự chết giống như một giấc ngủ triền 
miên của vũ trụ khi mùa đông tới chờ sang xuân mới 
thức dậy. Đối với thiên nhiên cũng như đối với các linh 
hồn, đó là bình minh của phục sinh”. Chúa Giêsu đã nói 
với người nữ sứ giả giáo dân Magarita của Người trong 
Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu ngày 18-11-1966 như 
thế. 
 

Chúa Cứu Thế đã không giáng sinh vào mùa đông cách 
đây 2000 năm hay sao? Giữa mùa đông giá buốt, tối 
tăm, mù mịt đêm hôm ấy, đã không hiện lên những dấu 
chỉ của một mùa xuân hay sao: “Vinh danh Thiên Chúa 
trên trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Lc 
2:14). Phải chăng giai đoạn “lịch sử mùa đông” càng 
ngày càng rùng rợn và kinh hoàng trên thế giới hiện 
nay chính là “những điềm thời đại” (Mt 16:3) báo hiệu 
Chúa Kitô sắp tái giáng? 
 

Không ai dám quả quyết và biết chắc được lúc nào tận 
thế. Tuy nhiên, những biến cố liên quan đến lịch sử thế 
giới nói chung và Giáo Hội Công Giáo nói riêng trong 
thế kỷ 20 này, không phải hay sao, là “những điềm trời” 
(Mt 16:1) đã hiện lên báo động. Bức tường Bá-Linh 
sụp đổ ngày 9-11-1989 ngay sau biến cố Đông Âu 1989 
không phải là “điềm trời” báo hiệu giai đoạn “lịch sử 
mùa đông” đang tan dần như một tảng băng tuyết trên 
miền bắc cực của trời đất (cũng là địa thế của Liên Bang 
Sô Viết trên bản đồ thế giới) hay sao? Thế nhưng, theo 
thú nhận của chính nhà lãnh đạo vô thần cuối cùng của 

chế độ Cộng Sản Sô Viết, cũng là nhân vật chủ chốt gây 
nên cuộc sụp đổ ở Đông Âu, thì hiện tượng cộng sản tự 
giải thể, như tảng băng tuyết tan dần này là do vai trò 
chủ chốt của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II, và Đức 
Thánh Cha lại qui về Biến Cố Fatima, như ngài minh 
định trong cuốn Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng của 
ngài. 

 
Phải, nhờ ảnh hưởng 25 năm Biến Cố Fatima mới có 
cuộc hiến dâng thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên 
Tội Mẹ Maria ngày 31-10-1942 do Đức Thánh Cha Piô 
XII thực hiện lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội. Cuộc 
hiến dâng quyết liệt liên quan đến vận mệnh của thế 
giới này được trọn vẹn kết thúc vào ngày 25-3-1984 do 
Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II cùng với hàng giáo 
phẩm thế giới thực hiện. Song song với việc làm chủ 
yếu trên đây của thẩm quyền Giáo Hội, còn có phong 
trào Mẹ Thánh Du Quốc Tế từ ngày 13-5-1947, đến 
nay vẫn liên tục tiếp diễn khắp nơi trên thế giới. Tất cả 
những diễn tiến đó, không phải hay sao, đều là “những 
điềm trời” báo hiệu “Mùa Xuân Maria”, “Mùa Xuân 
Muôn Thuở”, Mùa Xuân Viên Mãn Chúa Kitô, “Đấng 
một lần đã chết nhưng hiện vẫn sống muôn đời” (KH 
1:18). “Mùa Xuân Maria” ấy đang tưng bừng mở hội 
cho một Mùa “Trời Mới Đất Mới” (KH 21:1) là Thời 
“Canh Tân Mọi Sự” (KH 21:5).
 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
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N            gày 08/12/2015, Đức Thánh Cha 
Phanxicô đã khai mạc Năm Thánh Lòng 
Thương Xót của Thiên Chúa Cha. Ngài 

muốn mở ra một cánh cửa, để từ cánh cửa đó, 
mọi người bước qua mà đi vào bên trong cung 
lòng của Thiên Chúa, hầu có thể nhìn thấy dung 
mạo của một Thiên Chúa đầy tình yêu, giàu 
lòng thương xót. Cũng chính từ cánh cửa biểu 
tượng đó, mời gọi các tội nhân quay về để lãnh 
nhận lòng thương xót của Ngài. Có một cánh 
cửa trung gian của lòng thương xót, giúp dẫn 
đưa nhân loại tới nguồn ơn lòng thương xót của 
Thiên Chúa đã tồn tại hơn hai ngàn năm qua. 
Cánh cửa đó tên là Maria.

Từ khi Mẹ nói lên hai tiếng “xin vâng”, 
Mẹ cộng tác trực tiếp vào công trình cứu độ của 
Thiên Chúa. Mẹ trở thành cánh tay đắc lực của 
Thiên Chúa, để qua Mẹ, Thiên Chúa ban lòng 
thương xót của Ngài xuống cho thế gian tội lỗi. 
Mẹ Maria luôn cầu xin lòng thương xót của 
Thiên Chúa cho đoàn con của Mẹ. Hình ảnh 
Mẹ Maria tại tiệc cưới Cana là hình ảnh rõ nét 
nhất về sự cầu bầu lòng thương xót của Thiên 
Chúa cho con cái Mẹ.

Tại tiệc cưới Cana, Mẹ có sự nhạy cảm, 
tinh tế, để nhận ra nhu cầu của những đứa con 
của Mẹ. Khi tiệc cưới hết rượu, Mẹ nhận thấy 
nỗi lo lắng trên khuôn mặt của cô dâu, chú rể. 
Mẹ biết rằng con cái Mẹ sẽ xấu hổ nếu không 
còn rượu để tiếp đãi khách dự tiệc. Mẹ liền ngỏ 
lời với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi” (Gioan 
2, 3). Khi đó, Mẹ đã thay lời cho cô dâu, chú rể, 
cầu bầu cùng Thiên Chúa, xin Thiên Chúa thể 
hiện lòng thương xót của Ngài xuống trên đôi 
tân hôn này. Trong lời cầu bầu ấy, Mẹ hoàn toàn 
tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. 
Mẹ đến gặp gia nhân và dặn họ rằng “Người 
bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. Nhờ đó, 
phép lạ đã diễn ra. Sáu chum nước đã hóa thành 
rượu ngon. Cô dâu, chú rể đã có một kỳ cưới 
trọn vẹn, tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Việc 
xác tín của Mẹ vào lòng thương xót của Thiên 
Chúa, nhắn nhủ mỗi người chúng ta: hãy luôn 
tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. 
Có những lúc chúng ta cầu xin Thiên Chúa, 
mà cứ nghĩ Ngài đang im lặng. Thật ra, Ngài 
luôn dõi theo và ban tặng chúng ta những gì là 
tốt nhất. Thiên Chúa là Đấng thấu biết mọi sự. 
Ngài biết chúng ta cần gì. Ngài biết điều gì có 
lợi cho chúng ta nhất.

Chiêm ngắm Đức Maria tại tiệc cưới 
Cana miền Galilêa xưa, tôi tự nhìn lại “tiệc 
cưới Cana” của bản thân. Giữa cuộc sống đầy 
thú vui mau qua, cám dỗ bủa vây, mê chìm 
trong tội, đã có những lúc, tôi buông theo tính 
xác thịt. Tôi hết cạn “rượu niềm tin” vào Thiên 
Chúa. Tôi lãng quên và thậm chí đánh mất tình 
yêu đối với Ngài. Tôi không còn muốn gắn kết 
với Ngài. Tôi sợ phải đến trước mặt Ngài, vì 
mặc cảm tội lỗi của bản thân. Mặc dù tôi như 

CHIÊM NGẮM MẸ MARIA-
MẸ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT TẠI TIỆC CƯỚI CANA

Yuse Nguyễn Công Hoàng,
Dự Tu DCCT Huế
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vậy, nhưng Thiên Chúa vẫn đoái thương tôi. 
Chính lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất, đau 
khổ nhất, như chủ tiệc hết rượu, thì Mẹ Maria 
đã cầu bầu cùng Thiên Chúa ban thêm “rượu 
niềm tin” cho tôi. Từ đó, tôi nhận ra rằng: chính 
Ngài là chân lý, là hạnh phúc và sự bình an mà 
tôi vẫn tìm kiếm. Thật chẳng có hạnh phúc nào 
hơn là được ở bên cạnh Chúa. Khi và chỉ khi 
phó thác bản thân cho sự quan phòng của Thiên 
Chúa, tôi mới có thể tìm kiếm sự bình an đích 
thực.
 

Tình thương của Ngài không chỉ giúp tôi 
nhận ra đâu là hạnh phúc và bình an đích thực, 
mà Ngài còn ban cho tôi cơ hội và phương thế 
để tìm kiếm, vun trồng và làm lan toả sự bình 
an đó. Ngài đã dẫn tôi vào Dòng Chúa Cứu Thế 
Huế, gọi mời tôi làm môn đệ của Ngài. Trong 
môi trường này, tôi có cơ hội và điều kiện để có 

thể thay đổi con người mình, hầu hy vọng mai 
ngày sẽ là chứng nhân của lòng Thiên Chúa 
thương xót cho những người chung quanh. 
Nhìn lại cuộc đời, tôi muốn cất cao lời ca tụng 
“Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết 
đáp đền thế nào”, như một lời thưa gửi, cảm tạ 
tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Tạ ơn Mẹ Maria - cầu nối giữa con người 
với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Chính 
nhờ Mẹ mà loài người chúng ta đã nhận không 
biết bao nhiêu hồng ân của Lòng Chúa Thương 
Xót. Ngay giây phút này, Mẹ không ngừng kêu 
gọi chúng ta chạy đến bên Mẹ, cùng mẹ cầu xin 
lòng thương xót của Thiên Chúa cho nhân loại. 
Mẹ luôn mong muốn chúng ta hoán đổi bản 
thân, để có thể mang lòng thương xót của Thiên 
Chúa đến với mọi người xung quanh. Hầu xây 
dựng Nước Trời ở thế gian này.

Một vài hình ảnh về sinh hoạt của Cộng Đoàn DCCT – HUẾ

Các Thành Viên trong cộng đoàn DCCT Huế - Từ trái qua phải:
Thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hoài. Thầy Phó Tế Phêro Đặng Đình Thà, Thầy Giuse Bá Văn Đạt, Cha Đaminh Trần 
Thật (phụ Tá Nhà Tập), Cha Giuse Đinh Tiến Đức (Phó Bề Trên), Thầy Tađêô Trần Tấn Đạo, Cha Phêrô Nguyễn Quang 
Duy (Bề Trên), Cha Giuse Lê Viết Phục, Thầy Micae Nguyễn Văn Thiện, Cha Gioan Baotixita Hồ Quang lâm (Giáo Tập), 

Cha Micae Phạm Gia Lâm (đặc trách Dự Tu Huế), Cha Đaminh Trần Thiện Thanh Trà.
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Các em Dự Tu DCC Huế Niên khoá 2015 -2016.
(Hàng trước, từ trái: Giuse Hữu Biên, Giuse Ngọc Hải (A), Antôn Công Hoàng; Giuse Quang Vinh, Phêrô 

Thanh Thiện, Cha Micae Gia Lâm (đặc trách dự tu), Thầy Giuse Văn Đạt (Phụ tá dự tu), Phaolô Văn Thức, 
Gioan Quốc Hùng, Giuse Phúc Tài, Giuse Văn mạnh, Gioan Kim Cường, Micae Quang Minh, P.X Thanh Đạt, 

Giuse Văn Thương
(Hàng sau, từ trái: G.B Bá Long, Phancicô Hung, Giuse Minh Văn, Phêrô Quốc Vũ, Giuse Ngọc Hải (B), Phêrô 
Ngọc Thắng, Phêrô Quang Hải, Phêrô Văn Dũng, Giuse Thanh bình, Phêrô Văn Báu, Antôn Xuân Dũng, Phêrô 

Hữu Pháp, Phêrô Hữu Duy.

Các em Dự Tu trước Hang đá Giáng sinh 2015
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Dự Tu DCCT Huế cùng Cha Đặc Trách và Thầy Phụ tá trước tượng Cha Thánh Anphongsô. Phía sau là dãy 
nhà Đệ tử vừa sơn, sửa lại trong tháng 6-8/2015. Hai tầng trên dành cho Nhà Tập. Tầng trệt dành cho Dự Tu.

Các em Dự Tu và Cha Đặc Trách trước 
máng cỏ, mùa giáng sinh 2015.

Nhà Tập và Dự Tu với “Đêm Hồng Ân”, 
dịp hoan ca Giáng sinh 2015.
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CÔNG BỐ NĂM THÁNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Rôma, ngày 27 tháng 06 năm 2015
Đức Giêsu nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” 
Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình (Ga 19,27).

Anh em tu sĩ DCCT, quý nữ tu, quý anh chị em cộng tác viên của Dòng, và các bạn hữu thân 
mến, 

Tôi chính thức công bố Năm Thánh bắt đầu từ Lễ ĐMHCG 27/06/2015 kéo dài cho đến Lễ 
ĐMHCG 27/06/2016.

 
Cha Michael Brehl, Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế,

công bố sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao

NĂM THÁNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP VÀ NGƯỜI CỰU ĐỆ TỬ DCCT

(LTS. Người Cựu Đệ Tử DCCT biết gì về Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp? Xin giới thiệu với quý Đồng 
môn CĐT tư liệu dưới đây do Cha Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế soạn thảo để giúp chúng ta sống với Năm 
Thánh và nhận lãnh ơn Toàn Xá.)

CĐT Nguyễn Hùng Cường, e.j., tổng hợp nhiều nguồn
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1. Đức Chân phước Giáo Hoàng Piô IX nói với các thừa sai DCCT: “Hãy làm cho thế giới 
biết Mẹ!”
Theo lời thỉnh cầu của cha Nicolas Mauron, Bề Trên Tổng Quyền DCCT, vào ngày 11/12/1865, 
Đức Chân phước Giáo Hoàng Piô IX đã uỷ thác Linh ảnh cho các tu sĩ DCCT để phục hồi lòng 
sùng kính công khai bức Linh ảnh tại nhà thờ thánh Anphongsô vốn được xây dựng trên nền nhà 
thờ thánh Mátthêu trước đó. Khi trao Linh ảnh cho sự chăm sóc của cha Mauron và các tu sĩ thừa 
sai DCCT, ĐGH Piô IX đã yêu cầu chúng ta: “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ!”.
Trong suốt 150 năm qua, việc sùng kính ĐMHCG đã luôn đồng hành cùng các thừa sai DCCT 
đến bất cứ nơi đâu họ đến. Ở nhiều nơi, việc sùng kính ĐMHCG còn đi trước cả khi các thừa sai 
DCCT đến. Việc sùng kính Linh ảnh này được tìm thấy trong các Giáo Hội Đông Phương, cả 
Công giáo lẫn Chính thống, cũng như trong Hội Thánh Công Giáo Rôma. Hơn nữa, Linh ảnh này 
cũng được một số giáo hội của những hệ phái khác cũng như nhiều người thuộc niềm tin khác tôn 
kính. Thật vậy, đặc biệt tại Châu Á, một số anh chị em tân tòng đã cho thấy họ đã đến được với 
đức tin và phép rửa qua việc làm Tuần Cửu Nhật kính ĐMHCG. Hiện nay, Linh ảnh ĐMHCG là 
một trong những bức ảnh Đức Maria được biết đến nhiều nhất và được yêu mến nhiều nhất trên 
thế giới.
2. Ơn Toàn Xá
Thật là một niềm vui lớn cho chúng ta, khi Tòa Ân Giải Tối cao, thừa lệnh của Đức Thánh Cha 
Phanxicô, đã ban Năm Thánh kèm theo Ơn Toàn Xá, với các điều kiện thông thường, (xưng tội, 
rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ơn này có thể được hưởng tại (đây nơi) nhà thờ 
thánh Anphongsô ở thành phố Rôma và trong các nhà thờ thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, bởi các tín 
hữu Công giáo thực tâm sám hối và được tác động bởi lòng mến, thực hiện một cuộc hành hương 
đến các Linh ảnh của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp và có lòng sốt sắng tham gia vào 
các nghi thức cử hành Năm Thánh, hoặc ít nhất là dành thời gian thích hợp để suy niệm, kết thúc 
với Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và khẩn cầu với Đức Trinh Nữ Maria.
Các tín hữu bị ngăn trở tham gia vào các việc đạo đức này, vì lý do tuổi già, bệnh tật hoặc nguyên 
nhân nghiêm trọng khác, vẫn có thể hưởng được ơn toàn xá, nếu, thật lòng đau đớn ăn năn về mọi 
tội lỗi và có ý định thực hiện ba điều kiện thông thường, họ kết hợp thiêng liêng với việc cử hành 
Năm Thánh và hành hương, bằng khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa qua Mẹ Maria trong 
khi dâng những lời cầu nguyện và đau khổ của họ hoặc những sự khó phải chịu trong cuộc sống 
trước một linh ảnh nhỏ của Đức Trinh Nữ Maria Hằng Cứu Giúp.
3. Sự trùng hợp với Năm Thánh Ngoại Thường Lòng Thương Xót
Tôi tin rằng chính do sự quan phòng của Thiên Chúa mà việc cử hành Năm Thánh ĐMHCG trùng 
hợp với Năm Thánh Ngoại Thường Lòng Thương Xót được ĐGH Phanxicô công bố và sẽ khai 
mạc vào ngày 08/12/2015, ngày Đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn mạng chính của 
DCCT.
Ước gì Năm Thánh ĐMHCG lôi kéo chúng ta tiến sâu hơn vào Năm Thánh Ngoại Thường Lòng 
Thương Xót, ngõ hầu chúng ta công bố bằng lời nói và đời sống của chúng ta Niềm Vui Tin 
Mừng, một Tin Mừng mang Ơn cứu độ chứa chan cho mọi người.
4. ĐMHCG – Linh ảnh của Tình yêu
Trong Năm Thánh này, chúng ta được nhắc lại một lần nữa rằng chúng ta đã được mời gọi noi 
theo gương mẫu của người môn đệ Chúa yêu mà rước Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, “về nhà 
mình”, rước Mẹ vào lòng chúng ta, vào trong gia đình chúng ta, như chúng ta đã rước Mẹ vào nhà 
thờ thánh Anphongsô tại Rôma!

Ký tên 

Người anh em trong Chúa Cứu Thế, 
Michael Brehl, C.Ss.R. 
Bề Trên Tổng Quyền DCCT
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ĐỨC THÁNH CHA BAN ƠN TOÀN XÁ CHO NĂM THÁNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Nhân dịp kỷ niệm 150 năm Dòng Chúa Cứu Thế nhận linh ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức 
Thánh Cha Phanxicô đã ban đặc ân ơn toàn xá cho Hội Dòng.

 
Ơn Toàn Xá này dành tất cả những ai hành hương đến nhà thờ Thánh Anphong ở Rôma hoặc bất 
kỳ nhà thờ của Dòng Chúa Cứu Thế ở khắp nơi trên thế giới để tôn kính linh ảnh Ðức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp từ ngày 27 tháng 06 năm 2015 đến 27 tháng 06 năm 2016.

Các điều kiện thông thường để được nhận ơn toàn xá là xưng tội, rước Lễ và cầu nguyện theo ý 
Đức Giáo Hoàng, đọc một Kinh Lạy Cha, một Kinh Tin Kính và cầu nguyện với Mẹ Maria Rất 
Thánh của chúng ta.

Những ai vì bệnh tật, tuổi già hay vì một lý do nghiêm trọng nào khác không thể thực hiện một 
cuộc hành hương cũng có thể nhận được ơn toàn xá. Họ nhận được ơn, miễn là hiệp ý thiêng 
liêng với việc mở Năm Thánh và ăn năn tội cũng như có ý muốn hoàn thành các điều kiện thông 
thường. Để nhận được ơn này họ cần cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa, dâng những 
đau khổ bệnh tật của mình trước linh ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

(Nguồn: cssrredemptoristi.com) 

Bản dịch Việt ngữ sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao 

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO 
  
Prot. N. 353/15/1 
Đức Giáo Hoàng 
 
Với lòng vâng phục và sự kính trọng của người con thảo đối Đức Thánh Cha, vị Chưởng 
Ấn của Dòng Chúa Cứu Thế, linh mục John Charles Vargas cho biết năm tới sẽ kỷ niệm 150 
năm việc Đức Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX ủy thác và chuyển giao cho nhà thờ thánh 
Anphongsô trên đồi Esquiline phục hồi sùng kính công khai bức linh ảnh Đức Trinh Nữ 
Maria đang bồng ẵm con trẻ Giêsu, được biết đến với tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp.



Tập San An Phong - Xuân Bính Thân - 201654
55Tập San An Phong - Xuân Bính Thân - 2016

 
Vì mục đích làm sáng danh Thiên Chúa, và để nguyện xin sự chuyển cầu rất có thần thế của 
Đức Trinh Nữ Maria, đặc biệt trong thời điểm đầy xáo trộn này, cũng như để cổ võ sự sùng 
kính và lòng trông cậy của người tín hữu đối với Mẹ Hằng Cứu Giúp, từ ngày 27 tháng 6 năm 
2015 đến ngày 27 tháng 6 năm 2016, sẽ có những buổi cử hành phụng vụ thật đặc biệt, những 
cuộc hành hương cũng như các giờ sùng kính và những buổi học hỏi chia sẻ giáo lý được tổ 
chức tại nhà thờ thánh Anphongsô ở thành phố Rôma nơi bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp 
được lưu giữ, và 
Trong các nhà thờ thuộc Dòng Chúa Cứu Thế.

Để nguồn mạch ân sủng Thiên Chúa được tuôn đổ tràn đầy trên người tín hữu tham dự vào 
các buổi cử hành phụng vụ và hành hương này, Cha Thỉnh Nguyện Viên của Dòng Chúa Cứu 
Thế đã 
đệ đơn xin ơn toàn xá cho Năm Thánh.
 
  

Ngày 10 tháng Sáu năm 2015, TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO, thừa lệnh của Đức Thánh Cha 
Phanxicô, đã ban Năm Thánh kèm theo Ơn Toàn Xá, với các điều kiện thông thường, (xưng 
tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ơn này có thể được hưởng tại nhà thờ 
thánh Anphongsô ở thành phố Rôma và trong các nhà thờ thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, bởi các 
tín hữu Công giáo thực tâm sám hối và được tác động bởi lòng mến, thực hiện một cuộc hành 
hương đến các Linh ảnh của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp và có lòng sốt sắng 
tham gia vào các nghi thức cử hành Năm Thánh, hoặc ít nhất là dành thời gian thích hợp để 
suy niệm, kết thúc với Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và khẩn cầu với Đức Trinh Nữ Maria.
 
Các tín hữu bị ngăn trở tham dự vào các việc đạo đức này, vì lý do tuổi già, bệnh tật hoặc 
nguyên nhân nghiêm trọng khác, vẫn có thể hưởng được ơn toàn xá, nếu, thật lòng đau đớn ăn 
năn về mọi tội lỗi và có ý định thực hiện ba điều kiện thông thường, họ kết hợp thiêng liêng 
với việc cử hành Năm Thánh và hành hương, bằng khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa 
qua Mẹ Maria trong khi dâng những lời cầu nguyện và đau khổ của họ hoặc những sự khó 
phải chịu trong cuộc sống trước một linh ảnh nhỏ của Đức Trinh Nữ Maria Hằng Cứu Giúp. 
  
Vì thế, để có thể lãnh nhận được ân xá ngang qua những chỉ dẫn của Hội Thánh, Tòa Ân 
Giải tha thiết đề nghị các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế quảng đại hy sinh cho việc cử hành 
Bí Tích Giải Tội cũng như việc mang Mình Thánh Chúa đến cho những anh chị em yếu đau.  
 
Đặc ân này được ban cho năm thánh, và không rút lại những gì trái ngược với đặc ân này.

Maurus, Cardinal Piacenza 
Major Penitentiary Christopher 
Nykiel Regens

NHỮNG QUY ĐỊNH CHO VIỆC LÃNH ƠN TOÀN 
XÁ TRONG NĂM THÁNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Những quy định cho việc lãnh ơn Toàn xá trong Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp:

Anh em Dòng Chúa Cứu Thế thân mến,

Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã khai mạc từ ngày 27 tháng 6 năm 2015. Qua Sắc 
Lệnh Prot. N:353/15/1 ký ngày 10 tháng 6 năm 2015, Tòa Ân Giải Tối Cao đã ban Năm 
Thánh kèm theo ơn Toàn Xá với các điều kiện thông thường (Xưng Tội, Rước Lễ và cầu 
nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng).
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Ơn này có thể được hưởng tại Nhà Thờ Thánh Anphongsô ở Roma và tại các nhà thờ thuộc 
DCCT khắp nơi. Các tín hữu thực hiện hành hương đến nơi có Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp và tham gia vào các nghi thức cử hành năm thánh ở những nơi này.

Để cụ thể hóa việc hưởng các Ân Xá theo Sắc Lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao, văn thư này có 
mục đích hướng dẫn việc thực hiện những qui định cần thiết như sau:

1. Thời gian và nơi lãnh ơn Toàn Xá: Từ 27/6/2015 đến 27/6/2016. 

2. Những việc làm để lãnh Ơn Toàn Xá

Ngoài những điều kiện thông thường (Xưng Tội, Rước Lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo 
Hoàng), để lãnh Ơn Toàn Xá, các tín hữu cần thực hiện những việc sau:

- Hành hương đến một Nhà Thờ hoặc tu viện DCCT

- Bày tỏ lòng sùng kính trước Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bằng việc đọc một kinh 
khấn Tuần Cửu Nhật Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp,

- Tham gia vào việc cử hành năm thánh bằng việc đọc kinh Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp (hoặc dành thời gian thích hợp để suy niệm), kết thúc với Kinh Lạy Cha, Kinh Kính 
Mừng và Kinh Tin Kính.

Các tín hữu bị ngăn trở vì bệnh tật, vì tuổi già hoặc vì một nguyên nhân nghiêm trọng, không 
thể tham gia vào các việc đạo đức nói trên, thì vẫn có thể hưởng Ơn Toàn Xá, nếu họ:

- Thật lòng ăn năn về mọi tội lỗi,

- Có ý thực hiện 3 điều kiện thông thường (Xưng Tội, Rước Lễ và cầu nguyện theo ý Đức 
Giáo Hoàng),

- Kết hợp thiêng liêng với việc cử hành Năm Thánh và hành hương bằng việc khẩn cầu lòng 
thương xót của Thiên Chúa qua Mẹ Maria, khi dâng những lời cầu nguyện và đau khổ của họ 
trước một linh ảnh nhỏ của Đức Trinh Nữ Maria Hằng Cứu Giúp.

Để giúp cho anh chị em tín hữu có thể chu toàn những qui định cho việc lãnh Ơn Toàn Xá, 
thiết tha xin quí Cha sẵn sàng ban Bí Tích Giao Hòa cho các tín hữu và mang Mình Thánh 
Chúa cho bệnh nhân. Vào ngày 27 mỗi tháng hoặc một ngày nào khác được ấn định, cộng 
đoàn tổ chức việc kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho các tín hữu tham dự. Tại các Nhà Thờ 
DCCT trước các Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin anh em để sẵn kinh Tuần Cửu Nhật 
và Kinh Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho mọi người sử dụng chung.

Nguyện xin Mẹ Hằng Cứu Giúp tuôn đổ chan hòa ơn phúc cho tất cả những ai có lòng yêu 
mến và tôn kính Mẹ trong Năm Thánh hồng ân này.

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, C.Ss.R

Giám Tỉnh Việt Nam
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Nhắc đến Xuân, là nhắc đến quy luật vần 
xoay của thời gian, ngày giờ và năm tháng. 
Xuân - Hạ  - Thu - Đông bốn mùa đổi thay. 

Hết Hạ sang Thu, Thu tàn Đông tới, Đông qua Xuân 
về.  Xuân về Xuân đi. Thời gian cứ như thế trôi đi. 
Ấy thế mà có cái gì đấy khiến người ta cứ chờ đợi, cứ 
trông mong mỗi khi Xuân về Tết đến.

Ừ. Mà ngẫm nghĩ cũng thấy có cái gì đó rất 
linh thiêng trong những cái xem ra rất trần thế. Cũng 
là thời gian, nhưng giây phút giao thừa sao như thật 
linh thiêng, như thi sĩ Hàn Mặc Tử đã thốt lên: “Giây 
phút thiêng liêng đã khởi đầu”.

“Giây phút thiêng liêng” vì đây là giây phút 
dường như ẩn chứa một sức mạnh tâm linh huyền bí. 
Người ta cảm thấy trong mình như thể có một cái gì 
đang thay đổi, cùng với sự đổi thay của vũ trụ vạn 
vật. Giây phút thiêng liêng ấy khiến cho con người 
tạm quên đi những trầm buồn, những âu lo trăn trở 
của kiếp sống nhân sinh, với những thành công thất 
bại. Giây phút ấy người ta như đang chờ đợi một cái 
gì đó mới mẻ, may mắn và hạnh phúc hơn cho cả một 
năm dài phía trước. Âu cũng vì thế mà những ngày 
đầu Xuân, người ta thường chúc cho nhau những gì 
là tốt đẹp nhất, nào là: Năm mới bình an, an khang 

thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, thuận 
buồm xuôi gió…

Xuân đến, đôi khi người ta cứ mãi mê với 
những cái chuẩn bị bề ngoài như thế, mà quên đi việc 
dừng lại để thấy được đâu là cội nguồn của thực tại 
trần gian. Ngày giờ năm tháng, Xuân - Hạ - Thu - 
Đông, nó có nghĩa gì khi người ta quên đi Đấng là 
Chủ của Thời Gian, là Chúa của mùa Xuân?

Khởi đầu Tin Mừng của mình, Thánh Gioan 
Tông đồ đã viết: “Lời đã thành xác phàm”. Hóa ra, 
từ giây phút “Lời thành xác phàm” ấy, người ta mới 
có cái gọi là năm, là tháng, là ngày giờ; và cũng từ 
đó mới có giây phút gọi là “giao thừa”, là năm cũ 
năm mới. Đấng là Vô Thủy Vô Chung, là “An-pha 
và Ô-mê-ga, là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận 
Cùng” (Kh 22, 13) lại là Đấng đã đi vào trong thời 
gian, và làm cho thời gian có ý nghĩa, có khởi đầu có 
cùng tận.

Thánh Gioan Tông đồ lại viết: “Lúc khởi đầu 
đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa. 
Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành… Điều được 
tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh 
sáng cho nhân loại… Người ở giữa thế gian, và thế 
gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết 
Người… Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ 
giữa chúng ta…. Từ nguồn sung mãn của Người, tất 

cả chúng ta đã nhận lãnh hết ơn này đến ơn khác.” 
(Ga 1, 1tt).

NHỜ NGƯỜI VÀ TRONG NGƯỜI

Phan Đạo Minh
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Sau này, Thánh Phao-lô cũng đã cảm nhận được 
mầu nhiệm Ngôi Hai nhập thể làm người, Đấng mà 
nhờ Người muôn vật được tạo thành, được hiện hữu. 
Đó là điều mà ngài đã viết trong thư gửi tín hữu Cô-
lô-sê: “Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, 
là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, vì trong 
Người, muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới 
đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần 
thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều 
do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ Người và cho Người. 
Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại 
trong Người.” (Cl 1, 15-17).

Thế thì đã rõ, trong mầu nhiệm “Lời làm người” 
ấy, con người mới tìm thấy được ý nghĩa đời mình, 
mới tỏ được ngọn nguồn đời mình, mới hiểu được 
đích cùng đời mình. Nếu không đón nhận “Lời” vào 
đời mình, thì con người sẽ bước đi với những bước 
vô vọng: không ngày mai, không lý tưởng, không 
tình yêu, không niềm tin, không hy vọng… Con 
người sẽ chọn lấy gian trần này làm quê hương, sẽ 
quỵ ngã. Khi con người chọn lựa theo lối sống đó, 
sớm muộn gì họ cũng sẽ nhận chân ra cuộc đời này 
vô nghĩa. Không vô nghĩa sao được khi bao nhiêu 
tiền của tiêu tán trong cờ bạc, rượu chè thâu đêm 
suốt sáng, trong những chi tiêu hoang phí… Không 
vô nghĩa sao được khi thấy tất cả những gì mình vun 
vén thu tích bỗng trong phút giây trở thành mây khói 
do bởi tai ương hoạn nạn… Người ta lo sợ những 
điều đó xảy ra đến nỗi biến những tục lệ thành dị 
đoan mê tín. Ngay cả trong lời cầu chúc cho nhau 
“an khang thịnh vượng”, “mọi sự bình yên”… cũng 
như ẩn chứa một nỗi lo âu về một mất mát hay một 
tai ương nào đó có thể xảy đến cho mình.

Không đặt nền tảng trên xác tín vào mầu nhiệm 
“Lời trở thành xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta”, 

không quy hướng về Chúa là Chủ thời gian, là Chúa 
mùa xuân, thì đôi khi con người đón hết Xuân này 
đến Xuân kia mà thấy đời mình chẳng đổi thay. Và 
rồi Xuân đến Xuân đi có khi chẳng còn ý nghĩa gì 
đối với mình.

Trong xác tín “Lời đã thành xác hàm và cư 
ngụ giữa chúng ta” thì ngay cả khi đời mình còn 
lắm những âu lo mỗi khi Xuân về, ta như thể vẫn 
tìm được một sự an bình thực sự, bởi biết rằng Lời 
vĩnh hằng, Lời sự sống, Lời hiện hữu từ ngàn đời 
bên Thiên Chúa, đã đến giữa nhân loại, trở nên cùng 
hội cùng thuyền với ta. Kể từ nay, những ai đón 
nhận Người, thì Người ban cho họ quyền làm con. 
Và rằng, “Từ nguồn sung mãn của Người, chúng ta 
nhận được hết ơn này đến ơn khác.” (Ga 1, 14). Được 
làm “con Thiên Chúa” là ơn cao trọng nhất của con 
người. Trong dòng chảy của thời gian, những người 
con sẽ tìm về với Cha, cũng là Đấng nguồn cội của 
mình; được dìm vào trong sự bình an và niềm hạnh 
phúc vô tận.

“Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành… Điều 
được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là 
ánh sáng cho nhân loại…” Xác tín của Thánh Gioan 
Tông đồ đó phải là xác tín của mỗi người chúng ta. 
Trong xác tín đó, ta tri ân Thiên Chúa về sự hiện 
hữu của ta ở trên cõi đời này. Ta tri ân Thiên Chúa 
vì muôn ân huệ Người tuôn ban trên ta và những 
người thân trong suốt dòng thời gian. Ta cám ơn đời, 
cám ơn người, cám ơn ông bà tổ tiên cha mẹ, cám 
ơn những ân nhân thân nhân, thầy cô bè bạn, cám ơn 
tất cả mọi thụ tạo đang hiện hữu quanh ta mỗi ngày. 
Bởi tất cả đã góp phần với ơn thánh Chúa, làm nên 
sự hiện hữu của ta trên cuộc đời từ khởi đầu cho đến 
hôm nay, và mãi đến cùng tận đời ta.

Xác tín về sự hiện hữu và đồng hành của Thiên 
Chúa, Đấng là Chủ thời gian, là Chúa mùa xuân, sẽ 
giúp ta không còn cảm thấy những nghịch cảnh của 
cuộc đời, những thử thách trong cuộc sống, những 
vui buồn của kiếp nhân sinh… như là những giới hạn 
không thể vượt qua. Quả thật, trong Chúa Ki-tô, nhờ 
Chúa Ki-tô, ta tìm được ý nghĩa cho từng ngày sống 
của chúng ta. Gian trần này sẽ qua đi. Theo dòng 
chảy ấy, những buồn vui trong hiện tại rồi sẽ tan 
biến. Tương lai ai biết được thế nào? Nhưng điều 
chắc chắn cái trong tương lai sẽ thành hiện tại, cái 
hiện tại sẽ thành quá khứ. Thời gian cứ như thế cuốn 
trôi đi cùng với những vui buồn của kiếp người. Và 
cuối cùng, con người cũng phải ra đi theo quy luật 
tự nhiên.
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Ông Đặng Đức Siêu đã viết lên những vần thơ: 
“Tháng lụn, năm cùng, sự chẳng cùng. Nửa đêm 
Đông lại nửa đêm Xuân”. Tháng lụn, năm cùng là 
quy luật của thời gian. Thời gian cứ thế trôi qua. Nửa 
đêm Đông lại nửa đêm Xuân. Xuân đến rồi Xuân lại 
đi. Ấy thế mà, giữa những cái có cùng tận ấy, lại có 
“Sự chẳng cùng” của thời gian và lịch sử.

“Sự chẳng cùng” ấy là xác tín vào Đấng thường 
hằng bất biến. Mọi sự đều đổi thay, duy chỉ Người 
tiền hậu y nguyên (x. Tv 102, 25-27; Dt 1, 11-12). 
Bởi Người là “An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu và Cuối, 
là Khởi Nguyên và Tận Cùng” (Kh 22, 13). Trong 
Đấng Hằng Hữu và bất biến, ta được tạo thành (x. 
Ga 1, 1-3; Cl 1, 15-17), thì cũng chính nhờ Người và 
trong Người, ta được sống, cử động, và hiện hữu (x. 
Cv 17, 28). 

Với xác tín đó, chúng ta được mời gọi sống 
những ngày trần gian này trong tâm tình biết ơn, mến 
yêu, tin tưởng và phó thác. Hãy làm cho cuộc sống 
của mỗi người chúng ta nên ý nghĩa trong sự  “sống 
cho”, “sống cùng” với Chúa và tha nhân. Có như thế, 
mùa Xuân nhân trần thắm đượm niềm vui và hạnh 
phúc, vì nó đã được đặt vào trong Mùa Xuân Vĩnh 
Cửu. Con người sống trong thời gian có cùng có tận, 
lại tìm được ý nghĩa đời mình trong Thời Gian Bất 
Tận. Tháng lụn, năm cùng, đã được “Sự chẳng cùng” 
dẫn lối. Vạn vật đổi thay đã tìm được ý nghĩa trong 
và nhờ Đấng Thường Hằng Bất Biến.

Cầu chúc mọi người có được mùa Xuân an vui 
hạnh phúc khi tìm thấy ý nghĩa cuộc đời trong niềm 
xác tín và bước đi với Chúa là Chúa mùa Xuân.

Cửa Lò, ngày 26/11/2015.

Phan Đạo Minh, CSsR.

XIN NGÀI DẠY CON

Giữa một thế giới
đề cao quyền lực và tiện nghi vật chất,

xin dạy con biết phục vụ âm thầm.

Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt,
xin dạy con biết yêu thương tự hiến.

Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ,
xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm.

Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị,
xin dạy con biết coi mọi người như là anh em.

Lạy Chúa Ba Ngôi,
Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh tuyền,

xin cho các Kitô hữu chúng con
           

 trở thành tình yêu
cho trái tim khô cằn của thế giới.

Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài,
biết sống cho và đối với tha nhân biết quảng đại cho đi

và khiêm nhường nhận lãnh.

Lạy Ba Ngôi chí thánh,
xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa

ở sâu thẳm lòng chúng con,
và trong lòng từng con người nhỏ bé.

Amen

(Rabbouni)
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Nếu được hỏi thích hạnh phúc không, thì ai 
cũng trả lời thật nhanh và dễ dàng. Nhưng 
nếu được hỏi: “Hạnh phúc là gì?”, thì cần thời 

gian suy nghĩ trước, rồi mới có thể phát biểu sau.  

Triết gia thượng thặng Hy Lạp xưa (1), khi bàn về 
hạnh phúc cũng đã phải đi từ những gì là rất cụ thể 
để giúp suy luận. Ông trưng ra một trường hợp rất cụ 
thể: một người  đi đôi giầy chật bó cho đến khi tháo 
ra được thì cảm thấy thoải mái (2).

Qua một ví dụ cỏn con như vậy cũng thấy được ba 
bốn điều như sau : 

1. Nhận thức cái khổ.
Có cảm thấy khó chịu mới đi tìm sự thoải mái. Có 
ý thức những khiếm khuyết nơi mình mới ham học 
hỏi, luyện tập. Luyện tập, tìm tòi, học hỏi đem lại 
niềm vui, hạnh phúc.

2. Tìm kiếm hạnh phúc bằng những nỗ lực thiết 
thực.
Thời thơ ấu tôi đã được cái phước sống ở nhà quê 
ruộng đồng để thấy tận mắt thế nào là đời sống nông 
dân. Nhọc nhằn đi trước, gặt hái đến sau. Ngâm thóc, 
gieo mạ, nhổ mạ, cấy mạ, bón phân cho lúa, canh giữ 
lúa (3), thêm nước vào ruộng, bớt nước đi, v..v... dài 
đăng đẳng bao tháng trời rồi mới đến mùa “gặt trong 
hân hoan”. (4)

Đã “chung lưng đấu cật” làm việc “đầu tắt mặt tối” 
thì mới có ngày cùng nhau gặt “trong hân hoan”. 
Những thôn nữ gánh lúa về, càng nặng càng vui, 
càng bước đi nhịp nhàng, trong tiếng nhạc reo vui 
xào xạc của lúa vàng.

Trong lãnh vực giáo dục,  khi giầu “nứt vách đổ 
tường” bố mẹ (5) dễ rơi vào cạm bẫy của tiền bạc 
là dùng nó như thành lũy đảm bảo hạnh phúc cho 
đứa con mình. Cậu ấm cô ấm còn ở tuổi “thò lò mũi 

Mùa Xuân Bất Diệt, 
Mẹ đã ban cho con!

Nguyễn Quý Bân, lớp Têrêsa
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xanh” thì đã mở tài khoản này tài khoản nọ. Đồ chơi 
chất đống. Ăn uống phủ phê. Nuông chiều quá mức. 
Đứa trẻ không còn cảm thấy cần phải cố gắng học 
hành nên người. Và có khi lên được đến đại học 
nhưng rồi cũng không học được ngành gì cho đến 
nơi đến chốn. Mất hết mộng ước. Mất hết sáng kiến. 
Mất hết tự tín. Suốt đời sống với cái ý nghĩ mình 
chẳng ra gì.

3. Nhận thức tiến bộ.
Nhờ so sánh tình trạng vừa khổ sở đã qua và tình 
trạng khả quan hơn mình vừa đạt được mà hài lòng, 
mà vui, mà hạnh phúc.

Khổ đau, đau đớn là những sự làm con người khổ 
nhất trước mắt, phải giải quyết ngay. Muốn thoát ra 
khỏi khổ đau thì phải chiến đấu dài hạn. Như về sức 
khỏe của cơ thể, khi có vấn đề, đại đa số thiên hạ 
chỉ nghĩ đến cậy nhờ vào y khoa, quên đi bản thân 
mình có thể sửa sai những lỗi phạm về dinh dưỡng, 
tư tưởng...chẳng hạn.

Hôm nay nhận thấy mình khoẻ hơn hôm qua, vui hơn 
hôm qua, thư thới hơn hôm qua thì mới hạnh phúc. 
Nếu như hôm nay cảm thấy mình khổ hơn hôm qua 
thì dĩ nhiên cái cảm giác “khổ hơn” này sẽ đưa mình 
đến chỗ khổ hơn. Đi thụt lùi trên con đường kiếm 
tìm hạnh phúc. Bằng mọi cách phải “tiến lên” trên 
con đường này.

Những điểm vừa nêu trên không nói không rằng 
xem ra ai ai cũng đem áp dụng. Nhất là ở các nước 
được coi là tân tiến giầu có đang là hiện thân của 
giấc mơ sống sung sướng hơn, giấc mơ đang xô đẩy 
hàng triệu người (6) bỏ xứ liều mạng vượt biên chỉ 
mong sao được đến bến sung túc Mỹ Châu hay Âu 
Châu. Điều làm tôi ngạc nhiên là những người bỏ 
xứ vượt biên như vậy đa số là những người giầu có 
ở xứ họ. Dĩ nhiên là họ đi tìm hạnh phúc, thứ hạnh 
phúc đã thấy được hoặc tưởng tượng đầy rẫy tại các 

xứ Tây Phương. 

Thứ hạnh phúc hoàn toàn dựa trên sự sung túc vật 
chất đem lại gì?  Lo âu. Căng thẳng. Chán đời. Trầm 
cảm. Cô đơn. Nghiện ngập. Đời sống hôn nhân bấp 
bênh. Phá thai. Thanh thiếu niên tự vẫn. Người già 
tự vẫn. Chồng đánh vợ đến thiệt mạng. Nhân phẩm 
con người được đánh giá bằng những gì là hời hợt. 
Vân vân và vân vân.

Hẳn nhiên những thảm trạng đó xảy đến không phải 
lỗi ở sự giàu có, vì nhà cửa, xe cộ, tiền bạc đều là 
đáng quý nếu như chúng là phương tiện cần thiết thể 
hiện những gì là cao đẹp hơn. Một bà mẹ gia công 
gia sức làm việc kiếm tiền cho con ăn học thì đồng 
tiền kiếm ra quý giá biết chừng nào. Một ngôi nhà 
khang trang nơi sinh sống của một gia đình đầm ấp 
thì cần thiết biết chừng nào. Những thảm trạng đó 
xảy đến vì cuộc tìm kiếm hạnh phúc đã dừng lại ở 
những gì là hời hợt bên ngoài mà nội tâm thì khô cằn 
sỏi đá. Vậy thì cần nhìn nhận có một thứ hạnh phúc 
sâu thẳm trong nội tâm con người.

“ Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và lòng 
chúng con cứ vẫn xao xuyến,  khắc khoải cho 
đến khi (cập được bến) bình an nơi Chúa. ” (7)

Để tránh dù là mảy may tư tưởng thoát tục xin khẳng 
định là nội tâm và “bên ngoài” không có trái ngược 
nhau nhưng cần được hòa hợp với nhau. Khi sự hòa 
hợp đến mức “tuyệt” như muối hòa trong nước thì 
người ngoài mấy ai phân biệt được đâu là nội tâm 
đâu là bên ngoài, là thói quen máy móc.

Trong cuộc “điều tra” phong thánh cho Thê Diệu Sa 
Hải Đồng (8), hầu hết các đồng môn đều trả lời là 
Thê Diệu Sa Hải Đông không có gì đặc biệt cả.

Một người có thói quen ngồi thiền suốt bao nhiêu 
năm, được hỏi thiền là làm sao, đã trả lời: “Ồ, thì 
cũng như rửa chén, quét nhà vậy đó!”  

Cũng như “hạnh phúc thường tình” hạnh phúc tâm 
linh cũng cần nỗ lực cố gắng, để tăng trưởng theo thời 
gian. Một đan-viện-phụ nói nửa đùa nửa thật: “Các 
thầy mới tu thì xem ra thánh thiện lắm đó, nhưng họ 
chẳng thánh thiện gì. Các thầy “sồn sồn” (9) thì xem 
ra không thánh thiện gì mà quả tình họ chẳng thánh 
thiện gì . Các thầy già cả xem ra chẳng thánh thiện gì 
nhưng họ mới đích thực là thánh thiện.” (10)
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Liệu một người có thể tự lần mò tìm kiếm hạnh phúc 
tâm linh được không?  Tôi nghĩ là được, vì đường 
dẫn đến tâm linh ngàn lối vạn nẻo. Biết bao nhiêu 
bậc hiền triết, bao nhiêu các bậc tu hành, các vị lãnh 
đạo tinh thần, ngay đến các huyền thoại, cũng có 
thể dẫn người ta đào sâu hạnh phúc tâm linh. Vì loài 
người đã được tạo dựng theo hình ảnh Đấng Tạo 
Hoá.

Thế nhưng những thứ đó - khi chưa gặp được một 
miền quê hương sáng chói cho tâm hồn mình - thì ví 
được như những thứ ánh sáng mờ, nếu không nói là 
mờ quá, như thứ ánh sáng của mặt trời bị mây che 
khuất, so với anh sáng mặt trời đúng ngọ khi nền trời 
trong vắt, không một sợi mây, tại các xứ nằm ngay 
dưới xích đạo. Miền Đất Hứa đó, hay miền sáng chói 
làm quê hương cho tâm hồn đó là Ơn Cứu Rỗi nơi 
Chúa Yêsu Cứu Thế, không thể là gì khác. 

Tại sao thế?  

Thuở ban đầu, khi chưa có tội lỗi trong lòng người 
ta, con người là một thụ tạo quá đặc biệt, là một đấng 
thần thiêng, chẳng những linh hồn bất tử, mà xác 
cũng vĩnh cửu, thông suốt mọi sự, và nhất là sống 
trong một thứ hạnh phúc vô cùng tuyệt vời, vì sống 
trong tình cha con khắng khít với Đấng Tạo Hoá là 
Cha mình và hòa hợp với chính mình, với người bạn 
đời của mình, với muông thú, với vũ trụ. Nhưng một 
cơn động đất vô cùng khốc liệt thê thảm đã xảy đến 
khi con người tự do từ khước tình yêu đó, hạnh phúc 
đó, mà đi theo tiếng nói của dục vọng, kiêu căng cho 
rằng mình không cần Thiên Chúa, mình đủ sức tự 
tạo cho mình hạnh phúc tuyệt vời hơn.

Hậu quả của cơn động đất vô cùng khốc liệt thê thảm 
đó là con người phải rời bỏ cái hạnh phúc tuyệt vời 
đã nói trên, mất tình nghĩa với Đấng Tạo Hoá, mất 
đặc ân xác bất tử, mất sự hoà hợp giữa nhau, với 
mọi loài thụ tạo khác,  mất trí thông suốt mọi sự. 
Còn lại gì? Còn lại một linh hồn tối đục, còn lại thân 
xác cũng sẽ chết như mọi động vật khác, còn lại 
những dục vọng chất chứa trong lòng mình, còn lại 
xu hướng tranh chấp giữa nhau, còn lại cái xa biệt 
Thiên Chúa là Cha mình... Nói tóm lại linh hồn, tâm 
thần và ngay đến thân xác con người đi vào môt thứ 
đêm đen tối, vô lối thoát.

Nhưng ngay từ thời điểm đó, lòng thương xót của 
Thiên Chúa đã được bộc lộ bằng lời hứa sẽ ban cho 

nhân trần Đấng Cứu Thế. 

Cho những ai được sinh ra đời sau khi Chúa Cứu 
Thế đã hoàn tất công cuộc cứu rỗi gian trần, thì được 
ban cho ơn Cứu Độ đó, chính là Trời Mới, Đất Mới, 
trừ phi tự mình từ khước. Qua nghi thức Thanh Tẩy, 
tâm hồn nhận cương vị con cái Chúa,  sống mật 
thiết với Ngài và hòa hợp với chính bản thân, với 
tha nhân, với vũ trụ. Sống mật thiết với Thiên Chúa 
là hoàn toàn sống nhờ Ngài, trong Ngài. Không còn 
đơn độc nữa, không còn phải tìm kiếm một hạnh 
phúc nào khác.

Hãy nếm hưởng và cảm nghiệm Thiên Chúa ngon 
biết dường bao ! (11)

Cuộc đời, trọn vẹn cuộc đời đã trở nên có ý nghĩa:  
sống dưới cái nhìn, trong sự chăm sóc, dẫn dắt của 
Thiên Chúa. Sống bằng lời Chúa.  

Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức 
công chính của Người, còn  tất cả những thứ kia, 
Người sẽ ban thêm cho. (12)
       
***

Về cuộc tử nạn của Chúa Yêsu, Bossuet đã viết: 
“Trong cuộc đời Chúa Cứu Thế không gì hệ trọng 
hơn bằng cuộc tử nạn của Người và trong cuộc tử 
nạn của Người không gì hệ trọng hơn bằng hơi thở 
cuối cùng của Người” . Bao lâu cuộc tử nạn đó, là 
chính công trình tái tạo dựng loài người, chưa hoàn 
tất thì toàn thể Trời Đất vũ trụ muông loài vẫn phập 
phồng lo ngại.  Sở dĩ cuộc tử nạn được hoàn tất là 
nhờ Đức Mẹ đã hiến Con Một của Mẹ làm của lễ đền 
tội cho gian trần.  

Suốt đời Mẹ là thánh lễ Mẹ dâng Con Một mình lên 
Chúa Cha. Khi Chúa rời Mẹ đi rao giảng, Mẹ xin 
vâng. Khi Chúa từ biệt Mẹ tối Thứ Năm Tuần Thánh 
đi chịu khổ nạn, Mẹ xin vâng.  Suốt 24 tiếng đồng 
hồ Chúa bị hành quyết, Mẹ xin vâng. Sao Mẹ có thể 
chấp nhận đớn đau như thế? Vì Mẹ và Con Mẹ là 
một, hai con tim là một. Chúa khát khao cứu nhân 
trần thế nào thì Mẹ cũng không thể khát khao ít hơn 
được.

Trong suốt cuộc tử nạn, Chúa đem Mẹ theo trong 
lòng và Mẹ giữ Chúa lại trong lòng.  
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Khi dân chúng hò hét “Đóng đinh nó đi!”, thì Mẹ 
hợp với Thiên cung cũng đã đồng tình “Đóng đinh 
nó đi”. Trên Thánh giá Chúa đã cưới nhân trần làm 
vợ và dưới chân Thánh Giá chính Mẹ đứng làm chủ 
hôn. Chúa cưới nhân trần không bằng ngọc ngà 
nhưng bằng máu mình, trọn máu mình.

Máu Chúa đã đổ ra, Mẹ khát khao gì hơn là máu đó 
được đem tưới lên mọi linh hồn.

Chúa Cứu Thế là Mùa Xuân Bất Diệt cho nhân trần.  
Và Mẹ đã ban cho con Mùa Xuân Bất Diệt đó.

       
Nguyễn Quý Bân 
Nouméa, Giáng Sinh 2015

(1) Platon
(2) Tôi thuật lại với sự “dè dặt thường lệ” vì đọc 
đã từ quá lâu.
(3) để chống chuột đồng.
(4) thánh vịnh 125.
(5) nhất là bố mẹ Á Đông.
(6) đặc biệt từ Phi Châu lên Âu Châu
(7) Thánh Âu-Tinh
(8) Têrêxa Hài Đồng
(9) đã nhiều tuổi, nhưng chưa phải già. Tôi dùng 
từ này cho vui.
(10) Marie-Gérard Dubois, Le bonheur en Dieu. 
Tôi lập lại với sự “dè dặt thường lệ” vì sách này 
đã cho đi mất.
(11)Thánh vịnh 33
(12) Mt, 6:33

BIẾT CHỌN AI
Lạy Chúa Giêsu,

nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại
chọn những cầu thủ thể thao,

những tài tử điện ảnh
làm thần tượng cho đời mình.

Hôm nay
Chúa cũng muốn biết con chọn ai,

và con đã thật sự đắn đo
trước khi chọn Chúa.

Bởi con biết rằng
chọn Chúa là lội ngược dòng,

theo Chúa là bước vào con đường hẹp:
con đường nghèo khó và khiêm nhu,

con đường từ bỏ và phục vụ.

Hôm nay, con chọn Chúa
không phải  vì Chúa giàu có,

tài năng hay nổi tiếng theo kiểu thế gian,
nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người.

Chẳng ai đáng cho con yêu mến bằng Chúa,
Chẳng ai hoàn hảo như Chúa.

Ước gì con biết can đảm chọn Chúa
nhiều lần trong ngày,

qua những chọn lựa nhỏ bé,
để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống của 

con,
và để con

thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa.
Amen.

(Rabbouni)
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THẦY MARCEL VĂN, DCCT

(15/3/1928 – 10/7/1959)
 

(LTS. Kỷ niệm ngày Giỗ thứ 57 của Thầy MARCEL VĂN,  một Trợ sĩ DCCT, Ban Biên Tập xin giới thiệu tư liệu 
dưới đây của Cha Vĩnh Sang, DCCT, viết về Thầy Trợ Sĩ Marcel Văn, và thân mời quý đồng môn Cựu Đệ Tử nhớ 
đến Thầy như là một nhân chứng thời cận đại của Dòng Chúa Cứu Việt Nam. Hồ sơ hiện đang trong tiến trình 
xin phong Chân Phúc cho Thầy.)

Marcel Văn tên thật là Nguyễn Tân Văn.

Sinh ngày 15 tháng 3 năm 1928, tại Ngăm Giáo, thuộc tỉnh Bắc Ninh. Ngăm Giáo là một làng nhỏ nằm giữa Hà 
Nội và Hải Phòng, thuộc vùng châu thổ sông Hồng.

Rửa tội ngày 16 tháng 3 năm 1928

Tên thánh: Gioakim
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Ngày 22 tháng 6 năm 1944, Văn nhận thư báo được vào Dòng của cha Letourneau.

Ngày 15 tháng 7 rời gia đình.

Ngày 17 tháng 10 năm 1944 gia nhập lớp Dự tu với tên Dòng là Marcel.

Nhận áo Dòng ngày 8 tháng 9 năm 1945.

Khấn Dòng ngày 8 tháng 9 năm 1946 (cùng ngày khấn với thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu 8/9/1890).

Ngày 7 tháng 2 năm 1950 chuyển vào Nhà Dòng Sàigòn,

Tháng 3 năm 1952 lên phục vụ tại Đà Lạt,

Ngày 14 tháng 9 năm 1954, Văn trở ra phục vụ tại Nhà Hà Nội (Hiệp định chia đôi đất nước 11/7/1954),

Ngày 7 tháng 5 năm 1955 Văn bị bắt ngoài đường phố Hà Nội, bị tra hỏi, bắt giam, tra tấn… Rời trại giam Hỏa 
Lò, Văn bị đưa đi trại giam Mõ Chén cách Hà Nội hơn 50 cây số.

Tháng 8 năm 1957, Văn bị đưa đi giam ở Yên Bình, cách Hà Nội 150 cây số về hướng Tây Bắc. Rất nhiều ngày 
bị đánh đập, giam trong xà lim, bỏ đói, tra tấn khủng khiếp.

Tháng 6 năm 1959, Văn kiệt sức, bị lao phổi nặng,  
Lúc 10 giờ ngày 10 tháng 7 năm 1959, Văn về với Chúa trong an bình.

Cuộc đời của một con người

Văn là con thứ ba trong một gia đình đạo hạnh, hai người trước là một trai và một gái. Văn còn có thêm một người 
em gái, tên là Anna Tế, nay là nữ tu Dòng Nữ Chúa Cứu Thế tại Montreal, Canada.

Ngay từ bé, Văn đã tỏ rõ hai đặc tính, một là biết vận dụng lý trí một cách cương quyết, hai là có trí nhớ các chi 
tiết một cách lạ lùng.

1935 - 1940: Mang ý tưởng dâng mình cho Chúa và được gia đình ủng hộ (như chúng ta thường thấy trong các 
gia đình Công giáo miền Bắc), khi vừa rời tuổi thơ. Văn được gửi đến sống trong một nhà xứ (Hữu Bằng) với ý 
hướng học tập La ngữ và các môn học khác chuẩn bị để vào chủng viện. Nhưng mọi sự đã không xảy ra như mong 
muốn. Tình trạng bê bối trong nhiều lãnh vực, cách riêng trong mối quan hệ nam nữ, buông tuồng trong cách sống 
chung và bè phái trong tập thể gây ra tình trạng bất công trong tập thể những thanh thiếu niên sống trong nhà xứ, 
cùng với sự thờ ơ và nhẫn tâm của cha xứ đã đẩy Văn vào ngõ cụt. Văn đã phải chịu đựng hoàn cảnh này rất lâu, 
nhiều toan tính nhưng đều không thể thực hiện được.

1940: Bản tính cương quyết và thẳng thắn đã đánh bật Văn ra khỏi tập thể nhà xứ. Đúng vào lúc đó, gia đình Văn 
suy sụp vì làm ăn thất bại, cha Văn lâm vào nghiện ngập. Theo lề thói bình thường của một vùng quê toàn tòng, 
gia đình Văn đã không chấp nhận sự trở về của Văn. Từ đó, Văn trở thành cậu bé không nhà không cửa, lang thang 
đầu đường xó chợ và nếm đủ mọi vị đắng cay cuộc đời. Đây là giai đoạn bi thảm nhất của Văn trong thời niên 
thiếu, sau này, thập giá sẽ còn cắm ngập vào đời Văn một cách sâu đậm hơn nữa. Tuy nhiên, chúng ta thấy rõ bàn 
tay Chúa dẫn đưa những ai đặt lòng trông cậy nơi Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ. Văn đã đi qua những khổ đau 
nhất của cuộc đời, nhưng bàn tay Chúa vẫn đỡ nâng Văn. Sau này Văn ý thức điều đó hơn ai hết.
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1941 – 1942: Được gia đình đón nhận lại trong ý hướng trở lại nhà xứ Hữu Bằng, một lần nữa, Văn trở về địa 
ngục trần gian. Lần này, Văn khôn khéo hơn để có thể đi hết quãng đường niên thiếu. Hết sức khôn khéo và kiên 
trì, Văn lần lượt vượt qua sự đố kỵ và bè phái. Văn khép mình vào một sự chịu đựng liên lỉ để cố gắng đi đến đích, 
tránh va chạm và luôn chịu sự thua thiệt. Mãn thời kỳ niên thiếu, Văn được gia nhập Chủng viện Lạng Sơn. Nhưng 
chỉ được 6 tháng, Chủng viện phải đóng cửa vì chiến tranh và vì thiếu nguồn lương thực tiếp tế. Có những người 
bạn của Văn thời đó hiện nay còn sống như cha già Khấn đang nghỉ hưu ở Cali, Hoa Kỳ. Bóng thập giá không 
bao giờ khuất trên đường Văn đi.

Trong khoảng thời gian này, Văn làm quen được với chị thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, mối tình thân thiết giữa 
Văn và Têrêsa rất sâu đậm. Qua nhật ký Văn để lại cho biết, Văn đã từng trò chuyện thân mật với Têrêsa. Mọi băn 
khoăn Văn đều tâm sự với chị và nghe được những lời khuyên bảo khôn ngoan từ chị thánh. Chị Têrêsa trở thành 
người linh hướng vững chắc cho Văn, chị trở thành người chị mến yêu của Văn. Chính chị thánh Têrêsa đã hướng 
dẫn Văn trên con đường dâng mình cho Chúa, đặc biệt trong việc tìm đến với Dòng Chúa Cứu Thế trong ơn gọi 
trợ sĩ (tu sĩ không chức linh mục). Khi Văn bày tỏ ý muốn làm người trợ sĩ trong Dòng, cha bề trên lấy làm ngạc 
nhiên về một cuộc chọn lựa dứt khoát không do dự của Văn. Ngài biết đâu Văn đã có vị linh hướng khôn ngoan 
tuyệt vời của Thiên Chúa.

1944 – 1954: Văn tìm đến với Dòng Chúa Cứu Thế và dấn thân trong Dòng Thánh. Lần lượt phục vụ tại Saigon 
rồi lên Đalat. Sau ngày đất nước chia đôi, ngược dòng người chạy trốn vào Nam, Văn được bề trên sai trở lại Hà 
Nội, cùng với Cha Giuse Vũ Ngọc Bích, thầy Clemente Đạt giữ đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà. Khi trở 
về Hà Nội để sống trong chế độ Cộng sản, trong nhật ký Văn để lại, với ý nghĩ riêng, Văn rất ngán ngẩm phải về 
lại Hà Nội khi đoàn người lũ lượt bỏ đi. Văn cũng rất ái ngại chế độ với chủ trương vô thần, nhưng vì đức vâng 
lời, Văn đã cầu nguyện và Văn tự nhủ: “Tôi đến Hà Nội để ít nhất có một người yêu Chúa ở giữa những người 
cộng sản”.

Đức vâng lời và lòng thánh thiện đã giúp Văn tiếp tục khám phá ra ơn gọi của mình, nhận biết thánh ý Chúa trong 
hoàn cảnh riêng tư của mình. Văn đã biết và can đảm, quảng đại thi hành. Văn muốn trở thành muối, Văn muốn 
trở nên men. Văn đã sống tận cùng thân phận làm muối và men của mình.

Qua nhật ký của Văn, người ta nhận ra Văn đã đến một giai đoạn vắng bóng chị thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. 
Thì ra, khi Văn đã đạt tới đỉnh cao của sự kết hiệp với Chúa Giêsu, người linh hướng khôn ngoan tuyệt vời đã âm 
thầm rút lui. Không còn đọc được những cuộc trao đổi với Têrêsa nữa mà chỉ còn là những trao đổi thân tình với 
Chúa Giêsu. Từ giai đoạn này, Văn đã nói chuyện với Chúa Giêsu như nói với một người bạn, một người anh, một 
người cha dấu yêu của mình, Văn ngoan ngoãn khép mình trong lời dạy bảo của Chúa, ngọt ngào, êm đềm, nhưng 
cũng không ít đắng cay. Chúa vẫn luôn dành thập giá cho người Chúa yêu mến.

Ở Hà Nội, Văn trung thành với những công việc hàng ngày do cha Bề trên giao phó. Cảnh hỗn loạn và những lời 
lộng ngôn làm Văn rất đau khổ, nhưng bây giờ Văn đã học được cách sống thân mật với Chúa. Văn đã biết chăm 
bón cho đời mình chờ ngày nở hoa trên thập giá. Một hôm, Văn có việc phải đi sửa chiếc xe Mobylette, Văn bị 
bắt ngay sau một cuộc đối thoại tại chỗ Văn sửa xe. Người ta nói nhiều điều sai về Saigon, Văn thấy không đúng 
nên lên tiếng bảo vệ sự thật. Thái độ thẳng thắn và trung thực đã đưa Văn vào lao lý.

Trong các trại tù, cho dù vô cùng khổ cực, Văn vẫn một lòng trung thành với Chúa, trung thực với chính mình và 
hết lòng yêu mến Hội Thánh. Các lá thư của Văn gởi ra bằng nhiều cách đã cho chúng ta nhiều tin tức quí báu. 
Người ta chỉ muốn Văn nhận tội làm gián điệp để kết án Văn, nhưng Văn không nhận vì đó là sai sự thật. Người 
ta lại muốn Văn nhận làm báo cáo viên cho họ để theo dõi cha Bề trên, nhưng Văn vẫn cương quyết không nhận. 
Người ta còn chiêu dụ Văn gia nhập nhóm “công giáo yêu nước” để chống lại Giáo Hội, đời nào Văn nhận làm 
điều đó. Văn đã phải trả giá rất đắt cho những lập trường của mình.
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Cả cuộc đời Văn đã làm chứng cho tình yêu, một tình yêu duy nhất, trọn vẹn và dâng hiến. Tình yêu duy nhất này 
chỉ dành cho Thiên Chúa và Hội Thánh của Người.

Hai ý tưởng từ cuộc đời Văn đáng làm cho chúng ta suy nghĩ:

- Có một người yêu Chúa ở giữa những người cộng sản.

- Lên tiếng và bảo vệ sự thật.

Lm. Vĩnh Sang, DCCT-VN 
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Ngày xưa có một tù trưởng của một bộ lạc 
tại Phi Châu rất uy quyền vì những luật 
lệ ông đưa ra đều được mọi người trong 

bộ lạc tuân thủ một cách nghiêm nhặt. Càng ngày uy 
quyền của ông cũng lan tràn đến các bộ lạc xung quanh.

Ngoài ra vị tù trưởng này cũng rất nổi tiếng về 
sự khôn ngoan và hết lòng yêu thương con dân trong bộ 
lạc của mình. Để bảo đảm cuộc sống cho từng người 
trong bộ lạc được an vui, hạnh phúc về tinh thần cũng 
như vật chất, ông đưa ra nhiều luật lệ khắt khe buộc mọi 
người phải tuân giữ. Nhất là chính bản thân ông cũng 
tuân giữ rất nghiêm nhặt những luật lệ đó. Ông tuyên bố 
sẽ không tha thứ cho bất cứ ai vi phạm một luật lệ nào.

Tuy vậy, sau một thời gian luật lệ của vị tù 
trưởng đưa ra vẫn chưa được dân chúng tuân giữ một 
cách triệt để trong bộ lạc. Một hôm, thuộc hạ của ông 
tâu lên ông có một người thường xuyên ăn trộm tài 
sản của những người khác. Khi nghe tin này người tù 
trưởng buồn rầu lắm vì biết rằng đời sống của bộ lạc 
vẫn còn bất an. Ông cho họp dân chúng lại và tuyên bố: 
“Hỡi quý vị, quý vị đã biết rằng những luật lệ ta đưa ra 
là để giúp cho cuộc sống của bộ lạc chúng ta được yên 
ổn và vui sống, thế mà có người đã vi phạm. Vậy ai đã 
trộm cắp tài sản của người khác, hãy chấm dứt ngay. Ta 
sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động vi phạm luật lệ 
này. Ta sẽ truy tìm kẻ vi phạm và cho lần này tội nhân 
sẽ bị phạt 20 roi.” Nhưng tên trộm vẫn ngoan cố tiếp 
tục trộm cắp tài sản của người khác trong bộ lạc. Vị tù 
trưởng lại họp dân chúng và tuyên bố: “Việc ăn trộm 
trong bộ lạc phải được chấm dứt ngay để mọi người 
không nghi kỵ hiểu lầm nhau. Ta quyết định tăng hình 
phạt lên 30 roi.” Nhưng buồn thay việc ăn trộm vẫn 
tiếp tục xảy ra. Vị tù trưởng lại cho họp dân lại lần nữa, 
ông vừa bầy tỏ sự tức giận vừa xấu hổ vì hành vi trộm 
cắp vẫn chưa chấm dứt. Lần này ông mạnh mẽ tuyên 
bố: “Ta tăng hình phạt lên 40 roi đối với ai bị bắt vì tội 
ăn cắp tài sản của người khác.” Mọi người trong bộ lạc 
dần dần nhận ra vị tù trưởng của mình rất đỗi lo lắng 
cho cuộc sống của họ. Có lần họ đã thấy ông ta khóc vì 
bất lực không chặn được tệ trạng trộm cắp trong bộ lạc. 

Nhưng một hôm, một thuộc hạ đến báo tin cho 
ông biết là tên trộm đã bị bắt. Vị tù trưởng vui mừng 
triệu tập tất cả dân chúng lại để nhận diện tên trộm và 
xử án nó. Tên trộm bị trùm đầu và được điệu đến trước 
vị tù trưởng và dân chúng. Cả vị tù trưởng và dân chúng 
hồi hộp đợi xem mặt tên trộm là ai. Khi chiếc khăn trùm 
đầu của tên trộm được mở ra, vị tù trưởng muốn chết 
sửng vì tên trộm chính là mẹ của mình. Một câu hỏi 
được đặt ra cho vị tù trưởng bỗng loan nhanh giữa dân 
chúng về trường hợp này, “Vị trưởng lão của chúng ta 
sẽ phải làm sao đây? Liệu ông ấy có thi hành luật lệ do 
ông ta đưa ra hay sẽ tha cho mẹ của ông ta?” Dân chúng 
hoàn toàn im lặng, nín thở chờ xem quyết định của vị tù 
trưởng. Sau những phút sững sờ và cam go, vị tù trưởng 
lên tiếng trong nghẹn ngào: “Thưa quý vị yêu dấu, cá 
nhân ta phải tuân giữ tất cả luật lệ vì sự bình yên và 
hạnh phúc của bộ lạc chúng ta. Tội này còn nặng nề hơn 
nữa vì liên hệ đến ta. Mẹ ta sẽ bị phạt 40 roi vì đã phạm 
tội ăn trộm.” Nói đoạn ông gật đầu ra lệnh cho thuộc hạ 
thi hành bản án. Một người được lệnh vén áo sau của 
phạm nhân lên trước khi nhận hình phạt nên đã để lộ 
ra một tấm lưng xương xẩu còm cõi, trong khi người lý 
hình chuẩn bị cây roi tua tủa những móc sắt. Cùng lúc 
đó, vị tù trưởng cũng tiến đến bên cạnh phạm nhân; ông 
cởi áo tù trưởng của mình ra và ném xuống đất. Khi 
chiếc áo tù trưởng đã được cởi ra, tấm lưng lực lưỡng 
của ông bầy ra trước mắt dân chúng. Lần này chính 
nhiều người trong dân chúng há hóc miệng ra vì kinh 
ngạc trước hành động của vị tù trưởng. Vị tù trưởng 
nhẹ nhàng ôm choàng lấy 
mẹ mình và che chở cho 
tấm thân gầy yếu của 
mẹ. Ông âu yếm nghiêng 
đầu trên đôi vai xương xẩu 
của mẹ và thủ thỉ những 
lời thương yêu vào tai 
mẹ, trong khi người lý 
hình bắt đầu hạ roi liên tục 
quất xuống lưng ông cho đến roi thứ 40 thì người tù 
trưởng mới buông mẹ ra. Lưng của ông đã bị rách nát 
và đẫm máu.

Trong đám đông dân chúng, có người đã khóc 
thành tiếng vì hiểu được tấm lòng yêu thương thực sự 
cao quý của vị tù trưởng dành cho họ, nhưng đồng thời 
họ cũng hết lòng khâm phục vị tù trưởng khi thấy ông 
đã nghiêm chỉnh thi hành theo luật lệ do chính ông đưa 
ra, dẫu rằng tội nhân lại là người mẹ già yếu của mình.

*Nguyễn Hùng Cường phỏng dịch, “Eternal 
Harmony” của John MacArthur.

Phút	Lắng	Đọng	:	

Phaùp Baát Vò Thaân
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Trời đã khuya. Vừa về đến nhà, nhờ ánh 
đèn điện tự động, tôi nhận ra một mẩu giấy 
trắng ai nhét vào dưới khe cửa phòng khách. 
Vội mở ra xem, thấy tờ $20 ai cuộn tròn, kèm 
theo mảnh giấy có mấy chữ nguệch ngoạc, “Xin 
lễ cho các linh hồn mồ côi.” 

Tuy không thấy đề tên, nhưng tôi biết 
chắc đó là tiền của bà Minh, người hàng xóm 
thân quen, thường xin lễ cho các linh hồn mồ 
côi. Bà vẫn làm như thế từ mấy năm rồi, và 
không một ai trong khu xóm hay biết. Hôm nay 
là lần thứ mười sáu trong hai năm 2014-2015 
-- tôi vẫn ghi vào sổ -- bà Minh muốn xin lễ 
cho các linh hồn mồ côi. Nếu gặp nhau thì bà 
trực tiếp đưa tiền nhờ vợ chồng tôi chuyển bổng 
lễ đến các linh mục, nhưng nếu không gặp thì 
bà lại nhét tiền vào dưới cửa ra vào nhà tôi mà 
không sợ mất. 

Đến Mỹ năm 1975, ông bà Minh đầu 
tiên định cư tại Seattle lạnh lẽo, rồi dọn về 
Louisiana ở 20 năm, tiếp đó di chuyển về Nam 
Cali cho đến nay. Cũng như bao đồng hương 
Việt Nam khác với cuộc sống bận rộn nơi đất 
khách quê người, ông bà làm lụng vất vả để 
gầy dựng cuộc sống mới. Ông Minh ngoài thời 
gian ở công sở, khi về đến nhà tiếp tay với vợ 
để chăm sóc cho đứa con gái mang căn bệnh 
nghiệt ngã. Cô con gái của ông bà, lại là đứa 
con duy nhất, năm nay đã 43 tuổi, từ khi mới 
lọt lòng mẹ đã mang một trong những chứng 
bệnh chậm phát triển, y khoa gọi là “Hội chứng 
Mongolia”. Nay tuy đã khôn lớn và đi đứng 
bình thường, nhưng cô không nói được, và tính 
tình thay đổi bất thường, khi vui khi buồn mà 
không có triệu chứng báo trước. Khi mang thai 
con, bà Minh không được các bác sĩ ở Việt Nam 
cho biết bệnh tình của cháu; đến khi sinh con ra 
bà mới thấy mặt con mình khác lạ, lúc đó các 
bác sĩ mới nói cháu bị bệnh thiếu phần não và 
bảo cháu chỉ có thể sống đến 16 tuổi mà thôi. 
Khi biết bệnh của con như thế ông bà Minh sa 

sút tinh thần vì phải gánh chịu một thử thách 
quá sức mình. Nhưng nhờ có những bạn bè tốt 
an ủi, chia sẻ, và cùng đồng hành với gia đình 
bà nên bà Minh giữ được lòng tin vào sự an bài 
của Chúa. Ông bà chấp nhận và hoàn toàn phó 
thác sự sống của con mình cho Chúa. 

Khi đến tuổi về hưu năm 2001, gia đình 
ông bà Minh dọn về miền Nam Cali nắng ấm, 
nhưng sức khoẻ của ông ngày càng xuống dốc. 
Ngày một ngày hai quen nhau trong khu xóm, 
bà Minh đã có lần tâm sự hoàn cảnh của mình 
với vợ chồng tôi. Bà tin cẩn vợ chồng tôi như 
người thân của bà và kể cho chúng tôi nghe về 
cuộc sống buồn nhiều hơn vui của bà. “Năm 
1975 tôi phải ẳm đứa con tật nguyền mới 3 tuổi 
mà chạy trốn Cộng sản. Qua Mỹ cứ tưởng có 
được đời sống sung túc, nào ngờ phải ở nhà 
nuôi con bệnh tật trong mấy năm liền. Thấy 
cuộc sống không dư giả gì nên tôi cũng có ý 
định đi làm, vả lại có một thời gian tôi thấy ông 
nhà tôi không được khoẻ nên bàn với ông ở nhà 
chăm sóc con bé để tôi đi làm thay cho ông ấy. 
Phải mấy năm sau chính phủ mới cho cháu vào 
ở hẳn trong nhà thương. Và khi dọn về Cali này 
cháu vẫn tiếp tục được nhận vào trung tâm điều 
trị bệnh chậm phát triển. Còn ông nhà tôi ngày 
càng yếu, nay lại bị ung thư nhiếp hộ tuyến, 
chẳng biết ra đi khi nào.” Mỗi khi gặp bà Minh 
trên lối đi trong xóm, tôi hỏi thăm sức khoẻ của 
ông Minh, hoặc thỉnh thoảng vợ chồng tôi đến 
thăm ông ấy tại nhà. Ông Minh nay đã bước 
qua tuổi 90 và bà Minh ở lứa tuổi 83. Ông đã 
hom hem nhiều, lại mang chứng bệnh tiền liệt 
tuyến đã vào giai đoạn chót. Thấy tình trạng 
sức khoẻ xuống dốc quá nhanh của chồng, bà 
Minh tâm sự với vợ chồng tôi: “Thôi thì cứ 
tạ ơn Chúa. Chúa cho ông nhà tôi sống được 
ngày nào hay ngày ấy.” Ông Minh đạo theo. 
Bà Minh đã có lần kể với chúng tôi: “Khi cưới 
nhau tại Việt Nam, cha xứ làm phép chuẩn cho 
chúng tôi thành vợ chồng, vì ông nhà tôi không 
chịu theo đạo. Nhưng đến khi qua Mỹ, tự nhiên 

ÂM THẦM VÌ CÁC LINH HỒN
                                                       Phêrô Maria Nguyễn Hùng Cường, e.j.
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ông lại muốn theo đạo. Sau mấy tháng học đạo, 
ông được chịu phép rửa tội, chọn thánh Giuse 
làm quan thầy.”

Mọi người trong khu xóm đều biết rõ 
thời khóa biểu hằng ngày của gia đình bà Minh. 
Một ngày suốt 24 tiếng đồng hồ, hầu như lúc 
nào bà cũng bận rộn. Bà làm không hết việc, 
toàn là những việc không tên dành cho một 
người vợ và người mẹ Việt Nam. Buổi sáng, 
khi cư dân trong khu xóm còn yên nghỉ, bà đã 
rời nhà đi thăm con. Con gái bà được ở chung 
với một số các bệnh nhân khác trong một trung 
tâm y tế chuyên khoa (Boarding care) do chính 
quyền quận Cam tài trợ. Bà phải di chuyển 2 
lần xe buýt mới đến nơi thăm con. Mỗi lần đến 
bà thường mang theo ít thức ăn do bà nấu mà 
con gái ưa thích, vì các nhân viên người Phi 
Luật Tân phục vụ ẩm thực cho trung tâm không 
nấu được thực ăn Việt. Khi bà rời nhà ra trạm 
xe buýt, nếu quan sát kỹ, người ta có thể thấy 
bà khi nào cũng cầm cỗ tràng hạt trong tay. Khi 
nào tôi cũng thấy bà di chuyển từ tốn, âm thầm, 
và đơn độc trong công việc của mình. Tuy 
nhiên, cung cách của bà vừa đi vừa lần chuỗi, 
cho phép tôi tin rằng bà luôn kết hợp với Chúa 
trong mỗi việc bà làm. Vào mùa hè, đôi lúc bà 
xin phép y tá đem con về nhà chơi một hai hôm 
vì thương con, nhưng có khi chỉ sau vài tiếng 
đồng hồ bà lại phải bấm bụng mang con trả lại 
cho trung tâm. Lý do vì con gái bà là một bệnh 
nhân “chậm phát triển” (mentally retarded) nên 
không bình thường trong cuộc sống. Quả thực 
cháu không nhận ra khung cảnh ấm cúng của 

gia đình, lại càng không thể cảm nhận được tình 
thương của cha mẹ dành cho cháu. Những lần 
như thế, bà Minh lại đến tâm sự với chúng tôi 
cho vơi nỗi đau, trong khi ông Minh chỉ biết thở 
dài cho số phận hẩm hiu của đứa con gái duy 
nhất. Mỗi ngày bà phải đi thăm con từ sáng sớm 
để có thể gặp mặt con trước khi con lên xe buýt 
đến trường học dành cho những bệnh nhân như 
con của bà, và khi bà về lại nhà thì đã quá trưa 
để lo cho chồng ăn uống. Khi ông Minh đã vào 
giường nghỉ trưa, bà Minh tận dụng chút giờ 
giữa trưa rời nhà đi quanh xóm gom nhặt những 
vật liệu phế thải như chai lọ, bìa giấy, đồ nhôm 
nhựa, sách báo cũ, đem về cất trong nhà kho 
nhỏ sau nhà. Bà cũng đến đặt một thùng nhựa 
lớn tại nhà tôi để nhờ tôi thu gom vật phế liệu 
giúp bà. Thường thì cứ 2 tuần bà mới đến thu 
gom phế liệu tại các nhà quen trong xóm mà bà 
đã được họ giúp đỡ, nhưng nếu có giờ rảnh bà 
lại đi thu gom ngay. Đến cuối tuần ông Minh 
tuy đau bệnh cũng phụ tay với vợ lái chiếc xe 
con chở bà Minh đi bán cho các nơi thu mua 
phế liệu (recycle).

Sau này, khi đã quen thân đủ với bà Minh, 
cũng là khi bà Minh bắt đầu xin lễ cho các linh 
hồn mồ côi, tôi mạnh dạn tìm hiểu tại sao bà lại 
thường xuyên xin lễ cho các linh hồn. Bà nói, 
“Tôi tin vào lời Giáo hội dạy rằng các linh hồn 
mồ côi trong luyện ngục khi đã lên thiên đàng 
sẽ là những người giúp chuyển lời cầu xin của 
tôi lên với Chúa một cách hữu hiệu nhất, và tôi 
tin rằng vì Chúa thương các linh hồn mồ côi 
nhất nên Chúa cũng sẽ nhận lời cầu xin của 
tôi.”

Tôi lắng nghe và tôn trọng ý nghĩ đơn sơ, 
chân thật nhưng thánh thiện của bà. Tuy biết bà 
Minh vững tin vào Chúa, nhưng mỗi lần nghe 
bà tâm sự, tôi vẫn nhận ra lòng bà tràn ngập 
buồn phiền vì hoàn cảnh của gia đình bà. Cũng 
có đôi khi tôi thấy bà tỏ ra tuyệt vọng trăm 
đường. Biết vậy, vợ chồng tôi thường gặp riêng 
bà để an ủi và hỗ trợ tinh thần cho bà. 

Khu gia cư cao niên nơi chúng tôi ở có 
tất cả 152 căn hộ, trong đó có khoảng vài chục 
gia đình Việt Nam Công giáo, nhưng có lẽ bà 
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Minh là người công giáo duy nhất có cuộc 
sống âm thầm vì phần rỗi các linh hồn mồ côi. 
Những đồng tiền do bà dành dụm được từ việc 
tự nguyện thu gom và bán phế liệu, dĩ nhiên là 
không nhiều lắm, mang ý nghĩa những “đồng 
tiền của người đàn bà goá” trong Phúc Âm. Tiền 
bổng lễ của bà xin cho các linh hồn thường chỉ 
từ $10 đến $25 là tối đa. Bà cũng dùng thời gian 
buổi tối để đi quanh xóm thu gom phế liệu sau 
khi người chồng đau ốm đã lên giường nghỉ. 
Nhiều đêm đã khuya, bà Minh còn đến nhà 
những người quen để gom nhặt phế liệu. Sau 
này có người biết được ý nghĩa việc làm của 
bà nên họ cho bà một chiếc xe kéo tay để bà có 
phương tiện thu gom được nhiều phế liệu cùng 
một lúc, đỡ phải di chuyển nhiều lần. Một hôm 
trời đã khuya, khi mà mọi nhà trong khu xóm đã 
yên lặng, vợ chồng tôi nán đi bộ thêm vài vòng 
cuối, bỗng thấy một bóng người đi ngược chiều 
trong bóng đêm. Khi đến gần hơn và nhờ tiếng 
bánh xe kéo kêu lách cách nên chúng tôi biết là 
bà Minh. Đầu đội chiếc mũ lụp xụp, dáng người 
nhỏ bé thất thểu, bà Minh cặm cụi bước những 
bước âm thầm như một bóng ma đến gần khu 
vực đổ rác trong khu xóm. Và chúng tôi biết 
chắc chắn thế nào bà cũng mở nắp của chiếc xe 
rác lên và sẽ rọi đèn pin vào xem có thể kiếm 
được phế vật gì trong đó. Bà làm công việc đó 
một cách bình thản nhưng nghiêm túc như một 
“phương tiện” để cứu các linh hồn. Tôi đoan 
chắc rằng, khi làm công việc “bác ái” này, hẳn 
bà cũng đã thánh hoá việc làm của mình bằng 
cách xin với Chúa rằng, “Giêsu Maria con mến 
yêu, xin cứu rỗi các linh hồn mồ côi.”

Lần mới nhất bà Minh đến nhờ chúng tôi 

chuyển bổng lễ là ngày 16 tháng 7 năm 2014. 
Trưa hôm đó, tiện dịp đến thu gom phế liệu ở 
nhà tôi, bà lại đưa tiền bổng lễ cho tôi. Trước 
khi đưa tiền, bà đến cầu nguyện tại bàn thờ nhỏ 
của Mẹ La Vang đặt ngoài mái hiên nhà tôi. 
Chẳng biết bà xin với Mẹ điều gì, chỉ biết làm 
dấu xong bà móc túi ra đưa cho tôi $35, nói là 
tiền mới bán ve chai hôm qua. Tôi hỏi sao lần 
này tiền bổng lễ nhiều thế này thì bà đáp ngay: 
“Lần này tôi không xin lễ cho người chết nữa, 
mà xin cho gia đạo của những người “rối vợ 
rối chồng” để xin Chúa soi sáng cho họ biết 
sống đẹp lòng Chúa.” Tôi định hỏi bà tại sao 
hôm nay bà có ý định đó, thì bà bộc bạch thêm: 
“Hôm nay tôi biết tin một người bạn thân của 
tôi ở trên Seattle đang đau khổ vì gia đình sắp 
đổ vỡ. Bà ấy cùng giáo xứ ngoài Bắc di cư vào 
Nam năm 54 với tôi.” Nghe bà nói, tôi mới biết 
thêm tấm lòng của bà thật là quảng đại với tha 
nhân.  

Tôi tin hoàn cảnh của gia đình bà Minh 
là một thử thách cho đức tin sống đạo của chính 
bà, và cho cả tôi nữa. Việc làm kiên trì và thánh 
thiện của bà là một chứng từ có khả năng thuyết 
phục cho mọi người hiểu rằng “Các linh hồn, 
nhất là những linh hồn mồ côi, là những người 
chúng ta cần giúp đỡ và cầu nguyện cho họ.” 

Và dĩ nhiên, con cái Chúa được dậy rằng 
khi các linh hồn đó được về với Chúa thì các 
ngài cũng sẽ không quên ơn người đã xin lễ cho 
mình.
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The	more	the	tears	fall
The	more	I	see
My	life	is	not

What	it	should	be.

I	am	not	what	I	was
Born	to	be.

The	pain
I	give

Is	not	what
It	should	have	been.

My	joys	are
Your	pain.

My	passions,
Your	sorrows.

With	each	tick
And	tock,

Of	every	clock	that
Hangs	in	this	world,

I	swear	that
My	Christmas	gift

Is	nothing	more
But	to	change.

With	each
Second

Passing	by,

I	hope	to	be
What	I	should,

And	not	what

I	am
Now.

Merry	Christmas	Mommy!!!

Wub,
Hanh Nhon

(Chân dung của “tác giả” Hạnh Nhơn tự  minh họa)

Nước mắt mẹ chảy càng nhiều
Lòng con càng hiểu: chưa yêu mẹ mình

Đời con chưa đúng khuôn hình
Niềm đau trải nghiệm, con thì chưa qua

Niềm vui con chọn, mẹ đau
Đam mê con thích, mẹ sầu chứa chan

Ngày qua tháng lại miên man
Mà chưa dâng mẹ món quà Giáng Sinh:

Con xin thay đổi tính tình
Từng giây từng phút lòng mình từ nay

Hứa luôn với mẹ điều này
Tốt hơn hiện tại những ngày tương lai.

Chúc mẹ Lễ Giáng Sinh  vui tươi mẹ nhé!

*Hạnh Nhơn, con yêu của mẹ.

Xin Loãi Meï
(LTS. Một cháu gái lúc đến Mỹ còn rất bé – Hạnh Nhơn, tên cháu –  xuất thân trường Nghệ Thuật Thứ 
Bảy, là thế hệ thứ 2 của đồng môn CĐT Nguyễn Văn Đức ở Bắc Cali. Hiện cháu hành nghề viết chuyện 
phim. Cháu có nhã ý chia sẻ với Tập San “Mẹ và Mùa Xuân” những vần thơ của cháu tâm sự với mẹ 
dưới đây. Những lời tâm sự này của cháu Hạnh Nhơn cũng hàm ý “tạ tội với Mẹ Maria” trong Năm 
Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin giới thiệu với quý đồng môn bài thơ của cháu nguyên tác tiếng Anh, 

được thoát ý qua tiếng Việt với tiêu đề “Xin lỗi Mẹ”.)
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Trước hết mạn phép đặt câu hỏi mang tính 
thời thượng: Khỉ bởi đâu mà ra? Cổ nhân 

dạy: “Chẳng ai ở lỗ nẻ chui lên”, ý nói về nguồn gốc. 
Năm nay đến phiên Khỉ “quản lý” thế gian nên việc 
tìm hiểu xuất xứ của Khỉ, thiết tưởng cũng quan trọng 
không kém so với 11 con giáp khác, kẻo bị vạ “bên 
khinh bên trọng” chỉ vì sơ suất “bất tri bất kính”. 

Khỉ bởi đâu mà... ra?

Có nhiều sự tích nhằm trả lời cho thắc mắc trên, 
tuy nhiên theo thiển ý, chuyện cổ dưới đây nghe ra có 
vẻ khả tín hơn cả: 

Thật sự vào thời gian nào, sử sách không ghi rõ, 
chỉ biết nhân gian truyền khẩu rằng ngày xửa ngày xưa, 
có một cô gái mồ côi với nhan sắc rất “khiêm nhượng” 
phải đi làm “ô sin” cho một đại gia. Hàng này cô phải 
làm lụng vất vả lại không được trả lương bổng, chỉ ngày 
hai bữa nhưng toàn những thứ cơm thừa canh cặn. 

Một ngày nọ, gia đình trưởng giả có giỗ; cỗ bàn 
linh đình và khách khứa, họ hàng toàn hạng giàu sang 
đến ăn nhậu từ sáng sớm. Trong khi đó cô gái vẫn phải 
gánh nước từ một giếng khơi ở mé rừng. Tuy gọi là 
giếng vì là nơi chứa nước ăn cho cả làng nhưng thật sự 
nó rộng như một cái hồ nhỏ. Cô phải gánh liên tục, hết 
gánh nọ đến gánh khác. Tới lần thứ mười thì cô không 
còn sức, bèn ngồi ở bờ giếng định nghỉ một lúc. Cô chợt 
nghĩ tủi thân, bật khóc nức nở. Bỗng lúc đó có một cụ 
già đi tới với dáng vẻ mệt nhọc, xin cô nước uống. Cô 
gái vội vàng lau mắt, múc nước từ giếng lên cho ông 
già giải khát. Uống nước xong, ông già lại đòi ăn. Chợt 
nhớ phần ăn của mình ở nhà, cô bảo cụ chờ rồi vội quảy 
nước về. Khi trở ra giếng, cô đưa cơm cho ông già, 
ngập ngừng nói:

-Xin cụ xơi tạm cho đỡ đói. Họ chỉ dành cho 

con toàn cơm cháy.

Ăn xong, ông cụ hỏi nàng: “Sao lúc nãy con 
khóc?” Cô gái chỉ cúi mặt xuống, không trả lời. Bằng 
một giọng ôn tồn, ông già nói tiếp: 

-Ta là Thần, thấy con có lòng tốt, ta thương. Bây 
giờ con muốn bất cứ điều gì, ta hứa sẽ làm cho con hài 
lòng.

Cô gái vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bèn kể hết 
nỗi lòng cho vị Thần. Điều ao ước của cô gái chỉ đơn 
giản là bớt xấu xí nên Thần bảo cô lội xuống giếng, 
thấy bông hoa nào đẹp thì hít vào mũi ắt sẽ được như ý 
nguyện. Cô gái vâng lời nhưng cô chỉ kề mũi trên mấy 
bông hoa trắng mà hít những hương thơm. Khi bước lên 
bờ, cô trở nên xinh xắn vô cùng. Cô vội quì xụp xuống 
lậy Thần để cám ơn.

Khi cô quẩy nước về đến nhà, từ ông bà chủ 
cho đến khách khứa, ai cũng kinh ngạc. Họ hỏi nguyên 
nhân, cô gái cứ thành thật mà kể lại. Tức thì mọi người 
bỏ hết cuộc vui mà chậy vội ra giếng. Ông cụ vẫn ngồi 
đó. Họ tíu tít mời ông ăn xôi thịt:

-Cụ xơi đã đời đi rồi làm làm phúc cho chúng 
tôi được như ý.

Ông cụ cũng chỉ nói họ như đã dạy cô gái. Đám 
đông thi nhau mà lao người xuống nước. Họ cũng thấy 
hai loại hoa, đỏ và trắng nhưng ai cũng chỉ chọn hoa đỏ 
mà hít hương vì cho là màu đỏ ắt đẹp hơn vì sắc mùi rực 
rỡ. Thế nhưng khi lên bờ, không ai trẻ ra, trái lại mặt 
mũi người nào cũng nhăn nheo; thân hình quắt lại, mọc 
đầy lông, đặc biệt là có cái đuôi phía sau mông. Khi họ 
mở miệng định nói gì thì chỉ phát ra những âm thanh 
“khẹc, khẹc...” 

Chợt lúc đó một đám đông dân làng ra giếng 

Năm Thân, nói chuyện KHỈ!
 Hoài Mỹ
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gánh nước. Họ kinh ngạc khi thấy một đàn thú kỳ dị, 
bèn lấy đòn gánh đánh đuổi. Các con thú này, đúng hơn 
là gia đình và họ hàng nhà trưởng giả, vội chậy lên rừng.

Từ đó, cô gái và các đầy tớ cũ trong nhà được 
hưởng trọn của cải, ruộng vườn do đại gia để lại. Trong 
khi đó, đám thú lạ ngày ngày chỉ hái trái cây trên rừng 
mà ăn cho đỡ đói. Tuy vậy, vì tiếc của nên đêm đêm 
chúng vẫn mò về nhà cũ, kêu “khẹc.. khẹc” như muốn 
đòi lại. Khi mặt trời ló dạng, chúng lại vội trở về rừng. 

Cô gái và dân làng sợ lắm, nhất là khi thấy đám 
thú này phá phách. Họ bàn nhau tìm cách đánh đuổi. 
Theo sự chỉ dẫn của những người cao niên, dân chúng 
bôi mắm tôm vào các cánh cửa đồng thời nung đỏ các 
lưỡi cày rồi để rải rác ở sân nhà. Quả đúng, bọn thú vốn 
xưa kia khi còn là người vốn chỉ ăn toàn những cao 
lương mỹ vị, nay khi đụng tay vào mắm tôm rồi lại vấy 
khắp người, chúng cảm thấy hôi hám khủng khiếp. Khi 
ra sân tính ngồi thì mông vừa chạm vào những lưỡi cày 
nung đỏ, chúng đã nhảy cỡn lên, kêu la oai oái vì lông 
cháy hết, để lộ một mảng thịt đỏ lòm ở đít. Thế là từ 
đó chúng không còn dám bén mảng về làng quấy phá 
nữa...

Ngoài ra, vì là lần đầu tiên thấy loài thú lạ, 
dân làng không biết gọi là gì nhưng nghe chúng kêu 
“khẹc, khẹc...”, họ bèn đặt tên là “con khẹc”; sau qua 
thật nhiều thời gian, vì phong thổ và vì âm giọng địa 
phương, tiếng “khẹc...” đã dần dần đổi thành “khịt... 
khịt” rồi thành “khỉ” khi nào không hay... Và vì thấy 
giống Khỉ này mang vết bỏng ở mông nên dân chúng 
cũng gọi chúng là “Khỉ đỏ đít”.

Tên... Khỉ
Tuy thế, trong tiếng Việt, ngoài “khẹc”, “khỉ”... 

loài này còn được gọi bằng nhiều từ khác nữa như: 

Hầu, khởi, khọn, khỉ khọn, tườu, bú dù, nỡm, đười ươi, 
vượn... Ngoài các nguyên nhân khởi đầu kể trên, một 
tên gọi nào khác còn có thể do đặc điểm về hình dáng, 
sinh hoạt... của con vật ấy hoặc cũng bởi một niềm tin 
nào đó, chẳng hạn khi thấy “khỉ” hay tìm về phá phách 
hoa màu, người bình dân thuở xưa bèn gọi bằng một 
tên hoàn toàn khác hoặc nói trại đi vì sợ chúng nghe 
được tiếng người rồi tìm cách trả thù, chẳng hạn từ 
“khỉ” thành “khởi”... nhưng cũng có khi để cầu xin một 
điều tốt lành, thí dụ con “hầu” mà theo âm tiếng Tàu 
“hầu” vừa có nghĩa là “khỉ” lại đồng âm với từ “hầu”, 
một tước vị quyền quý, thí dụ “phong hầu” có nghĩa là 
“phong chức tước”... 

Đó là chưa kể tên “Khỉ” trong tiếng Việt còn 
mang một nghĩa bóng để ám chỉ một kẻ hay nghịch 
ngợm, phá phách hoặc để gợi lên ấn tượng về tính láu 
táu, thói phét lác. Hơn nữa, từ “khỉ” ghép với một từ 
khác lại càng đặc biệt, rất gợi hình, điển hình như:

-Khỉ già: Người gày ốm. Từ dùng để rủa người 
cao tuổi mà “không nên nết”.

-Khỉ khọn: Lý lắc, hay trững; (trững = chơi giỡn 
cách mạnh bạo. “Trững giỡn” = Chơi giỡn, chạy la lối 
(Cái thằng trững giỡn cả ngày!). 

-Khỉ cùi, khỉ khô: Chỉ vật không có (Có khỉ cùi 
gì đâu! Hay: Có khỉ khô gì đâu!).

-Khỉ mốc (hay “mốc xì”): Tiếng khinh thường 
(Khỉ mốc, việc gì phải sợ!)

-Khỉ gió: Tiếng rủa: “Phải gió!” hay “Khỉ gió” 
hay “Khí gió”)...

Ngoài ra, nếu so sánh với các thú vật khác, kể cả 
chó và cọp, không con nào có thể “qua mặt” khỉ về số 
lượng tên gọi. Chẳng những thế, những lời mắng nhiếc 
liên quan đến tên “khỉ” xét ra cũng khá bộn, tuy nhiên 
hầu hết không có ý nghĩa độc địa, nặng nề, trái lại nghe 
có vẻ như mắng yêu hoặc thoáng chút đùa cợt, chẳng 
hạn: “Đồ khỉ, ăn no trững mỡ!”, “Đồ con tườu!”, “Đồ 
bú dù!”, “Đồ nỡm!”, “Đồ khỉ đột, thấy mà ghét!”... 

Họ hàng Khỉ

Tính tới nay đã có hơn 264 loài khỉ bị “xóa tên 
khỏi sổ bụi đời”. Vậy thử hỏi, số họ hàng khỉ hiện tồn 
tại hẳn nhiên không ít, thành thử người viết cũng lại chỉ 
xin nhắc đến vài loại quen thuộc mà chúng ta đã từng 
nhìn thấy hoặc tối thiểu cũng đã “gặp” nhiều lần trong 
phim ảnh. Điển hình như:

-Khỉ đột (độc) (Gorilla): Giống khỉ to lớn 
thường lông đen; thân hình đồ sộ mà khi đứng thẳng 
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có thể cao từ 1.7 - 2 mét và trọng lượng từ 180 - 200 
kg. Loại khỉ đột núi sống ở những khu rừng nhiệt đới 
hay bán nhiệt đới của Châu Phi; trong khi loại khỉ đột 
đồng bằng sống ở những nơi cây cối rậm rạp, đầm lầy 
và các vùng ngập nước xấp xỉ mực nước biển. Nguồn 
thực phẩm trọng yếu của khỉ đột là loại cây mọng nước, 
chồi non...

Khỉ đột sống theo đàn, dưới sự chỉ huy và bảo 
vệ của một con đực to và khỏe nhất. Chúng thường 
sống dưới mặt đất, đi bằng bốn chân nhưng khi chuẩn 
bị đánh nhau, chúng lại chỉ di chuyển bằng hai chân. 
Tuy có vẻ nặng nề, nhưng khỉ đột có thể chậy khoảng 
40km/giờ. Về đêm, chúng có thể... ung dung ngủ trên 
cây. 

-Khỉ tuyết: Tên chuyên môn là Macaque với 
khuôn mặt “đỏ tưng bừng” không phủ lông; trong khi 
đó bộ lông thân mình dày nhưng màu nâu nhạt. Loài 
Macaque có khả năng chịu lạnh cực độ, dưới -20 độ 
C (âm), thường sống ở những khu vực cực Bắc, nơi 
băng tuyết bao phủ quanh năm. Khỉ Macaque đực có 
trọng lượng trung bình là 11,3 kg trong khi con cái nhỏ 
hơn, chỉ nặng chừng 8,4kg. Chúng sống thành những 

đàn nhỏ theo cấu trúc kiểu mẫu hệ với con cái giữ vai 
trò đầu đàn. Chế độ ăn uống của chúng thay đổi theo 
khí hậu: Mùa hè, chúng thường ăn các loại lá, trái cây, 

côn trùng và các động vật nhỏ; tuy nhiên mùa đông, 
thực phẩm khan hiếm, chúng ăn cả các loài thảo mộc, 
lá và cả rễ cây... Chúng di chuyển chủ yếu bằng 4 chân 
nhưng cũng biết nhẩy, nhất là bơi thì tuyệt vời!

Tuổi thọ của loài khỉ Macaque tương đối ngắn; 
con đực có thể sống được khoảng 28 năm, trong khi 
con cái sống lâu hơn, khoảng 32 năm. Người ta e ngại 
loại khỉ tuyết có thể bị tuyệt chủng. Hiện ở hai thảo cầm 
viên tại Nhật, Iwatayama và Kyoto, có 170 khỉ tuyết 
đáng yêu, hàng ngày thu hút đông đảo khán giả.

-Đười ươi: Đây là một chi thuộc họ Người 
(Hominidale = khỉ dạng người), loài linh trưởng lông 
rậm màu vàng sẫm pha trộn với màu xám, sống trên 
cây nhiều hơn dưới mặt đất, thích nghi với cuộc sống 
nhiệt đới Đông Nam Á, đặc biệt trên đảo Bornéo và 
Sumatra của Indonesia (Nam Dương). Đười ươi là một 
trong những loài linh trưởng thông minh nhất, có thói 
quen làm tổ ngủ mỗi đêm bằng các nhánh và lá cây. 
Đười ươi có thể sống tới 60 năm. 

Người ta “đánh giá” tầm vóc của đười ươi 
trưởng thành bằng sải tay giang rộng của nó, thường đạt 
đến 2 mét. Trọng lượng đười ươi đực trung bình trên 75 
kg; con cái từ 30 - 50 kg. Chân và tay đười ưoi rất khỏe 
mạnh khả dĩ chúng có thể bám chắc chắn để đánh đu, 
bởi vì 90% thời gian trong đời, chúng sống ở trên cây. 

Cách nay một thế kỷ, trên đảo Bornéo có khoảng 
300,000 con đười ươi, nhưng nay chỉ còn khoảng gần 
40,000 con. Người ta lo ngại nếu tốc độ phá rừng không 
được kiểm soát, e rẳng loài đười ưoi cũng sẽ bị tuyệt 
chủng. 

-Vượn: Các loài vượn còn sinh tồn thì ngày 
nay sống trong các rừng già nhiệt đới và cận nhiệt đới 
từ Đông Bắc Ấn Độ tới Nam Indonesia và về phía Bắc 
tới miền Hoa Nam. Chúng sống thành đàn; mỗi đàn 
chiếm cứ một khu vực và sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ 
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bằng cách kêu hú hay hành động. Tiếng hú của vượn 
vang vọng đến cả cây số, không chỉ để báo động khu 
vực bị chiếm cứ mà còn để tìm bạn hay giao tình.

Tùy từng loài và giới tính, bộ lông của vượn 
có thể thay đổi từ màu nâu sẫm tới nâu nhạt hay xám, 
có khi đốm loang màu đen hay đốm trắng. Vượn trắng 
tuyền rất hiếm. Người Việt còn dùng từ “Lọ Nồi” để 
gọi giống vượn lông ở mặt đen; lông mình và đầu thì 
trắng.

Loài vượn di chuyển bằng bằng cách chuyền 
cành bằng hai tay với vận tốc 56 km/giờ; chúng cũng 
có thể nhảy xa tới 8 mét. Chỉ tiếc vượn không biết... 
bay dù chúng rất nhanh nhẹn và uyển chuyển nhất 
trong số loài thú trên cây cao.

Thành ngữ, tục ngữ liên quan đến “khỉ”

Khỉ cũng như 11 con giáp khác vì sống gần gũi 
với loài người nên như thể muốn... đền ơn bằng cách 
đóng góp vào sự phong phú cho nền văn học nhân loại, 
đặc biệt nền văn chương dân gian hay còn gọi là văn 
chương truyền khẩu hoặc văn chương bình dân. Cũng 
có thể nói ngược lại, 12 con giáp đã và vẫn luôn là chủ 
đề cho các tác phẩm nghệ thuật của loài người hoặc 
mang lại cảm hứng cho cho các văn thi sĩ và kiến thức 
lẫn kinh nghiệm cho người đời... Riêng với khỉ, người 
ta có thể nêu một số thành ngữ sau đây để chứng minh. 

-“Dạy khỉ leo cây” có nghĩa là vẽ chuyện, dạy bảo 
người thông thạo hơn mình; việc làm thừa thãi, không 

cần thiết.

-“Gắt như cứt khỉ” ý miêu tả mùi thật gắt, 
chẳng hạn mắm thối.

-“Khỉ chê khỉ đỏ đít”: Mình cũng xấu kém, lại 
chê bai người khác.

-“Khỉ ho cò gáy” nhằm miêu tả nơi vắng vẻ xa 
xôi, không người lui tới.

-“Khỉ ướt đội não” do câu chữ Hán “Mộc hầu 
nhi quan”, bởi tích: Sở Bá Vương nghe lời xua nịnh, 
hạ lệnh dời đô từ Hàm Dương qua Bành Thành. Gián 
quan (tương đương chức cố vấn) là Hàng Sanh can 
ngăn không được, bèn than rằng: “Người ta nói người 
nước Sở là ‘mộc hầu nhi quan’, quả không sai tí nào”. 
Bá Vương không hiểu, hỏi Trần Bình. Vị quan này giải 
nghĩa: “Ấy là lời chế nhạo, muốn đem con khỉ mà sánh 
với bệ hạ; giống khỉ đội mão, mặc áo lâu không được; 
tánh nó nóng nảy, áo mão chưa hư, nó cũng bứt xé cho 
hư”. Bá Vương tức giận, truyền nấu dầu Hàng Sanh. 

-“Làm khỉ làm khọn”, tức là lý lắc, trững giỡn; 
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lời rày trách trẻ con. Ngược lại là lời phê bình người 
lớn: Làm lếu, làm việc quá sức không ra trò.

-“Nhăn nhó như khỉ ăn gừng” (hay “... như khỉ 
ăn mắm tôm”) miêu tả phản ứng nhăn nhúm mặt lại.

-“Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà”: Chứa 
chấp, nuôi nấng những kẻ không biết điều, thường 
bị chúng lấy ân làm oán mà hại mình; một khi chúng 
manh tâm hại mình, mình khó tránh được, nhất là cái 
hại không nhỏ, vì chúng ở trong nhà mình, biết rõ hết 
việc kín hay chỗ yếu của mình. 

-“Rung cây nhát khỉ” ý nói dọa không phải lối, 
không có tác dụng. (Phan văn Trị: “Đừng cậy oai hùm 
rung cây nhát khỉ. Lòng ta sắt đá há lung lay!”

          Mong sao không ai làm “trò khỉ” nguy hiểm cho tính mạng 
của mình trong năm con Khỉ.

-“Cười như đười ươi” miêu tả hình ảnh nhắm 
mắt há miệng cười luôn không dứt. 

-“Đười ươi giữ ống”: Câu nệ, khư khư một ý 
dầu hư hỏng cũng không biết; như con đười ươi bắt 
người, khi nắm được hai cườm (cổ) tay thì mừng, cứ 
nhắm mắt nhe răng cười rũ rượi, mặc cho người rút tay 

ra khỏi hai ống tre mà đi mất. (Người đi rừng thường 
đề phòng nạn đười ưoi bắt bằng cách bọc hai cườm tay 
bằng hai ống tre). 

-“Cha hươu mẹ vượn”: Vợ chồng đều lôi thôi, 
không tin được (Thằng cha hươu, con mẹ vượn!)

-“Chỉ hươu chỉ vượn” (hay “nói hươu nói 
vượn”) tức là chỉ lông bông lộn xộn khiến không ai 
hiểu được.

-“Tán hươu tán vượn”, tức là tán gẫu, nói 
chuyện linh tinh. 

-“Đoạn trường” - Đứt ruột. Có người bắn chết 
con vượn con. Vượn mẹ kêu hú mãi cho tới chết. Mổ 
bụng ra, người ta thấy ruột vượn mẹ đứt từng đoạn 
ngắn. Truyện Kiều có câu: “Ví đem vào tập đoạn 
trường; Thì treo giải nhất chẳng nhường cho ai”. 

-“Vượn Sở” do tích con vượn của nước Sở bên 
Tàu thuở xưa bỏ chạy vào rừng, vua truyền tìm kiếm 
mãi không được, phải đốt rừng cho nó chạy ra, khiến 
cây cỏ bị thiêu rụi. 

Nghĩa bóng “vượn Sở” chỉ sự bị vạ lây. “Chỉn 
e vượn Sở lạc rừng - Bận lòng đến cả cây rừng chưa 
minh” (Quan Âm). 
 Vua loài khỉ: Tôn Ngộ Không!

 Tôn, một từ Hán cổ có nghĩa là “khỉ”; Ngộ 
Không là “giác ngộ được tính không”.

 Chẳng như hầu hết sinh vật khác từ “lỗ nẻ chui 
lên”, Tôn Ngộ Không chào đời từ một tảng đá nứt nên 
còn được gọi là Thạch Hầu; tuy nhiên chẳng hiểu dung 
nhan ra sao mà được phong là Mỹ Hầu Vương (vua 
khỉ đẹp)... Ngoài ra Tôn Ngộ Không còn có nhiều tước 
hiệu khác, điển hình như Bật Mã Ôn (chức giữ ngựa ở 
thiên đình), Tề Thiên Đại Thánh (Thánh lớn bằng trời) 
hay Tề Thiên, Tôn Hành Giả hay Giả Hành Tôn hoặc 
Hành Giả Tôn (nói chung là người tu hành họ Tôn)...

 “Bộ vó” và tính tình của Tôn Ngộ Không được 
mô tả như sau: “Trán dô mắt thau sáng quắc - Đầu tròn 
lông tóc bờm xờm - Mõm nhọn răng thưa tính nóng - 
Thiên lôi dữ tợn kinh hoàng - Quen sử một cây gậy sắt 
- Của trời từng phá vỡ toang...”
 Tôn Ngộ Không biết được 72 phép biến hóa, 
gấp đôi số phép của “người bạn đồng hành” Trư Bát 
Giới, con heo (lợn). Cả hai đều là đệ tử của Tam Tạng 
nhân chuyến đi thỉnh kinh Phật của ngài tại Tây Thiên, 
Ấn Độ.: “... Theo Đường Tăng hộ giá - Cứu trừ tai 
nạn nhân gian”. Tuy nhiên cuối cùng, chỉ có Tôn Ngộ 
Không do có tài phép đánh yêu tinh, lại có công phò tá 
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Đường Tăng nên được phong làm Đấu Chiến Thắng 
Phật (thành chánh quả; tên được người thờ phụng). Còn 
Trư Bát Giới không có tâm tu hành, dục tâm đầy tràn 
tham, sân, si nên không được làm Phật, nhưng vì có 
công phò Đường Tăng nên được khôi phục tướng người 
và nhận chức Tịnh Đàn Sứ Giả. 
 Thật sự thì Tôn Ngộ Không hay Tề Thiên Đại 
Thánh vốn là một nhân vật giả tưởng trong nền văn học 
cổ xưa Trung Hoa. Truyền thuyết về Tôn Ngộ Không 
thay đổi theo quá trình văn hóa của dân tộc này hoặc 
thay đổi theo tôn giáo phổ thông nhất vào mỗi thời đại. 
Thế nhưng, theo một số học giả, Tôn Ngộ Không chẳng 
phải thuần túy của Trung Hoa nhưng được phỏng theo 
truyền thuyết Hanuman, một anh hùng Khỉ Ấn Độ trong 
thiên sử thi tập Ramayana. 
 Khỉ “hy sinh” về mục tiêu giúp ích dược lý
 Cũng như khi nói về lãnh vực dược lý của toàn 
thể con vật nói chung, cách riêng 12 con giáp, người ta 
thường nhắc đến trước hết “cốt” của chúng. Năm nay, 
đến lượt khỉ, âu là chính thống cũng vậy thôi. 
 Vâng, cốt là xương. Cách nay hàng nghìn năm, 
bộ tộc Zo’é  sinh sống trong khu rừng Amazon, Ba Tây, 
không hề biết đến thế giới bên ngoài. Cuộc sống của họ 
vô cùng đơn giản, không cần bất cứ thứ gì để che thân; 
thế nhưng người Zo’é cũng đã biết làm đẹp cho dù bằng 
những cách thức kỳ quái hay đau đớn, điển hình nhất 
là xỏ khuyên môi cho cả bé nữ khi vừa 7 tuổi lẫn bé 
nam lúc lên 9. Những chiếc khuyên này được làm bằng 
xương khỉ, gọi là “m’berpots”. Kích thước của chiếc 
khuyên xương khỉ thay đổi, nghĩa là dần dần lớn hơn 
theo thời gian đứa bé lớn lên, trưởng thành và lập gia 
đình.
 Ngày nay, người ta không dùng xương khỉ để 
làm vật trang sức nữa nhưng nấu làm cao hay thuốc. Thế 
nhưng xin nói ngay rằng xương khỉ không được chính 
thức nâng lên hàng “thần dược”, bởi vì kém tác dụng 

trong cuộc chiến “lửa dục càng dập 
càng khêu... nỗi thèm”, ít hiệu năng hỗ 
trợ cường dương, kích âm so với các 
“của quí” của các con giáp khác như 
Dần (hổ), Ngọ (ngựa). Ngoài ra, người 
ta cũng lấy xương khỉ để ngâm rượu 
nhưng không nhằm thuần túy cho 
“ông uống bà khen hay” như Mùi (dê), 
Tỵ (rắn). Nói cách tổng quát khác, khỉ 
dù sao cũng vẫn hữu ích cho sinh hoạt 
tình dục của người tuy không mãnh 
liệt, không phong phú lắm, bởi chính 
bản thân khỉ về lãnh vực này cũng chỉ 
“thường thường bậc trung” thôi. 
 Sau nữa, nên nhớ rằng không 

phải vớ được khỉ nào cũng... đè ra mà pha biến, tái chế 
làm cao, làm thuốc, nhưng chỉ loại khỉ độc (đột) và khỉ 
đàn là hội đủ tiêu chuẩn mà thôi. Vượn, đười ươi, tinh 
tinh là những giống cùng lắm chỉ cung cấp thịt cho dân 
chuyên nghề “lai rai ba sợi”. 
 Các cụ xưa bảo rằng xương khỉ giúp bổ thận, 
giúp ích cốt tủy, trị mọi chứng phong lao. Cao khỉ 
toàn tính: Bổ thận, tráng dương (chưa vươn nổi tới cấp 
“cường”), mạnh gân cốt. Riêng xương đầu khỉ nấu cao 
trị các bệnh sốt rét và các chứng động kinh của trẻ em. 
 Các bộ phận khác của khỉ tùy trường hợp cũng 
rất hữu dụng cho con người, chẳng hạn:
 -Thịt khỉ: Theo danh y Lý Trời Trân, ăn thịt 
khỉ có thể phòng tránh lam sơn chướng khí. Tài liệu cổ 
chép là thịt khỉ có thể trị sốt rét kinh niên. Trung Dược 
Học Bản cũng ghi thịt khỉ trị chứng phong lao. Thịt khỉ 
chưng cách thủy với hoàng kỳ, hoài sơn mà ăn chừng 
năm, sáu lần có thể chữa khỏi bệnh trĩ. Thịt khỉ ngâm 
rượu ngoài tác dụng chữa sốt rét kinh niên còn giúp bổ 
thận tráng dương cho nam giới và điều trị chứng lạnh tử 
cung nơi nữ giới vốn có thể gây hậu quả vô sinh, thêm 
nữa là chữa chứng đau lưng, mỏi gối và mắc tiểu liên 
tục. 
 -Da khỉ nấu cao trị ngứa lở tuyệt vời!
 -Mật khỉ trị động kinh, đau mắt lâu ngày.
 -Bộ phận sinh dục khỉ đực ngâm rượu làm thuốc 
bổ thận tráng dương.
 -Gan, dạ dày, ruột khỉ... có thể nấu cháo, làm 
thức ăn cũng rất khoái khẩu. Tuy nhiên món “óc khỉ 
đại bổ” trong chuơng trình “nhất dạ đế vương” vốn chỉ 
là một hình thức ăn uống man rợ, thiết tưởng nên tránh 
còn hơn... tránh hủi!
 Ngoài ra trong dân gian còn lưu truyền vài thứ 
“thần dược” lấy từ khỉ: Nước miếng (bọt) khỉ chữa cam 
tích trẻ nít, bằng cách khi khỉ đang ăn dở một trái cây 
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thì giật lấy cho đứa trẻ bị bệnh ăn tiếp. Máu khỉ khi sinh 
con khô trên mặt tảng đá gọi là Huyết Lĩnh - cho vào 
cháo hoặc ngâm rượu - dùng cho sản phụ và trẻ con 
chậm lớn biếng ăn. Ở các chợ miền cao nguyên thỉnh 
thoảng có bán Huyết Lĩnh. 
 Riêng loại khỉ Macaca Mulata có sỏi mật gọi là 
Hầu Táo có tác dụng thanh nhiệt, trấn kinh, hòa đàm 
định suyễn, giải độc. Người ta không bỏ sỏi mật này 
vào sắc thuốc nhưng tán thành bột, dùng hoàn tán. 
Ngày nay ở Hoa Kỳ, người ta hàng năm vẫn cần đến 
hàng chục vạn con khỉ Macaca Mulata với mục đích thí 
nghiệm dược lý, chẳng hạn chế “vaccin” chống bại liệt. 
Riêng lãnh vực này, khỉ cũng xứng đáng được nêu công 
“hy sinh vì đại nghĩa”. Đó là chưa nói về sự “đồng lao 
cộng tác” quí báu của khỉ ở các phạm vi khác, nào làm 
xiệc, nào làm “vật tế thần” cho các cuộc thí nghiệm y 
khoa và cho các chuyến phi thuyền lên cung trăng... 

 Tạm kết luận

Nói đi nói lại chẳng qua nói gọn lại thế này: 
Năm Thân hẳn nhiên từ trong nhà ra ngoài xóm, từ gia 
đình đến xã hội... hẳn nhiên “khỉ” sẽ xuất hiện nhiều. 
Cách sống thích hợp nhất trong năm Bính Thân này, 
theo lời dậy khôn ngoan của cổ nhân là phải “tương 
kế tựu kế”, nghĩa là cần ứng dụng “chiến lược chiến 
thuật” sau đây: Thứ nhất, trong bất cứ hoàn cảnh nào, 
trường hợp nào hay ở môi trường nào thì ta cứ luôn giữ 
diện mạo cho tươi cuời, chứ đừng “nhăn nhó như khỉ ăn 
gừng”, tuy vậy cười thì cũng phải giữ vẻ tự nhiên, chứ 
đừng “cười như đười ươi giữ ống”. Thứ hai, trong khi 
giao thiệp, “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói 
cho vừa lòng nhau”, hơn nữa “nói ngọt lọt tận xương”, 
chứ đừng “gắt như cứt khỉ”. Nếu cần phải sửa chữa ai, 
hãy nhớ “nói có sách, mách có chứng” đển độ “nói con 
kiến trong lỗ cũng bò ra”, chứ đừng theo thói “dạy khỉ 
leo cây” hoặc “khỉ chê khỉ đỏ đít”. Cách riêng, những 
ai may mắn gặp được “người yêu lý tưởng” thì chớ có 
“tán hươu tán vượn”, đừng khoe tài rởm kiểu “rung cây 
nhát khỉ”, nhưng phải nhớ rằng “nói hay hơn hay nói” 
và luôn “nói phải như gãi chỗ ngứa”...

Sau hết, năm Khỉ - theo lời chúc quen thuộc 
của thi sĩ Trần Tế Xương - người viết cũng xin nghiêng 
mình kính cẩn: “Chúc cho khắp hết cả trên đời...  Sao 
được cho ra cái giống người”!   

   
                                               

Hoài Mỹ

Cần 12 viên
Chàng cao bồi bước vào tiệm bán súng tại Chi-
cago, cao giọng:
- Cho một khẩu Rulô!
- Dạ, chúng tôi có hai loại Rulô, loại 6 viên và 12 
viên, ông cần thứ nào?
- Chờ một lát.
Anh cao bồi bước tới điện thoại quay số và hỏi: 
Allô! Ngân hàng đó phải không? Cho hỏi ở đó có 
bao nhiêu nhân viên đang làm việc?...
Nghe xong, anh cao bồi quay sang người bán 
hàng:
- Cho loại 12 viên.

Ai tài hơn?
Con của hai luật sư khoe với nhau:
- Mày xem bố tao có tài không? Ông X tham ô 9 
tỉ đồng, nhờ bố tao, nói có một giờ mà ông chỉ bị 
có 2 năm “tù treo”
- Nhằm nhò gì, lão Y buôn lậu tới 2 kg héroin, nhờ 
bố tao nói có một câu mà lão khỏi phải tù ngày 
nào.
- Bố mày nói câu gì mà tài thế?
- Câu ngắn thôi: “Đề nghị tử hình”.

Ai nịnh ai?
Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:
- Tôi giàu, anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh 
ông?
Nhà giàu:
- Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi 
không?
Người nghèo:
- Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi, việc gì tôi phải nịnh 
ông.
Nhà giàu:
- Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi.
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Kính bái Thánh Thượng!
*

Thần, Táo Đệ Tử,
Năm nay được cử,

Vượt tường không gian
Về chầu Ngọc Hoàng

Báo cáo mọi sự
Thuộc về năm cũ. . .

Không chỉ  một phương
(Mà)

Toàn Cầu An Phong!

Kính thưa Bệ Hạ,
Quang minh vĩ  đạ i !
Cho phép thần tâu
Thứ tự trước sau
Thời  g ian,  v ị  tr í
Đã ghi  thật  kỹ

Theo kiểu “về nguồn”,
Truyền thống An Phong!

Bởi  thế trước hết
Là gốc Québec

- Bà Thánh An Na -
Xứ Canada. . .

Như Ngài  đã biế t ,
Nơi  đây phát  xuất

Suối  nguồn đặc ân:
Hạt  g iống Phúc Âm:

Dòng Chúa Cứu Thế,
Qua bao thế hệ,

Truyền sang Việt  Nam
Đã “ tám sáu” năm.. .

Thuở ban đầu í ,
Sáu mươi sáu v ị

Tiên khởi  Thừa Sai
Được Chúa an bài ,
Xây dựng tạ i  Huế

Dòng Chúa Cứu Thế. . .

Sau “ thất  thập cổ la i ”
Chẳng còn một a i ,
Trừ một l inh mục
Hiền từ nhân đức:
Cha Huberdeau,

Xứng danh Tông Đồ!
. . .  Nhưng rồi  thánh ý

Chúa chân -  th iện -  mỹ
Rước đón Cha về,

-  Vào một ngày Hè –
Tháng 5 đẹp đẽ,

Tháng Hoa của Mẹ!
Cha thọ chín mươi ,

Sớ Táo Quân
An Phong Toàn Cầu
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Sống đẹp cuộc đời !

Tin buồn sét  đánh
Truyền đi  nhanh chóng;

Đệ Tử khắp nơi
Ruột đau,  lệ  rơi . . .

Thương t iếc Cha giáo,
Vị  Thầy l inh đạo,
Đã hiến cuộc đời

Dẫn Con.. .  Ra Khơi !

Ngày t iễn đưa Cha,
Ở Canada,

Các cựu Đệ Tử,
Có mặt đông đủ,

Nào Nguyễn Đình Cường,
Nào Lê Minh Dương,

Cả Tâm, cả Tống.. .
(Con đàn cháu đống)

Cùng đến nguyện cầu,
Tâm hiệp ý đầu,

Cúi  x in Thiên Chúa
Quan phòng -  nhân á i ,

Đón l inh hồn ngài ,
Về chốn.. .  Thiên Thai !

*
Kính tr ình Bệ Hạ!

Một điều rất  lạ :
Cha Huberdeau
Vừa mới qua đời
Thì  ở nước Việt ,

Cha Bosco Thiện,
Tức cha Hữu Nam,

Vĩnh biệ t  cõi  trần,
Về hưởng hạnh phước
Ở trên Thiên Quốc;

Tuổi  thọ “ tám nhăm”,
Một đời  nhiệ t  tâm!. . .

*
Muôn tâu Thánh Thượng!

Về mặt  hoạt  động:
An Phong Toàn Cầu,

Ao ước từ lâu,
Nay lần thứ nhất ,

-  Vô t iền khoáng hậu –
Làm chung Đặc San

2015 (Hai  Ngàn Mười Lăm)
Chủ đề đặc biệ t ,

Để mọi người  v iế t :
“Về Nguồn”. . .   nghĩa là :

Nhớ thời  rấ t  xa:
Ôn những kỷ niệm
Thuở Đệ Tử Viện
Mà nhớ công ơn,

Còn hơn Thái  Sơn.. .
Các Cha dưỡng dục
Nhà Dòng ấp ủ. . .

Lễ thánh An Phong,
Đúng như dự phòng,

Đặc San hoàn tấ t ,
Hân hoan ra mắt
Đệ Tử khắp nơi ,

Trong niềm vui  tươi !

Thần không dám “nổ”,
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Thành công quá cỡ! ! !
Nhưng đó chính là

Công sức bao la
-  Không chỉ  Biên Tập
Dù  chịu “bầm dập” -

Nhưng công nhiều người ,
Thiện chí  sáng ngời . . .

L àm sao kể hết ,
Làm sao nói  x iế t . . .

Nào những “Đầu Cầu”,
Nào Mạnh Thường Quân.. .

Thần xúi  các bạn:
“Cúi  đầu,  dập trán:
Tạ ơn Chúa ban. . .
A men!. . .  Vô vàn!”

*

Bây giờ,  mạn phép,
Cho thần kể t iếp:

Nhưng bởi  thời  g ian
Quá ư nghèo nàn,

Thần còn nhận thấy
Bệ Hạ đã. . .  oả i ,

Thần chỉ  tâu tr ình
“Sự cố” đ iển hình,

Mỗi nơi  một t í ,

Tóm tắ t  đạ i  ý. . .
Chẳng hạn thế này,
Bẩm kính thưa ngài :

Trước hết  ở Úc,
Nhân số Đệ Tử

Tương đối  khá đông,
Hoạt  động tưng bừng,

Nổi bật  hạng nhứt :
“Cơm Gà Viễn Xứ”. . .

Nữ s ĩ  Mai  Đàm,
Kể là  “bốn trăm”,

Vâng,  bốn trăm chẵn
Dĩa gà,  cơm trắng

Bán sạch sành sanh,
Tốc độ rất  nhanh,

Cho khách thưởng thức,
Gần xa nô nức. . .
Số t iền thâu vào
Do bao công lao
Toàn thể quí  chị ,

Đã cùng “nhất  tr í ”
Tặng “Nhớ Bạn Nghèo”.
Gương sáng đáng theo!
Kim Phụng, bếp trưởng
Cùng các “nữ tướng”:

Chị  Minh,  chị  Lài ,
Chị  Chương, chị  Mai . . .

Sơ sơ hai  chục
Góp công góp sức. .

Cùng sự góp tay
Của phái  mày râu. . .
Tinh thần phục vụ
Nhờ thế rạng rỡ,
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Quả thật  xứng danh
Con thánh An Phong!

*
Thần về nước Việt ,

Quê hương thân th iế t .
Vì  đây là  nguồn
Nên lẽ  d ĩ  nhiên
Mỗi lần qui  tụ

Hàng trăm Đệ Tử.
Như năm vừa rồi ,

Sĩ  số gấp đôi
Nhân ngày lễ  hội

Kính nhớ Thánh Tổ
Là Thánh An Phong,
Đấng sáng lập Dòng.

Họp mặt đ ịa  đ iểm:
Mai Thôn Tập Viện,

Thuộc vùng Thanh Đa,
Địa phương hiền hòa. . .
Cha Nguyễn Tiến Lộc
- Là Cựu Giám Đốc -
Khai  mạc chương tr ình
Hết sức. . .  đ ình huỳnh

Bằng một thánh lễ ,
Sáu Cha đồng tế. . .

Những bài  thánh ca,
Lat in,  t iếng ta . . .

Khiến hồn lẫn xác
Sốt sắng. . .  hết  sảy!

Chắc thánh An Phong
Cũng rất  hà i  lòng!

Cha Nghiễm chia sẻ:
Hãy thương những kẻ

Tất  bạt ,  khó nghèo,
Thân phận bọt  bèo! . . .

Sau lễ  đến t iệc,
Dĩ nhiên là  tuyệt !

“Khi l ikhi tô”
Luôn được hoan hô!

Nhân dịp đặc biệ t ,
Hội  Đệ Tử Việt

Đã bỏ phiếu bầu
- Bằng lố i  g iơ tay-
Một chức vụ mới:
“General  Admit”

Bên cạnh Già Làng,
Và “Giê-nê-ran”,
Capo.. .  Đầy đủ

Một Ban Phục Vụ!

Sau nữa,  thưa Ngài ,
Thần xin tr ình bày

Đúng hơn là  kể:
Những dịp tế t ,  lễ

Đông đảo “phe ta”
Cùng các “ tướng già” ,
Như Trần Công Thạch

(Oai  mà không. . .  hách!)
Với  Cao Dương Hùng

Vẫn hay đi  cùng
Bên Lê Thành Mỹ.. .

Đã chuẩn bị  kỹ
Gồm bánh lẫn quà. . .
Vật  dụng và. . .  hoa. . .
Rồi  trực chỉ  hướng
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Các nhà Hưu Dưỡng
Thăm các cha,  thày

Mà đến ngày nay
Đã già,  sức yếu. . . .
Tùy Chúa lo l iệu

Một ngày huy hoàng,
Được về Thiên Đàng.. .

Còn nhiều Đệ Tử
Cũng rất  đáng phục:
Phụ giúp Nhà Dòng
Hướng dẫn tân tòng,

Dậy lớp Giáo Lý
Hôn Nhân Dự Bị . . .

Kính x in Thượng Hoàng,
Đừng quên thưởng công

Một cách hậu hĩ
Những người  th iện chí ,

Giúp họ luôn luôn
Khỏe xác,  mạnh hồn. . .

*

Ra khỏi  nước Việt ,
Thần di  chuyển t iếp

Để rồi  dừng chân
Ở Oregon.. .

Cứ theo “ l ịch sử”
Hội Cựu Đệ Tử

-Tại  t iểu bang này-
Năm Chín Mươi Ba,
Đã được thành lập,
Tưng bừng tấp nập,

Với  năm chục người ,
Vào ngày đẹp trời . . .
Nhưng đặc biệ t  nhất

Là sự có mặt
Cha Báu,  họ Trần,
Một v ị  l inh hướng
Quá ư lý  tưởng!
Hội có mục t iêu,

Sơ sơ 3 điều:
“Thân hữu muôn thuở,
-Tương thân tương trợ,

-Yểm trợ Nhà Dòng
Ở tạ i  quê hương”. . .

Các buổi  hội  họp
Vui  “can không nổi” !

Sĩ  số hiện nay
Vừa vặn hai  mươi
(Chưa kể thê tử,

Cũng đông quá cỡ!)
Hội Trưởng đương thời ,

Nổi  t iếng chịu chơi !
(Nhưng không “chơi  chịu”!)
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Là Nguyễn Tường (đen),
Luôn miệng:  “Amen,
Tắt  đèn. . .  đ i  ngủ!”

Thần xin ngả mũ,
Tạm biệt  ra đ i ,
Đến Bắc Cal i ,
Tức San José

(Đấy là  t iếng Mễ)
Còn mang biệ t  danh

“Thung Lũng Hoa Vàng”. . .

Theo thần được biế t
Anh Vũ Đình Thiệp
Là người  khởi  đầu
Việc t ìm đến nhau
Của Cựu Đệ Tử,

Điển hình các “cụ”:
Lạc,  Phúc,  Lý,  Bình,

Khánh, Phiếu,  Phò, Hinh,
Sử, Hùng, Lương, Phó,

Minh,  Khoản,  Tuấn,  Thọ,
Hoàn, Đức và Đàn,

Phi ,  Tài . . .  v.v. . .
Đương kim Hội Trưởng:
-  Như một dũng tướng –
Anh Nguyễn Hữu Tâm!
Đẹp gia i  -  thâm trầm.. .

Theo bản báo cáo
(Chứ thần chẳng. . .  xạo)

Tuổi  các cụ này,
-  Bệ hạ có hay-

Chênh lệch dễ sợ:
Người  hơn “9 bó”,

Kẻ mới. . .  năm nhăm!
Vậy mà anh-em

Hòa đồng ngọt  sớt ,
“Ăn rơ” cá i . . .  ọ t !

Lứa tuổi  trung dung,
Đóng vai  “ trung phong”!

Nhân dịp lễ ,  tế t . . .
Ôi ,  vui  ra phết :

Văn nghệ văn gừng,
Ăn uống tưng bừng!

Đặc biệ t  cơ hội :
“Cha mình” ghé tớ i ,

Thương thăm “phe ta” ,
Chẳng hạn năm qua,
Cha Pháp, Tín,  Lộc
Cha Vang-Việt-Tộc. . .
Thánh lễ  trước t iên,

Sau phần th iêng l iêng,
Cha-con họp mặt ,

Tâm t ình. . . .  Ca hát . . . .
Dĩ  nhiên “ la i  ra i ”

Vẫn là . . .  “ truyện dài” !

Thần xin tóm tắ t
Trong một câu ngắn:

Đệ Tử-Bắc Cal i
Dù đứng hoặc đi . . .
Dẫu trẻ hay lão. . .

Bất  chấp giông bão,
Luôn nhớ năm nào,
Lời  của Cha Đào:
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“Đệ Tử hãy sống:
Đầu cao mắt  sáng!”

*
Kính tâu Ngọc Hoàng!

Và trạm cuối  cùng,
Một vùng nắng ấm,

Tình người  sâu đậm,
“Dễ đến khó đi” ,

Là Nam-Cal i ,
Nơi  Hội  Đệ Tử

Gồm toàn. . .  “ thứ dữ”!
. . .  Thần chỉ  đùa chơi ,

Cho vui  cuộc đời .
Thành thật  mà nói :

Họ chỉ  ngày,  tố i
“Cơm nhà-Ngà voi” ,

Lo phục vụ thôi !
Thế nên bị . . .  nhại :

“To đầu mà dại ! ”
Vậy mà chẳng chừa. . .

Nay vẫn như xưa:
“Chuyện nhà th ì  nhác,
“Việc bác,  ưa. . .  vác!”

Ngọc Hoàng nhớ không,
Đặc San An Phong,

Giờ thần t iế t  lộ
Để bệ hạ rõ:

Chính Nam Cal i
Đã lo chắt  chiu

Từ Ban Biên Tập
Đến tay Kỹ Thuật ,
Mất ngủ,  quên ăn,

Dù bà xã nhằn. . .
Vẫn quyết  hoàn tấ t

Một “s iêu” tuyệt  tác!
Nhưng phải  ca ngợi

Công lao v ĩ  đạ i
Là Nguyễn Hùng Cường,

Tài  sức phi  thường!

Rồi  như dự t ính,
Đúng ngày đã định:

Lễ Thánh An Phong,
Ở tạ i  Nhà Dòng,

Xứ Mẹ Cứu Giúp,
-Mãi  tận Long Beach-
Đặc San “Về Nguồn”

Ra mắt  bà con. . .
Sau một thánh lễ ,
Ba Cha đồng tế:
Kể như quá hên,

Ngoài  Cha Bề Trên,
Còn có Cha Tín,

Vị  “khách” thứ “x ịn” ,
Mới từ Việt  Nam,

Qua Mỹ “ tham quan”. . .
Thần xin “bật  mí”
“Sự cố” g iá  tr ị ” ,

Biểu tượng “về nguồn”:
Cha Phan Phát  Huồn!

Ngài  b ị  l iệ t  nặng
Qua bao năm tháng,

Lệ thuộc xe lăn
Hoặc người  bế nâng. . .

Vậy mà những dịp
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Con cái  nhộn nhịp,
Họp mặt thân thương.. .

Cha đến vui  chung!

Rồi  cuộc ra mắt
Đặc San sâu sắc,
Hết  sức tuyệt  vời ,
Hiếm có trên đời !

Cách r iêng Cha Tín,
Sau phút  b ịn r ịn,
Đã rất  vui  chơi ,

Như thuở “Vào Đời” !

Thần xin báo cáo
Là trong năm ngoái

Hội Nam Cal i
Buồn, vui  song-th ì :
Vui ,  thần đã thuật ,

Buồn,. . .  ô i  đứt  ruột ,
Bởi  ha i  đám tang:

Anh Nguyễn Văn Long,
Sức còn mạnh mẽ,

Tuổi  cũng khá trẻ. . .
Nhưng Chúa quan phòng

Đã quá thương Long
Nên cuối  tháng 8,

Ngày “hai  mươi  bảy”,
Linh hồn An Tôn,
Về cõi  trường tồn!

Thế rồi  tháng 9,
Từ Chân Trời  t ím,
Bay về t in buồn:

Cha Phan Phát  Huồn
Bất ngờ vĩnh biệ t ,
Để lạ i  thương t iếc

Cho biế t  bao người ,
Cho cả cuộc đời !
Cha từng dậy dỗ
Đàn con Đệ Tử.

Cha dành thời  g ian
Biên soạn kiên tâm

“Việt  Nam Giáo Sử”,
Tác phẩm bất  tử!

Cha từng nêu gương,
Phục vụ quê hương
Khi làm Tuyên Úy
Giữa các chiến s ĩ ,
Cha rất  k iêu hùng,

Đạo đức,  oai  phong. . .
Những ngày tù ngục

Cha không khuất  phục!
Ngàn khẩu A -KA

Nằm dưới  chân cha!
Cha có Thánh Giá,
Nghĩa là  có Chúa!

Ngày t iễn đưa cha,
Đoàn con. . .  lệ  nhòa!

Thánh Thượng.. .  Kính cẩn,
Năm cùng tháng tận,
Họp mặt cuối  cùng

Quyết  phải  tưng bừng,
Với  nhiều t iế t  mục,

Nhưng đặc biệ t  nhứt
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-Bệ hạ biế t  không,
Một năm chờ trông-
Hội vừa được hưởng
Cha tân l inh hướng!

-Tuy già,  vẫn cần
Một cha dẫn. . .  đầu!-

Tên cha là  Thạch,
Cha thật  số dzách!

Thế rồi  “phe ta”
Cùng hát  thánh ca:

“Vinh danh Thiên Chúa
Trên trời  cao cả!
Dưới  thế bình an

Cho người  th iện tâm!” . . .
*

Kính thưa Bệ Hạ
“Hai  ba”,  tháng Chạp,

Thần đã lên đây
Thì dưới  đ ịa  cầu,
Các Hội Đệ Tử

Cũng đều dự trữ
“Tống cựu nghinh tân”,
Tiễn Mùi,  đón Thân,

Dê đi ,  Khỉ  lạ i ,
Cả hai  con giáp,

Đều rất  g iống. . .  người :
Ở điểm hay. . .  cười !

Con th ì  “khị t ,  khị t ! ” ,
Để khoe. . .  “đỏ đí t ” ,

Con lạ i  “be he!”
Biểu diễn “g ià  dê”!

Thôi , . . . thần kính cẩn

“Khai  báo thành khẩn”:
Bài  Sớ của thần

Đã “poanh phi  nan”!

Kính tâu Bệ Hạ,
Thần xin lạy tạ !

Trước khi  lu i  chân,
Thần xin k ính dâng

Một món quà quí
Của Hội Đệ Tử,
Ấy là  Tập San

“Mẹ và Mùa Xuân”!

Thần xin cáo biệ t ,
Để ra cho kịp,

Chuyến xe cuối  cùng:
-Hỏa Tiễn Thiên Cung-

Mà về trần g ian
Trước giờ Giao Thừa!

“Bái . . .ba i . . .  Bệ Hạ!. . . .

(Bài Sớ này do CĐT Đào Quang Mỹ đã thâu âm 
lén được trên Cửa Trời, ngày 23 tháng Chạp Âm 
Lịch. DVD-Liklileaks này hiện biếu không ở văn 
phòng Gia Đình An Phong Toàn Cầu. Mau đến 
lấy ngay, kẻo hết!)
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I – YÙ NGHÓA XUAÂN VAØ TEÁT

1. Moät naêm nöõa laïi ñeán vôùi caûnh Xuaân töôi ñeïp, 
khí Xuaân aám aùp, tình Xuaân noàng naøn vaø loøng Xuaân 
phôi phôùi. Xuaân ñeán, Xuaân ñi roài Xuaân laïi ñeán theo 
söï vaän haønh ñeàu ñaën cuûa Trôøi Ñaát, vaïn vaät; ñoù laø 
ñònh luaät tuaàn hoaøn baát di baát dòch cuûa Taïo Hoùa, maø 
moãi sinh vaät ñeàu bò chi phoái. Muøa Xuaân laø khí tieát 
cuûa ñaát trôøi, laø thôøi ñieåm khôûi ñaàu chu kyø thôøi gian 
cuûa moät naêm. Cöù moãi laàn Xuaân ñeán laø moãi laàn theâm 
moät tuoåi ñôøi vaø con ngöôøi thöôøng ngaäm nguøi cho 
nhöõng muøa Xuaân ñaõ ñi qua. Boán muøa cöù thaûn nhieân 
vaàn vuõ nhòp nhaøng theo qui luaät tuaàn hoaøn: xuaân, haï, 
thu, ñoâng. Moïi loaøi, moïi vaät sinh tröôûng theo söï vaän 
haønh cuûa vuõ truï, vaø bieán ñoåi theo qui luaät cuûa Taïo 
hoùa: moãi ngaøy maët trôøi moïc vaøo buoåi saùng, leân ñænh 
ñaàu thì ñuùng ngoï, chuyeån daàn veà xeá chieàu, roài ñeán 
ñeâm; heát haï tôùi thu, ñoâng qua thì xuaân ñeán. Khí tieát 
muøa Ñoâng laïnh leõo, qua ñaïi haøn (cöïc laïnh) thì aám 
daàn roài chuyeån qua muøa Xuaân: 

“Traùi ñaát vaãn xoay töø vaïn thuôû,
Ñoâng qua thôøi phaûi tôùi Xuaân sang”.

Khí haäu muøa Xuaân laïi töôi maùt, deã chòu nhaát trong 
boán muøa cuûa naêm. Caûnh vaät muøa Xuaân töôi saéc vì 
muoân vaät ñöôïc hoài sinh sau moät thôøi gian loät xaùc do 
thôøi tieát nghieät ngaõ cuûa muøa Ñoâng: khí Xuaân aám aùp 
töôi maùt; söông Xuaân toâ ñieåm ngaøn caây ngoïn coû, caây 
coái xanh töôi; möa Xuaân laám taám nheï rôi. Coù theå 
noùi muøa Xuaân laø muøa cuûa caây coû xanh töôi, muøa cuûa 
boâng hoa ñaâm choài naåy loäc, laù non môn môûn, chim 
choùc ca haùt líu lo, ong böôùm chaäp chôøn treân muoân 
hoa khoe saéc. Hôn nöõa, muøa Xuaân laïi coøn laø muøa coù 
nhieàu Leã hoäi, muøa cuûa daäp dìu taøi töû giai nhaân daïo 
chôi treân nhöõng baõi coû xanh rôøn, xen laãn nhöõng caønh 
leâ traéng ñieåm moät vaøi boâng hoa, muøa cuûa ngöïa xe nhö 
nöôùc, aùo quaàn nhö neâm, giaøn traûi khaép phoá phöôøng 
ñoâng nghòt, maø Thi Só Nguyeãn Du ñaõ phaùc hoïa caû 
moät caûnh saéc Xuaân thaät tuyeät myõ trong Truyeän Kieàu:  

“Ngaøy Xuaân con eùn ñöa thoi,
Thieàu quang chín chuïc, ñaõ ngoaøi saùu möôi.

Coû non xanh taän chaân trôøi,
Caønh leâ traéng, ñieåm moät vaøi boâng hoa.

Thanh Minh trong tieát thaùng ba,

Leã laø taûo moä, hoäi laø ñaïp thanh.
Gaàn xa noâ nöùc yeán anh,

Chò em saém söûa, boä haønh chôi Xuaân.
Daäp dìu taøi töû giai nhaân,

Ngöïa xe nhö nöôùc, aùo quaàn nhö neâm”...

Muøa xuaân traøn ñaày hoa nôû saéc töôi, ñaëc bieät laø hoa 
mai, hoa anh ñaøo. Khi hoa ñaøo nôû thì thaáy coù OÂng Ñoà 
giaø baøy möïc Taøu giaáy ñoû giöõa phoá chôï, ñeå vieát thueâ 
nhöõng Caâu Ñoái Teát cho khaùch. Hình aûnh OÂng Ñoà giaø 
maø taùc giaû Vuõ Ñình Lieân moâ taû, ñaõ gaén lieàn vôùi muøa 
Xuaân, gaén lieàn vôùi ngaøy Teát, gaén lieàn vôùi Caâu ñoái, 
gaén lieàn vôùi Daân Queâ Vieät Nam:

“Moãi naêm hoa ñaøo nôû,
Laïi thaáy OÂng Ñoà giaø,

Baøy Möïc Taøu, giaáy ñoû,
Beân phoá ñoâng ngöôøi qua.
Bao nhieâu ngöôøi thueâ vieát,

Taám taéc ngôïi khen taøi,
Hoa tay thaûo nhöõng neùt,

Nhö phöôïng muùa roàng bay”.

Caûnh vaät cöù xoay vaàn luaân vuõ theo thôøi gian. Voøng 
thôøi gian cuûa Ñaát Trôøi thì lieân keát baát taän, coøn voøng 
thôøi gian cuûa con ngöôøi thì giôùi haïn, khoâng vöôït quaù 
traêm naêm. Nhìn ñôøi, chuùng ta, khoâng nhöõng chæ nhìn 
thaáy tuoåi thanh xuaân, maø coøn nhìn thaáy caû nhöõng 
giaây phuùt quaïnh hiu cuûa muøa Thu, hoaøng hoân xeá 
chieàu, ñöa daàn con ngöôøi vaøo nôi mieân vieãn, vì heát 
Xuaân thì caûnh cuõng uùa taøn, saéc cuõng phai nhaït, ngay 
caû ong böôùm cuõng ra chieàu phoâi pha. Do ñoù, chuùng ta 
phaûi chuaån bò cho cuoäc soáng mai sau:

“Coøn Xuaân, ong böôùm daäp dìu,
Heát Xuaân, ong böôùm ra chieàu phoâi pha”.

Xuaân Ñaát Trôøi, Teát Loøng Ngöôøi
Peter Laân Nguyeãn
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2. Noùi ñeán Xuaân laø noùi ñeán Teát. Xuaân laø cuûa Ñaát-
Trôøi maø Teát laø do con ngöôøi ñaët ra. Teát laø moät truyeàn 
thoáng Vaên hoùa toát ñeïp cuûa Daân Vieät, laø di saûn cuûa 
cha oâng ñeå laïi cho con chaùu höôûng duïng. Ai cuõng 
mong chôø vaø ñoùn Teát vôùi nieàm haân hoan, vui söôùng. 
Thöôøng moãi Daân toäc ñeàu aên möøng leã Teát, nhöng tuøy 
theo quan nieäm, yù nghóa, muïc ñích vaø thôøi tieát vaän 
haønh, maø moãi nöôùc cöû haønh ngaøy Teát theo thôøi gian 
khaùc nhau. Caùc nöôùc ôû phöông Taây vaø moät soá nöôùc 
phöông Ñoâng cöû haønh Teát vaøo ngaøy moät Thaùng Gieâng 
theo Döông Lòch cuûa naêm môùi. Haàu heát caùc nöôùc ôû 
phöông Ñoâng ñeàu aên möøng Teát theo AÂm Lòch, nhöng 
chæ coù Trung Hoa vaø caùc nöôùc aûnh höôûng saâu ñaäm 
Vaên hoùa cuûa Trung Hoa nhö: Vieät Nam, Trieàu Tieân, 
Moâng Coå, môùi aên Teát ñuùng ngaøy moàng moät Thaùng 
Gieâng theo AÂm Lòch. Tuy moãi Daân toäc aên möøng Teát 
vôùi nhöõng taäp tuïc caù bieät vaøo nhöõng thôøi ñieåm khaùc 
nhau, nhöng phaàn lôùn vaãn khoâng ra ngoaøi muøa Xuaân. 

Moät naêm môùi ñöôïc keå töø moàng moät Teát (thöôøng goïi 
laø Teát Nguyeân Ñaùn, Teát Vieät Nam hay Teát Ta) cho 
ñeán heát nöûa ñeâm ba möôi Thaùng Chaïp (30 Teát), tính 
theo AÂm Lòch, khaùc vôùi Teát Taây laø Teát Döông Lòch. 
Teát Nguyeân Ñaùn theo töø nguyeân: Teát laø do ñoïc traïi töø 
chöõ “Tieát” cuûa Ngöôøi Taøu, Nguyeân laø ñaàu tieân, Ñaùn 
laø buoåi sôùm. 

Döông Lòch laø lòch do Ñöùc Giaùo Hoaøng Gregory thöù 
13 soaïn ra cho caùc nöôùc theo Ñaïo Coâng Giaùo, döïa 
theo chu kyø vaän haønh cuûa maët trôøi, laáy naêm Chuùa 
Giaùng Sinh laøm naêm khôûi ñieåm. Nguyeân thuûy cuûa 
naêm Döông Lòch baét ñaàu vaøo muøa Xuaân, Thaùng Ba, 
vì muøa Xuaân laø muøa khôûi ñaàu cho caùc chieán traän cuûa 
La Maõ; coøn Thaùng Ba coù teân laø Mars. Veà sau, vì 
bieân cöông chieán söï roäng lôùn, quaân só khoâng kòp trôû 
veà laøm ruoäng ñoàng, neân Tarquinius Priscus, vò Vua 
thöù V cuûa La Maõ, môùi dôøi ngaøy ñaàu naêm veà tröôùc hai 
thaùng, laáy teân laø Janos, töø ñoù coù teân Janvier. Döông 
Lòch hay Lòch Coâng Nguyeân, coøn goïi laø Taây Lòch, laø 
lòch maø caû theá giôùi ñang söû duïng hoâm nay. 

AÂm Lòch laø lòch do Ngöôøi Taøu laøm ra. Ngöôøi Taøu 
laøm lòch döïa theo söï vaän chuyeån cuûa maët traêng vaø 
maët trôøi trong moät naêm. Lòch cuûa Ngöôøi Taøu tính 
caû Döông Lòch vaø AÂm Lòch neân ñöôïc goïi laø “AÂm 
Döông Lòch” hay “AÂm Lòch” (vì naêm ñöôïc tính theo 
maët trôøi vaø thaùng ñöôïc tính theo maët traêng). Vì maët 
traêng quay chung quanh traùi ñaát moät voøng chæ coù 29 
ngaøy röôõi, cho neân moãi thaùng cuûa AÂm Lòch chæ coù 
29 hay 30 ngaøy; trong khi ñoù, quaû ñaát quay chung 
quanh maët trôøi phaûi maát hôn 365 ngaøy. Do ñoù, sau 
moät Naêm AÂm Lòch thì laïi thieáu maát hôn möôøi ngaøy so 
vôùi Naêm Döông Lòch. Chính vì vaäy, ñeå cho thaùng bôùt 
cheânh leäch theo töøng muøa, Ngöôøi Taøu thænh thoaûng 
phaûi theâm moät thaùng nhuaän, töùc laø Naêm Nhuaän coù 13 
thaùng. Nhöõng nhaø Thieân Vaên Hoïc cuûa Taøu cöù tieáp 
tuïc nghieân cöùu vaø ñieàu chænh ñeå thôøi tieát öùng vôùi muøa 
maøng cho hôïp vôùi coâng vieäc ñoàng aùng. 

Maõi ñeán theá kyû thöù 3 tröôùc TL, döôùi Thôøi Taây Haùn, 
Ngöôøi Taøu môùi khaùm phaù ra caùch tính thôøi tieát kieåu 
môùi chính xaùc hôn, goïi laø “Phöông Phaùp Nhò Thaäp Töù 
Tieát”. Theo phöông phaùp naøy, ngöôøi ta xaùc ñònh 24 
ñieåm treân voøng hoaøng ñaïo. Moät naêm ñöôïc chia laøm 
24 tieát, moãi thaùng coù hai tieát, trung bình 15 ngaøy laø 
moät tieát. Tröôøng hôïp moät thaùng khoâng coù caû “Tieát” 
laãn “Khí” xaûy ra, thì ngöôøi ta phaûi theâm vaøo moät 
thaùng nhuaän keá tieáp, ñeå cho moät naêm luoân baét ñaàu 
vaøo “Tieát Laäp Xuaân”, maø Ngöôøi Taøu goïi laø “Tieát 
Nguyeân Ñaùn”, coøn Ngöôøi Vieät goïi laø Teát Nguyeân 
Ñaùn, töùc Teát Vieät Nam.  

Lòch cuûa Vieät Nam ngaøy xöa cuõng döïa vaøo phöông 
phaùp cuûa Ngöôøi Taøu, Thaùng Gieâng khôûi ñieåm töø 
Thaùng Daàn laø luùc chuoâi Sao Baéc Ñaåu chæ veà phöông 
Daàn. Veà sau, nöôùc ta coù caùc nhaø Thieân Vaên gioûi nhö 
Leâ Quyù Ñoân, Nguyeãn Höõu Thaän laøm lòch tính theo söï 
chuyeån vaän cuûa caùc haønh tinh, coù khaùc ñoâi chuùt vôùi 
Lòch cuûa Taøu. 

Ngöôøi Taøu vaø Ngöôøi Vieät Nam cuõng ñaët ra 12 con 
giaùp töông öùng moãi con moät naêm cho troïn chu kyø 12 
naêm nhö: Tí, Söûu, Daàn, Meïo, Thìn, Tò, Ngoï, Muøi, 
Thaân, Daäu, Tuaát, Hôïi (chuoät, traâu, coïp, meøo, roàng, 
raén, ngöïa, deâ, khæ, gaø, choù, heo). Moãi ngöôøi sinh ra 
naêm naøo thì coù laù soá töû vi söôùng hay khoå töông öùng 
vôùi con vaät naêm aáy. 

Teát baét ñaàu coù töø Ñôøi Nguõ Ñeá, Tam Vöông. Ñôøi 
Tam Vöông (goàm Nhaø Haï, Nhaø Thöông, Nhaø Chu), 
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thì Nhaø Haï chuoäng maøu ñen neân choïn Thaùng Daàn 
(Thaùng Gieâng) laøm thaùng ñaàu naêm aên Teát. Moãi trieàu 
ñaïi keá tieáp choïn moãi thaùng khaùc nhau ñeå aên Teát. Duy 
chæ coù Ñôøi Ñoâng Chu, Nhaø Haùn aên Teát vaøo Thaùng 
Daàn nhö Nhaø Haï. Caùc Vua chuùa xöa kia choïn thaùng 
ñaàu naêm aên Teát laø döïa vaøo yù nghóa cuûa Thieân-Ñòa-
Nhaân (giôø Tyù chæ Trôøi, giôø Söûu chæ Ñaát, giôø Daàn chæ 
Ngöôøi).

Daân Vieät Nam höôûng nhieàu caùi Teát trong moät naêm 
nhö : Teát Khai Haï, Teát Raèm Thaùng Gieâng, Teát Thanh 
Minh, Teát Trung Nguyeân, Teát Trung Thu... Nhöng 
caùi Teát lôùn nhaát, mang nhieàu yù nghóa thieâng lieâng vôùi 
nhieàu sinh khí vui nhoän vaø goùi gheùm nhieàu Tình Töï 
Daân Toäc nhaát, vaãn laø Teát Nguyeân Ñaùn. Teát Nguyeân 
Ñaùn laø moät caùi Teát lôùn nhaát cuûa Daân Vieät veà moïi 
phöông dieän: aên Teát lôùn nhaát vaø laâu nhaát vôùi chi tieâu 
nhieàu nhaát cho vieäc mua saém caùc moùn aên Truyeàn 
thoáng, cho vieäc trang trí trong nhaø vaø tu boå söûa sang 
nhaø cöûa vaø Baøn Thôø Toå Tieân vôùi ñaày ñuû ñoà cuùng oâng 
baø, vieäc bieáu Teátø, vieäc lì xì, vieäc aên chôi tieâu khieån, 
keå caû vieäc may saém ñoà môùi cho moãi nguôøi, nhaát laø 
con treû. 

Xuaân ñi, Xuaân ñeán roài Xuaân laïi veà. Moãi laàn Xuaân veà 
Teát ñeán, ai cuõng caûm thaáy laâng laâng trong loøng nhö 
ñang mong ñôïi moät caùi gì môùi meû, may maén, ñeán vôùi 
moïi ngöôøi. Ngöôøi Vieät Nam choïn Leã Teát vaøo muøa 
Xuaân raát thích hôïp cho vieäc höôûng thuï, aên chôi, vì 
thôøi gian trong muøa Xuaân ñöôïc raûnh roãi “Gieâng, Hai, 
ngaøy roäng thaùng daøi”, vaø vaät chaát töông ñoái cuõng 
sung maõn sau muøa thu hoaïch cuûa naêm. Teát laø ngaøy 
leã lôùn vaø quan troïng nhaát trong naêm, cho neân ngöôøi 
ngöôøi mong chôø vaø ñoùn Teát vôùi nieàm haân hoan, vui 
söôùng. Teát cuûa Daân Toäc Vieät Nam ñaõ trôû thaønh moät 
taäp tuïc coá höõu, moät Truyeàn thoáng cao quí, moät di 
saûn thieâng lieâng, ñaõ aên saâu vaøo taâm huyeát moãi Daân 
Vieät trong suoát cuoäc ñôøi. Do ñoù, vaøo dòp Xuaân veà, 
Teát ñeán, duø boân ba ôû xöù ngöôøi, hoaëc taûn maùc laøm aên 
phöông xa, con chaùu cuõng phaûi lo toan thu xeáp, gaùc 
boû coâng vieäc, mau trôû veà nhaø tröôùc ngaøy ba möôi 
Teát, ñeå ñoaøn tuï vôùi oâng baø, cha meï vaø ngöôøi thaân, ñeå 
cuøng chung höôûng baàu khí ñaàm aám cuûa gia ñình, gia 
toäc, tröôùc khi ñoùn möøng giaây phuùt thieâng lieâng cuûa 
naêm môùi:

 “Duø ai buoân ñaâu baùn ñaâu,
Ngaøy ba nöôi Teát, cuõng mau veà nhaø”.

II – NGÖÔØI VIEÄT NAM MÖØNG XUAÂN AÊN TEÁT 
THEÁ NAØO?

YÙ nghóa Teát thaät phong phuù: chæ moät chöõ “Teát” ñaõ 
gôïi laïi caû moät Giaù trò Truyeàn Thoáng Vaên Hoùa Daân 
Toäc trong moãi ñaàu oùc Daân Vieät: Teát khoâng nhöõng chæ 
coù nhöõng hình aûnh queâ höông thaân thöông gôïi nhôù, 
maø coøn coù caû moät chuoãi Sinh hoaït Truyeàn thoáng ñaëc 
bieät cuõng laàn löôït hieän veà trong suy tö cuûa chuùng 
ta: töø vieäc saém söûa ñoà duøng nhö hoäp baùnh möùt, döa 
haáu, caùc loaïi röôïu, caùc chaäu mai, lan, cuùc, truùc, baùnh 
chöng, baùnh teùt, döa haønh, cuû kieäu, ñeán vieäc mua 
saém quaàn aùo môùi cho con chaùu, lo söûa sang nhaø cöûa, 
trang trí baøn thôø, trang hoaøng tranh Teát, baøy bieän 
Caâu Ñoái Teát vaø caønh mai hay caønh ñaøo, vôùi moät vaøi 
phong phaùo. Teát laø nieàm vui, laø thôøi ñieåm ñöôïc nghæ 
ngôi, aên chôi thöôûng thöùc caùc thuù vui nhö muùa laân, 
caùc troø chôi giaûi trí, caùc leã hoäi, thi Hoa haäu, thi ca 
haùt xöôùng, keå caû nhöõng taäp tuïc neân laøm vaø neân traùnh 
trong nhöõng ngaøy Teát, cuõng nhö chia seû tình yeâu 
thöông vôùi keû soáng cuõng nhö keû cheát vaø öôùc mong 
ñoåi môùi cuoäc soáng vôùi nieàm hy voïng, tin töôûng laïc 
quan trong töông lai. Teát laø dòp caû gia ñình ñoaøn tuï lo 
cuùng kieán oâng baø, Toå Tieân, Trôøi - Ñaát  - Thaàn linh, 
chuùc Teát oâng baø, cha meï vaø ngöôøi lôùn roài ñöôïc tieàn 
möøng tuoåi (lì xì)… Duø ñoùn Xuaân kieåu naøo ñi nöõa, thì 
Ngöôøi Vieät Nam thöôøng möøng Xuaân aên  Teát Truyeàn 
Thoáng mang Trieát lyù Nhaân baûn sau ñaây:

1. Cöû haønh Leã Tröø Tòch vaøo luùc Giao Thöøa (quen 
goïi Ñoùn Giao Thöøa):
Vaøo ñeâm ba möôi Teát, ngöôøi ta baøy höông aùn ôû giöõa 
saân ñeå cuùng Giao Thöøa, goàm cöû haønh Leã Tröø Tòch vaø 
cuùng Gia Tieân, ñeå “Toáng cöïu, ngheânh taân”, nghóa laø 
tieãn ñöa vò Haønh Khieãn cuõ, ñoùn röôùc vò Haønh Khieån 
môùi, öôùc mong toáng xuaát nhöõng gì xui xeûo, baát haïnh 
trong naêm qua, ñeå nghinh ñoùn nhöõng gì toát laønh, may 
maén cuûa naêm môùi mang laïi. Ñuùng 12 giôø ñeâm, gia 
chuû ñoát phaùo ñoùn Giao Thöøa khôûi ñaàu cho naêm môùi 
(Giao Thöøa laø giaây phuùt thieâng lieâng nhaát cuûa naêm, 
giaây phuùt gaëp gôõ cuûa naêm cuõ chaám döùt vôùi phuùt giaây 
naêm môùi baét ñaàu vaøo luùc 12 giôø ñeâm) vaø cöû haønh leã. 
Nguyeän caàu xong, laïi ñoát phaùo möøng, roài gia tröôûng 
coi höôùng “Xuaát haønh ñaàu naêm”. Theo Giaùo só Ngöôøi 
YÙ teân Marini, soáng ôû Ñaøng ngoaøi vaøo theá kyû thöù 17, 
thì vaøo luùc Giao Thöøa, moïi ngöôøi phaûi môû roäng nhaø 
cöûa ñeå ñoùn oâng baø, Toå Tieân veà aên Teát vôùi con chaùu 
cho ñeán heát ngaøy moàng 3 Teát. Trong 3 ngaøy aáy, con 
chaùu phaûi chuaån bò ñaày ñuû thöùc aên, ñoà uoáng, choã nghæ 
cho oâng baø. Trong nhöõng ngaøy Teát, Daân Vieät coøn 
coù tuïc xoâng ñaát, traùnh gioâng, cöû queùt nhaø... Nhöng 
muoán “Ngheâng taân”, muoán canh taân taâm hoàn thì phaûi 
“Toáng cöïu”, vì caùi cöïu coù ñi thì caùi taân môùi ñeán. Dó 
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nhieân ai cuõng mong öôùc caùi “Taân” toát hôn, ñeïp hôn, 
hoaøn chænh hôn.

Sau khi ñoùn Giao Thöøa, cöû haønh Leã Tröø Tòch ôû nhaø 
xong, caùc Phaät töû thöôøng ñi “Haùi loäc ñaàu Xuaân”. Hoï 
ñeán chuøa xin xaêm, boác xaêm vaø caàu khaán xin Trôøi Phaät 

ñoä trì gia ñaïo ñöôïc an vui, boån maïng maïnh khoûe vaø 
gaëp nhieàu phuùc lôïi cho  naêm. Luùc trôû veà, moãi ngöôøi 
haùi moät caønh caây hay moät caønh hoa ñem veà nhaø, goïi 
laø “Haùi loäc”. Haùi caønh loäc ñoù laø coù yù “Xin Loäc” cuûa 
Trôøi Ñaát, Thaàn Phaät ban cho. 

Coøn Ngöôøi Coâng Giaùo, sau khi ñoïc kinh taïi nhaø, hoï 
coøn ñeán nhaø thôø cuøng hieäp thoâng trong Thaùnh Leã 
Möøng Taân Nieân, tröôùc ñeå caûm taï hoàng aân Chuùa ñaõ 
ban cho moïi ngöôøi ñöôïc bình an trong naêm cuõ, xin tha 
thöù nhöõng loãi laàm ñaõ laøm maát loøng Chuùa, höùa khoâng 
taùi phaïm loãi cuõ vaø seõ canh taân taâm linh ñeå coù cuoäc 
soáng thaùnh thieän hôn, vaø xin Chuùa tieáp tuïc gìn giöõ 
vaø tuoân ñoå moïi aân laønh trong naêm môùi, khoâng nhöõng 
cho baûn thaân caù nhaân mình, maø cho caû gia ñình nöõa, 
Tieáp theo, moïi tín höõu cuøng chuùc möøng nhöõng ñieàu 
toát ñeïp cho nhau veà söùc khoûe, nhaát laø ñöôïc theâm tuoåi 
theâm khoân ngoan vaø thaùnh ñöùc, roài mang “Loäc” veà 
nhaø: 

2. Töôûng nhôù ñeán Toå Tieân ñaõ qua ñôøi:
Ñoái vôùi ngöôøi quaù coá, Daân Vieät thöôøng toå chöùc nhieàu 
nghi leã trong dòp Teát ñeå kính troïng vaø baøy toû loøng 
bieát ôn cuûa con chaùu ñoái vôùi oâng baø:
* Thöôøng tröôùc ngaøy Teát, ngöôøi gia tröôûng ñaõ phaûi 
laøm Leã Moäc Duïc, lau röûa baøi vò, baøn thôø vaø ñoà thôø. 
Treân baøn thôø luùc naøo cuõng khoùi höông nghi nguùt ñeâm 
ngaøy, hoa quaû vaø nhöõng maâm coã Teát thònh soaïn, ñeå 
môøi oâng baø veà aên Teát vôùi con chaùu cho ñeán ngaøy Leã 
Hoùa Vaøng (thöôøng ñeán ngaøy moàng ba Teát hoaëc laâu 
hôn)

* Trong ba ngaøy Teát, taïi moãi gia ñình, moãi ngaøy hai 
laàn ñeàu coù maâm côm cuùng oâng baø, cha meï ñaõ qua 
ñôøi. Treân baøn thôø luùc naøo cuõng ñaày hoa laù vaø Maâm 
Nguõ Quaû beân khoùi traàm höông nghi nguùt, ñeå töôûng 
nhôù tieân nhaân. 
- Leã Coã Ñôm: Trong ngaøy ñaàu naêm, con chaùu ñeán 
leã Gia Tieân taïi nhaø gia tröôûng vaø ngöôøi gia tröôûng 
phaûi lo thieát ñaõi coã baøn. Nhöng vaøo ngaøy moàng hai 
Teát, con chaùu phaûi chung coå mang tôùi nhaø ngöôøi gia 
tröôûng ñeå laøm “Coã Ñôm”. Ngöôøi gia tröôûng ñaët taát 
caû coã leân baøn thôø Toå Tieân, ñôïi heát moät tuaàn nhang, 
nhöõng coã baøn naøy ñöôïc doïn xuoáng ñeå taát caû con chaùu 
cuøng aên. Nhöõng con gaùi ñaõ ñi laáy choàng xa, thì ngaøy 
moàng ba cuõng phaûi mang coã veà cuùng gia tieân nhaø 
mình. Coøn nhöõng ngöôøi khoâng veà ñöôïc, thì vaãn göûi 
ñoà leã vaø tieàn nhôø ngöôøi gia tröôûng ñeå goùp coã cuùng 
cha meï. Vieäc laøm Coã Ñôm tuøy theo tình traïng giaøu 
ngheøo khaùc nhau, nhöng cho duø coù ñôn sô ñi nöõa 
cuõng phaûi coù ñuû nhöõng leã cuùng baùi nhö cheø, xoâi, traàu 
cau, röôïu, vaøng höông. Leã Coã Ñôm vaøo ngaøy Teát coù 
moät yù nghóa raát ñeïp: tröôùc heát laø ñeå con chaùu toû loøng 
bieát ôn toå tieân, sau laø ñeå anh chò em, chuù baùc, coâ dì, 
nhaân dòp naøy ñöôïc cuøng nhau toaøn gia sum hoïp, ñeå 
cuøng nhaéc laïi nhöõng kyû nieäm cuûa oâng baø, cha meï ñaõ 
khuaát.

- Cuùng côm vaø Maâm quaû: Trong ba ngaøy Teát, moãi 
gia ñình moãi ngaøy hai laàn ñeàu coù maâm côm cuùng caùc 
cuï. Treân baøn thôø luùc naøo cuõng ñaày hoa laù vaø maâm 
quaûbeân khoùi traàm höông nghi nguùt, ñeå töôûng nhôù oâng 
baø vaø thaân nhaân ñaõ lìa ñôøi. Maâm Quaû thöôøng coù ñuû 
naêm loaïi traùi caây goïi laø nguõ quaû nhö döøa, ñu ñuû, xoaøi, 
sung, maõng caàu (cho deã nhôù: döøa ñuû xaøi sung maõn). 
Ñeán saùng ngaøy moàng boán, ngöôøi ta laøm leã cuùng tieãn 
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ñöa caùc cuï, goïi laø “Cuùng tieãn oâng Vaõi”. Tuy noùi cuùng 
Toå Tieân ba ngaøy, nhöng cuõng coù nhaø cuùng moät hai 
ngaøy laø ñaõ tieãn oâng Vaõi roài. Sau leã cuùng tieãn oâng 
Vaõi laø Leã Hoùa Vaøng, nghóa laø bao nhieâu vaøng maõ ñaõ 
cuùng trong ngaøy Teát, ñeàu ñem ñoát heát sau tuaàn cuùng 
tieãn caùc cuï. Khi vaøng ñoát gaàn heát, ngöôøi ta ñoå vaøo 
ñoáng tro vaøng moät cheùn röôïu cuùng, ñeå oâng baø nhaän 
ñöôïc vaøng maø tieâu duøng ôû coõi aâm. Saùng ngaøy moàng 
boán, caùc con chaùu thöôøng teà töïu taïi nhaø gia tröôûng ñeå 
cuøng nhau aên uoáng keát thuùc ngaøy Teát. 

- Leã Taûo Moä:  Vaøo dòp Teát, con chaùu thöôøng ñi vieáng 
moä oâng baø, cha meï vaø ngöôøi thaân ñeå toû loøng hieáu 
thaûo ñoái vôùi ngöôøi quaù coá. Khi vieáng moä, con chaùu 
caàn söûa sang nhöõng phaàn hö cuûa moä, queùt doïn saïch 
seõ chung quanh moä, roài söôûi aám moä baèng caùch thaép 
höông nhang, vaø daâng hoa, leã vaät, baøy coã ñeå cuùng 
vaùi oâng baø, cha meï. Daân Vieät tin töôûng, nhôø moà cao, 
maû aám maø oâng baø, cha meï phuø hoä cho con chaùu ñöôïc 
bình an vaø laøm aên phaùt ñaït...

3. Caûm taï Trôøi Ñaát vaø Thaàn linh:
Con ngöôøi khoâng theå soáng ngoaøi Trôøi Ñaát, nhöng 
laø moät keát hôïp ñoàng ñieäu giöõa Trôøi - Ñaát - Ngöôøi 
(Thieân-Ñòa-Nhaân). Thieân - Ñòa - Nhaân laø ba nguyeân 
toá haøi hoøa vôùi nhau ñeå phaùt sinh muoân vaät. “Trôøi 
sinh, Ñaát döôõng, Ngöôøi hoaøn thaønh”. Cho neân con 
ngöôøi luoân haøi hoøa vôùi Ñaát-Trôøi baèng caùch cöû haønh 
Leã Teát haèng naêm, ñeå töôûng nhôù, ñeå hoan ca Trôøi-
Ñaát. Ñôøi soáng con ngöôøi chæ hoaøn bò sung maõn khi 
con ngöôøi thöôûng thöùc toaøn veïn ñöôïc nhöõng huyeàn 
dieäu cuûa Trôøi vaø khai thaùc trieät ñeå ñöôïc nhöõng veû 
ñeïp cuûa Ñaát. Muøa Xuaân chính laø thôøi khaéc thuaän lôïi 
ñeå con daân bieåu loä loøng bieát ôn chaân thaønh saâu xa 
cuûa con ngöôøi ñoái vôùi Trôøi sinh, Ñaát döôõng. Hôn nöõa, 
Vaên hoùa Nhaân baûn ñeàu toân troïng keû soáng cuõng nhö 
ngöôøi cheát, cuõng khoâng coù bieân giôùi ngaên caùch giöõa 
keû soáng vaø ngöôøi cheát, giöõa Thaàn linh vaø con ngöôøi 
trong nhöõng giaây phuùt hoøa hôïp Thieân - Ñòa - Nhaân.     

     a) Vua chuùa teá Trôøi Ñaát:
Thôøi xöa, caùc Vua chuùa vaø muoân daân hoøa cuøng caûnh 
saéc vui töôi cuûa muøa Xuaân, cuõng laäp ñaøn cöû haønh leã 
cuùng teá Trôøi - Ñaát ôû phía Nam Cung Thaønh, goïi laø 
Ñaøn Nam Giao, ñeå toû loøng caûm ôn Ñaát - Trôøi ñaõ ban 
cho ñaát nöôùc an bình, muøa maøng thònh ñaït, nhaân daân 
traøn ñaày phuùc loäc, aám no, vaø khuyeân nhau aên ôû troïn 
Ñaïo Trôøi, Ñaïo Ngöôøi: 

“Vui Xuaân vui khaép xa gaàn,
Loøng Xuaân phôi phôùi, cheùn Xuaân taøng taøng.

Ñoát Xuaân nguyeän vôùi Xuaân hoaøng,
Sao cho nöôùc cuõ, ngaøy caøng theâm Xuaân.

Xuaân tôùi, Xuaân ñi, Xuaân chaúng ôû,
Coù yeâu Xuaân, xin chôù phuï ngaøy Xuaân.

Chôï ñinh hoaøng ñöông giöõa luùc chen chaân,
Chuùc Xuaân môùi, Quoác daân mau tieán boä.
Baám ñoát tay, Xuaân ñaõ ngoaïi boán ngaøn,

Non nöôùc aáy, bieát bao laàn bó thaùi,
Khuyeân nhau troïn Ñaïo Con Daân”.

     b) Hoäi Ñoàng Kyø Muïc trong laøng cuøng daân laøng 
tuï taäp taïi Ñình laøng vaøo ñeâm 30 Teát, ñeå cuùng Thaønh 
Hoaøng, xin Ngaøi phuø hoä cho daân laøng ñöôïc bình an, 
muøa maøng töôi toát, thaâu hoïaïch phong phuù, suùc vaät 
khoûe maïnh, khoâng bò beänh dòch vaø sinh saûn ñöôïc 
nhieàu.  

4. Chuùc Teát oâng baø, cha meï, vaø moïi ngöôøi chuùc 
tuoåi cho nhau:
Teát cuõng laø dòp ñeå con chaùu chuùc Teát oâng baø, cha 
meï, thaân quyeán, Thaày Coâ vaø baïn höõu. Ñoái vôùi ngöôøi 
coøn soáng, Teát laø ngaøy sum hoïp gia ñình ñaàm aám, laø 
dòp ñeå con chaùu trôû veà beân oâng baø, cha meï vaø ngöôøi 
thaân. Coù nhöõng gia ñình, sau khi laøm Leã Tröø Tòch, Leã 
Gia Tieân vaøo luùc Giao Thöøa, thì oâng baø, cha meï maëc 
quaàn aùo trang troïng, ngoài vaøo baøn ñeå cho con chaùu 
chuùc Teát. Moãi con chaùu noùi xong lôøi chuùc thì ñöôïc 
oâng baø, cha meï cho tieàn lì xì, goïi laø tieàn laáy heân ñaàu 
naêm. Chuùc Teát xong thì caû gia ñình quaây quaàn aên 
Teát vaø con chaùu ñi nguû. Nhöng phaàn lôùn caùc gia ñình 
thöôøng chuùc Teát vaøo saùng sôùm ngaøy moàng moät Teát, 
vì thôøi gian thuaän lôïi cho con chaùu vaø vieäc thöôûng 
Xuaân. Thöôøng buoåi saùng ngaøy moàng moät Teát daønh 
cho vieäc chuùc Teát trong gia ñình, gia toäc. Töø chieàu 
moàng moät ñeán moàng hai, thöôøng ñi chuùc Teát nhöõng 
ngöôøi laùng gieàng, baïn höõu laãn nhau. Trong vieäc chuùc 
Teát, ngöôøi lôùn hôn phaûi lì xì cho ngöôøi nhoû hôn, hoaëc 
ngöôøi giaøu coù thì lì xì cho keû ngheøo ñeå hoï ñöôïc may, 
heân. Sang ngaøy moàng ba, ngöôøi ta ñi leã ñeàn, chuøa 
nhieàu hôn. Coù theå noùi, ngaøy Xuaân laø ngaøy aên, chôi 
vaø thaêm vieáng, chuùc Teát. Ngöôøi ngöôøi chuùc Teát cho 
nhau: con chaùu chuùc Teát oâng baø, cha meï; treû em chuùc 
Teát ngöôøi lôùn. Lôøi chuùc thöôøng khôûi ñaàu:

- “Naêm cuõ ñaõ qua,
Naêm môùi ñaõ ñeán,

Con kính xin chuùc tuoåi oâng baø (hoaëc cha meï),
Soáng baùch nieân giai laõo.

- “Con xin kính chuùc baø con coâ baùc:
Theâm tuoåi theâm Phuùc Thoï an khang”.
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Teát coøn laø nhòp caàu caûm thoâng giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi. 
Thöôøng ai cuõng coù oâng baø, Toå Tieân quaù coá. Vaøo 
nhöõng ngaøy Teát, chuùng ta neân ñi ñeán nhaø baïn höõu, 
haøng xoùm, tröôùc ñeå Teát leã oâng baø, toå tieân, sau ñeå 
chuùc Teát laãn nhau. Ñoàng thôøi trong dòp naøy, ta baøy 
toû loøng bieát ôn cuûa keû thoï ôn, bieåu loä taám loøng laøm 
hoøa hoaëc tha thöù cho nhau giöõa thaân thích, baïn beø, 
laùng gieàng. 

Coøn nhöõng ngöôøi ñaõ laäp gia ñình, nhaát laø nam nhi, 
cho duø baän roän aên Teát ñeán ñaâu, cuõng khoâng theå thieáu 
quaø Teát cha meï thaân sinh, nhaïc phuï maãu vaø sö phuï 
theo qui ñònh thöù töï öu tieân trong ba ngaøy ñaàu Xuaân 
cho phaûi ñaïo laøm con, ñaïo laøm hoïc troø:

“Moàng moät chuùc Teát nhaø cha,
Moàng hai nhaø vôï, moàng ba nhaø Thaày”.

5. Vui Xuaân:
Muøa Xuaân khoâng nhöõng mang ñeán nhöõng gì töôi ñeïp 
traøn ñaày nhöïa soáng, maø coøn ñem ñeán cho con ngöôøi 
ñöôïc vui veû, ñöôïc theâm tuoåi, theâm khoân ngoan hôn. 
Thi só Taûn Ñaø Nguyeãn Khaéc Hieáu ñaõ caûm taùc nhöõng 
höùng khôûi rung ñoäng tröôùc caûnh saéc Xuaân vaø khuyeân 
moïi ngöôøi haõy taän höôûng nhöõng khoaûnh khaéc töôi 
ñeïp cuûa Xuaân keûo khi Xuaân troâi qua thì nhöõng giaây 
phuùt eâm ñeïp khoâng coøn nöõa:  

“Xuaân ñeán ngoïn caây ñaøo,
Baùo cho hoa bieát, ra chaøo Chuùa Xuaân.

Moãi naêm Xuaân ñeán moät laàn,
Thieàu quang chín chuïc xoay vaàn chaúng sai.

Ngaøy Xuaân coøn maõi khoâng thoâi,
Tuoåi Xuaân ai deã, xanh roài laïi xanh.

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Trôøi xanh, trôøi cuõng khi giaø,

Xuaân xanh, xanh maõi ñaâu maø, hôõi ai!
Gaëp Xuaân, ta haõy laøm vui,

Keûo nay Xuaân ñeán, keûo mai Xuaân veà”…

Muøa Xuaân laø muøa aên chôi cuûa Daân Toäc Vieät Nam, 

neân phaàn lôùn caùc thuù vui tieâu khieån cuûa Daân Vieät 
ñeàu taäp trung vaøo nhöõng ngaøy Teát. Daân Vieät, ai cuõng 
haân hoan ñoùn chôø naêm môùi ñeå thöôûng thöùc nhöõng 
moùn aên ñaëc bieät, nhöõng troø chôi Xuaân, nhöõng tieát 
muïc Vaên Ngheä Truyeàn Thoáng Vaên Hoùa Daân Toäc. 
Moãi laøng hoaëc hai, ba laøng keát hôïp laïi ñeàu coù leã hoäi 
vaø caùc troø giaûi trí vaøo muøa Xuaân. Tuy nhieân, tuøy 
hoaøn caûnh, tuøy phong tuïc hay thôøi tieát muøa Xuaân, 
maø moãi ñòa phöông toå chöùc nhöõng troø chôi ít nhieàu 
khaùc nhau. Coù nôi toå chöùc vaøo Thaùng Hai; coù laøng cöû 
haønh vaøo Thaùng Ba hoaëc Thaùng Tö. Caùc troø thi ñua 
hoaëc chôi ñöôïc chia laøm nhieàu loaïi töø thanh nhaõ, haøo 
höùng ñeán saùt phaït, hôïp vôùi baûn tính vaø sôû thích cuûa 
töøng ngöôøi. Caùc troø chôi thanh nhaõ nhö haùt baøi choøi, 
haùt troáng quaân, haùt quan hoï hay haùt ví... Caùc troø chôi 
haøo höùng nhö ñua thuyeàn, keùo co, ñoâ vaät... Thích thuù 
nhaát vaø soâi ñoäng nhaát laø chôi ñaù gaø, chôi côø töôùng... 
Saùt phaït nhau thì coù toå toâm, xoùc ñóa, ñaùnh chaén, maït 
chöôïc, tam cuùc, töù saéc, xì toá... Caùc troø chôi ñoâ mi noâ 
vaø loâ toâ thì thanh tao hôn. Sau naøy coøn coù theâm moät 
troø chôi cuõng ñen ñoû, thích hôïp cho moïi löùa tuoåi nhaát 
laø treû con, ñoù laøtroø chôi laéc “Baàu, cua, caù, coïp”. Caùch 
chôi cuûa troø naøy khoâng nhöõng ñaõ ñôn giaûn, chôi ôû 
ñaâu cuõng ñöôïc, maø coøn khoâng caàn hoäi ñuû soá ngöôøi ñeå 
chôi, duø chæ coù hai ngöôøi, moät ngöôøi caùi vaø moät ngöôøi 
con laø ñaõ coù theå saùt phaït nhau ñöôïc roài. Noùi chung, ai 
cuõng mong Teát, khoâng nhöõng ñöôïc aên ngon xaû laùng, 
maø coøn ñeå ñöôïc xem nhieàu troø chôi, vui thoûa thích.

Veà aên uoáng, duø thuoäc loaïi naøo trong xaõ hoäi, caùc gia 
ñình Vieät Nam khoâng theå thieáu caùc moùn aên Truyeàn 
thoáng trong ngaøy Teát nhö: baùnh chöng, baùnh teùt, gioø 
chaû, möùt göøng, möùt sen, haït döa... Truyeàn thoáng taäp 
tuïc aên Teát cuûa Ngöôøi Vieät Nam ñöôïc goùi gheùm trong 
Caâu ñoái:

“Thòt môõ, döa haønh, Caâu ñoái ñoû,
Neâu cao, traøng phaùo, baùnh chöng xanh”.
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Daân toäc Vieät Nam soáng hieàn hoøa, chòu khoù vaø tieát 
kieäm. Chæ trong nhöõng ngaøy Teát, con chaùu môùi thaáy 
ñoà aên nhieàu, muoán aên gì cuõng coù vaø coøn töï do aên 
uoáng nöõa: 

 “Coøn ba ngaøy Teát, heát ba ngaøy muøa”.

Ngaøy Teát, Daân Vieät thích treo tranh treân töôøng cho 
vui, cho ñeïp vôùi yù nghóa giaùo duïc toát ñeïp cho con 
chaùu nhö: tranh mang tính chaát Lòch söû cuûa Daân Toäc 
Vieät Nam; tranh veà boán muøa, töôïng tröng bôûi boán 
loaïi caây coù hoa hoaëc khoâng hoa nhö mai, lan, cuùc, 
truùc; hoaëc treo tranh veà boán ngheà nhö  ngö, tieàu, 
canh, muïc; laïi cuõng coù nhöõng ngöôøi treo tranh veà gia 
suùc nhö lôïn, gaø...  Ngoaøi ra ngaøy Teát phaûi coù phaùo. 
Coøn gì vui baèng tieáng phaùo ngaøy Teát! Coøn gì ñeïp 
baèng saéc phaùo ñoû ngaøy Xuaân! Cho neân coù Teát laø phaûi 
coù phaùo; khoâng phaùo laø Teát maát vui:

- “Ñì ñeït ngoaøi saân, traøng phaùo chuoät,
Loøe loeït treân vaùch böùc tranh gaø” (TuùXöông).

- “Taïch ñuøng! Tieáng phaùo möøng Xuaân,
Xaùc hoàng ñaày ngoõ, ñaày saân tröôùc nhaø”.

Ñoái vôùi Taây phöông, Noel vaø Teát gaén lieàn nhau, neân 
hoï aên möøng raát lôùn chung cho caû hai leã. Coøn Teát Vieät 
Nam tieáp sau Leã Giaùng Sinh ñoä moät, hai thaùng, neân 
Daân Vieät aên möøng hai leã rieâng bieät, ñaëc bieät vieäc aên 
möøng Teát Truyeàn Thoáng Vieät Nam raát lôùn, xöa kia 
coù khi aên chôi, hoäi heø ñeán hai, ba thaùng keùo daøi trong 
hai, ba thaùng:

“Thaùng Gieâng aên Teát ôû nhaø,
Thaùng Hai côø baïc, Thaùng Ba hoäi heø”.

Ngaøy nay ngöôøi daân trong nöôùc chæ aên Teát ñoä moät 
tuaàn; coøn ôû haûi ngoaïi, Daân Vieät chæ aên ñoä vaøi ngaøy, 
trong ñoù nhoän nhòp nhaát laø vieäc tham döï Hoäi Chôï 
Teát.
 
6. Chia seû tình thöông:
Ngaøy Teát, ngoaøi vieäc nghó ñeán Ñaáng thieâng lieâng, 
ñeán nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình, coøn phaûi nghó 
ñeán nhöõng ngöôøi khaùc ñeå cuøng chia seû cho nhau veà 
tinh thaàn laãn vaät chaát, ñem cho nhau nhöõng taâm tình 
ñaàm aám, yeâu thöông, nhöõng cöû chæ ñaäm ñaø tình ngöôøi 
nhö:

- Gôûi thieäp chuùc Teát tröôùc khi Teát ñeán, roài ñi thaêm, 
taëng quaø vaøo dòp Teát.

- Nghó ñeán nhöõng keû baát haïnh khoâng ñöôïc höôûng 

muøa Xuaân troïn veïn, nhö yù nhö: nhöõng nhöõng ngöôøi 
tuø toäi, nhöõng thöông pheá binh, nhöõng ngöôøi ngheøo 
khoå, tuùng thieáu veà vaät chaát vaø tinh thaàn baèng nhöõng 
mieáng côm, manh aùo hay quaø caùp, haàu mang laïi tình 
thöông vaø tin yeâu ñeå phong phuù vaø laønh maïnh cuoäc 
soáng môùi cho hoï; cuõng nghó ñeán nhöõng ngöôøi ñaõ goùp 
phaàn xaây döïng ñôøi toâi, hoaëc cuøng toâi xaây döïng cuoäc 
ñôøi cho theâm vui, theâm ñeïp, theâm phong phuù ña 
daïng; caàu cho hoï vôùi nhöõng lôøi yù toát ñeïp nhaát trong 
naêm môùi. 

- Nguyeän caàu cho theá giôùi ñöôïc hoøa bình, traùnh chieán 
tranh ñeå khoûi gaây caûnh cheùm gieát, cheát choùc, khieán 
cuoäc soáng tang thöông, chia lìa. 

7. Öôùc mô trong naêm môùi: 
Moãi laàn naêm môùi ñeán, ngöôøi ngöôøi ñöôïc theâm tuoåi 
laïi theâm nhöõng öôùc mong toát ñeïp trong naêm môùi: 
mong öôùc ñöôïc ñoåi môùi toaøn dieän con ngöôøi töø cuoäc 
ñôøi, meänh soá ñeán taâm hoàn: ai cuõng mong öôùc ñöôïc 
söùc khoûe doài daøo, ñöôïc moïi söï may maén, moïi ñieàu 
toát laønh trong naêm môùi, vaø hy voïng toáng khöù nhöõng 
caùi xui, nhöõng ñieàu baát haïnh trong naêm cuõ, cuõng nhö 
hoaøn taát nhöõng döï ñònh ñang coøn dang dôû, ñeå töông 
lai naêm môùi ñöôïc thaêng tieán hôn trong cuoäc soáng… 
Nhöõng öôùc mong thì nhieàu vaø moãi ngöôøi thöôøng öôùc 
voïng theo tuoåi taùc cuûa mình. Coù nhöõng öôùc mong ñôn 
sô thöïc duïng nhö coù moät chieác aùo môùi, moät böõa côm 
ngon, moät ít tieàn lì xì, moät chieác xe ñaïp… Coù nhöõng 
öôùc mong veà maët tinh thaàn nhö gia hoä ñöôïc ñöôïc an 
vui, maïnh khoûe, con caùi hoïc haønh tieán boä, thi ñaâu 
ñoã ñoù… Coù nhöõng öôùc mong to lôùn hôn nhö taäu ñöôïc 
caên nhaø môùi, ñöôïc truùng soá, ñöôïc du lòch voøng quanh 
theá giôùi…Coù nhöõng öôùc mong vò tha cao ñeïp nhö caàu 
mong cho nhöõng keû tuø toäi, nhöõng ngöôøi ngheøo khoå, 
tuùng thieáu veà vaät chaát vaø tinh thaàn ñeå hoï coù mieáng 
côm, manh aùo hay quaø caùp, ñeå chia seû vôùi hoï haàu 
mang laïi tình thöông vaø tin yeâu ñeå phong phuù vaø laønh 
maïnh cuoäc soáng môùi cho hoï. Cao sieâu hôn, caùc tín 
höõu, ngoaøi caûm taï hoàng aân bao la cuûa Chuùa trong 
naêm cuõ, laïi mong öôùc trong naêm môùi moãi phaàn töû 
trong gia ñình, tröôùc ñöôïc söùc khoûe doài daøo, sau ñöôïc 
canh taân taâm hoàn ñeå coù cuoäc soáng thaùnh thieän hôn, 
khoâng nhöõng cho baûn thaân caù nhaân mình, maø coøn cho 
caû gia hoä, coäng ñoaøn Giaùo hoäi nöõa. 

Coù nhöõng öôùc mong thöïc hieän ñöôïc vaø cuõng coù 
nhöõng öôùc mong khoù thöc hieän ñöôïc. Nhöõng öôùc 
mong khoâng thöïc hieän ñöôïc trong naêm naøy, thì naêm 
môùi öôùc mong tieáp vaø thöïc hieän tieáp. Nhieàu ngöôøi 
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öôùc mong maõi maø khoâng bao giôø thöïc hieän ñöôïc neân 
ñaønh phaûi buoâng xui theo ñònh meänh, theo söï tuaàn 
hoaøn cuûa vuõ truï, theo söï an baøi chí coâng voâ tö cuûa 
Thöôïng Ñeá. Laïi coù nhöõng ngöôøi leân côn giaän hôøn, 
böïc töùc vaø nguyeàn ruûa khi nhöõng öôùc mong cuûa mình 
khoâng ñöôïc ñaùp öùng. Chaúng haïn, coù ngöôøi bò caùi 
ngheøo ñeo ñaúng maõi neân chaúng maøng gì ñeán naêm 
môùi. Naêm môùi hay cuõ ñoái vôùi hoï ñeàu gioáng nhau vì 
meänh soá cuûa hoï chaúng bao giôø thay ñoåi ñöôïc. Thaäm 
chí hoï coøn böïc doïc vôùi nhöõng ai reo möøng khi naêm 
môùi Teát ñeán:

“Cöù baûo nhau raèng môùi vôùi me,
Baûo nhau raèng cuõ chaúng ai nghe”…

                                        (Tuù Xöông).

Laïi coù nhöõng ñieàu khoâng bao giôø öôùc mong nhöng 
vaãn thaûng nhieân ñeán, nhö caùc beänh taät vaø ñieàu xui 
xeûo hay xaûy ra cho mình. Daàu coù mong öôùc hay 
khoâng thì  moãi naêm Xuaân vaãn cöù ñeán vaø moãi ngöôøi 
ñöôïc taêng theâm moät tuoåi:

“Saùng ngaøy nguû daäy theâm moät tuoåi,
Nhìn traêng vaèng vaëc saùng baàu trôøi,

Tình Chuùa yeâu con, ai hieåu noåi?
Cuùi ñaàu caûm taï Chuùa Ba Ngoâi”.

(X.L.B).

8. Hy voïng vôùi nieàm tin töôûng laïc quan:
Duø taâm traïng theá naøo thì moãi laàn Teát ñeán ñeàu mang 
laïi moät nieàm hy voïng môùi. Cho duø öôùc mong chöa 
ñaït, chuùng ta cuõng khoâng buoâng xuoâi, nhöng phaûi ñaët 
nieàm tin maõnh lieät vaøo vieäc hy voïng nhöõng öôùc mong 
cuûa mình seõ sôùm ñöôïc thöïc hieän trong naêm môùi vôùi 
taát caû noã löïc coá gaéng vaø caàu nguyeän nhieàu hôn nöõa. 
Khoâng coù tin töôûng thì khoâng coù hy voïng; maø khoâng 
hy voïng thì thieáu laïc quan vaø thieáu coá gaéng phaán ñaáu 
ñeå ñaït ñöôïc ñieàu öôùc mong. Nieàm öôùc mong chung 
cuûa nhaân loaïi laø theá giôùi ñöôïc soáng chung hoøa bình, 
nhaân daân bôùt tai öông thaûm hoïa vaø luoân ñöôïc soáng an 
laïc trong tình yeâu thöông, coâng baèng vaø haïnh phuùc. 

Chuùng ta haõy soát saéng thaønh taâm caàu nguyeän cuøng 
Thieân Chuùa, vaø hy voïng Chuùa seõ naâng ñôõ con em 
cuõng nhö Ngaøi ñaõ töøng naâng ñôõ nhöõng ai bieát caàu xin 
vôùi Ngaøi. Bieát chaïy ñeán vôùi Chuùa, bieát caàu nguyeän 
vôùi Chuùa laø bieát ñaët nieàm tin vaø hy voïng nôi Chuùa. 
Chính nieàm tin vaø hy voïng laø söùc maïnh seõ phaù tan 
söï chaùn naûn, höôùng daãn ta ñeán con ñöôøng saùng vaø 
naâng ñôõ yù chí ta. Phaûi luoân trung thaønh vôùi lyù töôûng 
vaø nieàm tin, hy voïng cuûa mình. Thieáu nieàm tin vaø hy 
voïng thì cuoäc ñôøi chuùng ta bò beá taéc, cuoäc soáng vaø 

caùc sinh hoaït cuûa chuùng ta maát yù nghóa. Ñöøng bao 
giôø thaát voïng, vì thaát voïng laø maát muïc tieâu, maát söùc 
soáng, maát ñaáu tranh. Hy voïng laø nguyeân ñoäng löïc 
thuùc ñaåy yù chí tieáp tuïc thöïc hieän ñieàu mong öôùc vaø 
coù theå bieán moäng thaønh thöïc. Phaûi luoân hy voïng, vì 
chæ coù hy voïng thì con ngöôøi môùi soáng vaø tieáp tuïc 
soáng. Con em phaûi ñaët nieàm tin tuyeät ñoái vaøo quyeàn 
naêng cuûa Thieân Chuùa: “Haõy tìm thì seõ gaëp, haõy xin 
thì seõ ñöôïc; haõy goõ thì seõ môû” (Mt 7,7), vaø tin vaøo 
lôøi höùa cuûa Thieân Chuùa: “Neáu caùc ngöôi xin gì vôùi 
Ta, nhaân danh Ta, Ta seõ laøm” (Yn 14,14). Neáu khoâng 
caàu nguyeän vôùi Thieân Chuùa thì khoâng ñuû yù chí quyeát 
taâm vaø söùc maïnh can ñaûm; maø neáu thieáu yù chí quyeát 
taâm vaø loøng can ñaûm thì moïi vieäc hy voïng seõ seõ hoaøi 
coâng, voâ ích, keå caû söï nghieäp ñaáu tranh cho daân chuû, 
töï do toân giaùo. Roài goâng cuøm, thoáng khoå seõ tieáp tuïc 
ñeø treân ñaàu con chaùu chuùng ta muoân ñôøi! Haõy beàn 
chí caàu nguyeän ñeå coù ñuû naêng löïc chieán ñaáu, chaéc 
chaén söï nghieäp ñaáu tranh seõ ñaït keát quaû nhö moïi 
ngöôøi mong öôùc. 

9. Teát ôû haûi ngoaïi:
Haèng naêm cöù moãi dòp Xuaân veà, Daân Vieät ôû haûi ngoaïi 
cuõng toå chöùc möøng Xuaân, aên Teát theo hoaøn caûnh vaø 
thôøi gian eo heïp, tuy khoâng ñaày ñuû nhöõng moùn aên 
chôi vaø keùo daøi haèng thaùng nhö ôû queâ nhaø, nhöng 
cuõng goùi gheùm haàu heát caùc höông vò cuûa Ngaøy Teát 
Queâ Höông, cuõng coù baùnh teùt, baùnh chöng, gioø chaû, 
möùt göøng, möùt laïc, traø sen, muùa laân, phaùo noå, chôi 
“Baàu Cua Caù”…  

ÔÛ Little Saigon, ñaùng chuù yù nhaát laø Chôï Hoa, baøy 
baùn ñaày daãy naøo hoa ñaøo, hoa mai, hoa cuùc, hoa lan. 
Ñaëc bieät laø hoa lan ñöôïc tröng baøy töøng daõy, töøng 
haøng vôùi ñuû loaïi saéc thaém töôi. Hoa lan ôû haûi ngoaïi, 
nhaát laø ôû Little Saigon, cuõng phong phuù nhö ôû queâ 
nhaø: hoa lan ñuû loaïi, ñuû maøu, naøo traéng, vaøng, hoàng, 
ñoû, xanh, tím, khoâng thieáu maøu naøo; laïi coøn coù hoa 
lan pha maøu, troän saéc nöõa. Thaät laø tuyeät ñeïp. 

Moãi ñòa phöông ôû haûi ngoaïi, nhöõng nôi coù ñoâng Ngöôøi 
Vieät cö nguï, thöôøng coù toå chöùc Hoäi Chôï Teát haèng 
naêm vaøo nhöõng ngaøy cuoái tuaàn thuaän tieän, ñeå khoâng 
nhöõng duy trì Truyeàn Thoáng Vaên Hoùa Daân Toäc cho 
con chaùu ôû haûi ngoaïi, maø coøn laø moät cô hoäi nhaéc nhôû 
con chaùu nhôù ñeán oâng baø, Toå Tieân vaø nguoàn goác cuûa 
mình. 

Sau khi cöû haønh nhöõng Nghi Thöùc Teát Truyeàn Thoáng 
nhö chuùc Teát oâng baø, cha meï, baø con hoï haøng, nhaän 



Tập San An Phong - Xuân Bính Thân - 201696
97Tập San An Phong - Xuân Bính Thân - 2016

Tieàn Möøng Tuoåi, ñoát phaùo vaø aên Teát chung caû gia 
ñình, thöû vaän heân may trong nhöõng troø chôi tuøy sôû 
thích, thì baø con ruû nhau ñi Hoäi Chôï Teát. Cho neân 
Hoäi Chôï Teát naêm naøo cuõng ñoâng, vì laø nôi qui tuï haàu 
heát caùc gia ñình Vieät Nam cuøng soáng trong moät coäng 
ñoàng, vaø coù caû nhöõng ngöôøi ôû nhöõng coäng ñoàng khaùc 
vaø nhöõng saéc toäc khaùc ñeán chung vui nöõa.    

ÔÛ Little Saigon coù tôùi hai Hoäi Chôï Teát: Hoäi Chôï 
Teát Coäng Ñoàng vaø Hoäi Chôï Teát Sinh Vieân, maø nôi 
naøo cuõng ñoâng ñoàng höông tham döï. Hoäi Chôï Teát 
khoâng theå thieáu nhöõng neùt ñaëc tröng cuûa Vaên Hoùa 
Vieät nhö: trình dieãn vaên ngheä, bieåu dieãn voõ thuaät, 
Thi Hoa Haäu AÙo Daøi cho thieáu nöõ, Thi Quoác Phuïc 
cho treû con... Hoäi Chôï Teát cuõng laø dòp giôùi thieäu caùc 
Vaên hoùa phaåm, tröng baøy caùc gian haøng baùnh möùt, 
traùi caây, vaø nhieàu loaïi hoa lan, hoa cuùc, hoa mai beân 
caïnh nhöõng chaäu quaát, chaäu böôûi… Trong Hoäi Chôï 
Teát, coøn coù ñaày daãy caùc gian haøng baùn thöùc aên nhö: 
baùnh chöng, baùnh teùt, thòt nöôùng, chaû gioø, côm chieân, 
gioø luïa... Roài caùc khu giaûi trí daønh rieâng cho ngöôøi 
lôùn vaø treû con coù ñuû nhieàu loaïi troø chôi haáp daãn khaùc 
nhau, naèm raûi raùc trong Hoäi Chôï Teát.     

Ngöôøi Vieät Nam, duø soáng xa queâ höông xöù sôû, nhöng 
moãi dòp Xuaân veà, ñeàu cöû haønh leã Teát thaät troïng ñaïi. 
Ñoù cuõng laø cô hoäi cho con chaùu nhôù ñeán oâng baø, Toå 
Tieân vaø Coäi nguoàn cuûa mình. Nhöõng kyû nieäm veà Hoäi 
Chôï Teát cöù in saâu trong tim naõo em, vaø em mong 
muoán Hoäi Chôï Teát soáng maõi vôùi em.    

Öôùc-voïng chung cuûa con daân Vieät ôû haûi ngoaïi laø caàu 
xin cho Ñaát Nöôùc Vieät Nam sôùm ñöôïc ñoåi môùi ñeå 
ngöôøi daân trong nöôùc ñôõ khoán khoå vaø con daân ôû haûi 
ngoaïi ñöôïc veà queâ höông sum hoïp höôûng chung caùi 
Teát truyeàn thoáng trong loøng Meï daân toäc. Nhieàu ngöôøi 
ñaõ mong öôùc ñeán hôn 40 laàn nôi xöù ngöôøi ñeå ñöôïc 
sôùm trôû veà aên Teát ôû queâ Cha ñaát Toå, nhöng khoâng 
bieát muøa Xuaân naøo môùi ñöôïc trôû veà? 

10. Rieâng Hoäi Gia Ñình Cöïu Ñeä Töû chuùng ta, naêm 
môùi cuõng laïi mang ñeán cho Hoäi moät vaän haïnh môùi: 
Hoäi mong ñöôïc phaùt trieån hôn naêm tröôùc caû veà soá 
löôïng laãn chaát löôïng. Muoán Hoäi ñöôïc phaùt trieån thì 
moãi anh chò em cöïu Ñeä töû phaûi tieán haønh song song 
hai vieäc laø phaùt huy tinh thaàn phuïc vuï vaø sieâng naêng 
caàu nguyeän.  

- Ñoái vôùi CÑT, phuïc vuï laø troïng taâm cuûa vieäc phaùt 
trieån Hoäi. Moãi CÑT cuõng laø moät thaønh vieân phuïc vuï, 

phaûi hôïp taùc vôùi Hoäi trong vieäc xaây döïng Hoäi. Khi 
phuïc vuï thì phaûi phuïc vuï heát mình, coù nghóa laø xem 
mình nhö keû toâi tôù phuïc vuï anh em, phuïc vuï moïi 
ngöôøi. Muoán phuïc vuï höõu hieäu, caàn phaûi daán thaân 
tích cöïc, yeâu thöông vaø ñoaøn keát hôïp taùc. Phuïc vuï 
cuûa anh em cöïu Ñeä töû laø phuïc vuï cho Hoäi, cho anh 
em, cho Nhaø Doøng vaø cho Giaùo Hoäi Chuùa vôùi taám 
loøng meán Chuùa, yeâu ngöôùi: “Con ngöôøi ñaõ khoâng 
ñeán ñeå ñöôïc phuïc vuï, nhöng laø ñeå phuïc vuï”. 

- Ngoaøi phuïc vuï, vieäc caàu nguyeän seõ giuùp ngöôøi Ñeä 
töû thaêng tieán nhieät thaønh, daán thaân phuïc vuï coâng taùc, 
cuõng nhö khaû naêng vöôït qua moïi thöû thaùch, moïi trôû 
ngaïi trong tieán trình thaùnh hoùa baûn thaân cuõng nhö 
haønh trình hoaøn thaønh söù meänh xaây döïng Hoäi vaø ñem 
ñaïo vaøo ñôøi. Anh em cöïu Ñeä töû neân coá gaéng ñeán 
vôùi nhau trong nhöõng buoåi hoïp maët caàu nguyeän do 
Hoäi toå chöùc, ñeå giuùp nhau soáng thaùnh thieän, taïo tinh 
thaàn ñoaøn keát trong yeâu thöông vaø quí meán nhau hôn. 
Ñoù laø buoåi gaëp gôõ thaân maät, khoâng nhöõng ñeå Thaùnh 
hoùa chính baûn thaân mình, giuùp phaùt trieån chieàu saâu 
cuûa ñôøi soáng taâm linh cho moãi phaàn töû trong gia ñình 
CÑT, maø coøn duy trì söï soáng coøn cuûa Hoäi nöõa. 

Anh chò em CÑT haõy nghó ñeán Nhaø Doøng, quí Cha-
Thaày, nghó ñeán Hoäi, nghó ñeán nhöõng anh chò em trong 
Gia Ñình CÑT, nhöõng ngöôøi ñaõ vaø ñang ganh vaùc 
coâng vieäc chung vaø coá gaéng can ñaûm chia seû coâng 
vieäc vôùi nhau trong nhöõng ngaøy thaùng saép tôùi. ÔÛ vaøo 
löùa tuoåi xeá chieàu, chuùng ta haõy lôïi duïng thôøi gian 
ngaén nguûi coøn laïi ñeå xeùt xem mình coù coøn nôï gì vôùi 
Chuùa, vôùi Nhaø Doøng, vôùi Hoäi Cöïu Ñeä Töû khoâng? 
Chuùng ta cuõng neân kieåm nghieäm nhöõng thaùng naêm 
sinh hoaït vöøa qua thöû hoûi mình ñaõ quan taâm vaø phuïc 
vuï cho Hoäi ñuùng möùc chöa?  Vaø mình ñaõ hoaøn thaønh 
traùch nhieäm ñoái vôùi Hoäi, ñoái vôùi Nhaø Doøng theá naøo?  

III – KEÁT LUAÄN
Teát laø bieåu hieän hoàn thieâng cuûa Truyeàn Thoáng Vaên 
Hoùa - Ñaïo Lyù Daân Toäc Vieät Nam. Teát khoâng theå 
thieáu trong loøng Daân Vieät. Ngöôøi ngöôøi haân hoan 
ñoùn Xuaân möøng Teát töng böøng trong moïi nhaø vaø 
khaép phoá phöôøng. Chæ coù con ngöôøi nhaân baûn môùi cöû 
haønh Leã Teát vaø thöôûng thöùc ñuùng yù nghóa cuûa Muøa 
Xuaân-Teát. Tuy moïi ngöôøi aên Teát vui veû, nhöng trong 
loøng moãi ngöôøi mang nhöõng caûm nghó khaùc nhau: 
nhöõng con em sinh tröôûng vaø lôùn leân ôû haûi ngoaïi vaãn 
thaûn nhieân aên Teát theo gia ñình; coøn nhöõng baäc phuï 
huynh, baäc thöùc giaû, thöôøng caûm thaáy thieáu thoán moät 
caùi gì khoù noùi neân lôøi. Coù theå ñoù laø nhöõng hoaøi nieäm 
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veà quaù khöù, veà coá höông, veà nhöõng ngöôøi thaân, baïn 
höõu, cuøng moät thôøi saùnh vai ñoàng haønh, ñaõ ra ñi vaø 
khoâng bao giôø trôû laïi:

“Naêm nay ñaøo laïi nôû,
Khoâng thaáy oâng ñoà xöa.

Nhöõng ngöôøi muoân naêm cuõ,
Hoàn ôû ñaâu baây giôø”?

Moãi laàn Teát ñeán laø mang theo söï thay ñoåi cuûa boä 
maët vuõ truï töø caûnh saéc, khí haäu ñeán nhaân tình theá 
thaùi, keå caû nhöõng ngöôøi môùi ra ñôøi vaø nhöõng ngöôøi 
cuõ vöøa ra ñi. Dòp Xuaân - Teát con Daân Vieät: hy voïng 
ñöôïc ñoåi môùi toaøn dieän con ngöôøi töø cuoäc ñôøi, meänh 
soá ñeán taâm hoàn; hy voïng toáng khöù nhöõng caùi xui, 
nhöõng ñieàu baát haïnh trong naêm cuõ, vaø öôùc mong moïi 
söï may maén, moïi ñieàu toát laønh trong naêm môùi, cuõng 
nhö hoaøn taát nhöõng döï ñònh ñang coøn dang dôû, nhìn 
laïi chaëng ñöôøng ñaõ qua, ñeå döï phoùng cho töông lai 
naêm môùi ñöôïc thaêng tieán hôn trong cuoäc soáng, caû söùc 
khoûe laãn taâm linh; ñaëc bieät hy voïng ñaát nöôùc sôùm 
ñöôïc ñoåi môùi, ñeå ngöôøi daân trong nöôùc ñôõ khoán khoå, 
vaø con daân ôû haûi ngoaïi ñöôïc veà queâ höông sum hoïp, 
thöôûng thöùc chung caùi Teát Truyeàn Thoáng trong loøng 
Meï Daân Toäc:

 “Ñoâng qua tieát laïi, thôøi Xuaân ñeán,
Khoå cöïc mai sau, höôûng phuùc vinh”.

(Thaùnh Duõng Laïc).

Nhieàu ngöôøi ñaõ bao laàn thöôûng Xuaân ôû haûi ngoaïi 
maø vaãn caûm thaáy troáng vaéng trong loøng. Coù leõ vì 
Teát ôû ñaây thieáu hoàn Daân toäc chaêng? Hoï aên Teát  maø 
loøng chaïnh nhôù ñeán queâ Cha ñaát Toå, nhôù ñeán nhöõng 
baø con thaân thích ñang aên Teát ôû queâ nhaø moät caùch 
thöông taâm. Maø ñaõ chaïnh loøng thì laøm sao höôûng 
Xuaân aên Teát vui veû troïn veïn ñöôïc? 

Xuaân ñeán roài Xuaân laïi ñi theo söï vaän haønh xoay 
voøng ñeàu ñaën cuûa vuõ truï. Ñoù laø ñònh luaät tuaàn hoaøn 
baát di baát dòch cuûa Taïo Hoùaï, ñònh luaät heát côn bæ cöïc 
tôùi hoài thaùi lai. Cho neân con ngöôøi cuõng coù quyeàn ñaët 
nieàm tin, nieàm hy voïng vaøo OÂng Trôøi, vaøo Ñaáng Toái 
Cao raát chí coâng voâ tö. Teát laø moät söï hoøa hôïp ñoàng 
ñieäu giöõa Trôøi-Ñaát-Ngöôøi (Thieân-Ñòa-Nhaân). Chính 
söï keát hôïp chaët cheõ ñâoàng ñieäu “Thieân thôøi - Ñòa lôïi - 
Nhaân hoøa” seõ mang ñeán söï thaønh coâng cuûa moïi coâng 
vieäc lôùn lao. Vì yù daân laø yù Trôøi, cho neân thuaän yù Trôøi 
thì coøn, maø nghòch laïi yù Trôøi thì maát (Thuaän Thieân 
giaû toàn, nghòch Thieân giaû vong). 
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Trong những ngày gần Tết, người Việt Nam dù ở 
quê nhà hay đang tạm dung nơi xứ người trên 
khắp thế giới đều không quên những phong tục 

tập quán đáng yêu đã ăn sâu vào trong tiềm thức của 
mình.

Tình cảm đó không thể diễn tả bằng lời được. Nó đến 
từ từ và dần dần mãnh liệt hơn khi ngày Xuân đã gần 
kề. Khi giở từng tờ lịch trong tháng Chạp, hay phải 
đánh dấu vào lịch những việc phải làm trong mấy ngày 
Tết thì lòng người Việt xa xứ lại bồi hồi xúc động. Khi 
ngày Tết đã cận kề, bao nhiêu nỗi lo âu về những công 
chuyện hằng ngày đều tạm thời để qua một bên, và mọi 
suy nghĩ đều tập trung vào một việc mà thôi mà thôi, đó 
là đón Tết… Việc đầu tiên là sửa soạn lại nhà cửa. Dù 
phải làm công việc này hằng năm vào dịp Tết, nhưng 
mỗi lần như vậy lại có những  bồi hồi xúc động khác 
nhau. Không Tết năm nào giống năm nào. 

Người ta thường kháo nhau rằng: “Tết năm nay thì cũng 
vậy thôi, chộn rộn cho dữ thì cũng xong trong mấy ngày 
cuối tuần”, hoặc là: “Hên quá, Tết năm nay rơi vào cuối 
tuần, thế là có dịp dẫn mấy cháu nhỏ đi xem Hội Chợ 
Tết rồi.”

Dù nói gì đi nữa, thì trong thâm tâm cũa mỗi người 
vẫn có những tình cảm thầm kín sâu xa. Nó nhẹ nhàng, 
len lén đi vào trong những ký ức xa xưa mà chúng ta 
không thể nào quên được về những ngày Tết trong gia 
đình. Ba, mẹ và tất cả anh chị em, cháu chắt đều quây 
quần lại bên nhau trong ngày đầu năm,  trước là mừng 
tuổi cha và mẹ, sau là những anh chị lớn tuổi. Và phần 
hấp dẫn nhất mà không ai không biết đến đó là phần 
lì xì đầu năm lấy hên trong những phong bao thơ màu 
đỏ. Những tiếng cười vui nhộn của trẻ thơ, hòa vào 
nhau với những tiếng pháo nổ dòn tan, quyện lẫn trong 
không gian ấm áp của mùa Xuân về.

Mỗi người trong chúng ta, ít nhiều cũng trải nghiệm 
được những mùa Xuân với thời gian và không gian 
khác nhau. Gia đình yên vui hạnh phúc cùng nhau 
mừng Xuân trước 75, rồi sau đó đến thời gian gia đình 
phải ly tán, người cha phải đi lao tù cải tạo không biết 
ngày về. Rồi đến lúc gia đình lại được đoàn tụ với nhau 
và đón mừng Xuân trong cảnh lo lắng, đầy túng thiếu 
trong một đất nước còn chịu nhiều đau khổ. Cuối cùng, 
một số người được may mắn ra đi, rời bỏ quê hương 
yêu dấu và phải mừng Xuân trong thân phận tha hương 
nơi xứ người. Một số kỷ niệm lại hiện về trong tôi trong 
những lần chuẩn bị đón Tết khi còn ở quê nhà. 

Trước gần một tháng đến ngày Tết, là được má tôi nhắc 
nhở phải ngắt hết lá cây mai trước nhà. Có như vậy thì 
cây sẽ trỗ lá non mơn mỡn và những  búp non sẽ nở hoa 
kịp trong ngày đầu năm. Cây Mai nào mà nở bông đều 
đặn, bao phủ cả cây thì sẽ đem đến niềm vui và hên 

trong năm tới. Dù hên xui không biết sẽ như thế nào, 
nhưng việc chăm bón và cắt tỉa cây mai đã trở thành 
một nghệ thuật đối với một số người sống bằng nghề 
buôn bán cây kiểng.

Tiếp theo là bao nhiêu mền mùng và chăn chiếu trong 
nhà là tôi lãnh trọn hết. Cứ đem ra ngoài giếng, xếp gọn 
trong một cái thau to tướng, đổ đầy nước vào và hòa 
tan cùng với chút ít bột xà bông. Xong rồi, leo vô thau 
mà dẫm đạp một hồi, thay nước và tiếp tục như vậy cho 
đến khi nào thấy nước đổ ra sạch thì coi như xong. Giặt 

Mừng Xuân mà 
nhớ Mẹ

Anphongsô Lê Thế Hùng
Lớp FX. 69-73 Thủ Đức
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xong lại còn đến màn phơi lên sào cho ráo nước và khô 
nữa. Cả nhà cũng chí ít ra chục cái gồm mùng, mền và 
chiếu, nên việc nầy chẳng nhẹ nhàng chút nào cả, mệt 
bở hơi tai. Giờ thì với điều kiện kinh tế khấm khá hơn, 
ở những thành phố lớn người ta đã dùng máy giặt cho 
những công việc nầy, còn không biết ở vùng thôn quê 
thì có còn như ngày xửa ngày xưa không ?

Các con tôi sau nầy được may mắn sinh ra và lớn lên 
ở quê người nên không còn thấy được những hình ảnh 
như vậy hoặc phải làm công việc đó nữa. Nhưng những 
kỷ niệm đó thì không bao giờ phai mờ trong trí tôi.

Suốt cả tuần trước Tết, má tôi bận rộn đi mua sắm liên 
tục. Vì theo truyền thống ăn Tết của người Việt Nam thì 
trong 3 ngày đầu năm, tức mùng 1, 2 và 3 Tết sẽ không 
có họp chợ và buôn bán gì hết. 

Nào những trái dưa hấu xanh vỏ, to lớn và tròn trịa. 
Những thứ trái cây để chưng trong ngày tết, gọi là mâm 
ngũ quả, thường gồm có mãng cầu, trái dừa, đu đủ, trái 
xoài và trái sung. Đôi khi người ta thêm vào những loại 
trái cây khác có trong mùa Tết, như dưa hấu thì phải 
chưng riêng một cặp trên bàn thờ, trái phải to và đẹp. 
Khi nhìn thấy mâm ngũ quả, nếu đọc suôi theo vần 
thì sẽ thành câu “Cầu-vừa-đủ-sài-sung”. Từ đâu mà ra 
những ý nghĩa như vậy, không ai biết và nhớ, nhưng 
nó đã trở thành một thói quen cần thiết mà không có là 
không được trong gia đình Việt Nam nào còn nhớ đến 
ngày Tết.

                                    
Cũng không quên một thứ trái cây nữa, đó là trái bưởi. 
Năm nào má tôi cũng dặn bạn hàng quen để dành cho 
vài chục bưởi, một ít để dành ăn và một ít để dành biếu 
người thân, bạn bè. Không gì ngon hơn là bưởi Biên 
Hòa, trái vừa xanh vừa to, múi thơm và ngọt nên ai 
cũng ưa thích.

Phần trong bếp thì phải lo đổ cho đầy khạp gạo trong 
nhà, nước uống và thực phẩm thì cũng như vậy. Thích 
nhất là khi má tôi nấu cho một nồi thịt mỡ và trứng, một 
nồi khổ qua dồn thịt đầy ắp, một thẩu dưa giá. Bánh 
chưng, bánh tét, và các loại mứt kẹo cũng được má tôi 
mua đầy đủ để dùng và đãi khách . 
Có lẽ do niềm tin nào đó, mà món canh khổ qua dồn thịt 

thì không thể thiếu được trong những ngày Tết.  Đối với 
những người mẹ, cả năm đầu tắt mặt tối, không quản 
ngại nắng mưa, một đời hy sinh chăm sóc cho chồng và 
các con, thì khi gia đình dùng bữa với món ăn khổ qua, 
nó vừa nhắc  đến công ơn của mẹ và gợi nhớ lại những 
công việc khổ cực mẹ đã hy sinh cho gia đình trong 
năm cũ đã qua.

Khi mọi việc lo sắm cho ngày tết đã xong, má tôi cũng 
không quên may sắm cho mấy anh em tôi (lúc còn nhỏ) 
một ít quần áo mới. Sau nầy khi lớn lên rồi, thì việc 
nầy đã không còn quan trọng nữa, nhưng hình ảnh mẹ 
lo cho bầy con từng manh quần tấm áo mới đã theo tôi 
suốt đời.

Đêm 30 tết, cả nhà thức khuya chờ đón giao thừa. Đến 
tận nửa đêm, khi đồng hồ điểm 12 tiếng thì ba tôi ra sân 
trước đốt một tràng pháo cùng với bà con hàng xóm 
chung quanh. Đó là thời điểm linh thiêng nhất, phút 
giao thời  giữa năm cũ và năm mới. Trong tiếng pháo 
nổ vang lừng, mọi người hân hoan chào đón một mùa 
Xuân mới.

Tết đến rồi, Tết đến rồi. Gia đình tôi thuộc loại xuề xòa, 
không chuộng hình thức nên ngày đầu năm mùng một 
Tết anh em tôi không có lệ chúc Tết ba má. Má tôi chỉ 
kêu đến cho tiền lì xì đầu năm lấy hên. Sau khi cám 
ơn ba má xong, sinh hoạt vui Xuân trong gia đình bắt 
đầu. Thường là nhà tôi không có đi đâu, như người ta 
thường gọi là xuất hành ngày đầu năm như đi chùa lễ 
Phật, nên mấy mẹ con ngồi gầy sòng tứ sắc với nhau, 
chơi để vui Xuân và lấy hên. Khi nào chán thì nghỉ, 
bầy ra ăn uống. Đến phần ăn trái cây, thì việc bổ trái 
dưa hấu ra cho đúng cách rất là hồi hộp. Khi trái dưa 
hấu được cắt ra làm đôi, mà thấy phần ruột bên trong 
hoàn toàn đỏ tươi là má tôi vui lắm, còn ngược lại 
không thấy màu đỏ, thì e rằng năm mới không mấy hên. 
Theo lệ của nhà tôi, thì ngày mùng 1 Tết , không có 
quét nhà, rửa chén bát gì hết. Ăn uống xong thì cứ đem 
xuống bếp để đó.

Riêng phần ba tôi, không biết mạng số tốt lành ra sao 
mà năm nào cũng được người hàng xóm mời qua xông 
đất dùm. Một số người xem việc người khách đầu tiên 
đến thăm nhà hay gọi là “Xông đất đầu năm” rất là quan 
trọng. Bởi thế họ chỉ thích mời người nào họ cảm thấy 
đem đến cho gia đình họ những việc may mắn, và tốt 
lành.

Sau nầy khi qua được đến xứ người, mỗi lần Tết về thì 
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những việc cần làm và sửa soạn cho những ngày Tết 
thì hầu hết mọi gia đình Việt Nam, nhất là những người 

sống chung quanh 
vùng Little Saigon đều 
chuẩn bị giống như 
khi còn ở quê nhà, lại 
có phần náo nức, vui 
nhộn và tưng bừng 
hơn. Không thiếu một 
thứ gì, nhất là các gian 
hàng bán bông hoa 
ngày Tết. Ngoài hoa 
mai là bông hoa chính 

để chưng trong ngày Tết, bây giờ người ta còn chưng 
thêm những loại hoa khác như: Lan, Đào, Thủy Tiên. 
Muôn màu muôn vẻ, các loại hoa đua nhau khoe sắc 
thắm của tạo hóa.
                
                  
Chẳng những là 
chuẩn bị Tết tại nhà, 
mà bây giờ gia đình 
nào cũng có con 
cháu ở các tiểu bang 
xa, hoặc  đi làm ăn 
phương xa thì quà 
cáp như bánh chưng 
bánh tét phải gởi 
trước, để giữ nét truyền thống và mừng quà cho con 
cháu trong những ngày Tết cổ truyền của người Việt 
Nam. Sau nầy tuy tôi đã lập gia đình và ra riêng, nhưng 
má tôi với tấm lòng của người mẹ vẫn luôn lo lắng cho 
tôi từng chút một. Mỗi lần Tết đến, má thường mua sẵn 
trái cây cho tôi chưng trong mấy ngày Tết và dặn tôi 
mua thêm những thứ cần dùng khác cho gia đình. Vợ 
tôi  thuộc thế hệ sau nầy, không am tường về những tập 
tục cổ truyền, nên khi thấy tôi mang trái cây từ nhà má 
về, lại hỏi: “Anh đem trái cây về nhà làm gì vậy?”. Sau 
nầy thì được biết không phải người miền nào cũng có 

phong tục chưng 
mâm ngũ quả 
trong dịp tết, và 
có người đã 
không còn giữ tục 
lệ đó nữa.

Bây giờ thì má tôi 
đã về với Ông Bà 
Tổ Tiên, không 
còn phải lo lắng 

cho các con cháu của má nữa. Lòng tôi bỗng chùng 
xuống khi nghĩ đến má trong những ngày Tết, nhất Tết 
xa quê. Nhớ lại những gì má tôi đã thường hay làm cho 
gia đình, tôi cũng đi mua sắm một ít trái cây về bầy biện 
trong gia đình cho có vẻ Tết, tạo nên không khí vui tươi 
và khác hẳn những ngày thường trong năm.

Bây giờ khi Tết đến, lòng tôi không còn háo hức, xôn 
xao như ngày nào nữa vì đã vắng bóng má tôi. Mẹ là 
tất cả và mất mẹ như mất  cả mùa Xuân trong cuộc đời.

Phần ba tôi nay đã trọng tuổi, tai không còn nghe rõ 
ràng như trước. Ba tôi đang sống cùng với các em tôi, 
không xa nhà tôi lắm. Bận bịu với công việc hằng ngày 
và chuyện học hành của các con, nên tôi không thể 
ghé thăm ba mỗi ngày như ý mình mong muốn. Thỉnh 
thoảng, cuối tuần tôi vẫn đưa hai đứa con gái tôi về 
thăm nội. Tuy nhiên vào mỗi dịp Tết về, cả gia đình tôi 
vẫn giữ tập tục đến mừng tuổi thọ ba tôi trong ngày đầu 
năm.

Cái “job thơm” của ba tôi ngày xưa là được hàng xóm 
mời đi “xông đất đầu năm” nay đã đi vào quên lãng, 
chẳng còn ai quan tâm để thực hànWh nơi xứ người 
nữa.

Nghĩ đến một ngày nào đó không xa, khi các con tôi 
đến tuổi trưởng thành, không biết chúng còn giữ được 
những tập tục đón Xuân của Ông Bà Tổ Tiên để lại hay 
không ? 

Nhân dịp đầu Xuân Binh Thân 2016, xin kính chúc 
Cha Linh Hướng, các anh và các chị, cùng Gia Đình 
An Phong Toàn Cầu một năm mới được nhiều hồng ân 
Thiên Chúa, mọi gia đình luôn được hạnh phúc và may 
mắn.         



Tập San An Phong - Xuân Bính Thân - 2016102
103

Teát veà, laïi nhôù OÂng Taùo!
                                  Hoài Mỹ

Hàng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp Âm Lịch, Ông Táo lại “khăn gói quả mướp” về 
trời với mục đích tâu trình lên Ngọc Hoàng về những “sự cố” trong năm ở ngôi nhà mà 
Ông “quản lý”. Như vậy, trần gian có mấy nóc gia, ấy là có bấy nhiêu Ông Táo. Ấy là 

chưa nói tới Ông Táo của các đoàn thể, tổ chức, điển hình như Táo Quân Gia Đình An Phong Tòan Cầu... 
Tuy nhiên, ở đây người viết chỉ giới thiệu “qua loa rờ măng” về Táo... nhà thôi. Vậy mạn phép tính sơ sơ 
thế này: Hiện nay nhân số thế giới đã “thừa thắng xông lên” đến trên 7 tỉ người; trong tổng số này, bèo 
ra cũng hơn phân nửa hay khoảng 3.5 tỉ người đã lập gia đình - bỏ con số lẻ râu ria này đi hoặc cứ tạm 
coi đó là những người tuy đã lập gia đình rồi nhưng vẫn “ăn nhờ ở đậu” nhà người khác như cha mẹ, anh 
em hoặc thân bằng quyến thuộc khác - tính đổ đồng còn lại chẵn 3 tỉ hộ, tức 3 tỉ Ông Táo. Trên địa cầu 
này, dân tộc nào cũng tin có một vị thần vốn được trời giao cho bổn phận, trực tiếp thì trông coi cửa nhà 
hay lửa củi dưới bếp mà gián tiếp là ghi nhận hạnh kiểm của từng người cư trú trong căn hộ ấy. Vấn đề 
chỉ khác danh xưng mà thôi, chẳng hạn Na Uy gọi là “Nisse”, Thụy Điển là “Tomte”, Anh là “Gnome”, 
Đức là “Witchtel”... Thế nhưng sử sách chỉ nói tới những Táo Quân thuộc các quốc gia vốn đón Tết 
Nguyên Đán vào ngày đầu tiên của một tân niên Âm Lịch, bởi vậy chúng ta vẫn có quyền tin “chắc như 
bắp rang” rằng dù là Táo Tây, Táo Mỹ hay Táo Nga hoặc Táo Phi Châu, Táo Hồi Giáo... thì cũng không 
có ngày “Ông Táo về chầu trời” nào khác ngoài 23 tháng Chạp Âm Lịch.
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 Vậy hãy tưởng tượng để thấy không lộ nối liền Trần Gian với Thiên Đình vào ngày này nhộn nhịp, 
tấp nập đến cỡ nào. Cả thảy 3 tỉ Ông Táo  lên, xuống nườm nượp chỉ nội trong một thời gian nhất định 
là 24 tiếng đồng hồ không hơn không kém; hậu quả đương nhiên là tình trạng giao thông “ùn tắp” khủng 
khiếp. Ai dám bảo đảm là không có tai nạn? Điều đáng nói hơn cả là cảnh tượng các Ông Táo tranh giành 
không lộ vì lo lắng lên trời trễ hoặc khi trở về, sợ vợ hạch hỏi hay vì ngôn ngữ, văn hóa bất đồng...  mà 
quay ra trước cãi nhau, sau “thượng cẳng chân, hạ cẳng chân” với nhau. Xẻ đầu, nứt trán, vỡ hàm, gẫy 
răng... âu cũng là “chuyện nhỏ” thôi.

 Thế nhưng sau ngày 23, không lộ ấy lại bỏ... không. Con đường Táo đi này họa may thi thoảng 
có phi thuyền của NASA xẹt ngang hay một “drone” của Hoa Kỳ trong khi săn lùng bọn IS mà lạc vào 
chăng? Chuyện này chỉ có người... nhà trời biết mà thôi!

Và hãy thử tưởng tượng thêm nữa, Ngọc Hoàng chỉ dành một ngày trong năm, 23 tháng Chạp Âm 
Lịch, để nghe toàn thể Ông Táo báo cáo. Như vậy có nghĩa là Ngọc Hoàng hẳn nhiên phải tự nguyện “lao 
động là vinh quang”, mệt... không nghỉ trọn cả một ngày lẫn đêm. Thế nhưng, thời gian chỉ có 24 tiếng 
đồng hồ, trong khi có tới 3 tỉ Ông Táo, trộm hỏi mỗi ông chỉ được dành bao nhiêu... giây để đọc sớ? Hay 
là thời gian trên trời “cao su” gấp triệu triệu lần so với dưới trần? Có lẽ vậy! 

 Ông Táo, ông là ai vậy?

 Hỏi như vậy là quá hỗn lại bằng thừa. Chẳng cứ người Việt nói riêng, người Châu Á nói chung mà 
tất cả dân tộc khác, thảy đều thừa biết đây là một vị thần. Vấn đề chỉ nằm ở mức độ tin ít hay nhiều. 
Riêng ở đây, một lần nữa xin xác quyết rằng người viết chỉ đề cập tới Ông Táo ở đất Việt mà thôi đấy 
nhé. 

Vậy xin thưa, “Ông Táo” là một từ Nôm, trong khi “Táo Quân” là từ Hán Việt. “Ông” trong Việt 
ngữ là tiếng gọi những bậc thần thánh anh linh. Cũng gần như vậy, “quân” chỉ vua hay chủ... Còn “táo” 
là bếp. Nói loanh quanh thì cuối cùng Ông Táo hay Táo Quân đều là tiếng gọi Thần Bếp, vị thần linh mà 
theo tín ngưỡng dân gian ngoài việc ăn ngủ chỉ có duy nhất một bổn phận là ghi chép mọi hành vi trong 
suốt năm - dù bí mật cỡ nào cũng bị “bật mí” - của từng người trong nhà để rồi “năm hết Tết đến” đem 
lên Thiên Đình mách lại với Ngọc Hoàng để Ngài quyết định việc thưởng, phạt trong năm mới. Bởi thế 
mà không lạ khi sang năm mới ở thế gian có người sướng, kẻ khổ, người hên, kẻ xấu số... 

 Kể lể như trên vẫn chưa giải đáp được câu hỏi: Ông Táo, ông là ai vậy? Cổ nhân đã phán: “Không 
ai ở lỗ nẻ chui lên”. Thần thánh cũng không thoát khỏi định luật vừa kể. Tuy nhiên  trên cõi đời này có 
bao nhiêu nền văn học truyền khẩu thì có bấy nhiêu giả thuyết về xuất xứ của Ông Táo hay còn gọi là 
Thần Bếp. Ơ đây, một lần nữa lại mạn phép chỉ nhắc đến niềm tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Ấy vậy 
mà cũng có nhiều lối giải thích dị biệt, điển hình như:

 -Theo văn chương bác học: Táo Quân gồm bộ ba vị thần: Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ - nôm na là 
thần Nhà, thần Đất, thần Bếp. Các vị học giả bảo quan điểm này bắt nguồn từ Lão giáo Trung Hoa rồi 
được Việt hóa thành huyền tích “hai ông một bà”. 

 Thú thật, lối giải thích trên thoạt nghe thấy... sao sao í. Thử hỏi, vậy trong 3 thần đực rựa “Thổ” 
kể trên, vị nào đã bị biến giống thành “bà” để cho hai đồng nhiệm kia... đày đọa ngọc thể? Đối với 
quan điểm “trọng nam khinh nữ”, việc hạ bệ một vị thần từ “nam” xuống “nữ“ là một hành động phạm 
thượng, e không tránh khỏi sự “trả đũa” của Ngọc Hoàng. Thế nhưng chắc vì thấy câu chuyện dù sao 
cũng có tác dụng “bình dân giáo dục” đối với dân gian nên Ngọc Hoàng đành nhắm mắt làm ngơ cho lưu 
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truyền tới... tận thế.

 -Theo văn chương truyền khẩu: Người bình dân Việt Nam tưởng tượng ra hoàn cảnh “trần ai khoai 
củ” của một cặp vợ chồng. Họ nghèo đến độ “can không nổi” mà nếu cứ tiếp tục bám lấy nhau thì chết 
đói cả hai, chi bằng “anh đường anh, tôi đường tôi” mà tự đi kiếm ăn, may ra sống còn. Người vợ nhờ 
chút nhan sắc mà lọt mắt đen của một phú hộ. Trong khi đó người chồng cũ vẫn “khố rách áo ôm”. Một 
hôm khi đi khất thực, người chồng lang thang đây đó, cuối cùng đến xin ăn nhà ông phú hộ. Người vợ 
cũ vô tình đem gạo ra bố thí thì nhận ra “cố nhân”. Hai người xúc động ôm lấy nhau mà khóc như mưa 
bão. Người vợ sực nhớ đã giữa Ngọ, giờ người chống mới ra thăm ruộng trở về. Nàng bèn giục chồng 
cũ ẩn mình vào một đống rơm đánh ụ ở trong gian bếp, nào ngờ lửa từ nồi cám lợn bắt sang, bùng cháy 
dữ dội. Người vợ không kịp suy nghĩ gì sâu xa hơn ngoài tình cảm ân hận; nàng bèn nhẩy vào đống rơm 
đang cháy để cùng chết theo với người chồng cũ. Đúng lúc đó người chồng phú hộ từ ngoài đồng về, chỉ 
kịp thấy người vợ lao mình vào ngọn lửa, tuy chẳng hiểu ất giáp gì, chỉ do phản ứng tình nghĩa tự nhiên 
mà lao theo vào ngọn lửa ngùn ngụt, chứ không biết tính sao nữa.

 Thấy cả ba người đều có nghĩa, Ngọc Hoàng bèn ra sắc phong làm Thần Táo, chẳng những giao cho 
cùng một nhiệm vụ dưới một mái nhà để mãi mãi được ở bên nhau, mà còn cho kết nghĩa keo sơn làm 
vợ chồng muôn đời. 

 Rồi không hiểu từ bao giờ, do ai mà ba nhân vật trên đều được đặt “tên cúng cơm” như sau: Người 
chồng nghèo: Trọng Cao - Nguời vợ: Thị Nhi - Người chồng giàu có: Phạm Lang. Nhờ thế câu chuyện 
nghe như có thật. 

 -Theo các nhà xã hội học: Dân tộc Việt Nam nổi tiếng giàu tưởng tượng. Đã thế lại ngày ngày sống 
giữa thiên nhiên bao la, giữa trời trăng mây nước, người Việt lại càng thả trí tưởng tuợng cho... chạy 
rong. Chuyện Táo Quân “2 ông 1 bà” là một chứng minh cãi không lại! “Táo” thật sự là “đầu rau”, tức 
3 hòn đất nặn với hình giáng giống nhau để bắc nồi lên mà đun. 

 Người nhà quê vốn đầu tắt mặt tối, trời chưa tờ mờ sáng đã phải ngồi canh nồi cám lợn mà tới “nửa 
đêm giờ tí canh ba” cũng vẫn chưa được rời chân khỏi cái bếp. Cặp mắt cứ phải nhìn đăm đăm hết ngọn 
lửa lại vào 3 hòn rau giữa cảnh tịch mịch, ắt trí tưởng tượng lại có cơ hoạt động. Thế là sự tích “2 ông 
1 bà” ra đời, lúc đầu sơ sài, dần dần được truyền khẩu mà thêm nhiều tình tiết, chải chuốt. Thế nhưng, 
tại sao nội dung lại “đa phu” vốn mâu thuẫn với phong tục tập quán cổ truyền, trái ngược với nền “luân 
lý giáo khoa thư” của dân tộc? Để trả lời, ta lại phải lôi ông tổ Phân Tâm Học Sigmund Freud ra để giải 
thích vậy. Theo Freud, những gì bị đè nén, ắt sẽ tìm cách, tìm lối mà thoát ra, không trong giấc mơ thì 
cũng bằng lời nói, hành động... mà rất nhiều khi vô ý thức. Trong xã hội Việt Nam thuở xa xưa, thân 
phận phụ nữ rẻ hơn... bèo. Trai thì được quyền “năm thê bẩy thiếp”, trong khi nữ phải “chính chuyên 
một chồng”. Tôi dám “thí mạng cùi” để quả quyết rằng “tác giả” của “tác phẩm” này là một phụ nữ, một 
bà “răng đen mã tấu” thứ thiệt. Nói cách khác, chuyện “2 ông 1 bà” này chính là một đòn trả thù của nữ 
giới. Không những thế, để chắc ăn hơn, “tác giả” còn xác quyết mối tình tay ba này được Ngọc Hoàng 
Thượng Đế nhanh chóng “nhất trí” tán thành, tôn các nhân vật lên làm thần linh đồng thời truyền cho 
người hạ thế muôn đời phải cúng bái. Quả thật, một chiêu quá đẹp! Một chưởng “tuyệt vời hơn cả mức... 
tuyệt vời”!

 Cúng Ông Táo

 Lễ cúng phải diễn ra trước giờ Ngọ, tức 12 giờ trưa thì mới... linh. Ngày xưa lễ vật thường là cỗ 
mặn, bánh kẹo, trầu cau, rượu đế... đàng hoàng. Đĩa ngũ quả chưa nhìn đã thấy... thèm. Ba bộ mũ áo, hia 
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hài đều thuộc loại “xịn”. Và 3 con cá chép sống đều to béo để rồi sau lễ thì thả ra bến sông hồ hay ao 
lạch, suối hoặc giếng ... để đền đáp công lao đã chở Ông Táo về chầu Trời.

Ngày nay, mọi sự thay đổi, nhất là trong xã hội Việt Nam, dưới chủ nghĩa duy vật vô thần, cách 
riêng đối với các thành viên chế độ, lòng mê tín dị đoan đã vượt quá... chỉ tiêu. Chẳng thế mà ngành hàng 
mã lên như diều gặp gió, phát triển còn hơn trăm hua đua nở. Bởi vậy trong hàng ngũ lễ vật cúng Ông 
Táo đã có cả I Pad, I Pod, từng bó kếch xù đô la Mỹ và tối thiểu cũng chục vỉ Viagra lẫn cả tá hộp “áo 
mưa”. Tuy cũng có cá chép sống nhưng sau khi cúng, gia chủ thay vì phóng thích, lại đem chiên làm mồi 
đánh chén hay “lai rai ba sợi”, bởi vì thời đại văn minh đã có phi thuyền đưa Ông Táo đi công tác, vừa 
nhanh lại an toàn. Đặc biệt người dân  “Hà Lội” trong lễ vật nay còn kèm theo một tấm bản đồ in mầu 
và ảnh chụp căn hộ của mình. Nguyên nhân vì ở Việt Nam một số nhà có thể cả hơn chục căn nhà... xài 
chung. Dân lành lo sợ khi Ông Táo tâu trình: “Gia chủ ngụ tại...” - Ngọc Hoàng lại nhầm là nhà của... 
cán bộ, công an, hẳn sẽ nổi cơn tam bành mà trừng phạt cho “chết không kịp ngáp”. Hơn nữa người dân 
cũng đề phòng khi Ông Táo của nhà mình hồi hương, cứ “vô tư” mà coi bản đồ và nhìn ảnh để về đúng 
nhà. Dân sợ thay vì Ông Táo đi hia, đội mão lại một Ông Táo với “ngoại thất” dép lốp xe, đội nón cối 
vào lộn nhà mình thì nắm chắc cuộc đời sẽ tiêu tán tùng... để rồi có cố gắng ăn ngay ở lành cách mấy, 
vợ chồng con cái thuận hòa cỡ nào, âu cũng kể như... công cốc mà thôi, bởi máu chuyên nghiệp của Táo 
quốc doanh là trù ếm, vu oan giáo họa. Dân lành thành ra cứ phải thường xuyên cảnh giác, vì đường lối 
và chính sách ở Việt Nam ngày nay cảnh báo rằng: “Lú” một chút là “mút”... nước đục! 
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Một anh trong Ban Biên Tập 
của Tập San An Phong Xuân 
Bính Thân 2016 “Mẹ và Mùa 

Xuân” là bạn nối khố của tôi. Sau Giáng Sinh 
2015, anh gọi cho tôi nói tôi còn nợ anh ấy 
bài viết. Tôi tảng lờ, “Nợ gì nhỉ?”. Bạn liền 
quát vào máy, “Tôi xin ông. Ông cứ cái tật 
đánh trống lãng với tôi đấy hả?”. Tôi xởi lởi 
hỏi viết gì bây giờ, bạn liền ra lệnh, “Viết về 
tuổi già chứ còn gì nữa”. Tôi sực nhớ mình có 
hứa với bạn, nên phải trả nợ cho xong, khỏi 
lỗi đức công bằng.

Gần đây, thời tiết lập Đông ở Nam 
Cali bỗng bất thường. Suốt cả tuần, trời như 
muốn cảm cúm sao đó, cộng thêm hiện tượng 
“thằng nhỏ eo-ni-nhô” mà theo đài khí tượng 
nói sẽ làm cho mùa Đông năm nay ở vùng 
Bắc Mỹ, nhất là phía Tây Hoa Kỳ, trở nên 
kinh khủng lắm. Chẳng thể mà năm nay thời 
tiết đã đánh lừa được hoa đào, vì ấm lên bất 
chợt nên hoa đào cứ nở rộ như Xuân đã về. 
Có những ngày trời đang ấm, hôm sau bỗng 
trở mình se lạnh, đúng như cụ Nguyễn Bính 
đã than thở trong Tương Tư, “nắng mưa là 
bệnh của trời.” Tuy bà Evà của tôi đã cẩn thận 
đóng kín các cửa, tôi cứ húng hắng ho khan. 
Thấy tôi ho nhiều, bà ấy lấy chiếc khăn len 
ấn vào tay tôi bảo, “Ông cứ tưởng ông còn 
trẻ lắm sao?” Quanh năm bốn mùa, mỗi khi 
thấy tôi lơ là việc chăm sóc sức khoẻ cho tôi, 
bà ấy vẫn thường nhân danh mối tình già lên 
lớp với tôi ngay, “Ông già rồi, ông phải cẩn 
thận. Ông đi theo Việt Dũng khi nào không 
biết đấy, ông định bỏ tôi một mình sao?” Mỗi 
lần được bà ấy nhắc khéo như vậy, tôi biết 
mình không còn là “bé bỏng” nữa. Ngay cả 

đứa cháu nội trong nhà cũng nhận ra tôi đã 
quá già. Một lần chở cháu đi qua nghĩa trang 
Chúa Chiên Lành, tôi cho cháu biết đây là nơi 
ở của người chết. Và để thử xem đứa cháu 
nội 5 tuổi của mình nhạy bén ra sao khi nói 
về những người nằm trong đó, tôi buột miệng 
hỏi cháu, “Steven có muốn vào đấy không?” 
Nào ngờ thằng bé lém lỉnh đáp ngay, “Ông nội 
già rồi. Ông nội vào trước đi.” Đúng rồi, chắc 
chắn thế nào vợ chồng tôi cũng phải vào đấy 
trước cháu. Tôi đã quá già so với cháu. Tôi 
sinh ra bố cháu, rồi bố cháu lại sinh ra cháu, 
thì bảo sao tôi không già cho được. Chân tôi 
ngày càng bước sâu vào phần đất thất thập cổ 
lai hi rồi còn gì. Tôi nhớ hình như mình chỉ 
mới nghỉ hưu đây thôi, mới thoát được cảnh 
sáng vác ô đi chiều vác ô về chưa là bao, thế 
mà 10 năm đã trôi qua. Nói cho có chút văn 
chương chữ nghĩa thì thời gian vùn vụt bay đi, 
như bóng câu qua cửa. Còn sức khoẻ của tôi 
tuy chẳng có bệnh gì nặng, nhưng mỗi ngày 
nó cứ tuột dốc không phanh lại được, bởi thế 
việc tôi nghiên cứu làm sao để có thể sống 
khoẻ mạnh hơn đã trở thành cái tật. Mỗi khi 
đọc được gì liên quan đến sức khoẻ tôi liền 
chôm lấy cho vào nhà kho vi tính, không phải 
để làm đồ cổ nhưng để có mà tra cứu khi cần 
đến. Thật vậy, trang Sức Khoẻ Gia Đình trong 
máy vi tính của tôi có đến 160 thực đơn chính 
cộng thêm gần 300 món ăn chơi, nhắc nhở tôi 
phải tự lo cho sức khoẻ mình. Tôi sẵn sàng 
cho không biếu không, nếu ai đó cũng già như 
tôi cần tham khảo về sức khoẻ của mình.

Từ ngày qua Mỹ, bà Evà tôi khuyên tôi 
nên tham gia một số hội đoàn, cả đạo lẫn đời. 
Bà ấy viện dẫn rằng làm con Chúa phải sống 

Ngày Xuân, Tản mạn Tuổi Già 
__________________________________________________________________

“BẢY NĂM, TÁM THÁNG, CHÍN NGÀY”
Anphongsô Nguyễn
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quân bình việc đạo việc đời, cần hy sinh thời 
giờ cho Chúa và cho tha nhân, gọi là có chút 
dành dụm cho đời sau. Tôi chiều theo ý bà ấy, 
ban đầu chỉ vào hội đoàn cho biết thôi, nhưng 
dần dần xét thấy có lợi cho phần hồn nên tôi 
gia nhập luôn cho tiện sổ sách. Nhưng lạ thật, 
tất cả những hội đoàn này, đạo hay đời, đều 
có một mẫu số chung, đó là cứ họp hành xong 
là đưa chuyện sức khoẻ ra mà khoe mà nói. 
Vừa ăn vừa nói, vừa nhai vừa nói, tôi cứ sợ 
thức ăn đi lạc vào thanh quản thì chết không 
kịp ngáp. Lại có khi phải nói thật to như quát 
vào mặt nhau vì có người đã nặng tai. Tôi nhớ 
mãi một chuyện vui xảy ra trong một buổi 
sinh hoạt. Lần đó họp xong, anh em nhóm 
tôi 8 người ngồi quanh chiếc bàn vừa ăn bún 
bò Huế do giả chủ khoản đãi vừa chuyện trò 
rôm rả. Anh trưởng nhóm bỗng đem chuyện 
đau thần kinh tọa ra chia sẻ, nào ngờ lại đúng 
phóc đến chứng đau lưng của tôi lúc đấy. Số 
là mấy hôm trước, tôi có xách thùng nước rửa 
chén chỉ nặng khoảng 3 ga-loong ra vườn cho 
vợ tưới cây, chẳng may một bên lưng tôi bị 
lệch gân vì xách không đúng cách. Bà nhà tôi 
đã đắp lên chỗ đau cho tôi gần cả chục miếng 
xa-long-pát cũng không bớt đau, đi họp ngồi 
chịu không thấu. Bởi thế khi nghe nói về đau 
thần kinh tọa, tôi bèn hỏi anh trưởng, “Tôi 
đau đằng sau thắt lưng phía bên phải, làm sao 
cho bớt?” Nghe vậy cả nhóm ai cũng nhanh 
miệng góp lời để giúp tôi, khiến căn phòng 
trở nên khá ồn ào. Người thì khuyên tôi nên 
đi châm cứu ngay chớ để lâu khó chữa, kẻ thì 
nói nên đi bác sĩ về lưng càng sớm càng tốt để 
tránh phải mổ sau này. Anh trưởng nhóm ngồi 
cách tôi chỉ 2 ghế chồm người về phía tôi sốt 
sắng hỏi ngược lại tôi, giọng rõ to, “Anh dán 
cao ớt hả, thôi thôi anh đừng dán cao ớt, nóng 
lắm phỏng da đấy, tôi bị rồi.” Tôi chỉ hỏi anh 
làm sao cho bớt mà anh nghe thành cao ớt nên 
anh đã cố vấn cho tôi thế đấy. Thật lòng thì tôi 
cũng phải cám ơn anh trưởng nhóm, nhưng 
trong trường hợp này rõ ràng chỉ lòng tốt của 

anh thôi chưa đủ để trị bệnh đau lưng cho tôi. 
Cũng mong sao cho bệnh nặng tai cấp hai của 
anh trưởng giảm bớt để anh nghe cho rõ mà 
còn giúp chúng tôi khi họp hành. Tôi có cảm 
tưởng mọi người đến họp đều có sẵn trong 
đầu một câu hỏi gì đó về sức khoẻ, hoặc học 
lóm được nơi người khác hoặc đọc trong sách 
báo, để móc ra khoe mẽ ra điều mình cũng 
khá về kiến thức y khoa, hoặc để cắc cớ hỏi 
những ông bác sĩ già bất đắc dĩ ngồi chung 
bàn. Cánh người già như tôi mỗi khi gặp nhau 
thế nào cũng có màn lai rai vài sợi, qua đó có 
dịp đấu láo với nhau về sức khoẻ mà chẳng 
bị ai phản đối, cho dù có nói ngược lại với 
FDA cũng được, không sao, chẳng sợ bị ai 
thưa kiện gì. Ai muốn hiểu sao thì hiểu, người 
nói chẳng cần phải chứng minh sự hiểu biết 
cao thấp, chuyên môn hay không chuyên môn 
của mình. Nói nôm na người già chúng tôi cứ 
ngồi lại với nhau thế nào cũng trở thành luật 
sư để có tranh với cãi, có góp ý, mà toàn là 
chuyện sức khoẻ xưa như trái đất, cho dầu đôi 
khi phải nói qua nói lại nhiều lần cho ra lẽ nên 
dễ mất lòng nhau. Tuy vậy cũng vui ra phết. 
Nghĩ cho cùng, vào tuổi 6-7 bó trở lên, xem 
ra ai cũng trở nên tốt lành quan tâm đến nhau, 
chỉ muốn nhắc nhau đấy thôi, trong khi đề tài 
sức khoẻ và tuổi già thì triền miên vô tận, nói 
đến tận thế cũng chưa hết. Đại để, “Ông có bị 
3 cao 1 thấp không, ông có biết 7 triệu chứng 
báo trước sẽ bị tai biến là gì không, ông có 
biết cơ thể người ta có tất cả 108 huyệt đạo 
không, ông có biết đang nằm chớ có đứng dậy 
ngay không, ông có biết lá đu đủ và nấm chữa 
được ung thư không, ông có biết 7 loại thực 
phẩm tốt nhất cho gan không, ông có biết 6 
loại rau nên ăn nhiều không, ông có biết bác 
sĩ Nguyễn Văn Thế ở Bolsa qua đời vì siêu 
vi trùng MRSA không, ông có tập Dịch Cân 
Kinh không…” vân vân và vân vân. Các ông 
cứ hỏi nhau có biết cái này cái kia không, có 
nghĩa là không ai biết gì cho tường tận cả nên 
cứ phải nhai đi nhai lại với nhau đấy thôi. 
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Nhưng nếu biết thì cũng cứ phải chết, vì đã 
là kiếp người thì phải sinh bệnh lão tử. Ai mà 
thoát được.

Cánh bên nội của tôi sống thọ lắm. Hai 
cụ lại cùng tuổi. Ông nội tôi hay ăn cắp rượu 
đế của bà nội giấu trong thùng lúa để uống 
cho dễ ngủ, bà tôi thường kể cho con cháu 
nghe như thế. Nhưng lạ thật, khi đã 94 tuổi mà 
ông nội tôi cứ khoẻ như trai tơ. Lúc còn nhỏ 
đã có lần chính mắt tôi chứng kiến cảnh ông 
nội đứng tấn và ra đòn được một bài quyền 
dài khoảng 5 phút. Bà tôi cũng có lần đã phải 
khen ông tôi đấy, vì sau khi ông nội đã tu một 
lèo hết gần xị rượu mà ông vẫn tỉnh táo đấu cờ 
tướng với đám trai làng. Nay tôi vẫn còn nhớ 
và phục ông nội quá chừng. Còn bà nội tôi ấy 
à, khi bà đã hơn 90 mà cứ gánh chuối hái sau 
vườn ra chợ bán. Bà thường dậy trước chuông 
lễ, quang gánh lên vai như thời còn con gái, 
đi một lèo đến chợ, mắt bà tỏ như ban ngày 
chẳng cần đèn đóm gì cả. Bố tôi bảo thế. Bà 
nội quy tiên ở tuổi 100, hai năm sau ông nội 
cũng theo bà. Tôi hỏi bố tôi thì biết rằng ông 

bà nội đều là dân lao động thứ thiệt suốt cuộc 
đời. Điều này thì đúng như những gì tôi thỉnh 
thoảng nghe được qua hội thoại y khoa trên 
radio ở Bolsa. Các bác sĩ đều khuyên người 
già nên đi bộ hoặc tập thể dục thể thao, tức là 
múa máy chân tay cho giãn xương cốt, để máu 
lưu thông, để tránh bị pạc-kin-xân. Các ngài 
bác sĩ cũng nhắc nhở cánh người già chúng 
tôi phải tập động não bằng cách đọc sách hoặc 

viết lách gì đó để khỏi bị on-dzai-mơ. Ngày 
nay tôi mới biết pạc-kin-xân và on-dzai-mơ là 
gì, chứ ngày xưa thời ông bà nội tôi có nghe ai 
nói đến hai chứng bịnh nghiệt ngã đó bao giờ. 

“Để xem hôm nay có tin gì giật gân không 
nào!”

Ông nội:  “I love you, honey. You’re my 
valentine!”

Bà nội cười nhe lợi nhõng nhẽo:“Đã quá, đã 
quá ông ơi!”

“Chà, mới đó mà nay mình đã 80. Đúng là 
thời gian như bóng câu qua cửa”
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Trong khu nhà tôi ở hoàn toàn dành 
cho người già 55 trở lên, gọi là mô-bồ-hôm 
xê-nhơ. Còn nhớ 14 năm trước trong khi làm 
thủ tục giấy tờ vào ở, tôi nói đùa với người 
quản lý rằng hãy nhìn vào mặt tôi đã có quá 
nhiều nếp nhăn thì rõ, khỏi cần hỏi tuổi. Tuy 
vậy bằng lái của tôi là chủ hộ vẫn được anh 
ta xem đi xem lại mấy lần. Xem xong, với 
trách nhiệm nghề nghiệp, anh phán một câu 
trước khi để tôi ký giấy xin làm cư dân của 
anh, “Ông đủ tuổi để cư ngụ ở đây”. Thực 
ra, tôi đã biết mình không còn trẻ nữa kể từ 
khi đặt bút ký giấy chấp nhận một số tiền 
hưu đủ sống hằng tháng. Cả việc tôi hoàn trả 
lại cho sở làm cái bảng tên phai mầu sau 20 
năm miệt mài công việc cũng là thái độ tôi 
xác nhận mình đã chính thức bước vào tuổi 
già với mái tóc muối tiêu. Sống trong khung 
cảnh và bầu khí sinh hoạt của khu mô-bồ-
hôm từ bấy đến nay, vợ chồng tôi ngày càng 
thâm tín hơn những điều phải làm với những 
tháng ngày còn lại của đời mình. Một buổi 
tối, thấy tim mình lộn xộn bất thường, tôi bấm 
911. Sau vài phút xe cứu thương đến thắng 
kít trước cửa nhà, có thêm xe cảnh sát và xe 
chữa lửa chớp đèn sáng trưng. Tại phòng cấp 
cứu, tim trở lại bình thường, còn tôi thì tỉnh 
như sáo. Bác sĩ nói tình trạng tim tôi không 
có gì trầm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm, 
nhưng từ khi xuất viện về tự nhiên tôi thấy 
tuổi già xồng xộc đến nhanh hơn. Thậm chí 
đôi khi tôi cũng ngại ngùng phải nhìn dung 
nhan mùa hạ của mình trong gương. Mái tóc 
của tôi ư, ai đó đã vô tình rắc thêm muối vào. 
Nhiều lần bà nhà tôi dụ tôi nhuộm tóc đen cho 
xứng hợp với mái tóc cũng nhuộm đen của 
bà ấy, nhưng tôi lý luận phải có thêm muối 
trên tóc cho đúng vai vế mình là ông nội của 
9 đứa cháu chứ. Nói thế nhưng không phải 
thế, tôi cũng muốn tóc mình còn đen như thời 
trai trẻ, ai lại không muốn người ta khen mình 
trẻ. Còn tấm thân già của tôi ư, cứ nắm chắc 

rằng mỗi 5 phút sẽ có hằng triệu tế bào chết 
đi như y khoa dậy mà không có tế bào mới 
thay vào, nhưng tôi vẫn mong sao các tế bào 
chết đi chầm chậm cho em nhờ. Và tuy biết 
rằng tuổi-già-là-kho-tàng-của-nhân-loại, tôi 
cũng cứ mong sao cho mình trẻ-mãi-không-
già. Nghịch lý của cuộc đời là thế đấy. Thuốc 
bổ tây ta đầy ắp trong nhà đấy, cứ như là một 
phạc-ma-xi, nhưng không giúp được gì. Thời 
gian gần đây, dược thảo lại lên ngôi, đã trở 
thành một hiện tượng về chăm sóc sức khoẻ 
cho những kẻ dễ tin. Chẳng thế mà có nhiều 
bài báo trong cộng đồng Việt Nam chúng ta 
dám xâm mình kết tội một số những khuôn 
mặt nổi cộm, từ nghệ sĩ, ca sĩ, xướng ngôn 
viên, dẫn chương trình… v..v.. già có trẻ có, 
đã kiếm được thêm tiền bằng cách làm quảng 
cáo viên cho các hãng dược thảo. Nghe nói 
chỉ cần nhìn chằm chằm vào ống kiếng quây 
phim trong vài phút và đọc răm rắp theo một 
tờ giấy đã viết sẵn để quảng cáo về một dược 
thảo gì đó, người được thu hình sẽ có trong 
tay một số tiền trên dưới 3 ngàn đô. Những 
người có tài quảng cáo thì quảng cáo rất hấp 
dẫn, chẳng hạn về những hợp chất gì đó được 
đặt tên là phu-cô-đen hoặc đông-trùng-hạ-
thảo, mà họ khoe là có tác dụng và hiệu quả 
thần kỳ trị ung thư hoặc kéo dài tuổi thọ. Thế 
là người ta tranh nhau mua, nhất là cánh xồn 
xồn và già khú đế như tôi, sợ đến phiên mình 
e không còn hàng nữa chăng.

        
“Ông nội xứng đáng nhận huy chương anh 

hùng lao động”
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Vẫn trong khu mô-bồ-hôm, căn nhà tôi 
lại ở ngay cổng chính, nên ngày đêm hễ thấy 
đoàn xe cấp cứu hú còi tiến vào là vợ chồng 
tôi vừa làm dấu cầu nguyện vừa tò mò xem nó 
quẹo trái hay phải. Đợi khi đoàn xe chớp chớp 
đèn chạy ngược ra phía cổng, chúng tôi lại bỏ 
việc trông theo, đoán già đoán non xem nhà 
nào có chuyện chẳng lành. Cho đến vài ngày 
sau, bất chợt thấy tờ thông báo hậu sự nằm 
trong hộp thư, lấy ra coi mới biết cư dân nào 
vừa bỏ cuộc chơi. Đúng là Sinh Bệnh Lão Tử, 
mà tuyệt đại đa số cư dân trong khu xê-nhơ 
này đang ở vào giai đoạn Bệnh và Lão, trước 
khi đến Tử. Vậy mà nực cười thay, cũng phải 
đủ tiêu chuẩn tuổi tác mới được vào đây ở. 
Được cái là biết mình già nên ai cũng chăm lo 
cho sức khoẻ của mình. Mùa hè, mới sáng tinh 
sương chưa rõ mặt người, nhiều cư dân đã ra 
khỏi nhà đi bộ tốc độ nhanh, hít vào thở ra nghe 
thành tiếng như còn tráng kiện lắm. Buổi trưa 
nóng nực, hồ bơi lao xao tiếng cụ ông cụ bà 
chào thăm nhau. Chiều tối, từng đoàn người 
lại theo nhau tản bộ, Mỹ-Mễ-Việt đề huề. Thu 
Đông, nhiều người còn chịu khó ngâm mình 
trong nước ấm, bắt máu huyết phải lưu thông 
để ngủ cho ngon giấc. Vào những buổi sáng 
nắng ấm, có những đôi uyên ương đã quá đát 
nhưng còn chút gân vẫn mặn mà tay trong tay 
cùng nhau tản bộ trong khuôn viên của cộng 
đồng nhỏ bé này. Mỗi ngày lại có lớp tập gậy 
dưỡng sinh, cũng thu hút được hơn mười bác. 
Quả là những dịch vụ cần thiết cho sức khỏe. 
Trong một ngày, nhiều vị cao niên đủ sắc dân 
nhàn rỗi ghé lại phòng câu lạc bộ vui đùa dăm 
ba câu chuyện để giết thì giờ. Riêng cư dân 
Việt Nam hễ ngồi lại với nhau thoạt đầu sẽ 
nói chuyện thời sự, rồi bắt qua chuyện chính 
chị chính em, nhưng thường lại kết thúc bằng 
chuyện phiếm tuổi thọ. Một mẩu đối thoại tiêu 
biểu giữa hai cư dân Việt Nam cao niên nghe 
được trong nhà câu lạc bộ như sau. Cụ ông 
có da mặt khảm đồi mồi nói giọng khào khào 
bắt chuyện với cụ bà tròm trèm 80 ngồi xe 

lăn, “Sao, hôm nay cụ có khoẻ không?” – Cụ 
bà tai còn thính đốp chát lại ngay, “Cũng như 
hôm qua thôi ông ạ. Chúa cho được ngày nào 
hay ngày ấy.” Cụ ông lại có thêm bệnh suyễn 
sao đó, ngửa cổ thở lấy hơi, tảng thịt nhão 
nhoẹt nơi cổ giật giật thấy rõ. Vài giây sau, cụ 
ông mới xởi lởi nói tiếp với cụ bà, giọng đứt 
quãng như gà mắc giây thun, “Được… được 
như cụ là thọ rồi. Tôi chỉ ...mới mấp mé 70 
mà đã như gà chết.” Cụ bà trả lời, tiếng khàn 
khàn như ngậm kẹo trong cổ họng, nhưng âm 
hưởng lại nghe có chút tiếu ngạo giang hồ 
và bất cần đời, “Vào đây ai cũng vậy thôi cụ 
ạ. Chuẩn bị là vừa. Tôi có vi-sa rồi, chỉ đợi 
chuyến bay nữa là đi. Có điều không biết con 
cái có đứa nào đến kịp tiễn mình lên máy bay 
hay không.” Các cụ Việt Nam nhà mình vẫn 
có thói quen không những chào thăm nhau, 
chúc nhau, mà còn thông tin cho nhau về tình 
trạng sức khỏe của những cụ già yếu neo đơn 
khác trong khu xóm. Nhìn các cụ sinh hoạt 
hôm nay, tôi trộm nghĩ hầu hết các cụ ngày 
xưa chắc chắn ai cũng đã vang bóng một thời 
cả về uy quyền lẫn vật chất. Mấy năm trước, 
một cụ ông cư dân Việt Nam trong khu này 
thọ đến gần 100 tuổi mới từ giã người thân. 
Nghe kể lại, cụ là một bác sĩ tài giỏi và nổi 
tiếng của bệnh viện Chợ Rẫy trước 75. Hiện 
nay trong khu vực tôi ở vẫn còn có hai cụ Việt 
Nam thượng thọ, tuổi mấp mé 100, và tuy hai 
cụ đã lẻ đôi nhưng còn minh mẫn lắm. Đại 
loại người già ở trong khu mô-bồ-hôm của tôi 
hằng ngày gặp nhau không bàn bạc gì nhiều 
ngoài đề tài sức khỏe, lại nói liên tu bất tận.

Vào tuổi này tôi không những quan 
tâm cho chính sức khoẻ của mình mà còn có 
trách nhiệm phải chăm sóc cho người bạn đời 
của tôi nữa. Nghĩ đến một ngày xấu trời nào 
đó, nếu tôi không còn bước đi vững vàng trên 
chính đôi chân của mình được nữa thì hỏi làm 
sao tôi có thể đỡ đần cho bà Evà của tôi được. 
Bởi thế đã gần 5 năm nay hằng ngày tôi rất 
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nghiêm chỉnh và kiên nhẫn với mình để tập 
vài thao tác thể dục thể thao như lời bác sĩ 
nhắc nhở. Cho riêng mình, tôi chọn phương 
pháp tập Tiên Thiên Khí Công của thầy Phạm 
Văn Chính, tức là tập thở bằng bụng. Thời 
gian là vào buổi sáng lúc thức dậy, mặt quay 
về hướng Đông, hoặc vào ban tối trước khi đi 
ngủ, mặt quay về hướng Nam. Lúc tập, ngồi 
trên sàn nhà trong tư thế định tâm thiền, mắt 
nhắm hờ nhìn xuống trên sống mũi, lưng thật 
thẳng tạo nên một góc 90 độ so với sàn nhà. 
Thời lượng tập là 45 phút. Phải thành thật mà 
khai báo với mọi người rằng tập thở bằng bụng 
đã giúp tôi phục hồi sức khoẻ nhiều lắm. Tôi 
nhớ có lần đã nghe bác sĩ gia đình nói rằng, 
ngoài việc quan tâm và kiên trì tập luyện thì 
niềm tin cũng là yếu tố cần thiết giúp đem lại 
một kết quả khả quan cho sức khoẻ. Trong 
trường hợp của mình, tôi nghĩ cũng có thể là 
nhờ vào niềm tin mình sẽ được khoẻ mạnh 
nên tôi đã kiên trì tập theo phương pháp này 
và cũng đã có vài kết quả trông thấy. Trước 
hết, đó là tôi nhận ra mình có khoẻ và sảng 
khoái hơn sau mỗi lần tập. Kế đến là trong 
mấy năm vừa qua tôi thường có được kết quả 
tốt sau những lần thử máu định kỳ. Tuy nhiên, 
ở khía cạnh tiêu cực, kết quả lạc quan này lại 
là nguyên do đem đến cho tôi một tật xấu 
chưa bỏ được, đó là mỗi khi nhận được kết 
quả thử máu tốt tôi thường có khuynh hướng 
tự dễ dãi hơn với mình một chút trong việc ăn 
uống. Những lần như thế tôi thường tự thưởng 
cho mình bằng một bữa ăn xả láng, nhưng chỉ 
một bữa thôi. Và sau bữa ăn tự sướng đó, thế 
nào tôi cũng bị bà nhà tôi lên lớp với một bài 
học vỡ lòng, “Ông ăn tạp thế không bệnh sao 
được !” Đúng y chang như người Mỹ thường 
ví von là “You are what you eat !”. 

 
Ngoài việc tập Tiên Thiên Khí Công, 

tôi cũng yêu thích đạp xe đạp lòng vòng khắp 
phố Bolsa để thư giãn và luyện chân cẳng, 
không dám chôn mình trong nhà suốt ngày. 

Bạn già nào muốn biết đạp xe đạp thư giãn 
và bồi bổ sức khoẻ như thế nào thì đừng ngần 
ngại đến với tôi cho có bạn có sòng. Để tôi 
khoe một chút về môn thể thao di động rẻ tiền 
này nhé. Còn gì thú bằng một mình với chiếc 
xe gọn nhẹ lêu lổng giữa phố phường để xem 
thiên hạ sự. Nhà tôi ở gần khu Phước Lộc Thọ 
nên tôi rất thích mỗi ngày chạy xe đạp vài 
tiếng đồng hồ quanh phố Bolsa. Sau ba-ga xe 
đạp, khi nào tôi cũng thủ một chai nước lọc, 
một quả chuối lót lòng, và không quên trang 
bị thêm chiếc máy ảnh mi-ni phòng hờ phải 
làm phóng sự bất đắc dĩ. Gặp gì hay hay, là 
lạ, thì bấm ngay vài pô làm kỷ niệm, biết đâu 
sau này có khi lại làm ra tiền nhờ những tấm 
hình đó. 

Với khí trời mát mẻ và ấm áp quanh 
năm, đạp xe đạp đã trở thành cái mốt thời 
thượng cho nhiều người ở quanh khu vực 
Bolsa này. Chiếc xe đạp quả thật tiện dụng, 
không cần xăng, chẳng cần có bảo hiểm, 
tha hồ len lỏi vào mọi ngõ ngách trong các 
khu phố mà xe hơi không đến được. Nhất là 
những lần có sinh hoạt gì đó như từ thiện, ra 
mắt sách, quảng cáo sản phẩm…v…v… của 
cộng đồng hoặc tư nhân tổ chức tại các hội 
trường hay nơi các góc phố, tôi thường đạp xe 
đến tận nơi tham dự, khỏi kiếm chỗ đậu xe, lại 
khỏi bị tích-kẹt vì lỡ đậu sai chỗ. Rong chơi 
bằng xe đạp, được cái là mình muốn thay đổi 
lộ trình cách nào, ở đâu, lúc nào cũng được, 
không bị ràng buộc như khi lái xe bốn bánh. 
Đi xe đạp, nếu thích thì người ta có thể ghé-
và-đi tuỳ hứng, không cần đến máy định vị. 
Mê sách, nên tôi thường dừng xe đạp trước 
hiệu sách Tú Quỳnh hoặc Văn Bút trên đường 
Bolsa hoặc Tự Lực trên đường Brookhurst. 
Dựng xe ngoài cửa không cần khóa, cứ vào 
bên trong tha hồ tìm sách. Khát nước ư, ghé 
tiệm Viễn Tây làm một ly nước mía nguyên 
chất. Gần trưa bụng cồn cào, cứ vào Lee’s 
Sandwiches kêu một ổ mì thịt nguội với một 
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ly cà-phê sữa đá trước khi đạp xe tiếp tục đến 
một nơi khác không định hướng. 

          
Vợ chồng tôi, từ khi dọn vào ở khu mô-

bồ-hôm này đã cảm nghiệm được năm cùng 
tháng tận của đời mình. Tuy còn cách tuổi 
trăm gần ba thập niên nữa, nhưng chúng tôi cứ 
dặn mình phải 
quấn quít bên 
nhau cho trọn 
tình trọn nghĩa, 
bảo nhau bao 
lâu còn hơi 
thở bấy lâu 
phải bám lấy 
nhau mà sống. 
Chúng tôi biết 
mình có trách 
nhiệm lo cho 
nhau, nhất là 
phần tâm linh. 
Dù sau này tôi 
có phải đau lâu 
ốm dài tôi tin 
rằng bà nhà tôi 
sẽ ở bên cạnh 
mình, con cái 
thì dễ gì đến kịp khi có chuyện không may 
xẩy ra đêm hôm. Đúng như các cụ đã dậy, 
“Con lo cho cha không bằng bà lo cho ông” 
là thế. Lại nữa, con cái Chúa như chúng tôi 
sợ nhất là khi hấp hối không có ai bên cạnh 
để kêu tên Cực Trọng mà phó linh hồn. Nhiều 
khi trời đã khuya, chỉ còn lại hai chúng tôi tay 
trong tay tản bộ với nhau trong bóng đêm. Đó 
là những giây phút chúng tôi được yên tĩnh 
bên nhau và có nhau. Chúng tôi dâng lời cầu 
nguyện cho chính mình trong tuổi xế chiều, 
cho con cháu, và cho khu xóm được mọi điều 
may lành.

Vừa qua, nhân kỷ niệm ngày chúng tôi 
ký văn-kiện-chung-chăn-chung-gối với nhau 

49 năm trước, các con các cháu đến chật nhà. 
Cậu con cả tôi năm nay xấp xỉ 50, mặt đã thấy 
nhuốm dấu thời gian, thay lời cho mấy em 
chúc mừng và cám ơn bố mẹ đã sinh thành 
và nuôi dậy các con nên người. Nghe lời con 
cái chúc thật cảm động, nhưng tôi cũng phải 
nói, “Các con chúc mừng bố mẹ là tốt, nhưng 

cầu nguyện 
cho bố mẹ 
mới là tốt 
hơn và cần 
thiết.” Bỗng 
cháu Helen 
23 tuổi là 
đứa cháu nội 
gái lớn nhất 
hỏi tôi bằng 
tiếng Việt 
nghe ngòng 
n g ọ n g , 
“Oong bà 
nọoi đã bao 
nhiu tủi 
rồi?” Tôi 
xoa đầu cháu 
nói, “Cháu 
ngoan lắm, 

ông bà nay đã phải tính từng năm rồi cháu ạ, 
vì 7 năm 8 tháng 9 ngày, cháu có biết không?” 
Dĩ nhiên đưa cháu nội tôi khi qua Mỹ chỉ mới 
6 tuổi làm sao nó hiểu được tí ti gì về triết lý 
sống này của các cụ ta ngày xưa. Ngay cả cậu 
con cả của tôi xem ra cũng không hiểu trọn ý 
nghĩa câu nói là gì, tôi phải dài dòng văn tự 
với con, “Bố mẹ nay đã 70 hơn, nghĩa là khi 
đã bước vào tuổi 70 rồi thì tuổi thọ cứ tính 
từng năm, đến 80 tuổi thì tính từng tháng, còn 
90 tuổi thì tính từng ngày. Đến nay bố vẫn còn 
nhớ ông nội của bố thường hay nói câu ấy. 
“Bảy-Năm-Tám-Tháng-Chín-Ngày”.

Anphongsô Nguyễn

Cụ Ông âu yếm Cụ Bà: “Thương bà đã 65 năm nay, tôi không ân hận 
gì cả!” Cụ Bà nhéo vào tay Cụ Ông: “Ừ, tôi cũng vậy. Tôi cứ nhớ 

mãi cái buổi ban đầu lưu luyến ấy.”
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Tự vấn lương tâm Xuân Bính Thân
Thấy đã …linh tinh biết bao lần

Vợ ơi, xin tha cho tôi nhé
Xin hứa năm này thành trai tân…

Xin hứa năm này thành trai tân
Nhưng Tết Bính Thân đã đến gần

Vợ ơi, cho tôi thêm cơ hội
Lần nữa lai rai với bạn thân.

Lần nữa lai rai với bạn thân
Tim tôi yêu vợ vẫn còn gân

Nhưng nếu hơi men làm chuếnh choáng
Vợ ơi, tôi đây vẫn toàn thân.

Vợ ơi, tôi đây vẫn toàn thân
Dù rượu Bính Thân cụng trăm lần
Nhậu xong chắc chắn về với vợ

Cho dù mang tiếng nịnh phu nhân.

Cho dù mang tiếng nịnh phu nhân
Vợ tôi tôi nịnh, cứ bất cần

Người ta đâu biết tôi cưng vợ
Vợ vợ mình mình thế mới Xuân

Vợ vợ mình mình thế mới Xuân
Nghe theo lời vợ đẹp muôn phần

Yên nhà yên cửa, ông bà dạy
Gia cang ắt sẽ khỏi ly phân

 
Gia cang ắt sẽ khỏi ly phân

Bính Thân đến, vợ hết than thân
Lậy trời cho con sức chịu đựng

Bính Thân này con sẽ thành thân.

Bính Thân này con sẽ thành thân
Nhờ đức tiềm ẩn của tiền nhân

Mong sao năm sau mình khấm khá
Không những tình yêu mà cả “fund”.

Thơ Vui : 
BÍNH THÂN - «Nịnh Vợ»

Hội viên “Ta-Ru” Họ Nguyễn
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Từ lúc đi tham dự lễ thánh Tổ phụ 
Anphongsô về với tập Đặc san “An 
Phong VỀ NGUỒN - 2015” trong tay, 

mình đọc liền một mạch từ đầu đến cuối, không 
bỏ sót một bài nào, lại nhìn thật kỹ vào từng tấm 
hình một. Nhìn hình ảnh các bạn đồng môn, rồi 
đồng song lớp DON BOSCO, mình không nhận ra 
ai hết. Trước mặt mình toàn là các “bô lão thời Hội 
nghị Diên Hồng” không à. Còn các chị của “Ta-
Ru” thì cứ như Trưng Trắc - Trưng Nhị, có lẽ đang 
chờ ngày về hưu trong khi các cháu thì trên môi 
luôn nở nụ cười hướng về tương lai.

Và cứ mỗi lúc rảnh rỗi, mình lại giở ra đọc hết 
các bài trong đó để tìm lại chút nồng ấm xa xưa hầu 
sưởi ấm hiện tại.

Mới đây, lên mạng thấy cụ Thạch (Don Bosco) 
thông báo anh em “phe ta” bên Nam Cali thừa 
thắng xông lên chuẩn bị phát hành Tập san An 
Phong Xuân Bính Thân 2016, lấy chủ đề “Mẹ và 
Mùa Xuân”. Xin nghiêng mình ngưỡng mộ trước 
nhiệt tâm của các bạn bên đó, và rồi mình cũng 
muốn nhập cuộc, không để nhỡ thêm một “chuyến 
tầu”. Mình bắt đầu bóp trán, nhíu mày, động não 
kiếm vài chữ góp mặt cùng các anh chị (vì đã lỡ 
mất một cơ hội hiếm quý tham gia với “Đặc san An 
Phong Về Nguồn 2015” vừa qua chỉ vì trót làm dân 
“Hai lúa!”).

Xin ghi lại đây đôi ba dấu ấn khó quên thời ở 
Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế - Huế và Vũng Tàu.

Bần đệ tên Đạt họ Trần, có chữ lót là Công 
cho đầy đủ với thủ tục nhập cuộc chơi tâm tình. 
Và nói theo ngôn ngữ sau 75, mình hiện ở vùng 
sâu, vùng xa, cách Sài Gòn 60 cây số, chính xác 
là ở ngay Trảng Bom. Nay sắp qua tuổi 70... Bà xã 
mình là dân Jeanne d’Arc - Huế, tụi này hợp đồng 
xây một túp lều để ăn đời ở kiếp với nhau từ 1975 

đến nay. Còn “Gia tài của mẹ” hiện có vỏn vẹn 3 
con, gồm 2 gái 1 trai, và 1 cháu ngoại.

Năm 11 tuổi (1956) học lớp 3 trường làng, bỏ 
hết mọi phù phiếm thế gian để đi tu và chọn DCCT 
vì hấp lực của cái áo dòng “bắt mắt” kèm theo xâu 
chuỗi lủng lẳng bên mình. Lại nữa, mỗi lần giáo 
xứ có tuần Đại Phúc, các cha DCCT về giảng, giáo 
dân hết lời trầm trồ khen ngợi. Đó là động cơ bần 
đệ đi tu. Trước đó vào mùa hè thằng bé được ba 
mẹ quan tâm cho đi học hè để chuẩn bị cho kỳ thi 
nhập học Đệ tử mà kết quả là thằng bé được xếp 
loại khá. Oai quá. Thú thật trong mấy tháng học hè, 
miệng thì đọc mà mắt thằng bé cứ nhìn lá me bay 
bay và mũi hít mùi hoa cau. “J’ai, tu as, il a - và Je 
suis, tu es, it est...” cứ đọc như con vẹt. Đọc thì dễ 
nhưng không biết viết làm sao? (Con cũng xin cám 
ơn Thầy Anh đã cho con làm quen với môn ngoại 
ngữ đầu đời này).                  

Và rồi ngày 01/09/1956, bần đệ rời nhà đi tu 
mà không… khóc. Oai lắm thay ngày mình theo 
Chúa. Ngày xưa tháng cũ qua rồi, nay vẫn còn nhớ 
như in … Quyết ra đi theo tiếng gọi của Chúa. Mẹ 
đưa bần đệ vào Đệ tử viện Huế, rồi mẹ ra về, lạ quá 
mình vẫn không khóc vì xa mẹ lúc đó. Sau lưng 
mẹ, cánh cửa Đệ tử viện đóng lại, chia hai ranh giới 
đạo đời. Nhưng rồi, sau đó ròng rả trong năm học 
đầu tiên, đêm nào cái gối của mình cũng ướt đẫm 
nước mắt vì... nhớ nhà quá đi thôi.

Thời đó, cha Jacques Nguyễn Hữu Sơn làm 

ĐÓN BÍNH THÂN 2016   
NHỚ BÍNH THÂN 1956

Paul Trần Công Đạt, lớp Don Bosco 
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Giám Đốc Đệ Tử Viện Huế, Ngài rất đạo đức và 
có lẽ vì quá đạo đức mà Ngài không thích chú nào 
học kém. 

Mỗi tháng Ngài tĩnh tâm 1 lần và lần nào hát 
Salve Regina xong mà chưa rời nhà nguyện là có 
chuyện không may cho “các chú”. Cha Giám Đốc 
xuất hiện, tay mân mê tràng chuỗi đi lên đi xuống 
giữa nhà nguyện, rồi bỗng ngài dừng lại và quay 
xuống phán: “Sau khi đã suy nghĩ kỹ và hỏi ý kiến 
cha phó cũng như các thầy giáo cha quyết định 
em...” Ngay sau đó là tiếng sụt sùi lẫn tiếng bước 
chân lên phòng ngủ... nghe buồn làm sao! Riêng 
bần đệ vì quá nhớ nhà nên nói nhỏ với bạn đứng 
bên: “Nếu có tên mình, mình không khóc đâu!”

Ròng rã ở Huế 3 năm (1956-1959) bần đệ xách 
vali theo anh em vào Đệ tử viện Vũng Tàu (classe 
de 6è). Lúc đó không biết có phải vì đã quen sống 
xa nhà hay vì cha Giám Đốc mới Alexis Trépanier... 
mà bần đệ vui vẻ phát triển đời tu...

Dù sao khi mới vào Đệ tử Vũng Tàu, nhờ quen 
lối sinh hoạt ở Huế nên bần đệ cũng bắt kịp với sinh 
hoạt mới, nếu không có “phiên chơi bóng đá” thì 
vào lớp ôn bài hay đi tắm sớm rồi vào nhà nguyện 
đọc kinh.

Nhưng Cha Alexis không chấp nhận lối sống tu 
“tiêu cực” như vậy. Có lần Ngài bắt gặp bần đệ đang 
quỳ trước tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, khẩn nài 
Mẹ cho được bền đỗ đến cùng trong Dòng, theo lời 
kinh Thánh Tổ An-Phong. Thấy thế, Ngài lớn tiếng: 
“Qu’est-ce que cela veut dire? Allez jouer vite!” 
Thế là nhỏ tui sợ quá đành “bỏ Mẹ”, “bỏ kinh”, “bỏ 
nhà nguyện” về phòng ngủ thay đồ, chạy ra ngoài, 
lang thang trên bờ đê tiến về bãi tắm và đi bắt con 
“cà-khía” dưới sự che chở và hộ phù của Tổng lãnh 
Thiên Thần Gabriel. Tuy vậy việc học của nhỏ tui 
tiến bộ rất rõ nét: môn “Latin” đi vào trí óc nhỏ 
một cách dễ dàng. Con xin cám ơn cha Jean Thống 
đã dẫn con làm quen với môn học này. Riêng môn 
Anh Văn - kính thưa cha Patrice Gagné, hôm nay 
con xin xưng tội với cha là con chán môn tiếng 
Anh của cha lắm lắm, - chữ thì viết một đàng mà 
phát âm lại một nẻo. Mỗi lần gặp cha, con chỉ có 

một câu “tủ” là “Good morning Father!” và “How 
are you?”, rồi được cha tặng lại cho một tràng tiếng 
Anh... làm cho con choáng váng mặt mày không 
biết phải làm sao. Con đành chia động từ “pha” 
tiếng việt “I xờ-queo râu” (con “queo râu” rồi cha 
ơi!). Nhưng thưa cha, con ghét của nào, trời lại trao 
cho con của ấy! Xin cha tha lỗi cho con và con luôn 
tưởng nhớ cha qua lời cầu nguyện mỗi ngày!

Rồi qua năm 1962-1963, tinh thần “nhỏ tui” lại 
suy sụp khi Ngài Giacôbê được bề trên bổ nhiệm 
làm Giám đốc Đệ Tử Viện Vũng Tàu. Thế là bần đệ 
có duyên gặp lại cha Giacôbê Sơn. Quan điểm giáo 
dục và đào tạo của hai vị khác nhau quá làm thằng 
nhỏ không biết đi đường nào cho phải đạo làm con.

Mùa hè 1963, phải sống trong lo lắng, nhất là 
năm chuẩn bị thi Brevet, lại thêm đau ốm hoài nên 
bần đệ đành giã từ anh em và lìa xa Đệ tử Viện kể 
từ đó.

Trong suốt 7 năm tu tập (1956-1963) thời 
gian đẹp nhất đời tôi là thời gian tôi sống ở Đệ 
tử Viện Vũng Tàu. Tôi như được phát triển về trí 
dục cũng như thể lực. Tôi không bao giờ quên các 
cha giáo đáng kính của tôi: Patrice Gagné, Alexis 
Trépanier, Jacques Huberdeau, cha Louis Quy, cha 
Jean Thống, cha Phan Thiện Ân... Các ngài đã cho 
tôi hành trang vững chắc để vào đời. Tout est grâce.

Con xin muôn đời tri ân Nhà Dòng và cảm tạ 
các Ngài.

Hôm nay, tròn 60 năm (Bính Thân 1956 - Bính 
Thân 2016), tôi xin ghi lại những kỷ niệm, những 
dấu ấn khó phai trong phần đời thơ ấu của tôi như 
lời cám ơn vô tận đối với Nhà Dòng và Thánh Tổ 
AN - PHONG
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Đệ Tử Viện Hà Nội.

Tôi vào Đệ Tử Viện Hà Nội năm 1952, lớp 10. 
Năm này, Đệ Tử Viện đã rời bỏ khu nhà của ông Hoàng 
Gia Luận ở gần gò Đống Đa, về tiếp quản tòa nhà đồ 
sộ của Học Viện để lại khi Học Viện dời đô về Đà Lạt. 
Khu nhà rộng 
rãi hơn, khang 
trang hơn và 
có nhiều đất 
để làm sân đá 
banh. Tổng 
cộng chúng 
tôi có 4 sân, 
trong đó có 
những sân chỉ 
rộng hơn sân 
tennis một 
chút, nhưng 
cũng đủ để 
cho bọn nhóc 
chúng tôi 
vùng vẫy. Lại 
còn có một 
hồ tắm tuy 
không đúng 
tiêu chuẩn 
nhưng bọn 
nhóc chúng tôi xuống tắm mỗi buổi chiều sau khi đá 
banh.  Hồ tắm được tráng xi măng, không sâu lắm do 
đó chú Vinh cùng lớp với tôi đã cao hứng làm một cú 
plongeon, đầu đụng đáy hồ và chú ngất xỉu ngay dưới 
đó không ai biết. Đến cuối giờ tắm mới khám phá ra sự 
mất mát này, các anh lớn đã bồng chú Vinh lên, nhưng 
không kịp nữa rồi. Đây là chú đệ tử đầu tiên (và có lẽ 
cũng là chú duy nhất) qua đời khi còn đang là đệ tử. 
Hiện nay, chú Vinh đang an nghỉ bên các cha, các thầy 
tại nghĩa trang Hà Nội.

Lớp chúng tôi được học Pháp Văn với một bà 
“cựu Sơ” tên là bà Paul. Có lẽ trước đây bà đã tu tại 
Dòng Saint Paul de Chartres ở Hàng Bột. Bà có một 
phương pháp dạy rất vui, chúng tôi phải đánh vần các 
từ tiếng Pháp, lớn tiếng, mỗi buổi sáng tại lớp. Lớp 9 do 
một cô giáo, cô Huệ phụ trách. Đảm trách hậu cần trong 
nhà bếp cũng là một bà, bà An, cả 3 bà trên đây đều sống 
đời độc thân và phục vụ Nhà Đệ Tử Hà Nội. Khi tôi 
lên lớp 9 thì cũng là lúc Đào Quang Mỹ, Nguyễn Văn 
Bách…. vào lớp 10. Rồi thì Hiệp Định Geneve chia đôi 

đất nước, cha Giám Đốc Trépanier quy tụ chúng tôi lại 
và gửi vào Miền Nam theo những chuyến bay di cư hồi 
đó. Chúng tôi không hiểu gì hết về thời cuộc đang diễn 
ra trên đất nước mình, chỉ biết là được các cha đưa vào 
nghỉ ở Đà Lạt, trong lúc chờ đợi phân bổ đi các Nhà Đệ 
Tử khác. Lớp 9 của Đào Quang Mỹ được gửi vào Đệ Tử 

Viện Saigon, 
ở đây Mỹ gặp 
chú Tiến Lộc. 
Chính trong 
lúc hỗn quân 
hỗn quan này 
mà con nhà 
Nguyễn Văn 
Bách đã chém 
vè về đời, 
không một lời 
thông báo cho 
anh em. Cậu 
ta giấu nhẹm 
luôn cái lý lịch 
đã từng đi tu 
này, học Dược 
và làm một 
Dược sĩ dưới 
thời Việt Nam 
Cộng Hòa. Tôi 
với Bách là 

đồng hương đồng khói. Năm 2011, tôi sang Mỹ và ở 
nhà Bách. Một hôm, Đào Quang Mỹ và Nguyễn Hùng 
Cường tới thăm tôi với 2 bọc nylon vịt quay, heo quay. 
Vừa bước chân vào nhà, Đào Quang Mỹ la toáng lên 
khi nhìn thấy chủ nhà Nguyễn Văn Bách: “Ơ, tên này 
cùng lớp với tớ ở Đệ Tử Hà Nội.”. Quả là lưới trời lồng 
lộng, từ đó, Nguyễn Văn Bách gia nhập Gia Đình An 
Phong Nam Cali.

Ban Giám Đốc Đệ Tử Viện Hà Nội gồm một 
tam đầu chế là các cha Alexis Trépanier, Giuse Trần 
Đức Khâm, và Jacques Huberdeau. Cha Giám Đốc 
Trépanier là một cây tiền đạo, còn cha Huberdeau là 
thủ thành của đội tuyển đệ tử. Hồi đó, các cha mặc áo 
dòng mà đá banh. Cùng với hàng tiền đạo là hai anh 
em Thược, Thuộc và anh Thoát, dưới này hậu vệ có Đỗ 
Duy Chí, đội tuyển của đệ tử bách chiến, bách thắng. 
Đấu giao hữu với đội tuyển của con cha Gagné thì đội 
khách chỉ có thể từ chết đến bị thương. Ngày hôm nay, 
tất cả những sân banh này và cả cái hồ tắm thân thương 
kia đã được Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa phù phép 

Tiểu Đệ Tử Hà Nội (có cha giáo: Trépanier, Huberdeau)

BA NHÀ ĐỆ TỬ Ở BA MIỀN ĐẤT NƯỚC
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thành Vườn Hoa 1/06, sau biến cố Thái Hà. Còn cha 
Trần Đức Khâm, người Hà Nam, đã dẫn bước chúng 
tôi vào tục ngữ ca dao chuyện cổ. Mỗi lần trong nhà tổ 
chức văn nghệ, ngài chỉ góp mặt một tiết mục, lần nào 
cũng như lần nào, là bài Làng Tôi: “Làng tôi xanh bóng 
tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ 
rung… Lòng tôi theo đoàn quân du kích… nhưng thôi 
rồi còn đâu quê nhà, ngày giặc Pháp phá làng diệt 
thôn… Từ khi quân Pháp qua là vắng tiếng chuông 

chiều, tiếng chuông nhà thờ rung….”. Cha giáo Việt 
Văn ngưng tiếng hát, nước mắt lưng tròng, bọn chúng 
tôi im phăng phắc. 

Ớ Nhà Đệ Tử Hà Nội còn một người nữa mà 
tôi không thể không kể đến, đó là anh Ngọ. Anh trọn 
đời “đồng trinh sạch sẽ” ở giúp các chú đệ tử và đồng 
hành theo chúng tôi vào Huế, vào Vũng Tàu. Tôi không 
rõ anh đã về với Chúa năm nào. Anh dạy chúng tôi 
giúp lễ bằng tiếng Latinh mà tôi chắc chắn anh không 
hiểu gì hết, còn bọn chúng tôi cũng đọc như máy: “Ad 
Deum qui laetificat juventutem meam”. Cũng có những 
lúc thiếu người đánh đàn, anh Ngọ chỗm chệ ngồi vào 
chiếc Harmonium, hai bàn tay thô kệch của anh như hai 
con cua bể bò trên phím đàn. Rồi những lúc cầu nghẹt 
cống nghẹt, cũng lại anh Ngọ. 

Đệ Tử Viện Huế

Lớp của tôi là lớp 8 được gửi ra Đệ Tử Viện 
Huế, khi đó có một lề lối tổ chức rất quy củ. “… cha 
Larouche thành lập đoàn Tiên Phong, dĩ nhiên trong  
phạm vi Đệ Tử Viện mà thôi. Đoàn được chia làm 3 
cấp, cấp nhỏ nhất được đặt tên là Nhi Hầu, tương đương 
với Sói trong Hướng Đạo. Ở đây gọi là Nhi Hầu (Pages) 
là những em bé đi theo hầu các hiệp sĩ ngày xưa, nhưng 

ở đây được hiểu là theo hầu Chúa Giêsu. Cấp 2 lớn 
hơn một chút gọi là Nghĩa Sĩ (Chevalier) ở tuổi ra trận 
chiến đấu vì Chúa. Các chú lớn hơn cả trong  Đệ Tử 
Viện thuộc đoàn Hành Lữ (Compagnon de Jesus). Ở 
đoàn Nhi Hầu không có đội, bởi nếu có đội thì phải 
có đội trưởng, đội trưởng thì phải có quyền trên đội 
viên, mà một chú bé thì chưa biết lãnh đạo. Anh đoàn 
trưởng Nhi Hầu (Chưởng Hầu – CH) phải cáng đáng 
mọi chuyện. Thường là một anh thuộc đoàn Hành Lữ 
được cử xuống để trông coi các chú nhỏ.” (Vũ Sinh 
Hiên: “Câu Chuyện của Những Cây Đại Thụ” tr.67). 

Tôi đã là chú Nhi Hầu cuối cùng của hệ thống 
tổ chức này, bởi khi Nhà Đệ Tử được dời vào Vũng 
Tầu thì cha Giám Đốc Trépanier đã đổi hệ thống này 
thành Đoàn Nhỏ, Đoàn Giữa và Đoàn Lớn. CH của tôi 
lúc bấy giờ là anh Thích, cùng lớp với các anh Giỏi, 

Niên khóa 1957-1958 (Đệ Tử Viện Huế) - 
Chụp với Cha Giám Đốc Nguyễn Văn Sơn, cha Phan Phát Huồn, thầy giáo Hoài.
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Phan, Nhàn… Nhân vật tối cao trong  hàng ngũ các 
đệ tử là Capot (Trưởng Tràng), tôi còn nhớ anh Capot 
Emmanuel Báu, rất nghiêm nghị, quyền uy rất lớn. Khi 
đang đi ở hành lang mà thấy anh Báu ở cuối hành lang 
là chúng tôi quẹo vào đâu đó để tránh gặp mặt anh, bởi 
rất có thể ăn một cái nhéo tai, bị bắt quỳ ngay giữa hành 
lang nếu Capot thấy chú em có tội tình gì. Vậy mà, 
thời gian sau này khi về Saigon, tôi làm quản gia Gia 
Đình An Phong thì anh Báu và cả chị Báu nữa đã rất dễ 
thương và hiền hòa, nhất là đối với thằng em đã một 
thời khoanh tay đứng trước mặt anh mà vãi đái ra quần. 

Rồi Đệ Tử Huế rời đô vào Vũng Tàu. Một 
buổi văn nghệ giã từ cố đô, giã từ các bạn học sinh, 
các trường Quốc Học, Đồng Khánh, Việt Hương và cả 
các dòng tu nam nữ. Anh Mai Văn Giỏi đã là cái đinh 
của buổi văn nghệ này. Anh dáng người thanh tú, dong 
dỏng cao, ôm cây accordéon hát một bài với lời do anh 
chế: “…luyến tiếc xa xôi, nhớ người nhớ cảnh ai ôi”, 
anh đã làm vỡ bao nhiêu con tim các nữ sinh lúc bấy 
giờ. Họ nườm nượp đến nhà khách xin gặp anh Giỏi. 

Đệ Tử Viện Vũng Tàu

Đệ Tử Viện Vũng Tàu được xây dựng trên 
một khu đất mới toanh, gần phi trường Vũng Tàu, cạnh 
Quốc Lộ dẫn về Saigon. Khu đất chỉ gồm có cát và 
những cây dại, các cha, các thầy đã dọn đất đổ nền và 
dựng những dãy nhà trệt khung sắt lợp fibro ciment. 
Chúng tôi giã từ Cố Đô từ Huế vào, Đào Quang Mỹ và 
Tiến Lộc từ Đệ Tử Saigon ra, tôi được hạnh phúc học 
hành ở Nhà Đệ Tử trong 6 niên khóa. Quân đội Pháp 
trước khi rút về cố hương, đã tặng lại chúng tôi nhiều 
món đồ dư dùng mà thứ chúng tôi nhớ nhất là đồ hộp 

trái cây. Chúng tôi chở từng xe về Nhà Đệ Tử, trong lúc 
khuân vác vào kho, chúng tôi đã nhanh tay vùi vào cát 
nhiều hộp lê, táo, sơ ri… Chờ lúc đêm về, chúng tôi kéo 
nhau ra làm thịt những chiến lợi phẩm này. 

Lớp của tôi sau lớp cha Vũ Khởi Phụng và trên 
lớp Tiến Lộc. Khi mặc áo dòng vào Nhà Tập, cũng được 
năm sáu tên: Nguyễn Văn Ái, Nguyễn Văn Cảnh, Trịnh 
Nhất Định, Trần Thế Cả… nhưng rồi thấy tôi về đời vui 
quá, tất cả các bạn của tôi đã đều bước qua ngưỡng cửa 
Nhà Dòng theo tôi, lớp tôi không còn một anh nào làm 
linh mục. Những lúc gặp các anh Vũ Khởi Phụng và 
Tiến Lộc, tôi vẫn bông phèng chọc tức các anh: “Các 
bác ạ, cứ như là một miếng sandwich, hai lớp của hai 
bác là hai miếng bánh mì lạt lẽo kẹp ở ngoài, những gì 
thơm ngon là paté, xúc xích, dăm bông… đều tuột về 
đời ráo trọi”. Mà quái lạ hai vị này tu trì đắc đạo, chẳng 
hề mảy may tức giận, chỉ dọa người anh em là sẽ không 
làm lễ Requiem cho nhé. 

Trọn vẹn mười năm tu trì trong ba Nhà Đệ Tử 
của Ba Miền Đất Nước, tôi chưa một ngày được ở Đệ 
Tử Chợ Lớn (đường Nguyễn Tri Phương) và Đệ Tử 

Thủ Đức. Đầu thập niên 1970, sau khi đậu Cử Nhân 
Văn Chương Pháp Đại Học Văn Khoa Saigon, tôi được 
cha Đặng Văn Đào mời về dạy tiếng Pháp cho các chú 
đệ tử ở Thủ Đức và được trân trọng như một giáo sư 
ngoài đời vào dạy cho các chú.

Vũ Sinh Hiên
Phú Nhuận, 23/11/2015

Duc In Altum-Vũng Tầu, nay đã vào đời
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Nhắc đến nhà Đệ tử Vũng Tàu, tôi 
không sao quên được những hình 
ảnh buồn vui của một thời thuở 
nhỏ, cái thời ngây thơ trong trắng 

đó… cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ, và nhiều dấu 
ấn đậm nét trong tôi.

Hình ảnh khai mạc mùa thể thao của nhà Đệ 
tử rất ấn tượng: Các anh lớn xây Kim Tự tháp bằng 
cách “trồng chuối ngược” đủ hình, đủ kiểu… rồi 
nhảy vòng lửa trông thật đẹp mắt. Lúc ấy tôi cứ trố 
mắt ra nhìn và lòng “bái phục” các anh ấy vô cùng.

Chiều chiều những ngày sau đó, nếu không 
phải phiên đá banh, anh em chúng tôi thường theo 
Cha Đăng (cha giáo Pháp văn) ra bãi tắm Thiên 
Thần tắm biển. Thích thú làm sao, lần đầu tiên thằng 
bé Sàigòn được tắm biển!

Và rồi mỗi sáng Chúa nhật, sau Thánh lễ mọi 
người kéo nhau ra chào cờ. Bài “Ở Đệ tử”  nghe sao 
mà lâng lâng như có tiếng thôi thúc bên trong tâm 
hồn… khiến mình cứ tưởng mình sẽ theo Chúa suốt 
đời. Thế nhưng … 

Sau mỗi ngày lễ lớn, anh em Đệ tử vẫn có 
thói quen dâng lên Mẹ bài: “Oh ! Ma Mère” để kết 
thúc ngày sống. Bài ca truyền thống được các Cha 
Canada truyền lại, không những là những tâm tình 
của đoàn con nhỏ dâng lên Mẹ Maria, mà còn mang 
một ý nghĩa sâu đậm đối với Mẹ Nhà Dòng: Dòng 
Chúa Cứu Thế Việt Nam và cả Tỉnh Mẹ Sainte Anne 
de Beaupré:
Oh ! Ma mère, Mère chérie ! Que dans ton sein, 
l’on vit heureux.
En ce jour, et pour la vie, à Toi mes chants, à Toi 
mes voeux,

Une fête pourrait-elle se finir sans penser à Toi.
Toi dont la main maternelle. Verse tant de bienfaits 
sur moi !

Ba năm tôi sống ở Đệ tử viện Vũng Tàu. 
Một hôm, Đệ tử nghe tin cha Soan bị tử nạn giao 
thông trên đường đi dâng lễ. Ngỡ ngàng và đau xót 

làm sao!? Và lần khác, Cha Sang, Quản Đoàn giữa 
(Đoàn Clémentê) được Chúa gọi về ngay trên đường 
đi mục vụ gần tới trại lính Truyền Tin. Cũng lại đớn 
đau vô cùng!

Ở Đệ tử, có lẽ lãnh vực hát xướng và văn 
nghệ là “nghề” của anh em. Tôi không nhớ rõ Mùa 
Xuân 1963 hay 1964, anh em Đệ tử đã giựt giải Văn 
nghệ của Tỉnh Phước Tuy Vũng Tàu. Và mỗi năm 
cứ đến lễ thánh Cécilia (22/11) là cả nhà rộn ràng 
với cuộc thi họp xướng giữa các lớp. Tôi nhớ năm 
đó lớp chúng tôi với bài “La petite belle rose d’or” 
(do Cha giáo Đăng đánh nhịp) đã giựt được giài nhì. 
Hình như Ban Giám Khảo thiên vị thì phải, hay là để 
khuyến khích tài năng trẻ của chúng tôi? - Chứ các 
anh lớp lớn hát 4 bè nghe chuẩn lắm.

Văn nghệ cũng thế! Ngày lễ thánh Giêrađô 
16/10, ngày hội Ân Nhân. Các Ân nhân từ khắp các 
nơi đổ về Đệ Tử viện Vũng Tàu, đông nhất là từ 
Sàigòn, để thưởng thức một buổi văn nghệ thật đặc 
sắc mà anh em phải dày công tập dượt từ 2,3 tháng 
trước. Nhà biên kịch đại tài của Đệ tử thời bấy giờ 
không ai khác hơn là Cha Nguyễn Đức Thống, và 
một trong những vở kịch do chính Ngài biên sọan, 
mang tên “VẾT NHÀ LAO”. Anh Sơn - người tù 
vừa mãn hạn, gặp bao khó khăn trong cuộc sống, bị 
người đời khinh miệt, bị xã hội xa lánh… nhưng may 
thay có cô LỆ CHI, người vợ hiền nâng đỡ,... nắm 
tay anh, dìu dắt anh trở lại cuộc sống bình thường. 
Vai chính LỆ CHI ngày đó không ai khác hơn Cha 
Giuse NGUYỄN NGỌC BÍCH, đương kim Giám 
Tỉnh hiện nay.

Những dãy (lớp) nhà học song song với 
nhau, và ngôi Nhà Nguyện nằm im lìm chính giữa 
hai hàng cây phượng, mùa mưa thì xanh mát, còn 
mùa hè thì đỏ rực chói chang. Vì thuộc Đoàn nhỏ, 
anh em chúng tôi ngồi ở những bàn ghế đầu, nhìn 
qua phía Nhà Nguyện, thấy các anh lớn Ban Phụng 
Vụ, dọn và xếp đồ lễ mà lòng thấy nao nao làm sao, 
mơ ước có một ngày được phục vụ Bàn Thánh… 

Hành lang 100m tráng ximent chạy dài trước 
dãy nhà ngủ được anh em quen gọi là “xa lộ Đệ tử”. 

MẸ-NHÀ-DÒNG dấu yêu
                                                                                                          Chánh Hoàng
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Vào các ngày lễ lớn trong Dòng như lễ thánh An 
Phong (01/8) bổn mạng Đoàn lớn, thánh Clémentê 
(15/3) bổn mạng Đoàn giữa, và thánh Giêrađô 
(16/10) bổn mạng Đoàn nhỏ, là những ngày vui 
trọng đại của gia đình nhà Đệ tử. Trưa hôm đó, một 
bữa “đại tiệc” được diễn ra trên Xa lộ này, giữa các 
Cha trong Ban Giám Đốc, các Cha Giáo sư và toàn 
thể các Cha bên Nhà Dòng, cùng với ngót 300 anh 
em Đệ tử. Vui làm sao! Đầm ấm làm sao!

Chưa hết, lễ thánh Giuse 19/3, bổn mạng 
Giáo Hội Việt Nam, bổn mạng nhiều cha, nhiều thầy 
trong Dòng, trong đó có Cha Giuse PHAN THIỆN 
ÂN, Quản Đoàn chúng tôi. Thế là có một trận cầu 
(đá banh) giữa đội GIUSE-LIÊN MINH và CÁC 
THÁNH. (Sau này ở Huế, lại thêm cuộc đấu cờ 
DOMINOES nữa).

Tôi nhớ có một lần ở sân banh bên ngoài 
(trước dãy nhà Đệ tử) đã diễn ra một trận cầu giao 
hữu giữa anh em Đệ tử với Cảnh Sát Quốc Gia Rạch 
Dừa. Thể lực phe bạn tốt hơn, nhưng kỹ thuật chơi 
bóng thua mình nhiều. Thế là ở hiệp 2, anh em “đối 
phương” bắt đầu chơi xấu… Kết quả: Anh Liên bị 
chèn ngã và gãy tay.

Nhà Vũng Tàu có một phòng may (+ phòng 
giặt) do chị Marie quản lý. Mỗi đầu tuần, ai muốn 
bỏ đồ giặt (giặt máy) thì bỏ quần áo dơ vào cái bao 
và gởi giặt. Giữa tuần lấy lại, quần áo đã được giặt 

sạch, xếp lại gọn gàng theo số thứ tự (tôi mang số 
215 đó bạn). Phòng may cũng vậy, ai có quần áo sứt 
chỉ, đứt nút… chị đều làm lành lặn tất cả sau một 
vài ngày. Công việc khá bề bộn như thế, làm sao 
chị quán xuyến nổi? Vâng, chỉ có hy sinh thôi! Sự 
hy sinh âm thầm của chị Marie và của những người 
nội trợ.

Ở Đệ tử chúng tôi thường ăn vụng cơm cháy. 

Ngon ơi là ngon! Những “tảng cháy” dầy cộm, nóng 
giòn… ăn vụng mới ngon, mới đã. Lại còn màn “bợ 
dừa” nữa (phần này thì tôi không có tham gia nhe ). 
Không biết có ai bị về do tội ăn cắp dừa không nhỉ? 
Hàng dừa phía sau dãy nhà ngủ lùn, thấp và sai trái 
nên khá hấp dẫn, còn các cây dừa lửa bên nhà Dòng 
cao ơi là cao! Vậy mà Đệ tử vẫn mang tiếng “trộm 
dừa”.

Chuyện này có anh bạn kể lại thời ở Học 
Viện Thủ Đức (lúc chưa bị chính quyền lấy nhà): 
Một buổi tối nọ, thầy ( x ) trèo lên trộm dừa, thầy 
Bích có nhiệm vụ đứng dưới canh chừng… và phải 
báo động ngay khi có “hữu sự”. Một lúc sau, nghe 
tiếng sột soạt trên cây, con chó nhà sủa vang (nhưng 
vẫn ngoắc đuôi)… Nghe chó sủa, Cha Phát từ từ đi 
ra… Thầy Bích huýt sáo ra hiệu, nhưng thầy kia vẫn 
mãi mê nên chẳng biết gì… đến lúc ngài tới hiện 
trường, ngước mắt lên, thấy một thầy đang toòng 
teng trên cây… Im lặng, ngài không nói gì… và rồi 
thầy kia từ từ tuột xuống … và cả hai bước vào nhà.

Nếu hôm đó Cha Phát “xuống tay”, liệu 
hôm nay có còn “Vị Giám Tỉnh” nữa không?

Là em út trong nhà Đệ tử, anh em chúng tôi 
(và nhiều thế hệ đàn anh) được các Cha Canada đào 
tạo trong một nền giáo dục nhân bản, rất nhân bản. 
Thế nên, sau những năm vào đời, dù đi đâu, dù làm 
gì… anh em chúng tôi cũng không sao quên được 
các cha, các thầy, không quên được Nhà Dòng dấu 
yêu… nơi đã từng ấp ủ cưu mang và giáo dục chúng 
tôi.

          Nhiều năm trôi qua, sau mỗi buổi gặp gỡ, sinh 
hoạt với nhau, anh em Cựu Đệ Tử vẫn cất lên: :

Sau ngày lễ trôi qua êm đềm, con không quên dâng 
lên niềm thương mến.
Mẹ luôn sẵn tay đầy âu yếm, tuôn ban muôn ơn phúc 
cho con.

ĐK : Mẹ yêu đương, lòng con mến thương. Sớm 
hôm nơi đây, sống vui hiệp vầy.
Và ngày ngày, tình Mẹ ấm êm, Tiếng con vang lên, 
hát khen Mẹ hiền.

  x
 x     x

Nhìn lại quảng đường đã qua, đôi lúc tôi 
không sao hiểu nổi?!... Ngày 05.01.1978, lễ thánh 
John Newman, anh em chúng tôi khấn dòng: Giuse 
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Nguyễn Trường Xuân, Giuse Nguyễn Chánh Hoàng, 
Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Anrê Đinh Duy Toàn 
và Giuse Mai Văn Thịnh.

Lễ Khấn đơn sơ dưới sự chứng kiến của Cha 
Bề trên Giám Tỉnh Lêô Lê Trung Nghĩa, Cha Giáo 
tập Giacôbê Nguyễn Hữu Sơn, Cha Giám Đốc Học 
Viện Giuse Trần Ngọc Thao, Cha Micae Nguyễn 
Hữu Phú …

Là năm Nhà Tập “chui” đầu tiên, chúng tôi 
không có chuỗi, chẳng có áo Dòng, cũng không mời 
gia đình thân nhân tham dự… Tối đến, mỗi người 
chúng tôi được Cha Giám Đốc Học Viện trao cho tờ 
giấy chừng nhận là Sinh viên Học Viện DCCT.

Hai tháng sau, đang lúc ở nhà (chúng tôi vào 
đời) thì nghe tin Nhà Thủ Đức bị mất, các cha các 
thầy bị bắt... Tiếp đến, ngày 01/6 năm đó, ba tôi mất. 
Các biến cố dồn dập: mất nhà, mất liên lạc với bề 
trên, không tin tức của bạn bè (mãi sau này mới biết 
được: Anh Thịnh vượt biên, và khi đến được Úc, 
anh lại tiếp tục và lãnh sứ vụ linh mục bên đó; còn 
các anh em khác thì “biệt vô âm tín”. Quay cuồng… 
Rối trí… không ai hướng dẫn… cuối năm đó, tôi 
xin ra.

Mùa Phục Sinh năm sau chúng tôi làm lễ 
cưới. Thánh lễ Hôn Phối được 3 cha đồng tế (điều 
khá đặc biệt lúc bấy giờ), nhưng đó không phải là 
điều tôi muốn nói, mà là sự hiện diện bên dưới của 
Cha Sở Tân Định Phanxicô Xaviê Phan Văn Thăm, 
và đặc biệt là Cha Giuse Trần Ngọc Thao, Giám 
Đốc Học Viện. Ngài đến để dâng lễ cầu nguyện và 
chúc lành cho chúng tôi. (Không biết có vị bề trên 
nào đã đến dâng lễ, cầu nguyện cho sĩ tử đã rời bỏ 
cộng đoàn của mình chưa?).

Năm 1962 khi vào Đệ Tử Viện Vũng Tàu và 
năm cuối cùng ở Tập Viện, tôi được sự hướng dẫn 
của Cha Giacôbê Nguyễn Hữu Sơn. Hình ảnh Cha 
Giám Đốc khả kính và Cha Giáo tập hiền hòa luôn 
ở mãi trong tôi. Sau những ngày tháng bị bắt (biến 
cố Thủ Đức), và sau này khi biết tôi đã về lập gia 
đình, 2 lần ngài tìm đến nhà thăm tôi và đến tận Văn 
phòng Họ Đạo Tân Định để gặp cho được “đứa con 
lạc đàng này”.

Năm học ở Đệ tử Thủ Đức, Cha Phêrô 
Đặng Văn Đào kêu tôi lên và nói : “Các Cha thấy 
tính tình con rất tốt, nhưng học lực yếu, đặc biệt 
môn Pháp văn và Latin (Pháp nhân hệ số 3, Latin 
nhân hệ số 2). Con nên ra ngoài học cho thoải mái 

hơn, sau này con vào lại. Và để con an tâm, các 
Cha vẫn xin giấy hoãn dịch về lý do tôn giáo cho 
con”. Năm đó 1969 Tổng động viên (sau biến cố 
Mậu Thân), tôi cám ơn ngài về lời đề nghị đó và ra 
ngoài học… Cuối năm sau, tôi gia nhập lính Không 
Quân ngành Kỹ Thuật.

Mãi sau này thời Cha Giuse Cao Đình Trị, 
Giám Tỉnh nhiệm kỳ 3 (đặc biệt), Cha Bích (bạn 
cùng lớp thời Đệ Tử) giới thiệu tôi với ngài để phụ 
việc ở Văn Phòng Tỉnh. Nói về công việc thì không 
có gì là khó, nhưng là ở một vị trí hết sức đặc biệt 
và nhạy cảm. Đã từ lâu tôi không còn là một tu sĩ 
nữa, nay cầm chìa khóa Nhà Dòng (Pass Partout), 
rồi chìa khóa Văn Phòng Tỉnh, ra vô như người nhà.

Đối với nội bộ trong nhà, phải làm dâu trăm 
họ. Còn đối ngoại thì sao ? Không những phải kín 
mồm kín miệng, mà còn phải tuyệt đối mật nữa! 
Cám ơn Chúa - mọi sự tốt đẹp. Vâng, một hồng 
phúc rất lớn Chúa đã ban cho tôi.

Trong những năm tháng làm việc ở Văn 
Phòng Tỉnh, tôi thường xuyên gặp được các cha, 
các thầy từ các nơi xa về, đông đủ nhất là dịp Tĩnh 
Tâm năm… Cha Giuse Phan Thiện Ân, Quản 
Đoàn nhỏ, rồi Giám Đốc Tiểu Đệ tử Huế. Có lần 
ngài nói: “Thằng Hoàng bao năm rồi gặp lại, nó 
vẫn vậy!”. Vâng, đứa con nhỏ của Cha, và của Mẹ 
Nhà Dòng năm xưa, nay nó trưởng thành hơn, cứng 
cáp hơn nhờ những lời dạy dỗ của Cha. Tên các Đội 
Cha chia khi đó: Nết na, Ngay thẳng, Nhanh chóng, 
Thuận hòa, Thảo hiếu, Thương giúp, v.v… và được 
Cha cắt nghĩa hằng tháng để tập sống các đức tính 
nhân bản ấy, chắc chắn vẫn còn đọng lại “chút gì” 
trong con.

Chánh Hoàng
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Cứ Hè đến, anh em Đệ tử DCCT Huế được tắm 
biển Lăng Cô đã đời mụ đội!... Hơn một tháng 
(Tám) tung tăng vẫy vùng trên cát dưới biển, 
hiên ngang bá chủ một vùng trời hoang vắng, 

không cần biết trên đầu có ai, quên hết những tháng 
ngày miệt mài kinh sử. 

Nằm dưới chân đèo Hải Vân, Lăng Cô lúc bấy giờ là một 
làng chài thưa thớt vài ba khóm nhà lá ọp ẹp, rải rác trên 
đầu bờ phía nam của một dải cồn cát hẹp và dài mút chỉ 
đến tận một chỏm đá phía bắc, gần làng Trồi. Bải cát 
vàng trải dài hằng mươi cây số này được biển mân mê 
bồi đấp bên bờ ngoài, chắn ngang một đầm hồ nước 
mặn bên trong, người dân địa phương gọi là “phá”, có 
cửa hẹp thông ra biển. Gần đó, một cây cầu nối liền dải 
cồn cát với đất liền là vùng núi đồi xanh lá bên trên có 
núi Bạch Mã; cái đầu cầu đổ ngay vào đường rày xe lửa 
từ hầm núi thoát ra đến nhà ga, và thẳng vào tuyến quốc 
lộ 1 nối liền Nam Bắc Việt Nam.

Lăng Cô với làn nước biển trong xanh bao la thơ mộng 
tuyệt vời này dành cho những anh em có gia đình ở xa, 
không về hè được, có những ngày nghỉ thảnh thơi vui 
thú sơn hà. Khoảng 80 anh em nằm ngủ sấp lớp trên 
sàn gạch đỏ trong một ngôi nhà ngói cũ, đổ nát vì chiến 
tranh, bỏ trống trên cồn cát trắng ngà trải dài xuống 
bờ biển thênh thang nóng cháy, giang rộng thành vòng 
cung ôm choàng biển cả với hai đầu chỏm đá, mà cái 
bên mặt nằm sát eo cửa phá thông ra biển.

Từ cái eo phá ấy, mỗi ngày biển ra vào phá theo con 
thủy triều, đem thức ăn vào nuối cá trong phá cho béo 
tròn. Đêm trăng, dân chài thả lưới vay thành vòng với 
hai đầu thuyền kè sát bờ, khua chài vào hông thuyền, 

lùa cá nhảy thót qua vòng lưới chắn thả thẳng xuống, 
rơi tỏm vào vòng lưới thả ngang mặt nước bên ngoài. 
Và cứ thế, kéo lưới lên bờ, gỡ từng con to bằng bắp tay 
béo bở, quẳng vào thúng cá dẫy dụa vung vít, để chờ 
nổi lửa lên thiêu cho tới mức chín vừa đủ, và bóc vảy để 
phơi ra thân cá tròn trịa thơm phức, trên đó trét một lớp 
mỡ hành vào là vừa lúc để đưa vào miệng ăn ngon lành. 

Ôi, đời sống dân gỉả thuyền chài thần tiên làm sao, thơ 
mộng đến thế này, thật là hấp dẫn đối với người trai 
thành thị ở vào cái tuổi còn mài đủng quần ở ghế nhà 
trường...! Sau này nghe đâu du khách “săn gái đẹp” có 
câu nói lạ lẫm: «Lên non gặp Người Hùng Bạch Mã, 
xuống biển gặp Người Đẹp Lăng Cô»! Chớ thời ấy, 
người đẹp Lăng Cô đâu không thấy, chỉ thấy mấy chú 
đệ tử ngây thơ, hè hè tung hoành vung vít nơi hoang 
dã, đầu đội nắng, chân đạp cát, chưa hề biết cái chuyện 
“Hồng quân với khách hồng quần, đã xoay đến thế còn 
vần chưa tha” (Kiều 2157) là cái điều gì.

 Suốt ngày đêm, ăn ngủ, lễ lạc, văn nghệ văn gừng gì 
cũng ở nơi một ngôi nhà hoang ấy. Ở mạn trên gần đó, 
có độc nhất một cái “đồn lính” Tây chơ vơ trên một 
cồn cát, bao quanh bởi những lùm cỏ dại phủ sát đất, 
nhìn dài ra bải biển đầy những ổ còng long nhong bò ra 
bò vào kiếm ăn. Bữa ăn của con còng gồm những thịt 
con rươi, con ruốc, cá chết, rác rưởi, kể cả phân người. 
Nhưng trông chúng rất oai phong lẫm liệt, đi đứng kềng 
càng ngang ngửa, nhanh nhẹn xẻ dọc xẻ ngang, không 
dễ gì ai bắt được...

Một tối (có trăng), đám Đệ tử nhà ta tổ chức một cuộc 
hành quân vĩ đại bố ráp còng đem về bỏ vào cái chão to 
tướng, ran lên để “nhậu” cho thỏa chí tang bồng hồ thỉ. 

Hè 1950: “Du kích” tấn công Đệ tử ở Lăng Cô

Lăng Cô trước 1975



122
123Tập San An Phong - Xuân Bính Thân - 2016

Ý là ban ngày ta không dễ gì tấn công chúng, rải rác lơ 
thơ từng con một, lanh lẹ thoát chạy vào hang. Nhưng 
về đêm, chúng đổ ra kiếm ăn tràn lan dầm dề trên bải 
biển. Tiếng pháo lệnh vừa nổ, quân ta tung người chạy 
xông tới, trăm người như một, tay cầm đuốc, tay cầm 
gậy, cứ thế tiến lên hàng ngang, quét càng vào lũ còng 
lóng cóng chạy loạn... Quân ta toàn thắng, địch nằm 
chết la liệt, đám hậu cần cứ thế mà hốt từng giỏ đem 
về...

Nhưng bỗng một loạt tiếng súng nổ cắc bùm, rít lên gần 
bờ cỏ dại... Quân ta thất vía, quẳng đuốc vất gậy, kẻ 
co giò tháo chạy, kẻ lủi càng xuống cát, đang khi tiếng 
súng tiếp tục nổ vang, càng lúc càng sát dần đến bờ 
biển. Thế rồi, phe ta chưa có thằng nào kịp té đái trong 
quần, thì tiếng súng bỗng im bặt... Hình như bọn “du 
kích” đã đánh tháo mất tiêu hết rồi, chắc vì sợ quân ta 
rình rập bao vây, tiến lên đánh trả đó chăng...? Không, 
quân ta vẫn lớ ngớ lóng ngóng nằm yên chờ chết, bụng 
đánh lô tô cầu cứu Mẹ Hằng Cứu Giúp, van xin thánh 
An Phong phù hộ chở che...

Trong đêm thanh, đâu đó yên ắng hết rồi, quân ta nghe 
tiếng loa trên đồn Tây ra lệnh giải tán, mới giật mình 
thức tỉnh, lê thê lòm còm bò dậy, tả tơi kéo nhau ra về, 
sau một phen hú hồn hú vía muốn chết người. À thì ra, 
không phải du kích đánh úp, mà là Tây hốt hoảng tưởng 
du kích công đồn, nên bắn rải ra nghênh địch! Đến nhà, 
đã có sẵn hai ba ông lính Tây đang bàn chuyện với cha 
Bề Trên Labonté, ra đón đưa về bên bếp lửa đun dưới 
cái chão to tướng. Họ ngao ngán nhìn bọn tàn quân phe 

ta xúm quanh bếp chảo, đớp hít lia chia những con còng 
đỏ ao, bọng thịt, dòn tan, mà thở phào nhẹ nhỏm... Chắc 
họ không hiểu nổi cái bữa tiệc còng độc đáo chưa hề 
thấy trong đời họ. Còng dơ dáy mặc còng, phe ta mặc 
kệ, phớt lờ, xơi tái ngon lành, ngon hơn cả yến tiệc linh 
đình nơi các cửa nhà quan lớn quan nhỏ. Một bữa tiệc 
đặc sản nhớ đời!

Thế mới biết, các cha giáo người Canada tôn trọng con 
nhà Việt Nam như thế nào! Rằng thì là con nhà ta được 
tự do tổ chức lấy kỳ nghỉ hè của mình, tự biên giờ giấc 
ăn ngủ, tự định giờ chơi bóng chuyền, tắm biển ngày 
hai buổi, và có giờ thảnh thơi muốn làm gì thì làm: trèo 
núi dựng lều, lấy mo lót đít trượt dốc suối bạt mạng... 
Kể cả việc ra quân bắt còng trong đêm đem về nhậu, 
gây ra “biến động miền Lăng Cô” để nhớ, để thương, 
để dịp này kể lại cho nhau nghe rồi lăn ra cười cho đã 
đời mụ đội. 

Cụ Vũ Văn Thiện, tục gọi là Thiện Paul (để phân biệt 
với Thiện Pierre), hiện còn sống ở Sài Gòn, chắc sẽ 
thầm cám ơn người viết lại chuyện này để vui cười thỏa 
thích với nhau một lần cho hả dạ, vì chắc không ai đã 
nghĩ đến cái chuyện viết lăng nhăng lạng quạng này bao 
giờ cả. Và chắc nó cũng chẳng bao giờ được ghi vào sử 
sách Đệ Tử An Phong cả!

Trần Ngọc Báu,

Thụy Sĩ ngày 5,12-2015
(Viết cho Tập san An Phong Xuân Bính Thân 2016)

Lăng Cô hôm nay
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Cách đây vài hôm, khi tôi đang đi dự lễ an táng 
ông cố của một cha trong Dòng tại nhà thờ Phao-lô 
Bình Chánh, tình cờ một cha đi vào và gặp lại cha bạn 
cùng lớp với tôi trước kia phục vụ ở Cần Giờ. Ngài 
bắt tay cha bạn của tôi và hỏi: “Lúc này ở đâu?” Cha 
bạn của tôi trả lời: “Dạ, con đang phục vụ ở Sài Gòn”. 
“Ủa, chứ không ở Cần Giờ nữa hả?”, cha ấy hỏi tiếp. 
Cha bạn cùng lớp với tôi trả lời: “Dạ, con về Sài Gòn 
lâu rồi.”. “Vậy là bây giờ không ‘cần giờ’ nữa, mà là 
‘cần tiền’ phải không?”… Cha bạn của tôi cười…

Lâu nay, cứ nghe ai đó nói rằng đang ở “Cần 
Giờ”, thì như rằng nhiều người thường trêu đùa: “Cần 
giờ” chứ không “cần tiền”. Trong số những người 
thường nói đùa như thế có lẽ cũng có cả tôi. Nhưng 
bây giờ, khi đã thực sự là người ở Cần Giờ tôi mới có 
giờ ngẫm nghĩ, và cố hình dung ra Cần Giờ có thực là 
chỉ “cần giờ” mà không “cần tiền”, hay Cần Giờ cũng 
cần tiền và còn cần nhiều thứ khác nữa? 

Hôm trước ngày xuống nhiệm sở Cần Giờ, lúc 
ấy tôi đang ở Sài Gòn, một cha trên tôi hai lớp đã nói 
với tôi thế này: “Về đấy chẳng làm gì được đâu; nhân 
sự không có mà tiền cũng không.” Nghe rồi tôi cũng 
để bụng vậy, chứ chẳng phản ứng gì, bởi tôi chưa về 
Cần Giờ nên chưa biết thực trạng ở đó thế nào. Nay 
khi đã sống ở Cần Giờ rồi, tôi thấy lời ngỏ của người 
cha anh ấy có phần đúng.

Về đây, những ngày đầu, tôi không tránh khỏi 
cảm giác hoang mang. Nhà cửa thì rộng bao la, phòng 
ốc rất nhiều, nhưng trong cộng đoàn thì chỉ có 2 cha 
và 1 thầy. Nếu hôm nào một hoặc hai người đi vắng, 
còn một người ở nhà thì quả thật rất đìu hiu, cô quạnh. 
Cha nguyên bề trên cộng đoàn ở đây, thường chia sẻ 
với chúng tôi thế này: “Ở đây, tôi thường suy gẫm về 
sự chết. Bởi rất nhiều ngày tôi phải sống một mình, 
có khi đến gần cả năm trời. Những lúc ngồi trước căn 
phòng, nhìn qua hướng tay trái, phía trước mặt, đó là 
phòng hài cốt, và chính nơi mình đang ở trước đây là 

nghĩa địa; phía tay phải là đền Thánh Thất Cao Đài, 
suốt ngày họ cứ thổi kèn đám ma. Trong bối cảnh 
ấy, tôi cứ suy gẫm về sự chết.” Nghe ngài chia sẻ 
mà lòng tôi não nề. Quả thực, đêm hôm một mình 
trong cảnh tĩnh mịch, hiu quạnh như thế nghĩ cũng 
hiểm nguy. Cha nguyên bề trên còn nói có hôm ngài 
nghe tiếng ai gọi tên ngài giữa đêm hôm khuya khoắt, 
lại còn thấy cả bóng hình của người bên kia thế giới 
nữa… Nghe mà rùng rợn.

Giáo dân ở đây chỉ là con số ít ỏi, độ chừng 
trên 300 người. Họ đến từ nhiều vùng khác nhau, có 
người đến từ miền Bắc, có người từ miền Tây lên, từ 
Sài Gòn xuống, từ Thái Bình, Nghệ An vào… Đa số 

họ là đạo mới, nên đời sống đạo cũng không được 
nhiệt huyết cho lắm. Bên trong khuôn viên tu viện 
đìu hiu, vắng vẻ; nhà thờ cũng thưa thớt người. Một 
bầu khí khá lạnh lẽo, cô quạnh! Nhiều đêm rảo bộ 
lần chuỗi trước sân, tôi thầm nghĩ: phải làm gì đây để 
Cần Giờ có thể trở thành một nơi nhiều người lui tới? 
Làm thế nào để vực dậy đời sống đạo của người tín 
hữu? Có thể biến ước nguyện truyền giáo cho lương 
dân ở đây của Nhà Dòng thành hiện thực chăng?... 
Nhìn theo khả năng của con người, nếu đưa ra câu 
trả lời chắc hẳn tôi sẽ nói: Khó lắm! Cái khó đó phần 
nào đã được một cha DCCT đàn anh đã nhìn nhận 

“CẦN GIỜ” CẦN… GÌ? 
Đaminh Phan Văn Dũng, DCCT

(LTS: Cha Đaminh Phan Văn Dũng, CSsR, nguyên Đặc Trách Ơn Gọi Dự Tu Huế trong 
nhiều năm, nay Cha nhận bài sai đến công tác truyền giáo tại cứ điểm Cần Giờ. Bài 
viết của Cha chia sẻ những tâm tình chân thật và sống động của người đi gieo hạt giống 
Kitô cho dân ngoại đầy thử thách và gian khổ, đáng cho người Cựu Đệ Tử gẫm suy.)
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khi đưa ra nhận xét như tôi đã ghi lại ở trên: “Về đấy 
chẳng làm gì được đâu; nhân sự chẳng có mà tiền 
cũng không.” Cái khó mà vị cha “đàn anh” ấy đưa ra 
chắc chắn chỉ mới một phần của bề nổi, còn phần sâu 
bên dưới thì hẳn chỉ những ai đến đây rồi, sống ở đây 
rồi thì mới thấy được.

Về nhân sự, nếu để làm việc thì có lẽ chỉ cần hai 
ba người như hiện tại cũng đủ để đáp ứng nhu cầu; 
nhưng để có thể lấp đầy khoảng trống mênh mông 
trong tu viện thì chắc chắn cần nhiều người lắm. 

Về tiền bạc? Chắc chắn là cần. Bởi vùng truyền 
giáo bao giờ cũng còn nhiều thiếu thốn; đời sống 
người dân nơi đây đa phần còn nghèo. Những nhà 
truyền giáo từ xưa đến nay bao giờ cũng cho đi nhiều 
hơn là nhận lại, nếu đứng về phương diện vật chất. 
Người ta vẫn thường nói: “Có thực mới vực được 
đạo.” Dĩ nhiên, tôi không thích và cũng chẳng đồng ý 
với kiểu “đạo gạo” “đạo tiền”; nhưng thiết nghĩ cũng 
khó để loan báo Tin Mừng một cách hiệu quả khi 
cuộc sống của họ quá cơ cực. Làm sao mời gọi họ 
đến với Chúa, tham dự Thánh Lễ giờ kinh thường 
xuyên, sốt sắng…, khi cuộc sống của họ còn quá lầm 
than, phải chạy vạy từng bữa ăn, nhiều khi lênh đênh 
trên biển cào nghêu thâu đêm đến sáng? Khi họ đến 
với ta trong hoàn cảnh lầm than, vất vưởng, ta có thể 
đành lòng nói với họ: “Con đi bình an, Chúa ở cùng 
con” chăng, mà chẳng thể làm cho họ điều gì đó cách 
cụ thể hầu đem lại cho họ niềm ủi an thực sự được 
chăng? Tôi nhớ đến lời thánh Gia-cô-bê Tông đồ đã 
dạy: “Giả như có người anh em hay chị em không có 
áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai 
trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc 
cho ấm, ăn cho no”, nhưng lại không cho những thứ 
thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì?” (Gc 2, 
15-16). Chính Chúa Giê-su cũng chẳng nỡ để đám 
đông vất vưởng bơ vơ như chiên không người chăn 
đang theo Người suốt mấy ngày liền phải ra về trong 
cảnh đói khát (x. Mt 15, 32; Mc 7, 1-3). Bởi đó, Cần 
Giờ cũng cần tiền chứ không chỉ cần giờ.

Tuy nhiên, cái mà Cần Giờ cần hơn cả, theo tôi, 
đó là tình thương mến. Cần Giờ như là một hòn đảo 
được bao bọc bởi những con sông và biển cả. Đây 
là một huyện thuộc vùng sâu vùng xa của thành phố 
Sài Gòn. Tuy tách biệt với đất liền, nhưng không vì 
thế mà ít ai lui tới, trái lại là khác. Mỗi dịp cuối tuần 
hay vào các ngày nghỉ lễ, người dân Sài Gòn vẫn tấp 
nập đua nhau tìm về Cần Giờ để tắm biển, nghỉ ngơi, 
ăn uống… Có điều, vì người ta tìm đến với Cần Giờ 
để thoả mãn nhu cầu vui chơi giải trí là chính, nên 

những những nơi thiêng liêng như nhà thờ nhà Dòng 
chẳng ai muốn ghé vào thăm. Âu cũng vì vậy mà tu 
viện vốn đã vắng người ở, lại càng đìu hiu cô quạnh 
khi không thấy bóng người vãng lai. Khi vừa xuống 
đây, tôi nghe một thầy Học Viện đang sinh hoạt ở 
đây nói rằng gần như cả năm chẳng thấy ai lui tới nơi 
này. Cũng vì thế mà cha nguyên bề trên cũng chẳng 
muốn dọn dẹp sửa sang nhà cửa. Ngài bảo sửa sang 
mà chẳng ai ở thì cũng vô ích! Nghe qua câu nói của 
ngài có vẻ như ngài là người bàng quang, nhưng nghĩ 
kỹ thì thấy có cái gì đau nhói đằng sau đó. Đó là tâm 
trạng của một người đã từng sống một mình trong 
khuôn viên tu viện rộng lớn; là nỗi lòng của người ít 
khi được ai lui tới viếng thăm…

Trong dòng suy tư đó mà tôi nghĩ Cần Giờ cần 
lắm tình thương. Nhà thơ nào đó đã nói: “Không ai 
là một hòn đảo.” Vâng. Con người sinh ra trên trần 
gian này là để sống với, sống cùng. Chính vì vậy, 
mong ai kia đang vui thú nơi phố thị đông vui, hãy 
nhớ đến những anh em của mình đang ở nơi xa xôi 
này, để tìm về thăm viếng mỗi khi có thể; hoặc gửi 
đến anh em những lời sẻ chia, hoặc chí ít cũng nhớ 
đến nhau trong kinh nguyện, để nơi xa xôi của vùng 
đảo Cần Giờ, người anh em cảm nhận được sự đỡ 
nâng; bởi biết rằng đâu đó quanh ta, có người đang 
hướng về mình với tất cả tình mến thương. Trên tất 
cả, chính nhờ lời cầu nguyện và sự thăm viếng của 
mọi người, giáo dân Giáo xứ Cần Giờ ắt sẽ tìm thấy 
được sự khích lệ, ủi an trong đời sống đức tin. Và 
biết đâu cũng nhờ vậy mà nhiều người lương lại tìm 
đến với đạo Công giáo; bởi họ thấy nơi đạo ta có tình 
người?

Mong được anh em bè bạn đến viếng thăm. Bởi 
Cần Giờ vốn “nghèo của” lại “thiếu tình”…

Cần Giờ, ngày 09 tháng 05 năm 2015
Dominic Phan
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Khóa Giáo Lý Dự Tòng (GLDT) 15AP/2015 
đã gần đến phần kết thúc. Mai nầy, các học 
viên sẽ được trao ban ba bí tích khai tâm 

Kitô giáo. Thời gian trôi qua, mỗi khóa GLDT 
do Gia Đình An Phong (GĐAP) phụ trách là một 
chặng đường trên hành trình tìm gặp Đức Tin, cho 
người nghe cũng như người hướng dẫn.

 Năm 2008, cha Giám tỉnh Vincent  Phạm 
Trung Thành đề nghị GĐAP có sự cộng tác thiết 
thực với tỉnh DCCT Việt Nam trong việc loan báo 
Tin Mừng, theo linh đạo An Phong. Lúc nầy, lớp Vô 
Nhiễm đang đảm nhận chức danh G. Capo (Nghi, 
Huân, Quý, Bính, An…), đã đáp ứng lời mời gọi, 
và lớp GLDT được thành lập. Anh em các lớp được 
mời tham gia: Người đứng lớp, kẻ hỗ trợ, tùy khả 
năng và lòng thành. Buổi đầu qui tụ được một số 
thành viên tham gia: Nghi, Bính, An (Vô Nhiễm), 
Chánh Hoàng (FX 63), Phú, Huy (lớp Gabriel 66). 
Nhiệt tình có thừa, nhưng lại không biết trình bày 
cái gì, từ đâu, nội dung thế nào. Nhiều buổi trao đổi 
không tới đâu, may mắn, thầy Phạm Công Thuận 
(Vô nhiễm) giới thiệu một số em tân tòng đã có 
quá trình giúp các lớp GLDT của DCCT Sàigòn hỗ 
trợ. Chương trình GLDT chung của DCCT Sàigòn 
được cung cấp, các em cũng có nhã ý tặng mỗi 
thành viên ban giảng huấn mỗi người một bộ tài 
liệu, cũng như  trợ giúp các thủ tục ban đầu để lớp 
được khai giảng.

 Khóa 1AP/2008 được khai giảng. Nhân 
sự trong ban giảng huấn chỉ còn lại Nghi, Bính, 
Hoàng, Phú, Huy. Thật là thảm họa, khi nhận ra 
số vốn giáo lý của con nhà “Ta Ru” chẳng tới đâu. 
Phần dẫn nhập đơn giản, thế mà hết “thầy” nầy 
trình bày đến “thầy” khác, học viên cứ ngơ ngẫn 
nhìn nhau. Đến phần mặc khải Cựu Ước, lại càng 
nguy. Mớ kiến thức giáo lý kinh bổn chỉ làm rối 
thêm. Học viên bất mãn nghe trình bày Sách Sáng 

Thế, Sách Xuất hành theo nghĩa đen, nhất là vấn 
đề “Giết con đầu lòng người và vật của Ai Cập”. 
Đã thế, lại còn lúng túng giải thích càn. May thay, 
Thiên Chúa cảm nhận chút lòng thành, Phó tế An 
Mai Thịnh (nay đã là linh mục) xuất hiện như vị 
cứu tinh. Cha Thịnh đã đứng ra bao sân toàn bộ để 
khóa 1AP được kết thúc trong ân sủng.

 Trong lúc cha Thịnh đang hướng dẫn, anh 
em có thời gian cùng nhau để kiểm điểm tình hình 
cũng như đề ra phương hướng. Sau mỗi lớp học, 
cùng ngồi lại hội ý, tranh luận, đôi khi đến gần 
12h00 đêm, và chỉ tan hàng khi chủ quán năn nỉ 
: “Các anh về cho em đóng cửa”. Đã thế, về nhà 
còn bị mắng, lý do đơn giản: ông nào cũng từng có 
thành tích, họp bàn chuyện giáo lý đến nữa đêm là 
chuyện khó tin.

 Khóa 2AP khởi đầu khá thuận lợi. Phạm 
Mạnh Phú đã có phần dẫn nhập xuất sắc, lôi kéo 
học viên: Mời gọi đến với Kitô giáo trong lúc vẫn 
tôn trọng các tôn giáo khác. Những cuộc tranh 
luận ban đêm, nhờ ơn Thánh Thần mà anh em cảm 
nhận rất rõ, đã có kết quả. Các cha trong dòng cũng 
quan tâm đến. Cha Trần Quang Hào cung cấp tài 
liệu: Kerygma, Hiến Chương Nước Trời, Chú giải 
Thương Khó phục sinh, Tin Mừng nhất lãm… Cha 
Nguyễn Trường Xuân thường quan tâm ghé xem anh 
em trình bày để đóng góp kinh nghiệm. Cha Phạm 
Trung Thành, đang bận chuyện Thái Hà, cũng dành 
thời gian đứng lớp. Đặc biệt, cha Nguyễn Quang 
Duy, chánh xứ ĐMHCG, đã thường gặp tất cả anh 
em hướng dẫn để định hướng vấn đề rao giảng: Lấy 
Kerygma của cha Yuse Nguyễn Thế Thuấn làm căn 
bản. Thế là các khóa GLDT của GĐAP đã đề cập 
đến vấn đề “Tân Phúc Âm hóa” từ 2008.

 Lúc nầy, nhiều vấn đề xảy đến đã làm nên 
bước ngoặt cho lớp GLDT của GĐAP. Việc dấn 

GIÁO LÝ DỰ TÒNG GIA ĐÌNH AN PHONG 

HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN
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thân của DCCT trong Công Lý – Sự Thật qua các 
biến cố Thái Hà, Tòa khâm sứ… được đưa vào nội 
dung hướng dẫn, như là sự đồng hành cùng Dòng 
Thánh và chứng nhân Tin Mừng. Đồng thời, viêc 
xây dựng một giáo trình GLDT, đặt căn bản trên 
Kinh Thánh, lấy các tài liệu của cha Nguyễn thế 
Thuấn làm nền tảng, trở nên nhu cầu cấp bách để 
hướng dẫn học viên. Ngõ hầu, học viên có thể trở 
nên một tín hữu có Đức Tin trưởng thành.

  Chương trình học bao gồm nhiều chủ đề. 
Anh em phân công: Mỗi người đảm nhận soạn 
giáo trình phần hướng dẫn. Sau khi soạn xong, gửi 
cho nhau xem để góp ý. Tuy nhiên, đôi lúc không 
có thời gian nên vừa soạn xong là đứng lớp ngay. 
Chính lúc nầy, mới thấy ơn Thánh Thần hoạt động 
cách cụ thể: Những điều vừa cảm nhận để soạn bài, 
được truyền đạt lại ngay bằng những cảm xúc chân 
tình cho học viên. Cuối khóa, trong kỷ yếu,  học 
viên  cho biết họ cảm nhận được “chất Lửa” trong 
lời chia xẻ hơn là giáo trình, vẫn còn nhiều thiếu 
sót. Thế là có thêm một kinh nghiệm sống động: 
Truyền đạt cái mình cảm nhận thật sự, cái Thiên 
Chúa đụng đến mình. Đó là vốn quý anh em trong 
ban giảng huấn có được. Hành trình Đức Tin được 
bắt đầu. Không phải cho học viên trước, nhưng cho 
ban giảng huấn.

 Từ khóa 3AP, công việc hướng dẫn được ổn 
định dần. Phần giáo trình được liên tục cập nhật 
và thay đổi theo từng bước của anh em hướng dẫn 
trong việc khám phá Lời Chúa. Càng tìm hiểu, càng 
cảm thấy thu hút và nhận ra cha Thuấn là cả một 
ân sủng Chúa Cứu Thế ban cho Dòng Thánh. Lời 
Rao Giảng đã biến đổi dần từng người, để khi nhìn 
lại, thật ngạc nhiên đến khó tin. Từ thời gian nầy, 
chương trình giảng huấn được xác định tương đối 
cụ thể:

 - Mục đích khóa học: Gặp gỡ Yêsu.
 - Căn bản của Đức Tin: 

• Chúa Yêsu đã chết và sống lại. 
• Mầu nhiệm Sống Lại liên quan gì         

đến chúng ta.
 - Chứng tá:
   + Kinh Thánh: trọn bộ

   + Giáo trình: Tóm lược trên tài liệu chú 
giải Kinh Thánh của cha Thuấn.
   + Người hướng dẫn cần tìm hiểu trước đề 
tài và không ngừng học hỏi thêm, cầu nguyện cùng 
Thánh Thần.
   + Học viên cần tìm đọc Kinh Thánh, giáo 
trình hướng dẫn, cầu nguyện và đặt các câu hỏi, 
trong lớp hay trên email của lớp. Cuối mỗi phần 
học, từng nhóm lên thuyết trình theo đề tài được 
phân công. Các nhóm khác đặt câu hỏi.

 - Gia Đình An Phong mới: Kêu gọi tất cả 
học viên trở nên con cái thánh An Phong, không 
phải huyết thống nhưng trong linh đạo An Phong. 
Tạo mối dây thân tình, agape. Các học viên – ban 
giảng huấn là anh em. Đã lắm phen, anh em đã 
đứng lên, lúc “đại diện đàng trai, lúc thay mặt nhà 
gái”. Hỗ trợ học viên khi trở ngại về gia đình đôi 
bên, khó khăn trong cưới hỏi (Phan Thành Nghi 
và Phạm Mạnh Phú rất có duyên trong việc nầy). 
Các chuyến du lịch kết hợp công việc bác ái được 
tổ chức liên tục đã gắn kết từng nhóm học viên. 
Thành lập và thực hiện các nhóm thiện nguyện 
giúp các xứ truyền giáo của DCCT, nòng cốt là các 
anh em tân tòng các khóa.

 Một vấn đề được nghiêm túc đặt ra: Kế 
thừa. Ban giảng huấn ban đầu chỉ còn lại Phan 
Thành Nghi, Phạm Mạnh Phú, Trần Vinh Huy. Anh 
Chánh Hoàng đã chuyển sang phụ trách lớp GLHN 
từ 2009. Anh Phan Thành Nghi nhiều lần kêu gọi, 
đặc biệt các lễ giỗ tổ, đề nghị anh em  xem đây là 
trách nhiệm của GĐAP chứ không riêng ai, kết quả 
không mấy khả quan. Các anh Nguyễn Thanh Hà 
(JDD) Nguyễn Nam Mỹ (JDD) tham gia nhưng vì 
vấn đề sức khỏe và đang công tác tại giáo xứ khác 
nên cũng có giới hạn.

 Qua trao đổi với cha Phạm Trung Thành, 
một hướng mới được triển khai: Tuyển chọn người 
hướng dẫn trong hàng ngũ các anh chị tân tòng đã 
gắn bó, nổ lực tìm hiểu Lời Chúa. Chẳng may, khi 
khóa 11AP chuẩn bị triển khai, anh Yuse Phạm 
Mạnh Phú mắc bạo bệnh qua đời (Cha Phạm Trung 
Thành có bài viết đăng trên Duc in Altum về anh 
Phú) Anh Nguyễn Thanh Hà (JDD) thấy thế, cố 
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gắng tích cực tham gia. Tuy nhiên, sức khoẻ của 
anh cũng bị “hà” như tên vậy. 

Lúc nầy, Thiên Chúa can thiệp: Vợ chồng 
anh Trần Quốc Việt – Minh Uyên, học viên khóa 
8AP được mời gọi. Thật ra, đôi vợ chồng nầy đã 
gắn bó với GLDT-GĐAP từ 2011. Anh chị cảm 
nhận Thiên Chúa đã đụng chạm, trước khi theo 
học. Từ đó anh chị không ngừng tìm hiểu, học hỏi 
Lời Chúa, đặc biệt thường xuyên tham dự Thánh lễ 
hằng ngày, cầu nguyện. Đây cũng là nhân tố được 
Phạm Mạnh Phú lựa chọn, hướng dẫn cách riêng 
( thậm chí, ngày trước khi qua đời, còn kêu vào 
BV hướng dẫn KT ; dăn riêng con cái trao hết tài 
liệu đã, đang soạn cho đệ tử chân truyền). Anh chị 
Việt cũng là leader trong nhóm thiên nguyện của 
các khóa GLDT. Một lần nữa, Thiên Chúa cho thấy 
Ngài không thiên vị ai. Hiện nay, các anh trong 
GĐAP sau 75 ( Chiến, Sơn) cũng hứa sẽ tích cực 
tham gia để các khóa GLDT – GĐAP khởi sắc hơn.

Tám năm triển khai các khóa GLDT – 

GĐAP, bước ngoặt Thiên Chúa can thiệp cho tất 
cả những ai dấn mình trên hành trình Đức Tin. Xin 
mượn lời của Cha Thuấn trong Kerygma: 

“ Cuối cùng, cốt yếu là sự gặp gỡ. Linh muc, 
người tông đồ ngày nay, chỉ suốt đời rao giảng cái 
xác tín của mình đã gặp gỡ Chúa Kitô và đã làm 
cho mình hạnh phúc thật. Nếu như không cảm thấy 
đó là hạnh phúc thật thì đừng làm…vì đó là lừa dối 
người khác, lừa dối Hội Thánh…”. ( Hội Thánh 
Ngày Nay và Lời Rao Giảng).

“ Đức Tin của ta là chịu lấy và liều lĩnh đi 
theo con đường Đấng Sống Lại. Càng đi càng cảm 
thấy niềm tin sâu xa và chắc thực. Một điều không 
bao giờ xãy ra cho những kẻ đứng ngoài chỉ tìm 
cách phê phán những chứng cứ về tin hay không 
tin” (Sự Sống Lại của Chúa Yêsu trong mầu nhiệm 
Cứu Độ).

Lễ Giổ Tổ Hùng Vương 2015
     Gérard TRẦN VINH HUY

VÀI HÌNH ẢNH VẾ SINH HOẠT 
CỦA LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG AN PHONG

BAN GIẢNG HUẤN LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG AN PHONG
NGHI – HUY – PHÚ (RIP)
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CHA BT GIÁM TỈNH VINH SƠN PHẠM TRUNG THÀNH VÀ 
CHA GĐ HỌC VIỆN GIUSE TRỊNH NGỌC HIÊN LUÔN NÂNG ĐỠ VÀ KHÍCH LỆ

ANH EM CĐT CÙNG THAM GIA CÔNG VIỆC TÔNG ĐỒ VỚI NHÀ DÒNG.

 KHOÁ 5-2010 TĨNH TÂM Ở TU VIỆN MAITHÔN CÙNG CHA MICAE NGUYỄN HỮU PHÚ, 
CHA XUÂN ĐƯỜNG, THẦY NĂNG.
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SINH HOẠT NGOẠI KHOÁ : 
THĂM GIÁO ĐIỂM PẰNG TIÊN ĐÀ LẠT(K8-2011)

QUÀ LỚP GL CHO CHA THU GIÁO ĐIỂM PẰNG TIÊN
PHÁT QUÀ CHO THIẾU NHI PẰNG TIÊN
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THĂM CHA TRUNG GX LANGBIANG DALAT

MỘT LỚP GIÁO LÝ THIẾU NHI GX LANGBIANG 
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THĂM VÀ TẶNG QUÀ CÁC EM KHIẾM THỊ MÁI ẤM NHƯ NGHĨA

SINH HOẠT VỚI CÁC EM KHIẾM THỊ
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HỌC VIÊN DU NGOẠN ĐÀ LẠT

HỌC VIÊN K12-2013 THĂM GX LANGBIANG ĐA LAT
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HỌC VIÊN K8-2011 NHẬN BÍ TÍCH

HỌC VIÊN K14-2014 NHẬN BÍ TÍCH
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Giáo xứ Tân Bình thuộc giáo phận Nha Trang, 
nằm giữa Nha Trang và Cam Ranh. 

Tôi làm rể Tân Bình từ năm 1966, nhưng 
vì cuộc sống quân ngũ tôi đã dửng dưng chẳng mấy 
khi về thăm Tân Bình quê vợ. Cho đến biến cố 1975, 
mọi sự đã đổi đời. Người ta bỏ của chạy lấy người. Từ 
Sàigòn, tôi chạy về Tân Bình nhờ vả bên vợ. Bầy con 
tôi được ngoại nuôi, còn tôi đợi ngày đi tù. 

Rồi hơn 6 năm trong tù, tôi được vợ con thăm nuôi 
vài lần với những hoa mầu làm ra từ đất Tân Bình. Mỗi 
lần được tiếp tế, tôi chỉ ăn cầm hơi đợi ngày ra trại, vì 
biết rằng ở nhà vợ tôi đang phải tất bật chạy ăn từng 
bữa cho con. Ra tù, tôi về bám đất Tân Bình mà sống 
vì không còn lựa chọn nào khác. Tôi cứ nghĩ, ở tù về 
còn chút sức khoẻ ắt mình sẽ tự lập được, tránh mang 
ơn nhiều người. Nhưng tuổi trẻ ‘anh hùng rơm’, lắm 
ngông nghênh, không kinh nghiệm, nên tôi đã chẳng lo 
được gì khá hơn cho vợ con. Cả nhà phải nương thân ở 
Tân Bình mà sống cho qua cơn bĩ cực. Tôi đã đổ mồ hôi 
tìm cái ăn trên nương rẫy Tân Bình trong hơn hai năm. 
Dưới ruộng Tân Bình, vợ tôi đã chấp nhận làm công 
việc ‘gửi mặt cho đất, bán lưng cho trời’ để sống qua 
ngày. Tóm lại, ngoài công ơn của ông bà ngoại, đất Tân 
Bình với một mức độ nào đó của lòng nhân ái đã cưu 
mang gia đình tôi qua cơn khốn khó. Con số hai năm 
tám tháng bốn ngày ăn nhờ ở đậu đất Tân Bình, tôi nhớ 
rất kỹ như một phần đời đầy biến cố cho riêng mình. 
Cũng nhờ đó, tôi có nhiều kỷ niệm với Tân Bình quê 
vợ. Tôi đã có duyên làm rể Tân Bình trong bao nhiêu 
năm. Nhưng quan trọng hơn cả, tôi không thể không 
mang ơn Tân Bình.

Tuy là rể và là giáo dân không ‘thường trực’ của 
Tân Bình, nhưng ở khía cạnh tâm linh tôi nghĩ mình 
cũng được chấp thuận để chia sẻ vài tâm tình của mình 
khi nhìn về giáo xứ Tân Bình, một giáo xứ có đời sống 
đạo truyền thống và giáo dân thật bình dị và hiền hoà. 

Tân Bình, tức Quảng Bình Mới, có một nguồn gốc 
rõ ràng và đáng hãnh diện. Tân Bình -- mà từ ban sơ gọi 
là “Trại định cư Tân Bình” rồi trở thành “Làng” -- được 
thành lập trong bối cảnh của cuộc di cư 1954, dưới thời 
tổng thống Ngô Đình Diệm. Từ những ngày đầu của 
lịch sử làng này, một họ đạo lấy tên Tân Bình cũng 
được hình thành, mang biểu tượng của một “gà mẹ” 
dang rộng đôi cánh để ấp ủ những “gà con”  lưu lạc từ 
các nơi thuộc quê hương Quảng Bình chạy vào nương 
náu. Mọi người trong gia tộc họ Ngô của nhạc phụ tôi 
vào Nam lánh nạn Cộng Sản hầu hết cũng đã chọn đất 

Tân Bình để tái lập cuộc sống. 

Giáo xứ Tân Bình hôm nay đã thực sự trưởng thành 
cả đạo lẫn đời. Đếm lại sau hơn nửa thế kỷ, giáo xứ đã 
trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử đất nước 
và của Giáo phận Nha Trang. Có nhiều linh mục đạo 
hạnh đã được Chúa gửi đến đảm nhận vai trò chánh xứ 
của họ đạo, mà Cha Gioan Nguyễn Văn Dũng là vị chủ 
chăn  tiên  khởi  từ  năm  1954  đến 1957.  Các  ngài 
đến rồi đi, còn sống hoặc quá vãng, đều để lại trong 
ký ức giáo dân Tân Bình nhiều điểm son đáng trân quí 
về những gì các ngài đã làm để gầy dựng, củng cố, và 
canh tân giáo xứ cho đến hôm nay. Giáo xứ đã và đang 
dâng hiến cho giáo hội nhiều tu sĩ, đóng góp cho xã hội 
nhiều tài năng. Những gì giáo xứ Tân Bình có hôm nay 
đều đã trải qua nhiều khó khăn tinh thần và vật chất. Tôi 
đoan chắc bất cứ giáo dân Tân Bình nào cũng xác nhận 
như thế. Hôm nay giáo dân Tân Bình đang được hưởng 
một cơ ngơi thấy rõ. Một cơ ngơi bề thế, nhưng ý tôi 
chỉ muốn nói đến ‘cơ ngơi thiêng liêng’, hay đúng hơn 
là đời sống đạo của giáo dân Tân Bình. 

Kể từ khi rời khỏi Tân Bình vào tháng 8 năm 1982, 
ngay trong ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời -- Bổn 
Mạng của giáo xứ -- và sau đó vượt biển, tôi đã 3 lần 
về thăm lại. Lần 1, năm 2000, thấy Tân Bình cũng đang 
chạy ăn từng bữa như nhiều nơi khác trên quê hương. 
Thời đó, bụng chưa no lắm nên việc đạo cũng chỉ nhởn 
nhơ lấy lệ. Lần 2 về, cũng mới đây thôi, thấy bà con đã 
được chặt bụng, ăn mặc đẹp đẽ như dân thành phố, lại 
có của ăn của để. Trên đường ngang lối dọc của giáo 
xứ, tôi thấy nhà lầu xen kẽ nhà trệt, xe hơi đã có hơn 
chục chiếc, nhưng khổ nỗi cái loại chuồng heo ‘nín thở’ 
lỗi thời vẫn còn lại dăm ba cái, chưa trả lại cho Tân 
Bình khí trời trong lành. Lần 3 về lại (2014), thấy Tân 
Bình đang ở giai đoạn cuối của quá trình ‘lột xác’, tôi 
tưởng mắt mình nhìn lầm. Thú thật, hai lần trước về 
Tân Bình, tôi cũng ghi nhận, nhưng chỉ bằng mắt. Lần 
này trở về Tân Bình, tôi ghi nhận bằng tim nên đã có 
những cảm nhận chín chắn và trung thực. Những cảm 
nhận thật tốt lành về một địa phương Tân Bình, hay nói 
đúng hơn về giáo xứ Tân Bình. Không phải vì Tân Bình 
là quê vợ mình phải khen, cho bằng vì tấm lòng của tôi 
là kẻ chịu ơn Tân Bình.

Thánh Lễ Misa, Giáo xứ Tân Bình

Tân Bình, vùng đất được thiên nhiên tặng cho nhiều 
rẫy hơn ruộng, cũng chia chung thời tiết mưa nắng của 
miền Trung. Năm 2014 tôi về thăm Tân Bình vào dịp 
cuối thu, nên hưởng được tiếng mưa đêm rơi xối xả trên 

VỀ THĂM GIÁO XỨ CŨ
Clêmentê Nguyễn
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mái nhà. Theo cơn mưa, sấm sét thường chụp xuống 
tưởng như tận thế, nhưng chẳng ai sợ gì. Ở Cali họa 
hoằn mới có mưa. Buổi sáng, tiếng chuông lanh lảnh 
ngân vang từ tháp chuông cao vút của thánh đường đánh 
thức giáo dân dậy, như lời nhắc nhở về những hồng ân 
Thiên Chúa sẽ ban cho một ngày mới. Tuy ngày thường 
mà thánh lễ vẫn có đông giáo dân tham dự. Không thấy 
ai nề hà gì về giờ giấc quá sớm của thánh lễ. Điều này 
cho phép tôi tin rằng không phải vì thông lệ của giáo 
xứ cần dâng lễ thật sớm cho phù hợp với cuộc sống của 
giáo dân, cho bằng đó là niềm tin mà giáo xứ muốn 
thể hiện dâng lên Chúa những khoảnh khắc tốt nhất và 
quí nhất trong một ngày. Đó chính là bằng chứng về 
đời sống đạo trưởng thành của giáo dân Tân Bình. Vì 
thế, không lạ gì khi thấy giới trẻ và trung niên cũng 
chiếm một nửa các dãy ghế trong nhà thờ suốt giờ lễ. 
Trong các thánh lễ, nhất là thánh lễ Chúa Nhật, và nghi 
thức tôn giáo, phải công nhận mọi sinh hoạt của giáo xứ 
đang đi vào nền nếp và hệ thống. Thấy các em với chiếc 
áo trắng trinh trong nghiêm trang chắp tay giúp lễ, các 
bài đọc Lời Chúa được công bố trang nghiêm, ca đoàn 
với những bài thánh ca cộng đồng giúp giáo dân dâng 
lễ thật sốt sắng. Tôi tin đó là nỗ lực của cha chánh xứ 
đương kim Giuse Đặng Xuân Hương và Hội Đồng Giáo 
Xứ muốn cho giáo xứ mình trở nên một cộng đoàn dân 
Chúa trưởng thành hơn, và biết đâu sẽ là mẫu mực cho 
các giáo xứ khác. 

Trong thời gian lưu trú tại giáo xứ Tân Bình, tôi 
thích một mình cầm chiếc đèn pin nho nhỏ, yên lặng 
rảo bước đến nhà thờ dâng lễ mỗi buổi sáng. Có thể có 
chút gì đó lãng mạn trong cách diễn tả, nhưng với tôi 
đó là khoảnh khắc yên tĩnh rất thánh thiêng của một 
ngày mới mà ít khi tôi tìm thấy, nếu không muốn nói là 
không tìm thấy, trong cuộc sống nơi xứ người.

Lòng Chúa Thương Xót giữa Giáo Xứ Tân Bình

Lần này về thăm, điều tôi phấn khởi nhất về giáo 
xứ Tân Bình là phong trào tôn kính Lòng Chúa Thương 
Xót đang nở rộ. Đã đành Giáo hội luôn nhắc nhở con 
cái mình chạy đến với Lòng Chúa Thương Xót, nhưng 
tôi nghĩ mỗi giáo phận và nhất là mỗi giáo xứ vẫn nên 
có những phương thế riêng để mang lại lợi ích thiêng 
liêng tối đa cho giáo dân. Tôi nhận ra phương thế đó 
đang được thể hiện rõ nét tại giáo xứ Tân Bình, và nhờ 
đó giáo xứ chắc chắn sẽ nhận được sự chúc lành của 
Thiên Chúa. Vào bên trong nhà thờ, trước chân dung 
khổ lớn của Lòng Chúa Thương Xót, tôi cảm nhận ngay 
được sự bình an nội tâm cho mình và sự quan phòng 
của Chúa trên giáo xứ. Mỗi ngày, lúc 3 giờ chiều tưởng 
niệm giờ Chúa hấp hối trên thánh giá, và trước ảnh 
tượng uy nghi của Lòng Chúa Thương Xót trên cung 
thánh, có đến hơn một trăm giáo dân đủ mọi thành phần 
cùng với cha xứ và các thầy, các Sơ làm giờ van xin 

lòng Chúa Thương Xót thay cho toàn giáo xứ. Được 
hoà mình giữa cộng đoàn dân Chúa trong những giờ 
linh thiêng này, tôi cảm nhận Chúa đang tuôn đổ muôn 
vàn hồng ân trên giáo xứ Tân Bình. Cả chủ chăn và 
đoàn chiên đều khiêm hạ quì gối, hai cánh tay giương 
lên cao với xâu chuỗi Thương Xót, là cử chỉ của sự 
tùng phục và tín thác vào Thiên Chúa là Đấng giàu lòng 
thương xót. 

Thao Thức Hàng Đầu Của Giáo Xứ

Chuyến này về thăm giáo xứ Tân Bình, tôi được 3 
lần diện kiến Cha Xứ Giuse Đặng Xuân Hương. Lần 
thứ nhất, khi mới về, tôi đến chào thăm ngài. Lần thứ 
hai, mười ngày sau đó, ngài tiếp tôi trong phòng khách 
đơn sơ của nhà xứ. Lần thứ ba, ngài cất công đến thăm 
và cầu nguyện cho nhạc mẫu tôi tại tư gia sau khi cụ 
xuất viện về nhà, và tôi có dịp chuyện trò thêm với ngài. 

Tôi nhận thấy ngài thật vui vẻ và hiếu khách. Khi 
tiếp tôi tại nhà xứ trong lần thứ hai, tôi được ngài cho 
phép chia sẻ cuộc sống đạo đời của gia đình tôi ở hải 
ngoại. Ngài có hỏi thăm tôi về bà con giáo dân Tân 
Bình hải ngoại ở vùng Nam California vì ngài biết tôi 
ở đó. Với tâm tình con thảo, tôi biết gì nói nấy, biết bao 
nhiêu chia sẻ bấy nhiêu, không nói quá, cũng không 
làm giảm thiểu mức độ quan tâm và nhớ thương của 
bà con giáo dân Tân Bình hải ngoại vẫn luôn hướng về 
giáo xứ mẹ. Câu chuyện tâm tình đẩy đưa đến những 
sinh hoạt của giáo xứ. Ở khía cạnh này, tôi tự nguyện 
nói lên ý nghĩ và nhận xét của riêng mình về những gì 
tôi thấy ở Tân Bình hôm nay. Và dĩ nhiên, đây chỉ là 
nhận xét của riêng tôi vừa là ‘cựu’ giáo dân vừa đang 
là khách từ xa về. Tôi có hỏi Cha Xứ để biết thêm tình 
hình của vài sinh hoạt tiêu biểu của giáo xứ, như các 
em Dự Tu, thành phần giới trẻ, Dòng Ba Phan Sinh mà 
tôi đã có một thời tham gia, hội Các Bà Mẹ, thành phần 
neo đơn và ốm bệnh trong giáo xứ, về cơ sở trường Văn 
Tứ đã xuống cấp đến độ nguy hiểm ai cũng thấy. Ngài 
vui vẻ lắng nghe và từ tốn trả lời những gì tôi xin biết. 
Về Dự Tu, ngài nói hiện có Thầy Giảng và các Sơ Mến 
Thánh Giá Tân Bình tận tình phụ trách giúp các em 
trong thời gian tìm hiểu ơn gọi. Với Hội Dòng Ba Phan 
Sinh, anh chị em vẫn sinh hoạt định kỳ hằng tháng, mà 
công tác chính là thăm viếng và giúp đỡ người nghèo 
khổ. Ngoài ra, anh chị em Phan Sinh mỗi tuần hai lần 
làm công tác quét dọn thánh đường ngay sau lễ sáng, 
như tôi đã chứng kiến. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong 
lần thứ nhất thăm Cha Xứ, tôi đã được Cha Xứ cho 
tham dự buổi họp của Dòng Ba Phan Sinh. Với Hội Các 
Bà Mẹ, ngài rất phấn khởi vì đây là thành phần năng nổ 
của giáo xứ. Về những người già yếu, ngài nói họ luôn 
là đối tượng công tác tông đồ của Đạo Binh Đức Mẹ 
và của Dòng Ba Phan Sinh. Về trường Văn Tứ, được 
biết giáo xứ đã gửi đơn lên chính quyền địa phương xin 



Tập San An Phong - Xuân Bính Thân - 2016136
137Tập San An Phong - Xuân Bính Thân - 2016

thu hồi lại nhưng chưa có câu trả lời của chính quyền. 
Nguyện vọng của Hội Đồng Giáo Xứ là khi được nhận 
lại trường sẽ tái kiến thiết thành một cơ sở gì đó cho 
nhu cầu tinh thần của giáo xứ (?). Cuối cùng, về giới 
trẻ Tân Bình, tôi thấy Cha Xứ tỏ ra quan tâm nhất. Cha 
cho biết, trong các thành phần giáo dân thì giới trẻ là 
thao thức hàng đầu của Cha và của Hội Đồng Giáo Xứ. 
Điều này ai cũng có thể hiểu, vì giới trẻ khi nào cũng là 
tương lai của xã hội và giáo hội. Ngày nào đó, lớp già 
sẽ qua đi, và nếu giới trẻ không được chuẩn bị và trang 
bị bằng đức tin Công giáo thì tương lai của giáo xứ Tân 
Bình sẽ đi về đâu. 

Khi nhắc đến giáo dân Tân Bình hải ngoại, Cha Xứ 
Đặng Xuân Hương cũng thổ lộ tâm sự của ngài, đại 
ý: “Quá khứ là kinh nghiệm, tương lai thì chưa biết, 
nhưng hiện tại là thực trạng hiện hữu mà Cha Xứ, Hội 
Đồng Giáo Xứ, và mỗi giáo dân phải có trách nhiệm 
với nó.” Ngài cũng cho biết một trong những ước mong 
của ngài là làm sao bắc được một nhịp cầu thân ái và 
lâu dài giữa giáo dân Tân Bình tại quê nhà và hải ngoại. 
Với ước mong này, ngài hàm ý nói lên sự tương quan 
hài hoà cần thiết trong trách nhiệm chung của mỗi giáo 
dânTân Bình, bất luận ở quê nhà hay đang lưu lạc khắp 
nơi trên thế giới. 

Nhịp Cầu Thân Ái Giữa Tân Bình Quê Nhà Và 
Tân Bình Hải Ngoại

Khi ngồi xuống viết những lời tâm sự này, tôi nhớ 
lại tiếng nói trầm ấm và cử chỉ từ tốn, vui vẻ của Cha 
Xứ Tân Bình trong lần gặp gỡ với ngài tại nhà xứ. Ngài 
cũng chăm chú lắng nghe những gì tôi chia sẻ. Trong 
cách nói của ngài, tôi hiểu ngài muốn nhờ tôi khi trở về 
hải ngoại chuyển đến mọi người lời chào thăm của ngài 
và niềm ao ước của hơn bốn ngàn giáo dân Tân Bình 
muốn có một nhịp cầu liên lạc giữa giáo xứ Tân Bình và 
giáo dân Tân Bình hải ngoại. Theo ngài, mục đích của 

nhịp cầu là để cùng nhau xây dựng giáo xứ Tân Bình 
ngày một thăng tiến hơn về mọi mặt. Ngài hy vọng 
rằng, qua việc mời gọi giáo dân Tân Bình hải ngoại hỗ 
trợ tinh thần và giúp tài trợ cho các công trình của giáo 
xứ, giáo xứ Tân Bình sẽ là nơi “đất lành chim đậu” cho 
nhiều tâm hồn. Đặc biệt, Cha Xứ xin mọi người quan 
tâm đến giới trẻ Tân Bình, nhất là giúp cho giới trẻ có 
phương tiện trau dồi trí dục và đức dục để sẵn sàng 
nhận lấy trách nhiệm với giáo xứ trong tương lai.

Về lại Nam Cali, tôi rất vui vì tình cờ biết được có 
vài anh em giáo dân Tân Bình hải ngoại đã hăng hái tự 
nguyện ngồi lại bàn bạc với nhau về nhịp cầu liên lạc 
đầy thân ái đó. Và tôi biết sáng kiến này của những anh 
em đó đã được bắt đầu ngay cả trước khi tôi về thăm 
Tân Bình vừa qua. Động cơ nào đã khiến cho những 
anh em đó ngồi lại với nhau? Câu trả lời thật trong sáng 
được các anh chia sẻ là muốn hưởng ứng lời kêu gọi 
của Cha Xứ và Hội Đồng Giáo Xứ Tân Bình qua việc 
mời gọi bà con giáo dân Tân Bình hải ngoại tiếp tay tài 
trợ để phát triển giáo xứ. Lại càng vui hơn khi biết rằng 
nhịp cầu này cũng là phương tiện để nối kết tình thân, 
chia vui sẻ buồn với giáo xứ ở quê nhà. Giờ phút này, 
theo tôi được biết, công việc bắc nhịp cầu thân ái đó 
đang được tiến hành tốt đẹp và hoàn toàn đặt căn bản 
trên thiện ý và thiện chí của những anh em đó. Phần 
người viết, khi nhận ra ý nghĩa và mục đích cao đẹp của 
“Nhịp Cầu Thân Ái” này, cũng đã hưởng ứng đóng góp 
một hạt cát cho tiến trình xây dựng nhịp cầu.

Với gia đình tôi, trong cuộc sống đa đoan nơi xứ 
người, mỗi lần nhìn lại quá khứ để tạ ơn Chúa về những 
quãng đường Chúa đã dẫn chúng tôi đi, tôi vẫn dành 
cho Tân Bình những mỹ cảm riêng tư. Tôi coi những 
kỷ niệm gia đình mình có được với Tân Bình là những 
nhắc nhở giúp chúng tôi luôn sống biết ơn và tạ ơn. Tạ 
ơn Chúa. Tạ ơn giáo xứ Tân Bình. Tạ ơn người. Và tạ 
ơn đời.
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Hè năm rồi, từ nhà em tôi bên Dallas tôi xẹt cái 
rẹt qua Quận Cam thăm bà con bạn bè một 
tuần lễ. Một hôm, trời xui đất khiên tôi bước 
vô thương xá Phước Lộc Thọ, vừa xớn xác 

ngó quanh ngó quất, tôi bỗng thấy bà nào đi toòng teng 
trước tôi mấy bước, sao mà dáng dấp hơi quen quen. 
Rấn lên tới gần, tôi giục (vụt) la lên :  

--  Chị Hai ! 

Chỉ quay lại, dán con mắt hít nhìn tôi một lát, rồi khua 
khua hay cánh tay về phía tôi; đó là dáng điệu thường 
thấy khi chỉ mừng quíu lên. Bà này lớn hơn tôi một 
giáp (tuổi Mùi), vậy là năm ngoái bả đã 87 rồi còn gì, 
mà coi vẫn còn gọn bâng như ngày nào. Có người mới 
đi ngang: «Chào bà cụ mạnh giỏi luôn!». Bả cười đáp: 
«Chào cháu.» Bất ngờ gặp lại tôi, chỉ xáp tới, lạng 
quạng nói:  

--  Trời đất quỉ thần ơi, ông… này, à xin lỗi,… chú Sáu, 
đi đâu vậy ?  

Rồi chỉ xấn lại gần hơn, nhón gót lên, đập đập, rờ rờ, 
bóp bóp hai vai tôi, rồi hạ tay xuống vuốt vuốt mân mê 
hai bàn tay tôi khá lâu, xúc động... Cũng như trước đây, 
tôi thường có tật hay giởn với chỉ, khi muốn giả lả:  

--  Mới…ơi gặp lại Chị Hai sau mấy chục năm mừng 
điếng…mà chị hỏi gì lạ vậy! Thì tôi đi chợ như Chị Hai 
đây mà! Chị mạnh giỏi luôn chớ ơ?  

Bà chị này khi quíu lên hay nói sảng lắm ! Bả nói tía 
lia : 

--  Giỡn hoài! Không mạnh mà sao đi được đến gặp chú 
em đây! Mà còn ở… bển hông? Qua khi nào? Sao ờ ờ… 
đi lang thang lửng thửng một mình vậy?    

--  Vẫn còn ở Thụy Sĩ, chớ ở đâu nữa giờ! Mới qua ba 
hôm. Đi lang thang tìm chị muốn chết đây… Chị đổi 
nhà khi nào mà tôi hổng biết. May mà thấy chị …(Tôi 
hạ giọng :) Trời đất ơi, thấy chị, tôi nhớ thằng nhỏ tôi 
quá…, Chị Hai à! 

Nghe nói đến thằng nhỏ tôi, bả xìu mặt xuống, mấm 
mấm hai môi…, như muốn khóc. Rồi nhỏ nhẹ : 

--  Tội nghiệp thằng nhỏ! Mới lớn lên đã chết tức tưởi, 
chết tai nạn xe hơi, năm…
--   Năm 89 đó. Chị Hai có bay qua đưa đám hụt thằng 
nhỏ đó mà!   Tại vậy mà thấy chị là tôi nhớ nó liền… 

Hồi còn ở Sài Gòn, chỉ là hàng xóm của tôi. Chỉ thương 
thằng nhỏ tôi lắm. Thằng nhỏ hay qua hỏi chỉ xem có gì 
phụ chuyện lặt vặt trong nhà. Chỉ nói với người lối xóm 
sao mà nó giống cha nó quá, có tình có nghĩa với bà con 
láng giềng. Tôi á hả, không bằng chỉ một gốc! Ai đau 
ốm gì là có mặt chỉ, đi chợ nấu ăn không được là có mặt 
chỉ, bị lấn cấn người nuôi bịnh ở nhà thương là có mặt 
chỉ, tang chế gì cũng đều có mặt chỉ hết… Mà đâu phải 
chỉ có mặt cho có đâu, bả làm đủ thứ y như người nhà 
thôi. Hỏi sao, bả nói chuyện người ta như chuyện mình 
vậy mà, có gì lạ đâu !  

Tôi nhớ có lần chị hàng xóm mất con gà, xỏ mỏ qua nhà 
Chị Hai chửi đỏng từ sáng tới tối, mà chỉ tỉnh queo. Ba 
hôm sau, bà hàng xóm lò dò bước qua làm hòa: «Chị 
Hai đừng giận em nghe, em nhín nhút tiện tặn nuôi con 
gà để thằng nhỏ đi lính về thăm có con gà mà ăn, nên 
khi mất gà em tức quá chửi bậy chửi bạ tùm lum… Chị 
bỏ qua cho em nghe.» Bà Chị Hai nói giả lả: «Ờ, thì 
người ta ăn cũng như nó ăn thôi! Có lần nó vìa nói với 
tôi, con đi lính không có đói đâu, lương lậu thì không 
đủ hút thuốc, đi bố ráp qua làng nào là bắt gà người ta 
ăn cũng đỡ lắm.» Bà hàng xóm phân bua : «Làm gì có 
chuyện đó hoài, lâu lâu lính tráng nó làm bậy vậy thôi!»   
Bà Chị Hai phủi ruồi, nói : «Ối, lính tráng mà có làm 
xằng làm bậy ấy hả, bà con mình tức thì cũng tức thiệt, 
nhưng cho qua luôn. Lính tráng quốc gia hay việt cộng 
gì cũng coi như con cháu trong nhà, mình đẻ con mình 
ra, thì cũng có bà đẻ tụi nó ra, cho chúng ăn tới đâu mà 
lo. Hồi tôi còn ở quê Bến Tre đó hả, việt cộng việt kiết 
gì tôi cũng coi như người mình mà…, đói đến nhà là 
tôi ôm nuôi hết. Quốc gia quốc giếc gì cũng vậy thôi!»  

Bà Chị Hai này đôi khi nói cái giọng khó nghe! Tôi là 
đàn ông con trai, lại có chút học thức, ăn nói có lý có sự, 
tôi chịu đâu có thấu cái giọng huề vốn của bả. Có lần tôi 
nói gắt: «Tại mấy bà chị như Chị Hai cứ lình xình, nửa 
nạt nửa mở, thương thương xót xót, làm mẹ lính quốc 
gia bên này, làm mẹ chiến sĩ bên kia, nên mấy ổng mới 
len lỏi cùng khắp thôn ấp, đánh phá tứ tung, khủng bố 
người quốc gia mình, chị có thấy không chớ ờ!…» Chỉ 
rầu rầu nét mặt, mấm mấm hai môi như muốn khóc, rồi 
thở dài, chắt lưỡi : «Ờ thì thằng lớn tôi làm việc ở xã 
bị mấy ổng vô ban đêm bắt cho đi «mò tôm» mất tiêu. 
Còn thằng nhỏ tôi đi lính bị tụi nó bắn vỡ sọ, chết tươi, 
chưa kịp kêu hai tiếng Má ơi nữa! Thằng thứ ba đi tập 

“BÁO HIẾU” MẸ TỪ BI NHÂN HẬU
Cựu Đệ Tử họ Trần (Thụy sĩ)
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kết ra Bắc, biệt tăm biệt tích luôn…» Rồi bả phân bua 
: «Ối, thì quốc gia về làng cũng bắn phá tưới hết. Đàn 
bà con gái cũng chạy trốn muốn chết luôn. (Bả lại chắt 
lưỡi:) Thôi mà!   Tội nghiệp! Cứ ăn ở thất nhân thất 
đức, làm oán trả oán hả, thì làm sao diệt hết cái vòng 
nghiệp chướng đây ???» Rồi bả lắc đầu nói láp dáp: Tội 
nghiệp, tội nghiệp, tội nghiệp!!!  

Tôi ấy hả, tôi không «tội nghiệp» ai hết, không có 
thương xót ai hết, mà cũng không chịu ai thương xót 
tôi. Người mà, chớ phải chó mèo gì mà thương với 
xót! Lạng quạng xớ rớ lấn lướt tôi là tôi quất thẳng tay, 
không thương xót bậy bạ… Nhưng lạ kỳ, cái bà Chị Hai 
này bả không làm tôi buồn khi bả săn sóc tôi từng chút 
khi tôi bị tai nạn xe hơi, phải vô nhà thương, mà bà xã 
tôi thì tối mầy tối mặt với mấy thằng nhỏ tôi, không thể 
cùng lúc ôm nuôi chồng và nuôi bầy con dại. Bà Chị 
Hai cứ nói: Tội nghiệp, tội nghiệp !… Rồi bả chăm sóc 
tôi như là người nhà của bả vậy. Lúc ấy tôi mới hiểu cái 
lòng thương xót của bả… Bả có thương nên mới biết 
xót. Bả thương người như thể thương thân. Bả hay nói 
con người ta đói thì cũng như con mình đói, mình phải 
xót chớ ờ… ! Bả đâu có lý luận như tôi…  

Bả làm tôi nhớ má tôi quá à! Năm 1954, tôi bị bịnh lao 
phổi ở Đà lạt, nên hằng tháng phải xuống Sài Gòn chữa 
bịnh tiếp. Một lần, mới ngồi chưa nóng đít ở ghế xe đò, 
bỗng thấy bà già tôi lò dò đến gần cửa sổ xe, len lén đưa 
cho tôi bịt cam, nói nhỏ: «Con đi đường mệt, có cam 
ăn cho phẻ.» Tôi giận quá, la lên: «Má ở nhà nghỉ ngơi 
không chịu, bày đặt mua cam cho con làm gì chớ ơ, con 
lớn cái đầu rồi mua không được sao.» Bà già bỏ đại 
bịt cam vô xe, cúi đầu lủi thủi quay đi, rơm rớm nước 
mắt, sung sướng được thằng con la mà vẫn chịu nhận 
bịt cam của bả! Cứ như thường thì tôi quăng trả lại, bắt 
đem về… Thấy bà già lủi đi như người lỡ tay ăn cắp mà 
được tha ra, tôi ăn hận…, mà vẫn chưa chịu là mình la 
lối bà già vô lý …  

Hồi còn nhỏ, năm 1944-45, bỏ Sài gòn chạy giặc về 
Phan Thiết, lúc Mỹ bắt đầu dội bom đánh phá Nhật tại 
Đông Pháp (tức thuộc địa Đông Dương Việt-Miên-Lào 
của Pháp), gia đình tôi có tất cả sáu miệng ăn, mà cứ 
phải ăn nhờ ở đậu nhà người bà con, không biết làm gì 
ra tiền. Má tôi phải bôn ba đôn đáo, chạy ngược chạy 
xuôi, làm tưới việc gì cũng được, miễn có miếng gì bỏ 
miệng. Nhiều lần tôi đi theo bồng em nhỏ cho má tôi 
bán dạo vải ở Rạng (phía Mũi Né). Vải thì lấy chịu tiệm 
vải Bác gái tôi ở đường Gia Long, rồi bán được bao 
nhiều về trả bấy nhiêu… Rồi lấy tiếp, bán tiếp…  

Là người thành thị, má tôi có khi nào biết gồng biết 

gánh gì đâu, mà cũng phải gánh mấy xấp vải, đi bộ 
rẻo rẻo ở mấy rặng dừa, gặp nhà nào vô đại nhà nấy 
xin miếng nước lả, rồi nói láp dáp ba điều bốn chuyện 
chị chị em em, hỏi thăm may ra có người chịu mua vài 
thước vải. Cứ vậy mà đi suốt ngày, không cơm nước, 
mồ hôi mồ kê dầm dề, thở không ra hơi nữa, mà chớ 
phải bán được gì cho cam. Về tới nhà ở trọ người quen, 
má tôi xà vô ăn vài bụm cơm, đang khi cho thằng nhỏ 
bú. Nó vừa bú vừa nảy nảy ra khóc, vì bú chỉ có nước 
lả và mồ hôi, chớ có được chút sữa nào đâu! Thấy mặt 
má tôi rầu mà tôi muốn khóc thé lên! Thằng nhỏ mới có 
sáu bảy tháng, sáng bú được chút sữa mẹ, rồi lai rai cả 
ngày chỉ uống nước cơm lờ lợ, không quen, khóc quá 
trời, khóc suốt đến sưng cả mắt. Tôi lúc đó mới mười 
ba tuổi mà cứ phải bồng nó trên cánh tay, đi tới đi lui, 
ru ru cho nó đỡ khóc, may có khi nó thiếp đi được thì 
đỡ… thấy đói.  

Có lần má tôi làm liều, lấy tiền bán được vải chuyến đó 
mua đại một thùng thiếc dầu dừa, dấu trong giỏ càng 
xé, trên phủ mảng cầu, để trở về Phan Thiết bán kiếm 
được thêm chút tiền. Vừa xuống bến xe đò, ông phú -lít 
đến đá đá mấy cái vô cái hông giỏ càng xé, rồi thét lên: 
«Giỏ này của ai? Giở ra coi!» Bà già làm bộ làm ngơ, 
đến khi chịu hết thấu đành ríu ríu bỏ đi, mặt mày không 
còn chút máu, sợ bị bắt bỏ tù, vì Nhật lúc đó cấm dân 
buôn bán dầu dừa, để lấy dùng vào việc binh bị… Ngày 
hôm sau, cả nhà tôi húp cháo, còn má tôi thì nhịn đói, 
nhìn đám con ăn đói mà nước mắt dầm dề, không một 
lời than thân trách phận. Không khi nào má tôi nặng lời 
với con cái. Mà có ăn mày đi ngang nhà là má tôi lò dò 
đi vét cơm, vét gạo cho. Họ đói thì cũng như mình đói 
đó mà, má tôi nói. Hột muối cắn hai, ăn cho đồng chia 
cho đều, thì mới đẹp lòng nhau và đẹp lòng Chúa chớ!!!  

Đến năm 1963, lúc ở Phú Nhuận, Sài Gòn, má tôi nằm 
liệt giường sắp chết vì bịnh ung thư tử cung, mà tôi thì 
còn đi học (đi học trễ) nên chưa ra trường, nên không có 
tiền chạy thuốc giảm đau cho bà. Bả bị ung thư lâu rồi 
mà không biết, cứ thấy mủ máu chảy ra thì cứ tưởng là 
bịnh đàn bà, đi thầy thuốc ta chữa bịnh. Đến năm 1962, 
khi tôi biết được đem vô nhà thương Bình Dân thì đã 
quá muộn. Bác sĩ chạy kim điện nhằm đốt chỗ sưng ở 
tử cung để giảm đà phát triển ung thư. Khi cho về, bác 
sĩ nói nhỏ với tôi là má tôi có thể sống rấng rấng thêm 
được một năm nữa thôi. Chịu vậy! Về nhà, má tôi thấy 
khỏe trong người, mừng lắm, tưởng hết bịnh nhờ phép 
lạ. Tôi thản nhiên, không nói gì, cứ để cho má tôi vui 
được ngày nào tốt ngày đó!  
Đến khi đổ bịnh trở lại, đem vô nhà thương, bác sĩ chạy 
làng, nói cho má tôi nghỉ lại vài ngày rồi đem về nhà 
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chờ chết. Hỏi thuốc men thì bác sĩ chỉ nói: có tiền thì 
chích thuốc giảm đau và cho ăn uống bổ dưỡng, cũng 
như uống thêm thuốc bổ. Rồi chờ chết! Tôi làm gì có 
tiền lo thuốc thang cho má tôi! Đi vô đi ra thấy bả nằm 
êm ru, nhăn nhó ôm bụng mà rầu thúi ruột. Nhưng tôi 
vẫn tỉnh táo. Tôi sống bằng lý trí. Không buồn lo lắng 
làm chi cho mệt. Ráng tránh mặt má tôi để khỏi thấy bả 
lo, nghĩ rằng tôi phải chạy đôn đáo lo thuốc men cho 
bả. Rồi đến khi chờ hoài không thấy tôi nói động đậy 
gì về chuyện chữa bịnh, bả nhìn tôi với con mắt thăm 
dò, chịu đựng, không nói một lời than trách. Chỉ có vậy 
thôi cho đến khi chết!!! Tôi thật là đứa con bất hiếu, 
không có lấy được một lời an ủi má tôi, vì cứ sợ không 
biết phải nói làm sao… Không lẽ cứ nói dối má tôi hoài 
sao chớ !!  

Ba tôi chết trước, năm 1955. Lúc tụi tôi còn nhỏ, ổng 
hay đánh tụi tôi lắm. Mỗi lần đánh là ổng nhắc lại: 
«Thương con cho roi cho vọt. Đừng có tái phạm nữa, 
nghe con!» Mỗi lần thấy ổng đánh tụi tôi là má tui nhào 
vô đỡ đòn, bị ổng quất cho tơi bời. Rồi lúc nào về nhà 
mà biết ba tôi có đánh đứa nào, thì má tôi khóc thút thít. 
Ông già nghe được còn mắng cho: «Bà cứ chiều con 
làm nó hư hết. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, bà biết 
không?»  

Lần gặp lại bà Chị Hai ở thương xá Phước Lộ Thọ, bả 
kể chuyện huyên thiên trên trời dưới đất, rồi có lần bả 
nhích lại hỏi nhỏ tôi, biết tôi là người có đạo Chúa: 
«Chú Sáu này, hỏi một chút nghe, đừng có giận à. Tôi 
có mấy chị bạn đi nhà thờ, mà tại làm sao không thấy 
mấy bả đến vái bàn thờ Chúa, mà cứ đến cắm bông, 
đốt đèn, khấn vái Đức Mẹ thôi. Như vậy nghĩa là mấy 
bả sợ Chúa lắm hay sao chớ?»  Tôi nói: «Thì Đức Mẹ 
từ bi nhân hậu như bà Quan Âm vậy đó mà, mấy bả dễ 
nài xin hơn!»  Bả nói vặn họng tôi: «Còn Chúa thì sao? 
Chớ bộ Chúa gắt lắm hả, mà sao thấy mấy bả y như né 
né Chúa vậy kìa? Mấy bả nói Chúa lòng lành, nhưng 
thưởng phạt công minh, còn Đức Mẹ thì khỏi chê, Đức 
Mẹ luôn bào chữa cho kẻ đến cùng Mẹ.» Tôi giải thích: 
«Ờ ờ, mấy bả nói vậy thôi, nhưng Chúa Trời cũng có 
lòng thương xót, từ bi nhân hậu như các bà mẹ vậy 
chớ. Người ta hình dung ra Chúa Trời có râu, đứng oai 
nghiêm trên mấy bệ từng mây, chắc có làm cho mấy bả 
sợ như sợ bọn mầy râu tụi tôi vậy mà! Chớ Chúa Trời 
có giống đực cái gì đâu! Ổng có mặt khắp nơi, có mặt 
ngay trong lòng chị lòng tôi, biết rõ hết, nếu ổng thẳng 
tay như tôi ấy hả, thì bỏ mẹ hết bà con mình rồi!»   

Lần đầu tiên, tôi thấy chỉ vỗ tay! Chỉ tán đồng: «Ờ hớ, 
Chúa mà thẳng tay như chú em, thì ổng bẻ cổ hết mấy 
thằng Việt Cộng bắt thằng con út tôi đi tù học tập cải tạo 

mút mùa, đến bỏ thây nơi rừng sâu nước độc, (chỉ vừa 
nói vừa mấm mấm hai môi, như muốn khóc)!... Còn 
nữa, Chúa vặn họng hết mấy thằng đó bây giờ leo lên 
đầu lên cổ dân, ăn hại đái bát, tham nhũng, cướp đất, 
phách lối với bà con mình. Hồi xửa hồi xưa, Mỹ đánh 
Đức Quốc Xã, liệng bom phá sập bình địa các nhà thờ ở 
Đức, mà Chúa đâu có bóp cổ vặn họng thằng phi công 
Mỹ nào đâu! Ông chồng tui ổng nghĩ vậy cũng phải!»   
Tôi lại khen chỉ: «Còn Chi Hai đi chùa, chị xá lạy, khấn 
vái Đức Phật đó, ổng là đàn ông mà!»  Chỉ nói: «Đức 
Phật từ bi nhân hậu, nên tôi không sợ. Mà chú đừng 
giận nghe, ông Phật cũng như ông Chúa vậy, có mặt 
khắp nơi, chớ không phải chỉ ở trong chùa đâu. Có chín 
phuơng trời, mà có đến mười phương phật lựng. Còn 
hơn nữa đó, Phật ở tại tâm nè. Phật là đây nè. Ối hả, đàn 
ông đàn bà gì cũng có phật tính hết. Mỗi lần tôi xá chú 
em, là tôi xá Phật đó, như Thầy Nhất Hạnh nói vậy.»  

Tôi cảm phục tấm lòng từ bi hỉ xả của Chị Hai vô cùng, 
nên nghe chỉ nói tôi nghĩ ra đúng là chỉ có tâm Phật, đức 
Phật. Chắc chỉ gần Chúa hơn tôi! Chỉ không tu chùa 
mà cũng như tu chùa! Có lần chỉ hạ giọng nói  rất thận 
trọng nho nhỏ cho tôi nghe thôi: «Này, chú em, những 
thày chân tu có nói rằng theo Phật thì phải «sát Phật» 
mới thành đạo, nghĩa là phải biết tự mình thành phật, 
chớ không bám vô ông Phật để chờ ổng hóa phép cho 
mình làm phật đâu. Làm gì có! Phải «sát Phật» thì mới 
thành Phật được!» Nghe vậy, tôi hết hồn, không ngờ bà 
chị tu đạt tới mức siêu đẳng đến vậy, mà bề ngoài coi có 
vẻ tầm thường như người phàm. Tôi nhớ đến chỉ là tôi 
nhớ đến má tôi. Má tôi không tu phật, nhưng bả cũng 
hiền lành lắm! Theo Chúa, má tôi cũng học theo gương 
từ bi nhân hậu như Chúa dạy…  

Giờ đây, nghe tin Chị Hai mất ba tháng rồi, mà lòng tôi 
còn thổn thức. Mùa Vu Lan năm nay, tôi thầm nhớ ơn 
chị, một cách nào đó tôi cũng có thể nói được là muốn 
«báo hiếu» đối với chỉ. «Hiếu» đây là hiếu đối với tấm 
lòng từ bi, thương xót, nâng đỡ tôi và gia đình tôi trong 
những lúc hoạn nạn, đau khổ. Mùa Vu Lan năm nay, tôi 
cũng khấn với má tôi rằng: «Má ơi, con hối tiếc vì khi 
má còn sanh tiền, con không có được một cử chỉ, lời 
nói nào làm má vui, mà má vẫn không hờn giận con, 
lại còn thương con nhiều hơn, lai láng như «nước trong 
nguồn chảy ra». Vậy thì con xin hứa với má là, như đã 
bao năm nay con vẫn hứa với Chúa, con sẽ tiếp tục báo 
hiếu má, bằng cách con sẽ ra tay giúp đỡ được đến đâu 
tốt đến đó các bà mẹ việt nam, cũng như những cô gái 
việt nam đến tuổi yêu đương để rồi làm mẹ. Mẹ nào thì 
con cũng coi như là mẹ con, để tất cả xứng đáng là Bà 
Mẹ Việt Nam.» 
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1. ĐÀ LẠT QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

Năm 1952, gia đình tôi đoàn tụ ở Đà Lạt. Cha tôi đã 
vào Đà Lạt tha phương cầu thực từ thập niên 40 
khi mẹ tôi mới sinh tôi, đứa con đầu lòng, được 

một tháng. Vì vậy Đà Lạt được gia đình tôi “xin nhận 
nơi này làm quê hương” rất dễ thương và yêu dấu. Đà 
Lạt đã ăn sâu vào xương tủy tôi, đầu óc và tâm khảm 

tôi từ thuở thiếu thời lúc mới 7, 8 tuổi đầu. Tôi sống 
với cha mẹ tôi suốt thời niên thiếu cho đến ngày tôi 
“đi tu” ở Đệ Tử Viện DCCT Vũng Tàu vào năm 1956. 
Những năm tu trì ở Học Viện DCCT Đà Lạt và đồng 
thời theo học văn khoa Triết tại Viện Đại học Đà Lạt, 
tôi lại trở về lại quê hương Đà Lạt của tôi. Hiện tại tôi 

là cư dân lâu đời của Sài Gòn từ thập niên 70, ở cái tuổi 
thất thập cổ lai hi, đang bước đi trên những luống cày 
của hành trình làm người của tôi. Dẫu sao Đà Lạt vẫn là 

quê hương dấu yêu của tôi, nơi chốn đi về và ngơi nghỉ 
của lòng tôi. Nơi ấy, có ngôi nhà thân yêu của Cha Mẹ 
tôi, đầy ắp những kỷ niệm gia đình của anh em, con 
cháu tôi. Nơi ấy, Cha Mẹ tôi yên giấc ngàn thu trên 
đồi thông yên tĩnh, có gió, có mây bay sương phủ sáng 
chiều, có chim kêu vượn hú như những ngày xa xưa khi 
cha mẹ tôi còn trẻ và anh em chúng tôi chỉ là một lũ 
nhóc nghịch ngợm.

ĐÀ LẠT VÀ HOA.

         Tháng 11, khi mùa mưa kết thúc, và những 
tháng tiếp theo chính là MÙA HOA. Hoa nở rực núi 
rừng và các nẻo đường Đà Lạt. Hoa nở đầy trong vườn 
của các nông dân trồng hoa . Tôi thích và nhớ nhất là 
Hoa Quỳ, bây giờ người ta gọi là Dã quỳ. Mùa này hoa 
quỳ nở rộ với một màu vàng rực rỡ khắp núi rừng Đà 
Lạt. Hàng rào nhà tôi quỳ nở vàng rực. Trải dài hai bên 
đường lên nhà tôi thuở xưa, hoa quỳ vàng nở đẹp như 
tấm thảm dành cho các hoàng gia, quí tộc...  Từ hai bên 
đường nội thành đến các cung đường đi Trại Mát, Dran, 
vô Tà Nung, Băng Tiên đến Suối Vàng, Lang Biang 
... đâu đâu cũng rực rỡ màu hoa vàng của quỳ. Hoa quỳ, 
đơn sơ mà lộng lẫy, đã trở nên biểu tượng cho Đà Lạt 
mến yêu. Ai lên Đà Lạt sẽ rất dễ phải lòng vẻ đẹp kiêu 
sa pha thêm chút hoang dại của loài hoa này.

      Với hoa quỳ, tôi không bao giờ quên một kỷ niệm 
thời còn là một chú bé học tiểu học ở trường nhà thờ 
Con Gà. Thuở ấy, mỗi lần đến giờ học toán, thầy chúng 
tôi ôm vào lớp một bó “cây roi quỳ” để trên bàn. Thật 
hãi quá! Thương học trò “cho roi cho vọt” mà! Lâu lâu 
thầy chúng tôi lại rút một cây roi quỳ phết vào mông trò 
này trò khác vì không thuộc công thức hoặc làm sai bài 
cách ngớ ngẩn. Khi thầy đánh một đứa nào, lũ chúng 
tôi nghe lốp bốp thật kinh hãi. Nhưng được cái roi quỳ 

MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG
                                                                              Trần Công Thạch – Lớp Bosco
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đánh ít đau (so với roi mây hoặc roi trúc), ngược lại 
chính cây roi quỳ lại bị “tan xác”. Cuối giờ học, bó roi 
quỳ không còn roi nào. Chúng bị “te tua” hết, xác nằm 
vương vãi khắp “chiến trường”. Bọn chúng tôi ra về thơ 
thới. Bây giờ mới biết thầy mình “giơ cao đánh khẽ”.

Thầy ơi, con thương thầy quá. Dưới suối vàng 
thầy có nghe tiếng biết ơn của lũ học trò nghịch ngợm 
của thầy chăng? 

CAFÉ DALAT

        Viết về quê hương Đà Lạt của tôi, làm sao mà 
không nhắc đến CAFÉ DALAT được.

       Thuở còn bé, sáng nào cha tôi cũng uống café trước 
khi đi làm. Khi đi café với bạn bè, ông dẫn tôi theo. Ông 
kể cho tôi nghe những câu chuyện về “café Dalat” và 
lịch sử của các quán café của “Paris thu nhỏ” này từ cái 
thời ông vào định cư trên mảnh đất này, thập niên 40. 
Thời café lọc vãi (cf vớ), cf  trong siêu của mấy chú ba 
tàu, khách chỉ cần bưng tô, bưng chén húp sùm sụp cho 
ấm bụng. Sau đó đến thời  “café filtre” nhỏ giọt, mà 
một thời sau 75 dân nón cối gọi là “cái nồi ngồi trên cái 
cốc”. Cha tôi bắt đầu cho tôi nếm thử cái nước có chất 
đậm đặc đen và thơm đắng này từ thuở còn thơ. Ông 
còn rang café một cách điệu nghệ và chỉ dạy tôi cách 
rang và pha chế. Kể từ dạo ấy, tôi dần dần biết thưởng 
thức cà phê và trở thành “con nghiện” cà phê cho đến 
tuổi này. Tôi hút thuốc lá từ năm lớp “terminales”  (theo 
gương tốt (!) của cha Giám đốc Phêrô Đặng Văn Đào) 
nhưng tôi đã bỏ hút (không mấy khó khăn!) từ 25 năm 
nay. Nhưng với café, chắc hẳn ly cà phê sẽ theo tôi cho 
đến ngày tôi đi gặp cha tôi và tổ tiên. Chả thế mà mỗi 
lần Giỗ kỵ cha tôi, tôi không bao giờ quên đặt trên bàn 
thờ ông một tách cà phê thơm nóng, tự tay tôi pha lấy 
đúng cách - “Made by Trần Công T.” - và đúng goût 
của cha tôi. 

        

Mỗi khi có dịp trở về quê xưa chốn cũ, bao giờ tôi cũng 

đi uống cà phê. Đà Lạt bây giờ, các quán cà phê mọc lên 
khắp nơi, rất hiện đại và bắt mắt thu hút được  du khách, 
nhất là giới trẻ như Dalat Nights, Bích Câu, Cung tơ 
Chiều, Diễm Xưa ... nhưng tôi chỉ chọn café TÙNG.

Cho tôi hỏi nhỏ câu này:
“Bạn bè Cà-phê Tùng một thuở, cảnh cũ người xưa nay ai 

còn ai mất?”

      Café TÙNG đã trở thành một “thương hiệu” của 
người Đà Lạt cũ và du khách bốn phương. Café Tùng 
đã hiện diện trên thành phố ngàn hoa, mù sương này từ 
hơn nửa thế kỷ rồi. Nó thu hút khách như một hương 
thơm kiêu sa mà quyến rũ của một Đà Lạt mộng mơ. Tôi 
cũng như những cư dân xưa của Đà Lạt không thể sống 
thiếu Café TÙNG mỗi lần đặt chân về quê cũ như “Trở 
Về Mái Nhà Xưa”’. Nếu có vài thằng bạn già dân Đà 
Lạt cùng nhâm nhi thì quá tuyệt vời. Đó là một phần ký 
ức, kỷ niệm dấu yêu khi nhớ về những tháng năm sống 
ở cái xứ sở “Trời mơ thật huyền mơ” này, nhất là những 
năm tháng là  sinh viên Đại học, một thời ngồi giảng 
đường, và  theo kiểu nói của Erique Maria Remarque “ 
Một thời để yêu và một thời để chết”. 

        Lần ghé thăm Café TÙNG vào tháng Tư 2015 
vừa qua, tôi chọn một góc thuở ấy tôi hay ngồi, với 
chiếc bàn cũ kỹ, trên tường vẫn những bức tranh xưa 
đã bạc màu thời gian. Khung cảnh vẫn như xưa cách 
đây gần 50 năm, cái thời mà tôi và bạn bè còn là những 
chàng sinh viên trẻ mang đầy hoài bảo, ấp ủ những ước 
mơ “đội đá vá trời” khi quê hương rơi vào “cuộc chiến 
huynh đệ tương tàn”, cái thời mà trái tim trẻ đầy mộng 
mơ và lãng mạng muốn “để nghe trời giải nghĩa yêu” 
như Hàn Mặc Tử. Thời ấy, từ giảng đường, bọn chúng 
tôi tôi thường xuyên kéo nhau ra Quán Tùng... Hôm 
nay, vẫn tách café xưa với mùi thơm quyến rũ và ấm 
nồng, vẫn những bản nhạc classique, hoà tấu và tiền 
chiển êm ả xưa ấy, tôi cảm thấy thời gian như chậm lại, 
cuộc sống đang xen giữa quá khứ và hiện tại đầy êm 

Người viết- khách trung thành của Cà-phê Tùng tự hỏi:
“Nhìn xem cảnh cũ người xưa, lòng ta hoài mộng ước mơ 

đầu đời.”
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đềm và ngọt ngào.

      Tôi đến quầy chào người phụ nữ chủ quán vào tuổi 
trung niên, chị là ái nữ của “Chú Tùng” xưa. Tôi bắt 
chuyện với chị như một người thân trở về nhà chào hỏi 
chủ nhà với dăm ba câu chuyện xưa nay ...

2. MẸ ƠI, XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ

ĐỜI MẸ RU CON

       Tháng 12 đến, mùa Hoa Đà Lạt đua nở. Các loài 
hoa đua nhau khoe sắc khắp xứ Hoa Anh Đào. Chả thế 
mà mỗi năm vào tháng này, Đà Lạt lại tổ chức Festival 
Hoa để dân Đà Lạt và du khách tứ phương đến chiêm 
ngưỡng hoa. Bầu khí rộn ràng, vui tươi kéo dài đến sau 
Tết Nguyên Đán. Mùa Xuân này tôi không về thăm quê 
hương Đà Lạt, thăm ngôi nhà của Mẹ. Nhớ Mẹ da diết: 
Mẹ ơi, Xuân này con không về. Con không được ra 
ngồi bên mộ Mẹ.

      

Những kỷ niệm thân thương về MẸ cứ ùa về trong tâm 
trí tôi. Mẹ tôi, người phụ nữ đạo hạnh, nhỏ nhắn, đơn 
sơ, chất phát, và nghèo nàn. Mẹ tôi, một chữ cắn làm 
đôi cũng không biết. Ấy vậy nhưng Đức tin đã cho mẹ 
thuộc: 12 điều Kinh Tin Kính, 8 Nghĩa, 8 Kinh cầu, các 
Kinh sáng, Kinh tối, Kinh Chúa nhật & Đại Lễ, Kinh 
ngắm 15 Chặng đàng Thánh giá, 3 Mầu nhiệm kinh 
Mân côi, 14 Mối thương người. Trước giờ lâm chung 
Mẹ tôi vẫn lần hạt như mọi ngày. Mẹ tôi, suốt cuộc đời 
đã tần tảo chắt chiu nuôi một đàn con, cháu. Mẹ sinh tôi 
ra ở quê ngoại, cho tôi bú mớn, ru tôi khôn lớn thành 
người. Như cánh cò lặn lội, một mình Mẹ vất vả, thức 
khuya dậy sớm cày cấy, mò cua bắt ốc, tần tảo buôn bán 
nuôi con. Năm tôi lên bảy, Mẹ dắt tôi vào Đà Lạt sum 
họp với cha. Thuở ấy, nhiều lần tôi theo Mẹ vào rừng 
đốn củi. Có lần Mẹ bị té đang khi gánh củi. Tôi thương 
Mẹ quá, ngồi ôm Mẹ khóc nước mắt giàn dụa ... Trong 
nhà, miếng ăn ngon bổ Mẹ đều để dành cho tôi và các 
em. Mẹ nói với các con, “Mẹ ăn rồi”. Các em tôi cứ ăn 
“vô tư”! Nào ngờ Mẹ nhường cho các con Mẹ ăn. Cứ 
thế, Mẹ xoay xở, buôn gồng bán gánh, phụ cha tôi nuôi 
anh em tôi khôn lớn thành người.

MẸ VÀ CUỘC ĐỜI 

        Năm 1956, Cha Mẹ sắp xếp cho tôi đi tu học ở 
Đệ Tử Viện DCCT Vũng Tàu. Ngày tựu trường năm 
ấy, Mẹ đưa tôi ra xe, dặn dò. Cả hai mẹ con đều khóc. 
Tôi đi học xa, mẹ càng lo lắng nhiều hơn. Mỗi năm hè 
đến tôi lại về bên Mẹ. Càng ngày Mẹ càng già yếu đi, 
nhưng Mẹ vẫn chịu thương chịu khó buôn bán nuôi anh 
em tôi khôn lớn, học hành. Năm 1958, rời bỏ ngôi nhà 
và vườn cũ, Cha Mẹ tôi mua lại ngôi nhà và mảnh vườn 
nhỏ trên đồi Du Sinh, tạo dựng cơ ngơi ấm áp cho con 
cái Mẹ. Vậy là gia đình tôi nhập “Trại Du Sinh”. Tôi 
trở thành đồng hương Du Sinh với anh Đào Quang Mỹ, 
Tổng Thư Ký của Hội Cựu Đệ Tử Nam Cali (cùng lớp 
với cha Tiến Lộc và anh Lê Văn Khuê), anh Trần Văn 
Quí (bây giờ là Linh mục ở Hoa Kỳ), và các bạn đồng 
Lớp Don Bosco là Trần Mạnh Trác (Hoa Kỳ), Nguyễn 
Gia Trần (Sài Gòn).

        10 năm sau, ngôi nhà của Cha Mẹ tôi đã mục nát. 
Với số tiền dành dụm ít ỏi, Mẹ tôi lại đi vay mượn để 
dựng lại nhà mới. Mẹ mừng vui vì ngôi nhà mới bằng 
gỗ xinh xinh ấm cúng ở lưng chừng đồi xứ Du Sinh, 
buổi sáng buổi chiều nhìn xuống Khu 16, nơi có nhà 
anh Mỹ, chỉ thấy sương mù dày đặc với những ngọn 
thông nhô lên trông đẹp như tranh. 

          Trước Tết Mậu Thân 68, Mẹ tôi đã chuẩn bị 
chu đáo, đầy đủ bánh mứt thịt thà, dưa hành củ kiệu, 
hoa trái, còn có món thịt đông và rượu nếp bách nhật 
đặc biệt do Mẹ anh Quí biếu ... để ăn Tết Mậu Thân 
và mừng nhà mới. Mẹ bảo tôi mời các bạn Quý, Duy, 
Thuỷ, Trần và vài Thầy thân thiết ở học viện về ăn Tết 
và chung vui với gia đình vào trưa Mồng Một Tết. Đang 
vui vẻ “Ngày Xuân nâng chén ta chúc nơi nơi ...” bỗng 
dưng nghe đài phát thanh Sài Gòn loan tin Việt Cộng 
tấn công Sài Gòn. Dân tình hoảng loạn. Hàng Xanh đi 
tản. Súng nổ, chết chóc, đổ máu dân lành. Mẹ tôi khóc, 
bảo Việt Cộng sẽ tấn công Đà Lạt. Các thầy cấp tốc trở 
về Học viện. Tôi nán ở nhà với gia đình. Các thầy Quý 
và Trần cũng chạy về nhà mình ở khu trên.

         Tối Mồng Một Tết Mậu Thân, Việt cộng chiếm khu 
Hoà Bình, trung tâm Đà Lạt. Tin tức lan đi rất nhanh: 
Việt cộng tấn công Đà Lạt. Dân Đà Lạt sống trong sợ 
hãi, kinh hoàng...
        Sáng sớm Mồng 2 Tết, Mẹ bảo tôi trở về Nhà Dòng 
cùng với 2 bạn Quí, Trần. Cha Mẹ tôi khẩn cấp chuẩn bị 
chạy đi lánh nạn cùng với đàn con, bỏ lại đằng sau ngôi 
nhà mới thân yêu. Mẹ tôi khoá cửa nhà lại với hy vọng 
mong manh sau chiến tranh hoạn nạn, cả nhà sẽ trở về 
lại mái nhà mới thân yêu. Chạy đi đâu bây giờ? Nghe 
nói Việt Cộng đã về khu trên gần nhà thờ Du Sinh. Mẹ 
lại lo sợ cho tôi và dặn dò. Mẹ ôm tôi khóc ròng trước 
khi tôi lên đường về lại Học Viện. Mẹ linh cảm sẽ có 
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chuyện chẳng lành ập xuống trên Du Sinh, trên gia đình 
tôi. Thưa Mẹ, con đi. Mẹ sợ 3 anh em chúng tôi sẽ bị 
Việt Cộng bắt trên đường trở về Nhà Dòng vì các khu 
số 4, Bạch Đằng, Cao Thắng đã bị Việt Cộng chiếm 
toàn bộ rồi.

“Ba chàng ngự lâm pháo thủ du côn cổ trắng” 
(dcct) chúng tôi bị Việt cộng chặn lại ngay tại đường 
Bạch Đằng. Chúng tôi sợ xanh mét mặt, không còn 
một giọt máu nào. Mấy ông Việt Cộng  đội nón cối, 
mang súng AK, quàng khăn dù, đi dép râu, mặt mày 
đằng đằng sát khí la lối, vặn hỏi chúng tôi. Lúc bấy giờ 
chúng tôi chỉ còn thầm thỉ trong lòng cầu xin Chúa cho 
“quân dữ” thả chúng tôi. Ba anh em chúng tôi thay nhau 
khai báo, năn nỉ ỉ ôi xin Việt Cộng cho chúng tôi đi về 
nhà Dòng vì chúng tôi là thầy tu có mặc áo dòng đàng 
hoàng. Sau một hồi lâu, họ thả 3 Thầy tu chúng tôi ra 
và cho chúng tôi đi ... Mừng vui khôn xiết như sắp chết 
mà được sống.  3 anh em bước đi như chạy vì sợ họ đổi 
ý. Thật như một phép lạ. Chúng tôi chỉ biết tạ ơn Chúa 
và chạy như bay về Nhà Dòng. Những cảm giác sợ hãi 
ấy, sau 47 năm vẫn còn y nguyên trong tôi khi kể lại 
chuyện này. Không biết Cha John Quí và anh Trần có 
còn giữ lại chút gì không?

         Trong biến cố Tết Mậu Thân 68 đó, nhà Mẹ tôi 
bị thiêu rụi cùng với nhiều ngôi nhà khác, kể cả nhà 
của cha mẹ các anh John Trần Quí và Phêrô Nguyễn 
Gia Trần ở Du Sinh. Mẹ tôi trắng tay. Mẹ đau khổ, xót 
xa. Mẹ nhìn chồng con bơ vơ không nhà không cửa. 
Gia đình Cha Mẹ tôi phải xin người ta cho ở nhờ.

         Nhưng rồi Mẹ tôi cùng Cha dũng cảm đứng 
lên. Thời gian này, từ Học viện, tôi chạy đi chạy lại về 
thăm Cha Mẹ và các em tôi. Mẹ nói với tôi: “Ba Mẹ 
phải dựng lại nhà cho các em con có chỗ ở và học hành. 
Ở nhờ ở đậu hoài bất tiện và cực khổ quá”. Cha Mẹ tôi 
đi kiếm mua đất để làm nhà mới. Không ở Du Sinh nữa. 
Căn nhà mới làm xong ở Du Sinh chưa kịp ăn mừng đã 
cháy thiêu rụi hoàn toàn, giờ đây chỉ còn trơ lại cái nền 
và ta-luy đá. Vườn mận một thời đã cho trái ngọt lịm, 
bây giờ bị cháy khô. “Trại” gà nhỏ của Mẹ ở sân sau 
nhà giờ đây chỉ còn lại dấu tích như than tro đen thui.

         Vậy là Mẹ lại xây nhà mới. Ba Mẹ tôi quyết định 
xây ngôi nhà hộp kiểu dáng thời thập niên 70. Người 
thiết kể vẽ kiểu là Chú Năm tôi. Chú Năm tôi là một 
sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Ông lại là 
một họa sĩ. Khi chiến tranh chưa kết thúc, ông bị Việt 
Cộng đến bắt ông tại nhà và dẫn ông vào Núi Voi thuộc 
chiến Khu D. Ông chết mất xác tại đó. Ba tôi lấy ngày 
19 tháng 3, đêm Chú Năm bị bắt đem đi, làm ngày giỗ 
cho chú. Tôi viết đôi dòng về Chú Năm của tôi vì ngôi 
nhà hiện tại của Cha Mẹ tôi có nhiều kỷ niệm gắn bó 
với chú Năm kính mến của tôi trên mảnh đất quê hương 

Đà Lạt này. 

Ngôi nhà mới này cũng là ngôi nhà cuối cùng 
Mẹ tôi ở cho đến khi Mẹ ra đi, là kỷ niêm bao công lao 
khó nhọc của Mẹ từ lúc khởi công cho đến khi hoàn 
thành. Trong quá trình xây dựng ngôi nhà, Mẹ tôi làm 
đủ thứ việc từ làm thợ phụ đến chăm lo bữa ăn, nước 
uống cho thợ thầy. Ròng rã nhiều tháng trời Mẹ tôi vất 
vả lo toan kể cả tính toán tiền bạc sao cho đủ để công 
việc xây dựng không bị ngưng lại nửa chừng. Mẹ tôi 
rất vui và biết ơn khi các thầy học viện DCCT, trong 
đó có các anh lớp tôi về phụ giúp ê-kíp thợ làm nhà. 
Một kỷ niệm đáng nhớ là các thầy Thành Tâm (anh Tư, 
bây giờ là cha già Thành Tâm), thầy Thanh Minh (anh 
Minh Vịt, hiện đang sống tại Tha La, tuổi già đau yếu) 
vừa lao động vừa chọc cười bà con cho quên nặng nhọc. 
Thầy Thành Tâm chọc cho Mẹ tôi cười vì thấy Mẹ vất 
vả quá. Mẹ tôi nhớ kỷ niệm này suốt đời, về sau cứ 
nhắc lại mãi. Gia đình Cha Mẹ tôi không bao giờ quên 
ơn Nhà Dòng Đà Lạt, nhất là các cha giáo cũ của tôi: 
Cha Alexis Trépanier, Cha Phêrô Đào, cha Kiêm, các 
thầy ở trại gà Scala Di Linh, thầy Bonaventura Ngữ. 
Các ngài là những vị đại ân nhân của gia đình tôi, đã hết 
lòng yêu thương giúp đỡ gia đình tôi về tinh thần cũng 
như vật chất để Cha Mẹ tôi hoàn thành được ngôi nhà 
mới trong hoàn cảnh khó khăn sau Tết Mậu Thân. Các 
ngài hầu  hết  nay  đã an nghỉ trong Chúa, xin cầu bầu 
và phù hộ cho chúng con.

       Rồi căn nhà mới đã xây xong, đẹp đẽ và khang 
trang hơn, Mẹ tôi lại tiếp tục “buôn thúng bán bưng” 
phụ với cha tôi để lo nuôi nấng đàn con. 

MẸ NGỦ GIẤC NGÀN THU.

Và Mẹ tôi ở đấy, nơi căn nhà cuối cùng của Mẹ 
trên cõi tạm này cho đến lúc Mẹ nhắm mắt xuôi tay 
đi về với Chúa, với Cha tôi (đã ra đi 4 năm trước) và với 
Tổ tiên, ở tuổi thọ 86 ...
       Từ Sài Gòn, tôi chạy về kịp trước khi Mẹ trút 
hơi thở cuối cùng. 
       Mẹ ơi, lần trước về thăm Mẹ, con đã hứa lần sau 
khi về thăm nhà, con sẽ dắt Mẹ đi chơi. Nhưng nay đã 
quá muộn rồi, Mẹ ơi! Con đành nhẩm cho Mẹ nghe bài 
hát của Trần Quế Sơn vậy:
          “Hôm nay CÕNG MẸ ĐI CHƠI, một mai ngồi 
khóc bên trời.
          Hôm nay cõng Mẹ đi chơi một mai Mẹ bỏ con rồi,
          Mẹ để con mồ côi. 
      
          Hôm nay cõng Mẹ đi chơi, một mai ngồi khóc 
bên trời
          Hôm nay cõng Mẹ đi chơi, một mai Mẹ bỏ con rồi
          Mẹ đành rời xa, rời xa con rồi”.
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      Mẹ tôi nằm đó trong giấc ngủ bình yên. Mẹ như 
mỉm cười với các con cháu của Mẹ, với những người 
thân yêu, với bạn già của Mẹ sau một cuộc đời nhọc 
nhằn, vất vả trăm chiều  để nuôi đàn con chắt chiu. 
Mẹ đã RU CON khôn lớn thành người. Tôi quỳ xuống 
sụp lạy và hôn Mẹ. Tôi KHÓC MẸ như đứa trẻ thơ. 
Ngày an táng Mẹ, tôi khóc thật nhiều như mất đi kho 
tàng quý báu nhất đời tôi. Đối  với tôi, chỉ có Mẹ hiểu 
tôi và tôi hiểu Mẹ tôi... từ ngày Mẹ sinh tôi ra cho đến 
ngày Mẹ lìa đời. Mẹ bỏ tôi mà đi. Mẹ để tôi mồ côi.
Tôi mất một điểm tựa vững chắc của cuộc đời: TÌNH 
THƯƠNG CỦA MẸ.

       Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, cay đắng ngọt 
ngào về Mẹ cứ hiện về trong tâm trí tôi, đứa con trai 
đầu lòng của Mẹ, đứa con Mẹ thương nhất nhà ... Tôi 
không đứng thẳng được, tôi phải vịn vai người bạn tôi 
từ Sài Gòn cũng lên tiễn biệt Mẹ tôi lần cuối.
 
          Mẹ rời ngôi nhà của Mẹ trong một buổi sáng 
mùa đông Đà Lạt giá lạnh. Mẹ lên đồi thông nằm yên 
nghỉ cạnh Cha. Rừng đầy thông, mà cũng đầy “những 
ngôi nhà” của những con người đã qua kiếp ở trọ trần 
gian. Nơi đây chỉ có tiếng thông reo buồn bã quạnh 
hiu! Nơi đây chỉ có lạnh giá, “buổi sáng buổi chiều mây 
bay sương phủ”. 

MẸ NẰM YÊN NGHỈ Ở ĐÂY.

Mẹ ơi, Tết Bính Thân này, con không về với 
Mẹ được (chân con đau chưa mạnh hẳn để bước đi; con 
còn bị bệnh nữa mà Mẹ!) để ngồi bên mộ Cha Mẹ, thưa 
chuyện với Mẹ và HÁT CHO MẸ NGHE. CON RU 
MẸ NGỦ. Ngày đó khi con chào đời MẸ ĐÃ RU CON, 
Mẹ ru con trọn cuộc đời của Mẹ, từ thuở con còn thơ 
ấu đến lúc lớn khôn. Khi con đã trưởng thành, có vợ có 
con, Mẹ vẫn miệt mài ru con. Tiếng ru của Mẹ vẫn theo 
con suốt cuộc đời Mẹ ơi!

        Mẹ ơi, con hát cho Mẹ nghe bài hát con vẫn thích 
hát mỗi khi nhớ Mẹ, mỗi khi con thấy buồn bã, nhất là 
trong ngày kỷ niệm Mẹ sinh ra con và ngày Giỗ của 
Mẹ.

MẸ nghe CON RU MẸ. MẸ NGỦ GIẤC NGỦ BÌNH 
YÊN, Mẹ nhé :

LỜI MẸ RU con đến những khu vườn
Ru con trưa nắng
Trong mộng cười ngon
Ru mộng con thơm
LỜI MẸ RU nghe ra nỗi niềm
Ru con nghiêng nghiêng nằm
Con ngủ giấc tròn cho mẹ ngồi trông
THUỞ MẸ RU... MẸ RU CON NGỦ
CON NGỦ TRÊN MÂY, CON NGỦ TRÊN MÂY
TIẾNG KHÓC BAN ĐẦU, BAN ĐẦU CÒN ĐAU 
CÒN ĐAU
LỜI MẸ RU đêm vắng ngón tay hồng
Ru con khôn lớn, ru con khôn lớn
Con Rồng Rồng Tiên
Con ngủ cho yên

Một đời ru con nên mắt ưu phiền
Đôi khi cũng ưu phiền, con ngủ giấc hiền
Mưa nhỏ ngoài đêm, lá đổ ngoài sân
Lá đổ ngoài sân để RU MẸ NGỦ
LỜI MẸ RU như tiếng hát trên trời ru con ru mãi
Nên người Mẹ vui
Ru bạc tóc thôi
Đời mẹ ru con mây kia cũng buồn
Nên mây xa đường trần, con ngủ giấc hồng cho Mẹ 
tròn lưng
Thuở Mẹ ru Mẹ ru con ngủ
Con ngủ trên mây con ngủ trên mây
Tiếng khóc ban đầu, ban đầu còn đau, còn đau còn 
đau
Khi đã lớn khôn rồi con thôi thơ ấu
Mẹ rời thật mau Mẹ rời chiêm bao
LỜI MẸ RU bao lâu mỏi mòn
Nên lâu cũng mỏi mòn
Bây giờ Mẹ nẳm lá đổ ngoài sân lá đổ ngoài sân lá 
đổ ngoài sân để RU MẸ NGỦ

     

  
Trần Công Thạch
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 Cha HUỒN làm... “ăng-ten”!

Đây là chuyện khó tin nhưng có thật, do chính 
Cha Phan Phát Huồn đã kể lại với tôi, khi hai 
chúng tôi sống cùng một đội trong trại “cải 
tạo” Tân Lập (1978).

 Sau gần hai năm bị giam giữ ở làng Cô Nhi Long 
Thành rồi trại Giáo Huấn Thủ Đức, tôi bị tống xuống 
một chuyến tàu đi từ cảng Xa Lộ ra Hải Phòng, vào 
tháng Tư 1977. Đây là chuyến tàu cuối cùng chuyển tù 
binh chính trị của chế độ Việt Nam Cộng Hòa từ Nam 
ra Bắc. Tôi được đưa về K5 (tức phân trại 5) trại Tân 
Lập, tỉnh Vĩnh Phú, thuộc miền trung du Bắc Việt. Gần 
một năm sau, tôi lại bị chuyển qua K1, cách chỗ cũ 
chừng vài cây số và được “biên chế” vào đội gạch, do 
Đại Tá Dương Hiếu Nghĩa làm đội trưởng. 

Anh em bạn tù thường gọi K1 là “đội Tuyên Uý”, 
bởi vì khoảng 60% thành phần của đội là các linh mục 
Công Giáo, 20% là tu sĩ Phật Giáo, 15% là mục sư Tin 
Lành, còn lại 5% là dân sự. Ở đây tôi đã gặp Cha Phêrô 
Phan Phát 
Huồn. Tôi giới 
thiệu mình là 
Cựu Đệ Tử 
Dòng Chúa 
Cứu Thế và 
Cha đã không 
giấu nổi xúc 
động trong ánh 
mắt. Từ ngày 
đó, hễ có dịp là 
cha con lại tâm 
tình với nhau. 
Phần Cha vì 
bị thấp khớp, 
Cha được sắp 
xếp làm tạp dịch trong trại, như nhổ cỏ, quét nhà, dọn 
phòng, đổ rác, chăm sóc vườn hoa cây cảnh...

Sau mấy hôm đến K1, tôi được phân công làm 
vệ sinh ở nhà, gọi là để “bồi dưỡng sức khỏe” trước khi 
ra làm gạch. Một buổi sáng, thấy cha Huồn đang ngồi 
nhổ cỏ ở cạnh bệnh xá, tôi đến gần và chào Cha. Cha 
trông gầy, xanh xao, nhưng nét mặt vẫn tươi tỉnh. Khi 
nhận ra tôi, Cha chậm rãi đứng dậy và làm bộ nghiêm 

nghị một cách khác thường, bỗng hỏi:
- Anh không sợ tôi há?
Tôi chưa kịp phản ứng trước câu hỏi hơi lạ đó, 

Cha đã tự giới thiệu:
 - “Ăng-ten” đây nghe!
Thấy tôi cười với vẻ hoài nghi, Cha kéo tay 

tôi ngồi xuống: “Để nói cho mà nghe!” - rồi bằng một 
giọng Huế nhỏ nhẹ nhưng sinh động, Cha bắt đầu kể:

Một hôm, tay cán bộ an ninh cho gọi Cha lên 
phòng trực trại. Y lịch sự mời Cha ngồi, rót cho Cha 
một ly trà, rồi trịnh trọng ngồi vào ghế đối diện để “làm 
việc”. Cha không mảy may lo lắng, hồi hộp, chỉ thoáng 
chút tò mò: “Màn gì đây?” Như thói quen của mấy tên 
cán bộ Việt Cộng, y thao thao thuyết giảng về “xã hội 
chủ nghĩa ưu việt”, về chính sách “khoan hồng nhân 
đạo của đảng và nhà nước”, về “nỗ lực học tập tiến bộ 
để sớm thành công dân tốt và đoàn tụ với gia đình”, v.v. 
và v.v... Cuối cùng, y vào đề: 

“Hôm nay, tôi gọi anh lên đây để đề xuất với anh 
một công tác... dễ thôi... nhưng có lợi cho anh rất nhiều, 

cho quá trình học 
tập cải tạo của 
anh. Như anh 
biết, ban giám 
thị trại đã thông 
cảm với hoàn 
cảnh bệnh tật của 
anh, nên đã bố trí 
cho anh làm việc 
nhẹ trong trại. 
Vậy anh phải 
biết ơn ban giám 
thị, đồng thời thể 
hiện quyết tâm 
học tập cải tạo tốt 
qua hành động 

cụ thể. Theo tôi, điều mà anh có thể làm ngay từ hôm 
nay, là thẳng thắn báo cáo những sai phạm của anh em 
trong đội. Mỗi tuần tôi sẽ vào lấy báo cáo của anh”.

Y ngừng một lúc, như để dò xét phản ứng của 
đối tượng, rồi làm vẻ thân tình hỏi:

“Sao? Anh Huồn nghĩ thế nào?”
Không chút do dự, cha Huồn trả lời:
“Tôi sẵn sàng nhận công tác mà cán bộ vừa đề 

Một kỷ niệm thời “cải tạo” với Cha cố Phêrô Phan Phát Huồn
Bửu Uy - Lớp Don Bosco
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xuất và hứa sẽ cố gắng chu toàn thật tốt”. 
Thế là cha Huồn nghiễm nhiên trở thành... “ăng-

ten”. Tên cán bộ hài lòng trao cho Cha một xấp giấy, 
một cây viết rồi đưa Cha ra tận cửa và không quên dặn 
dò: “Anh phải kín đáo nghe! Đừng để ai biết!”

Đúng một tuần sau, y vào trại tìm gặp Cha để 
lấy bản báo cáo. Cha chậm rãi trình bầy:

“Thưa cán bộ, suốt mấy ngày qua, tôi đã chặt 
chẽ tho dõi từng anh em trong đội, nhưng không phát 
hiện ra một sai phạm nào. Nếu những ngày sắp tới, có 
phát hiện được gì, tôi sẽ báo cáo cán bộ ngay”.

Tên cán bộ vặn hỏi:
“Nhưng cả một tuần lễ mà không có gì để báo 

cáo sao? Nội qui nè, tư tưởng nè, nếp sống văn hóa 
nè, trật tự nội vụ nè, phát ngôn linh tinh nè... Thiếu gì 
chuyện!”

Cha Huồn nhỏ nhẹ trả lời:
“Thưa cán bộ, nếu có gì thì tôi đã báo cáo rồi. 

Nhưng vì không có gì nên tôi không thể báo cáo. Mà đó 
là biểu hiện tốt của anh em trong đội chúng tôi. Vậy cán 
bộ phải khen chứ!”

Tên cán bộ tỏ vẻ khó chịu, nhưng biết không thể 
làm gì hơn; y bực dọc nói: “Thôi được... Tuần tới!” - rồi 
bỏ đi.

Khoảng mười ngày sau, y lại xuất hiện. Lần này, 
cha Huồn cũng “bổn cũ soạn lại”: Đã cố gắng nhưng 

không phát hiện được gì để báo cáo!
Tên cán bộ bực tức ra mặt, nhưng không dám 

phản ứng mạnh, sợ lộ âm mưu mà y vừa thất bại. Từ đó, 
y không gặp Cha nữa để mong lấy... báo cáo.

Tôi hỏi Cha có sợ bị y trả thù không. Cha cười 
thoải mái: “Tới đâu hay đó!”

Ba tháng sau, tôi chuyển về lại K5, cùng với cha 
Huồn và tất cả các vị Tuyên Úy. Nhưng từ đó, cha con 
mỗi người một ngã, cho đến khi tôi qua Mỹ một thời 
gian thì được tin Cha cũng được sang đây theo diện 
HO. Từ thời gian đó, tuy không trực tiếp liên lạc với 
Cha nhưng tôi vẫn được biết những hoạt động của ngài 
qua các cơ quan truyền thông, hoặc được các bạn đồng 
môn, đồng song Cựu Đệ Tử từ vùng Nam Cali cung cấp 
cho tôi nhiều tin tức về ngải. Tôi rất vui và hãnh diện là 
đời tôi - thuở vui sống trong Nhà Đệ Tử và những năm 
tháng gian nan trong trại tù - tôi đã được sống cạmh một 
vị Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế đạo đức và can đảm.

Nhưng rồi, vào một ngày của tháng Mân Côi, 
đúng ngày lễ Thánh Giêrađô của Dòng Chúa Cứu Thế, 
tôi đã bàng hoàng khi nghe tin Cha đã được Chúa gọi 
về...

         
Portland, OR, tháng 12 - 2015

       
     CĐT Bửu Uy
“Viết để tưởng nhớ Cha cố Phêrô Phan Phát Huồn”
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Trong quá trình tạo dựng con người,Thiên 
Chúa Cha đã mặc khải tình yêu thương của 
Người qua việc hình thành gia đình trong 
mỗi dân tộc. Và mỗi dân tộc tổ chức hệ 

thống gia đình mình một cách khác nhau. 

Ngày hôm nay, người Việt Nam có mặt khắp 
hoàn cầu, chúng ta có thể so sánh được hệ thống gia 
đình của dân tộc mình với hệ thống gia đình của dân 
bản xứ. Tổ tiên Việt Nam đã kết nối hệ thống gia đình 
chúng ta với sinh hoạt cộng đồng hài hòa một cách 
tuyệt vời. Triết lý, văn hóa, và tìn ngưỡng kết nối nhau 
tạo nên một nếp sống đặc biệt rất “Việt Nam”. Nó quí 
hóa đến nỗi linh mục Léopold Cadière thuộc Hội Dòng 
Missions Étrangères de Paris (MEP), chủ bút tạp chí 
Bulletin des amis du vieux Huế, sau cả một đời dài 
nghiên cứu về văn hóa, tôn giáo, và tín ngưỡng Việt 
Nam, đã nhận định và có một ao ước rất thâm thúy: “ 
… Một ước nguyện là đừng làm suy yếu gia đình tại xứ 
Việt Nam này, nhưng hãy củng cố bằng mọi cách.”

 Linh Mục Cadière, được người Việt thân thương 
gọi là Cố Cả, 
đánh giá cao và 
muốn bảo tồn 
nền văn hóa, 
tôn giáo, và tín 
ngưỡng Việt 
Nam.  Cũng 
như một số 
Giám Mục và 
linh mục thời 
đó, cha Cadière 
tuân theo tinh 
thần của Huấn 
Thị “ Ex Quo 
Singulari” năm 
1742 là phải 
chấm dứt việc 
cúng giỗ Ông 
Bà theo lối xưa. 
Nhưng cha Cadière trong khi tuân thủ theo Huấn dụ 
Bộ Truyền Giáo vẫn tỏ ra tôn trọng và khuyến khích 
người Việt chúng ta gìn giữ nghi thức, tập tục, phong 
hóa của bản xứ. Chính sự quan tâm cao độ đó đã thôi 
thúc cha bỏ ra nhiều năm tháng để học hỏi cho nhuần 
nhuyễn và nghiên cứu thêm ngôn ngữ và văn hóa Việt 
Nam, để qua đó cha cũng muốn sống và suy nghĩ như 
người Việt. Cha Cadière qua đời tại Huế và được chôn 

cất trong đất của Đại Chủng Viện Huế năm 1955. Phải 
sau chín năm (1964), kể từ ngày cha qua đời, Việt Nam 
mới được Huấn Thị “Plane Compertum Est” giải tỏa 
khỏi lệnh cấm thờ cúng Ông Bà Tổ Tiên theo lối xưa. 
Thờ cúng Ông Bà Tổ Tiên là một phần trong sinh hoạt 
gia đình Việt Nam và các dịp lễ hội, nói lên niềm tin có 
một đời sau của tín ngưỡng người Việt.

 Một lễ hội lớn nhất trong năm của người Việt là 
Tết. Tết là một nét truyền thống sâu đậm và đặc thù của 
người Việt Nam, kết nối tài tình ba yếu tố Thiên, Nhân, 
Địa của nền triết lý Tam Tài. Thiên là mùa xuân, mùa 
đầu của một năm, Nhân là tôn giáo, tín ngưỡng và văn 
hóa của con người làm ra, và Địa là đất đai con người 
làm ra cái ăn để sinh tồn. Gia đình tụ tập ngày Tết để 
nhớ Tổ Tiên Ông bà, mừng thọ cha mẹ, phát lộc cho 
con cái. Nhớ quá khứ là Ông Bà Tổ Tiên như cội nguồn, 
mừng cha mẹ như hiện tại cho cuộc sống, và hy vọng 
cho tương lai là con cháu. Gia đình cứ thế tiếp nối sự 
sống, mừng cho sự sống khi Xuân về. Do đó Tết xa nhà 
là một điều bất khả thi. Đầu năm là Tết, Tết của mọi nhà, 
của mọi người. Gia đình nào cũng có Tổ tiên Ông Bà 

như một vương 
quốc riêng. Lúc 
sống có thể ông 
bà không có 
địa vị gì nhưng 
một khi đã qua 
đời là con cháu 
phải thờ cúng 
như “thánh” 
của gia đình.

Gia đình 
tôi đi đạo 
Công giáo từ 
thời Ông Cố 
Ngoại nên bị 
ảnh hưởng bởi 
Huấn Thị “Ex 
Quo Singulari”. 

Ngoài ra cộng thêm một biến cố nữa của gia đình, đó là 
Ông Ngoại tôi mất vào ngày Mồng Một Tết, việc xin lễ 
cầu hồn cũng diễn ra trong mấy ngày Tết. Đây không 
những là một kỷ niệm buồn trong gia đình tôi mà còn 
để lại trong ký ức tuổi mới lớn của tôi cho đến hôm nay 
một nỗi buồn chưa vơi. Dù không có cúng giỗ theo tính 
dị đoan, và Tết vẫn là Tết, nên mọi sinh hoạt gia đình 
tôi đều giống như các gia đình khác theo Đạo Ông Bà. 

Những Tết Xa Nhà
Thomas Nguyễn Văn Đức – Lớp Savio 1963
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Tình cảm gia đình nằm trong huyết quản người Việt mà 
khi ăn Tết xa nhà mới ngộ ra.

Một kỷ niệm còn sâu đậm trong ký ức tôi trong 
thời gian tôi tu tập tại Huế. Những năm đầu ở Đệ Tử 
Viện Huế, tôi chưa có nỗi buồn này khi Tết về vì tôi 
luôn được về nhà ăn Tết với bà ngoại, mẹ, và gia đình 
cậu mợ. Vẫn còn nhớ, trước khi các chú về nhà ăn Tết, 
cha Phó Lê Viết Phục tổ chức cho anh em ăn Tết trước 
với nhau tại Đệ tử viện. Nhạc Xuân tưng bừng líu lo. 
Bài chòi, “bầu cua cá cọp” cũng ăn thua đủ với nhau, 
nhưng bằng… kẹo. Chúc Tết các cha các thầy xong, tôi 
cũng mang không khí Tết Nhà Chúa về với gia đình. Tết 
này tiếp nối Tết khác, tuổi thơ cứ vô tư ăn học cho đến 
niên học 1962-63 tôi được lên lớp Cinquième và vào 
Vũng Tàu tiếp tục đời tu. Đầu năm 1963 là năm Quý 
Mão, lần đầu tiên tôi phải ăn Tết xa nhà, và cũng là lần 
đầu tiên được đón Xuân ở Sàigon. Bosco Đào Quang 
Hùng, em họ tôi, học trên tôi hai lớp xin ban Giám Đốc 
cho tôi về nhà bà con ở Saigon ăn Tết cho vui. Những 
cái vui, cái lạ ở Saigon làm tôi nguôi ngoai nỗi buồn xa 
nhà trong mấy ngày Tết. Thành phố Sàigòn đóng cửa 
ăn Tết trọn ba ngày. Con người và sinh hoạt ở Saigon 
năng động khác hẳn ở Huế. Lần đầu tôi được ăn sâm bổ 
lượng, được đi xe buýt vàng, và được xem ciné “thường 
trực” trong rạp, nghĩa là phim cứ chiếu đi chiếu lại suốt 
ngày, tha hồ ngồi lại xem. Sau nhiều xuất phim hai anh 
em tôi lang thang qua chợ Bến Thành. Bốn mặt chợ cửa 
sắt khóa kỹ, tôi la to qua song sắt để nghe tiếng mình 
vang dội trong lòng chợ vắng người. Thật là một cái Tết 
an lành giữa Thủ Đô miền Nam tự do.

Cái Tết xa nhà đầu tiên này của tôi tại Sàigòn 
đã nằm kỹ trong ký ức đời tu tập của tôi, và hôm nay 
mỗi lần Tết đến nó sống lại đưa tôi về với tuổi thanh 
xuân của mình. Tôi còn nhớ mãi bởi lẽ cuối năm đó 
xảy ra biến cố 1 tháng 11 năm 1963 đầy tao loạn. Tôi 
cũng không ngờ đây là cái Tết cuối cùng của Tổng 

Thống Ngô Đình Diệm, một vị  tổng thống đã đem lại 
cho miền nam Việt Nam một nền hòa bình trong chín 
năm trời và một thể chế Tam Quyền mà mãi cho đến 
hôm nay Việt Nam vẫn chưa có. Nhân dịp Tết nầy tổng 
thống Ngô Đình Diệm đã nhận cành hoa đào do Hồ 
Chí Minh gửi tặng trong nổ lực tìm kiếm hòa bình giữa 
hai miền… Cuộc thương lượng hiệp thương đi đến hòa 
bình này giữa hai miền mà giới tình báo quốc tế gọi là 
“Cuộc Tình Maneli” chưa được thực hiện thì hai anh 
em Tổng Thống Diệm đã bị sát hại. Maneli là tên của 
trưởng đoàn Ba Lan trong Ủy Hội Quốc Tế nhận nhiệm 
vụ con thoi giữa hai miền. Từ đây cuộc chiến leo thang 
và hai miền Nam Bắc mất hằng triệu sinh linh.

Qua năm lớp Quatrième, cha tân Giám Đốc 
Phêrô Đặng Văn Đào cho anh em xa nhà lên Đà Lạt 
ăn Tết. Vậy là Tết Giáp Thìn năm 1964 tôi được lên 
xứ Anh Đào mừng Xuân. Còn nhớ, khi tôi ở Đệ Tử 
Viện Huế, vào một kỳ nghỉ hè, tôi cùng một số anh em  
được cha Giám Đốc Giacôbê Nguyễn Hữu Sơn và cha 
phó Giuse Lê Viết Phục dẫn lên nghỉ mát một tháng ở 
Đà Lạt. Nhưng xứ Anh Đào vào mùa hè làm sao ngắm 
được hoa đào. Do đó Tết mà được lên Đà Lạt thì không 
chú nào có thể ngờ đến. An ninh giao thông vẫn còn tốt, 
chưa bị Việt Cộng đặt mìn đắp mô. Tôi đi xe Hotchkiss 
cùng với một số anh em. Xe lên đèo Prenn dừng lại đổ 
nước, tôi nhảy xuống xe để ngắm những cành anh đào 
nở rộ bên bìa rừng thông. Không khí mát lạnh. Lòng 
mình cảm thấy lâng lâng. Chúng tôi được cư ngụ trong 
ký túc xá của sinh viên viện đại học Đà Lạt. Khung 
cảnh thật thơ mộng. Lần ăn Tết xa nhà thứ hai này cũng 
đã để lại trong tôi một kỷ niệm, đó là tôi bị cảm lạnh 
vì thời tiết xứ hoa anh đào. Tôi bị cảm nặng sau khi 
tắm buổi trước giờ ăn cơm tối. Thế là không được dạo 
phố trong những ngày giáp Tết. Đêm Giao Thừa, liệt 
giường, không đón Giao Thừa với anh em được, tôi 
nằm nghe anh em hát bài Ly Rượu Mừng mà nước mắt 
chảy ròng. Không biết vì mừng Xuân về hay vì nhớ 
nhà. Có lẽ cả hai. Qua mồng một Tết có anh Hóa, lớp 
với Bosco Hùng, cũng ở nhà làm bạn vì anh ta mới bị 
phỏng nước sôi từ chaudière của máy xe Hotchkiss bắn 
lên nắp đậy máy dội xuống mặt, lột luôn da mặt. Anh 
Hóa hay kể chuyện tiếu lâm để chọc tôi cười cho đỡ 
buồn, và lúc đó tôi cũng có vài chuyện vui để kể lại 
không chỉ để “đáp lễ” mà còn để anh ta phải cười, vì tôi 
biết nếu anh cười thì da mặt anh ta nhăn nhúm lại, đau 
không chịu được. Đúng là cười người hôm trước, hôm 
sau người cười. Dù là xa nhà nhưng các cha đã cho anh 
em một mái ấm khác vẫn đậm tình gia đình.

Rồi thời gian qua mau, năm Troisième cậu mợ 
tôi vào ở Saigon nên tôi có dịp về ăn Tết với gia đình 
cậu mợ như khi còn nhỏ, chỉ thiếu bà ngoại và mẹ tôi. 
Từ ngày ba tôi bị Việt Minh bắt và chết rũ tù ngoài Bắc, 
mẹ tôi luôn sống với cậu mợ để giữ tấm thân gái một 
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con. Do đó tôi coi gia đình cậu mợ tôi là gia đình tôi vì 
bà ngoại tôi chỉ còn lại hai người con. Vì con đông nên 
năm nào cậu mợ cũng nấu một thùng bánh tét. Trong 
khu cư xá Trương Minh Giảng tại cổng số 6 Lò heo, 
nhiều nhà nấu bánh tét bánh chưng ngay trước nhà vào 
ngày 30 Tết. Ở đây, ngay trước nhà là đường nên trông 
cũng vui ngày Tết. Bà con lối xóm thấy gần gũi nhau 
hơn, ấm áp tình người hơn.

Từ năm Troisième đến Première tôi đều về nhà 
cậu mợ tôi ăn Tết. Ngoài kỷ niệm về thùng bánh tét đêm 
giao thừa thì những ngày Tết tôi thường lê la ra những 
hàng sách ở lề đường Lê Văn Duyệt gần Ngã Sáu tìm 
mua sách cho các kỳ Tú Tài Việt. Năm Seconde mua 
sách dọn thi Tú Tài 1 và năm Première chuẩn bị thi Tú 
Tài 2. Chỉ có ba tháng hè để dọn thi hai bằng Tú Tài 
ban C.

Đến năm Terminale, năm học cuối cùng của đời 
Đệ Tử sinh, tôi xin cha Giám Đốc Ignatiô Bùi Quang 
Diệm về nhà nghỉ dưỡng vài tháng trước khi vào nhà 
Tập ở Nha Trang vì vấn đề sức khỏe, hơn nữa đã có 
cái bằng Tú Tài 2 Việt lận túi rồi. Sau đó nhà Dòng 
có chương trình Sinh Viên Dự Tập nên tôi nghỉ dưỡng 
luôn bốn năm trước khi đi nhà Tập ở Nha Trang. Tôi 
qua nhà Tập năm 1973 và đầu năm 1974 khấn tạm đầu 
tiên tại ngôi nhà đầy kỷ niệm thân yêu này. Nay nghe 
nói nhà Tập Nha Trang đang bị Cộng Sản Việt Nam đập 
phá để “đối thoại” với DCCT Việt Nam (!)

Năm 1968 Tết Mậu Thân thì ai cũng đã biết. 
Việc tôi dám về Huế ăn Tết với bà ngoại và mẹ trong ba 
ngày Tết Mậu Thân là do sự che chở của Chúa. Những 
gì tôi đã trải qua trong mấy ngày Tết Mậu Thân, nhờ 
suy gẫm về việc Chúa quan phòng và sự chết, đã giúp 
tôi hồi tâm lại trước những gì xảy ra trong cuộc sống. 
Tết năm đó trời se lạnh và âm u cả tháng. Thành phố 
Huế im lìm trong mưa phùn, chỉ có tiếng súng hay đại 
bác ầm ì trong mưa. Qua màn mưa phùn nhè nhẹ, sự tàn 
ác của con người đến mức tột cùng đã xảy ra: giết người 
không cần súng. Hằng ngàn người bị đập đầu hoặc bị 
chôn sống mà gần nữa thế kỷ sau đao phủ không rõ mặt 
người. Những người dân vô tội bị ghép cho tội theo 
Quốc Gia khi chết không nói được một lời, sau đó được 
thành phần thân Cộng dựng dậy với bộ áo Việt Cộng để 
đổ tội cho bom đạn Mỹ.

Hai lần tôi thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẽ 
tóc như một người dân vô tội thật may mắn giữa hai lằn 
đạn. Trong đêm Việt Cộng tiến chiếm họ đạo Phủ Cam, 
tôi kiếm cách rút khỏi làng đi theo lính nên không bị 
phơi xác ở Khe Đá Mài trên rừng Trường Sơn như hằng 
trăm người dân khác. Đó là lần thứ nhất. Đêm khuya 
mò về nhà, tôi trốn trên trần nhà cả tuần. Tôi nằm ngủ 
một chỗ trong sáu đêm, đến đêm thứ bảy tôi đổi chỗ 

ngủ. Đúng đêm đó một quả đại bác 105 ly rơi vào chỗ 
tôi nằm sáu đêm trước. Đây là lần thứ hai. Bà con trong 
xóm nói là tôi nhờ phước đức ông bà để lại. Tôi thì  tin 
vào Chúa Quan Phòng. 

Sau nhiều năm tôi ăn tết xa nhà, tôi lại về với 
Huế trong Tết Mậu Thân để trải nghiệm một cái Tết 
kinh hoàng mà truyền thông báo chí Mỹ lờ đi. Tôi trốn 
xuống Phú Bài mấy ngày sau mới lên trường Sư Phạm 
Kiểu Mẫu đón bà ngoại và mẹ về nhà Dòng. Nhờ ơn 
Chúa che chở, nếu không thì tôi cũng đã vĩnh viễn “xa 
nhà”.  Riêng trong ý nghĩa và bối cảnh của thời cuộc lúc 
đó, nếu “Mối Tình Maneli” có hồi kết cục như đã dự trù 
thì chắc chắn đã không có Tết Mậu Thân xảy ra và cũng 
không có ngày 30 tháng Tư 1975…

Nỗi lo âu của cha Cadière về gia đình Việt Nam 
quả không sai. Cộng Sản với chủ nghĩa Tam Vô đã cai 
trị xứ này gần trăm năm. Sau 1975, thực sự đã hết chiến 
tranh nhưng không có hòa bình thực sự. Biết bao gia 
đình đã bị ly tán. Bao tâm hồn đã bị đày đoạ. Hỏi có 
mấy gia đình còn nguyên vẹn. Chết chóc, tù tội, và ly 
hương. Từ cái Tết xa nhà đầu tiên năm Quý Mão 1963 
tôi nghĩ đến những cái Tết trên đất người mãi mãi xa 
nhà Việt Nam. Tôi chỉ biết cúi đầu nguyện cầu cho mọi 
gia đình Việt nam.

Lạy Mẹ Lavang, xin Mẹ gìn giữ Gia Đình Việt 
Nam đã chịu quá nhiều đau thương. Vì vận nước, hoặc 
vì đồng bào con chưa thương yêu nhau đủ, nên nước 
nhà Việt Nam mới ly tán? Xin Mẹ giữ gìn và ban cho 
Việt Nam được thái hòa trong tình yêu và lòng thương 
xót của Chúa Giêsu Con Mẹ.

Thomas Nguyễn Văn Đức
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Trong một lần sinh hoạt GĐAP sau Thánh Lễ 
hằng tháng dành cho anh chị em, cha Vinh sơn Phạm 
Trung Thành (Giám Tỉnh lúc bấy giờ) ngỏ ý muốn anh 
chị em Cựu Đệ Tử (tuyến 2) cộng tác với Nhà Dòng 
trong những việc mục vụ của Dòng, cụ thể là lớp Giáo 
Lý Dự Tòng và lớp Giáo Lý Hôn Nhân : “Anh chi em 
hãy là cánh tay nối dài của các Cha, các Thầy”. Ngài 
nói: “Có người sống ở nhà Đệ tử vài ba năm, có người 
ở Tập Viện, Học Viện, hoặc có người từng là Tu sĩ của 
Dòng. Tất cả được hấp thụ tinh thần tông đồ và linh 
đạo của Cha thánh An Phong, giờ đây xin anh em cứ 
tiếp tục tinh thần thừa sai đó… Đừng phân biệt tuyến I, 
tuyến II gì cả. Tất cả là GIA ĐÌNH AN PHONG”.

Hai tháng sau, tôi mạnh dạn tiến hành những 
thủ tục cần thiết xin phép Đấng Bản Quyền (Bề Trên Tu 

viện kiêm Chánh Xứ ĐMHCG) để xin mở lớp Giáo Lý 
Hôn Nhân GĐAP (vì trước đây tôi được đào tạo khóa 
Giảng Viên Hôn Nhân & Gia Đình ở cấp Giáo Phận).

Mặc dù được Giám Tỉnh bật đèn xanh, nhưng 
việc xin mở thêm một lớp Giáo Lý Hôn Nhân (tại 38 
Kỳ Đồng) không phải là chuyện đơn giản. Nơi đây 
đã có 4 lớp “sừng sỏ”: lớp Cha Bảo học chiều Chúa 
nhật, lớp Cha Giao tối thứ Bảy, lớp Cha Quang Uy của 
TTMV DCCT học 2,4,6 và lớp các Thầy Học Viện dạy 
theo nhu cầu các cặp học viên. Đó là không kể những 
lớp riêng lẻ của Cha Chân Tín, Cha Hiền, Cha Đăng …

(dạy Dự tòng và Hôn Nhân luôn).

Sau khi được phép, ngày 01.10.2008 khai 
giảng khóa đầu tiên của lớp Giáo Lý Hôn Nhân GĐAP 
với thành phần Ban Giảng Huấn rất hùng hậu, rất 
“an phong” (dâu, con của GĐAP đều góp mặt): anh 
Đaminh Hồ Công Hưng, anh FX. Vũ Sinh Hiên, anh 
Paul Vũ Văn Thiện (Thiện Thi), Bs Gioan Baotixita 
Lê Văn Nghĩa và phu nhân, cô Maria Têrêsa Phạm Thị 
Thái Quý, Thầy Phêrô Phạm Công Thuận (CSsR), cô 
Maria Huỳnh Thanh Vân (vợ anh Nguyễn Ngọc Lan), 
anh Giuse Nguyễn Chánh Hoàng, cha Vinh sơn Phạm 
Trung Thành, cha Gioan Baotixita Lê Đình Phương 
(Gs Luân Lý của Học Viện DCCT). Riêng môn Luân 
Lý tính dục trong Hôn Nhân, cha Phương đề nghị cha 
Giám Đốc Học Viện cho phép các Thầy tiếp tục hỗ trợ 
giảng dạy môn nầy (nay đã là Linh mục): cha Giuse 

Trương Hoàng Vũ, cha Micae Phạm Gia Lâm, cha 
Gioan Baotixita Trần Ngọc Minh, Phó tế Giuse Nguyễn 
Duy Thịnh và hiện nay Thầy Giuse Nguyễn Duy Hải.

Những khóa về sau, lớp GLHN được sự tiếp 
sức của Bs Augustinô Vũ Nhật Khang, Bs Giuse Vũ 
Cao Đạt, và các anh Gioakim Nguyễn Ái Chiếu, Antôn 
Nguyễn Văn Long (vừa qua đời), Giuse Nguyễn Tiến 
Ân, Bs Joséphine Nguyễn Phạm Bảo Trân…

Đến nay tròn bảy năm, GĐAP đã đóng góp 
được 28 Khóa Giáo Lý Hôn Nhân với gần 1.800 học 
viên ra trường. Xin cám ơn sáng kiến và sự nâng đỡ cần 

Đôi nét về... 
LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH AN PHONG

                Ghi nhớ Thầy Phêrô PHẠM CÔNG THUẬN đã đồng hành 20 khóa đầu với lớp GLHN 
từ ngày 01.10.2008 đến 06.11.2013).
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thiết của Cha nguyên Giám Tỉnh Vinh sơn Phạm Trung 
Thành. Xin cám ơn các Cha bề trên đã nâng đỡ và hỗ 
trợ chúng con  trong suốt thời gian qua : Cha Phêrô 
Nguyễn Quang Duy, Cha Giuse Hồ Đắc Tâm, Cha 
Tôma Trần Quốc Hùng (đương nhiệm), và đặc biệt Cha 

Giuse Phạm Văn Bảo (CSsR) và Cha Boscô Nguyễn 
Văn Đình (Ofm), 2 cha giáo lớp Hôn nhân của con.

Giuse NGUYỄN CHÁNH HOÀNG
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NỐI NHỊP TOÀN CẦU
Nguyễn Hùng Cường, e.j., tổng hợp

TỈNH DÒNG QUÉBEC

Vừa qua, Nhà “Bà Ngoại Sainte Anne de Beaupré” cũng có một vài sự kiện nổi bật:
 
Nhận chức Phó Tế - Vào ngày 20/9/2015 Tỉnh Dòng đón nhận hồng ân qua bí tích truyền chức thánh Phó Tế của 
Thầy Giuse Nguyễn Mạnh Thường, CSsR. Tuy là một ngày trọng đại, nhưng ngày lễ đã diễn ra thật giản dị trong 
khung cảnh của sự khiêm hạ, đúng nghĩa như sứ vụ và thừa tác phó tế trong Giáo Hội. Thầy Thường và Nhà Dòng 
cùng chọn một giáo xứ nhỏ bé và xa xôi khó khăn hơn hết trong địa hạt mục vụ vùng lân cận của Nhà Dòng và 
Đền Thánh. Về hiện diện trong thánh lễ này có khoảng 30 Cha và Thầy, cùng với khoảng 600 bà con giáo hữu từ 
các giáo điểm do Thầy Thường phục vụ. Ngoài ra cộng đoàn Việt Nam tại 2 thành phố Quebec và Montreal cũng 
về tham dự khoảng 100 người trong dịp này.

Nhịp Cầu Thân Yêu
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Ngày lãnh sứ vụ Linh Mục -  Tin vui tiếp theo là Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh Thường sẽ được thụ phong Linh 
Mục vào ngày 24/4/2016 tại đền thánh Sainte-Anne-de-Beaupré, và sẽ do Đức Hồng Y của Giáo Phận Quebec, 
đồng thời là Tổng Trưởng toàn Hội Thánh Canada, chủ tế Thánh Lễ và đặt tay.

Nhiệm kỳ Giám Tỉnh - Bắt đầu từ cuối  tháng 1/2015, mặc dù các cha tuổi đã cao, nhưng vì nhu cầu của Hội 
Thánh, Tỉnh Dòng đã gửi 3 anh em đến phục vụ cho các anh chị em tại các giáo xứ xa xôi, và anh chị em thuộc 
dân tộc bản địa vùng Nouveau-Branzwick. Vì sự vâng lời và tính cấp bách khẩn thiết của Giáo Hội mà các Cha 
các Thầy đã dấn thân hy sinh lên đường để phục vụ theo tiếng mời gọi của Chúa Kitô và Giáo Hội.

Ngày Hội của Tỉnh Dòng – Đại Hội của Tỉnh Dòng đã diễn ra trong 2 ngày 28 & 29/10/2015 vừa qua, với sự quy 
tụ thường niên của Tỉnh Dòng, của anh em các Nhà trong Tỉnh Dòng. Các cộng đoàn đã có dịp quy tụ gặp gỡ và 
chia sẻ với nhau trong tình huynh đệ Alphonse. Trong dịp này, đặc biệt có sự hiện diện của một nhóm giáo hữu 
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tại Montreal, nơi có một số anh em tu sĩ phục vụ. Họ được mời tham dự và chia sẻ về chứng tá đức tin giữa lòng 
hội thánh trong thế giới hôm nay. Tạ ơn Chúa, tất cả anh chị em đã chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi về chủ đề của 
Tông Huấn “Niềm Vui Tin Mừng” mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố từ năm đầu tiên triều đại Giáo Hoàng 
của ngài (24/11/2013). 

Trong kỳ gặp gỡ này, các Cộng đoàn cũng chia sẻ kinh nghiệm mục vụ và phục vụ nơi Cộng đoàn và nhiệm sở 
của mình, đông thời Cha Bề Trên Tỉnh cũng thông tin cho anh em về đời sống của Tỉnh Dòng, như biến cố lớn 
thăng trầm trong Nhà Dòng trong những phiên toà đã qua đã làm rất nhiều Cha, Thầy lo lắng và hoang mang. Cha 
Giám Tỉnh và các Cha cao niên cũng uỷ lạo và củng cố tinh thần tin tưởng và phó thác trong sự trung thành hoàn 
toàn vào Thiên Chúa, Mẹ Ma-ri-a, cha Thánh Alphonse và các thánh, các Chân phước trong Dòng, vì sứ mạng 
của Dòng Thánh trong Giáo Hội và trong thế giới hôm nay. 

Mở Cửa đền thánh “Bà Ngoại” - Ngày 19/12/2015 có nghi thức mở cửa Đền Thánh trong ý nghĩa và kỷ niệm 
Năm Thánh Ngoại Lệ Lòng Chúa Thương Xót trong bối cảnh của Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong 
toàn Dòng.

Trong tâm tình tạ ơn Lòng Chúa Thương Xót và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa và 
Mẹ gìn giữ và luôn hướng dẫn Dòng Thánh nay đang phải đương đầu với những thăng trầm sóng gió. Chắc chắn 
ngày mai sẽ khác ngày hôm nay, và sẽ khác ngày hôm qua, nhưng tinh thần và ngọn lửa Alphonse sẽ còn mãi mãi 
nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác.
 
(Trích thư của Thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Mạnh Thường, CSsR, từ Canada gửi cho Ban Biên Tập ngày 7 tháng 
12 năm 2015).

TỈNH DÒNG VIỆT NAM

Hoạt động của Phòng Công Lý Hoà Bình - Trong những tháng vừa qua, Phòng Công Lý và Hoà Bình của Tỉnh 
DCCT Việt Nam đã tiếp tục chương trình thăm viếng và trợ giúp cho quý vị Thương Phế Binh VNCH tại các tỉnh 
Bình Dương, Bình Phước  và các tỉnh vùng Tây Nguyên (Đăk Lăk, Gia Rai, Kontum).

Mừng Lễ Thánh Giêrađô – Tại các nơi có Cộng đoàn và Nhà DCCT ở Việt Nam, lễ Thánh Giêrađô, trợ sĩ DCCT, 
đã được tổ chức và mừng kính. Trong 3 ngày từ 14-16/10/2015, tại nhà thờ Kỳ Đồng Saigòn và Thái Hà Hà Nội, 
đã tổ chức tam nhật mừng lễ Thánh Giêrađô. Ngài được cầu khẩn như vị thánh bảo trợ các bà mẹ, đặc biệt trong 
khi mang thai và các cắp vợ chồng đang mong có con.

Lễ Giỗ Cha Trần Hữu Thanh và cầu nguyện cho Cha Phêrô Phan Phát Huồn – Thánh lễ lúc 5g30 sáng ngày 
23 tháng 10 tại Đền Giêrađô, Giáo xứ Thái Hà, cha Bề Trên cùng quý Cha trong Tu viện DCCT Hà Nội và bà con 
giáo dân đã dâng thánh lễ cầu nguyện nhân lễ giỗ 8 năm của Cha Cố Giuse Trần Hữu Thanh và Cha Phêrô Phan 
Phát Huồn thuộc Phụ Tỉnh DCCT Hải ngoại mới qua đời. Cha Phan Phát Huồn qua đời ngày 16/10/2015 tại Long 
Beach, Nam California.

Thánh lễ Giỗ Cụ Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm – Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ lúc 
10giờ ngày 02/11/2015 tại nghĩa trang Bình Dương do một nhóm các cha DCCT Sàigòn và thân hữu tổ chức cho 
khoảng 100 người đến tham dự. Trong bài giảng bên ngôi mộ của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, cha Vinhsơn 
Phạm Trung Thành, nguyên Giám Tỉnh DCCT, chia sẻ 3 điểm: (1) Cái chết của người công chính, cả một đời thi 
ân bố đức, nhưng đã bị phản bội. (2) Người ta “chia nhau áo của Chúa Giêsu”. Chiếc áo toàn vẹn đã bị phân mảnh 
và những kẻ thù ác đã chiếm đoạt, nhưng cuối cùng chỉ là những mảnh vải vụn, và họ đã làm tan chiếc áo. (3) 
Những ai tin, phó thác và chấp nhận đi theo con đường của Chúa Giêsu thì được hưởng vinh phúc như lời Chúa 
Giêsu tuyên bố, “Hôm nay, anh ở trên thiên đàng với tôi”. Cuộc đời và cái chết của Cố Tổng Thống Ngô Đình 
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Diệm đã hoạ lại những nét cơ bản trên. Cuối lễ, cha Vinhsơn kêu gọi mọi người nối kết lại những mảnh vụn mà 
người ta đã phá tan nát để làm lại một tấm áo mới cho đất nước và cho dân tộc Việt Nam.

Tỉnh DCCT Việt Nam mừng 283 năm thành lập – Ngày kỷ niệm thành lập Dòng hằng năm là dịp để tất cả tu 
sĩ trong Tỉnh Dòng quy tụ lại với nhau. Trước hết là để có ngày thinh lặng, cầu nguyện, gặp gỡ và cùng hun đúc 
lại đời sống Cộng đoàn. Vì số tu sĩ có lời khấn trọn đời trong Tỉnh đã gần con số 300 nên phải chia làm 3 nhóm. 
Ngày 09/11/2015, ngày chính lễ, tại Tu viện Sàigòn, vào lúc 11giờ trưa, trên 250 quý Cha quý Thầy trong Tỉnh 
Dòng đã tụ họp với nhau trong tiệc mừng Sinh Nhật Nhà Dòng và mừng quý Cha quý Thầy có các ngày đặc biệt 
trong năm 2015 (khấn Dòng, linh mục, sinh nhật).

Cha Bề Trên Cả DCCT tặng Linh ảnh ĐMHCG cho Đức Thánh Cha Phanxicô – Ngày 30/9 vừa qua, Cha Bề 
Trên Tổng Quyền Michael Brehl đã gặp Đức Thánh Cha Phanxicô trong ngày Thứ Tư hằng tuần khi Đức Thánh 
Cha tiếp đón, gặp gỡ các khách hành hương. Cha Tổng Quyền đã tặng Đức Thánh Cha một bức ảnh Icon Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp do cha Fr. Eugenio Karpiel thuộc DCCT Balan hoạ lại. Bức Icon này được trao tặng để kỷ niệm 
150 năm Đức Thánh Cha Pio IX trao Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho Dòng Chúa Cứu Thế với sự ủy thác 
“Hãy Làm Cho Thế Giới Biết Mẹ”. 

(Nguồn: Trích nhiều phân đoạn của Bản Tin Hội Ân Nhân DCCT tại Việt Nam ở Hoa Kỳ, số Tháng 10 & 11/2015).

Thầy Phêrô Thuận, CSsR, đã về với Chúa – Thầy Phêrô Phạm Công Thuận, CSsR, đã về Nhà Cha tại tu viện 
DCCT Sài gòn, lúc 6g00, ngày 04.12.2015, hưởng thọ 65 tuổi. Thầy Phêrô sinh ngày 12.04.1950, khấn Dòng ngày 
15.07.1997. Đầu năm 2013, Thầy phát hiện 
mình bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, các 
bác sĩ dự đoán Thầy chỉ còn có thể sống 
được khoảng 3 tháng. Dầu vậy, Thầy rất 
tin tưởng và trao phó mọi sự cho Chúa định 
liệu. Thầy đã không dùng đến một phương 
pháp trị liệu nào. Một năm sau Thầy vẫn 
khỏe mạnh, đi lại bình thường. Năm 2014, 
Thầy cùng với Cộng đoàn tạ ơn Chúa đã 
ban cho Thầy sống thêm 1 năm nữa. Thầy 
chia sẻ: “Mọi sự đều tốt đẹp! Hãy để Chúa 
lo!” Khoảng giữa năm 2015, căn bệnh 
ung thư tái phát và hành hạ sức khỏe của 
Thầy. Dù phải chiến đấu với căn bệnh quái 
ác, Thầy vẫn luôn tươi cười và chào hỏi 
mọi người bằng một cụm từ rất quen thuộc 
Thầy hay dùng: “Tốt Đẹp!”, từ đó anh em 
đã gọi Thầy là “Thầy Tốt Đẹp”.

Hôm nay Thầy đã hoàn tất hành trình 
dương gian một cách rất “tốt đẹp!” 
Xin Thiên Chúa đón nhận Thầy vào trong 
Vương Quốc Vĩnh Cửu của Người, nơi 
không còn đau khổ và nước mắt. Mấy năm 
trước khi biết mình đang ở vào giai đoạn cuối của căn bệnh bất trị, Thầy Phêrô Thuận tươi cười xin vào ở Nhà 
Hưu Dưỡng Kỳ Đồng – Thầy không phải chỉ còn 03 tháng để sống như bác sĩ dự đoán, nhưng Thầy đã vui sống 
đến 02 năm nữa mới ra đi. (Trích email của CĐT từ quê nhà, ngày 4/12/2015)
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PHỤ TỈNH VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Một vài tin liên quan đến Dòng và Phụ Tỉnh Hải Ngoại để xin hiệp ý cầu nguyện:

Hồng ân Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ được Bế Mạc vào dịp 
Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ HCG tại Đền Đức Mẹ HCG Houston, từ  24 đến 26 tháng 6 năm 2016.

Hồng ân Năm Thánh Của Lòng Thương Xót - Đại Lễ Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót vẫn được Phụ Tỉnh Hải 
Ngoại tổ chức như thường lệ, và năm 2016 sẽ là Kỳ XVI với đặc điểm là Năm Thánh Ngoại Lệ.

Tổng Công Hội toàn Dòng kỳ thứ XXV - Tổng Công Hội Toàn Dòng được tổ chức 6 năm một lần. Tổng Công 
Hội Kỳ thứ XXV sẽ được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 10 năm 2016.

Khấn Trọn - Nếu không có gì thay đổi thì sẽ có một Thầy đã học xong chương trình 4 năm Thần Học được dâng 
lời Khấn Trọn tại Thánh đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Garland, vào ngày 03 tháng 9 năm 2016.

Thụ phong Phó Tế - Sáng Thứ Bảy, ngày 09 tháng 01 năm 2016 sẽ có 4 Thầy Học viện được lên Chức Phó Tế 
tạiThánh đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Garland, do Đức Giám mục giáo phận Dallas chủ phong.

GIA ĐÌNH CỰU ĐỆ TỬ NAM CALIFORNIA

Lịch sử thành lập Hội CĐT/DCCT Nam California (*) – Sau biến cố 30/4/1975, những anh  em 
CĐT đến sinh sống tại vùng Nam Cali và các vùng phụ cận (San Diego, Los Angeles, San Bernandino) 
vẫn chưa có liên lạc với nhau. Thời đó, năm 1977, Nhà Dòng còn mang danh xưng là Đơn Vị DCCT 
Hải Ngoại với các Cha tiên phong là Cha Vũ Minh Nghiễm, Cha Châu Xuân Báu, Thầy Cẩn, Thầy 
Hiển, Thầy Mới. Riêng Cha Nghiễm vì quen thân với CĐT “đàn anh” Nguyễn Văn Ngọc (lớp với anh 
CĐT Nguyễn Quang Cẩn) đang ở vùng Ventura nên Cha đề nghị anh Ngọc cố gắng tìm cách liên hệ 
với các anh em CĐT khác. Trong thời gian này, cũng có anh CĐT “đàn anh” Nguyễn Văn Cửu ở vùng 
Lahambra tự nguyện làm “phối trí viên” cộng tác với anh Ngọc “đi tìm” anh em CĐT xa gần. Nhờ nỗ 
lực của anh Ngọc và anh Cửu nên trong khoảng thời gian từ 1979-1980 một số các anh CĐT đã nhận 
ra nhau và thỉnh thoảng tìm đến với nhau họp mặt tại cơ sở của Nhà Dòng ở Altadena vào những dịp lễ 
Chúa Nhật, các lễ lớn như lễ Thánh Anphongsô và Tết Nguyên Đán, nhưng cũng chưa có một phương 
hướng rõ ràng sẽ làm gì. Cũng được biết trong thời gian này anh em CĐT thỉnh thoảng có đến tập hát 
và sinh hoạt tại tư gia của anh CĐT Phan Xuân Văn ở đường Greenville thuộc thành phố Santa Ana, 
Nam Cali. Và cũng kể từ đây, mỗi năm lại có thêm nhiều anh em CĐT tìm đến với nhau. Đến khoảng 
tháng 9/1984, có anh CĐT Nguyễn Văn Cẩn (RIP: 11/2014 tại Việt Nam) là “đàn anh” từ Pháp qua 
định cư tại Mỹ đã phối hợp với anh CĐT Luật Sư Triệu Ngọc Toàn (lớp với Cha Thành Tâm, Vũ Khởi 
Phụng, Trần Sỹ Tín, Nguyễn Đức Mầu) có văn phòng tại Nam Cali và tiến hành thành lập một “cái gì” 
đó cho anh em CĐT đang sinh sống tại Nam Cali. Những lần “sinh hoạt thử” tại văn phòng của anh 
Triệu Ngọc Toàn ban đầu thường qui tụ được khoảng 5-10 người trong thời gian này, sau đó có thêm 
anh em đến tham gia ngày càng nhiều hơn. Chính trong thời gian này, anh em bắt đầu có hướng sinh 
hoạt định kỳ và một-cách-bất-thành-văn đã đồng thuận đặt tên cho sinh hoạt của Nhóm là HỘI CỰU 
ĐỆ TỬ DCCT – Nam California.

*(CĐT Nguyễn Hùng Cường ghi lại qua tham khảo với một số anh em CĐT “kỳ cựu” đã sinh sống tại 
Nam Cali từ 1975. Tuy nhiên, để tư liệu được hoàn chỉnh hơn, quý anh CĐT xa gần có thể bổ túc thêm. 
Xin vui lòng liên lạc qua Email: nguyenpetrus@yahoo.com - hoặc (714) 588-4919)

Các Cha Linh Hướng theo thứ tự các nhiệm kỳ - Cha Nguyễn Tất Hải, CSsR – Cha Đinh Ngọc Quế, 
CSsR – Cha Châu Xuân Báu, CSsR – Cha John Trần Quý (nguyên là CĐT). – Cha Phaolô Nguyễn Văn 
Thạch, CSsR (Từ tháng 10/2015 -- …)
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Các vị Hội trưởng của Hội Cựu Đệ Tử Nam Cali:

CĐT Thomas Triệu Ngọc Toàn (1985 - 2003) *RIP: 6/2006 tại Nam Cali.

CĐT Antôn Nguyễn Văn Long (2003 - 2004) * RIP: 9/2015 tại Nam Cali.

 CĐT Phêrô Nguyễn Văn Lân Peter  (2004 - 2008)

 CĐT Phêrô Nguyễn Hùng Cường (2008 - 2012)

 CĐT Yuse Lương Thế Vinh (2012 - 2014)

 CĐT Gioakim Phan Xuân Vũ (2014 - ……)

Thành viên Ban Chấp Hành đương nhiệm (2/2014 - ……)

Hội Trưởng: Gioakim Phan Xuân Vũ (714) 548-2876 *Email: phansteven781@yahoo.com

Phó Hội Trưởng & Thư Ký: Antôn Đào Quang Mỹ (714) 422-4328 * Email: myquangdao@yahoo.
com

Uỷ viên Phụng vụ & Truyền Thông: Phêrô Nguyễn Hùng Cường (714) 588-4919 * Email: 
nguyenpetrus@yahoo.com

Thủ quỹ: Maria Nguyễn Thị Hải (714) 260-4768 * Email: haithu1949@gmail.com

Uỷ viên Khánh Tiết: Anphongsô Vũ Sinh Thụ (714) 260-1691* Email: haithu1949@gmail.com

Sinh hoạt: 

a. Từ nhiều năm trước (2005-2015), nhân số Hội viên CĐT (gồm vùng Nam Cali và các vùng phụ cận 
- Los Angeles, San Diego) có khoảng 125-150 anh em.

b. Nhân số Hội viên của Hội CĐT/Nam Cali hiện nay (2015) khoảng 70-100. Nhưng số Hội viên 
thường thực thụ đến tham gia sinh hoạt của Hội chỉ trung bình từ 25-40 mà thôi. (Lần đông nhất là 
62 CĐT vào dịp Giáng Sinh 2014).

c. Sinh hoạt: Tuỳ theo cách điều hành khác nhau của từng vị Hội trưởng để Hội có một chương trình 
sinh hoạt toàn niên, hoặc từng tháng hoặc từng quý 3-4 tháng. Các buổi suổi sinh hoạt thường rơi vào 
những ngày cuối tuần (Thứ Bảy/Chúa Nhật) và hầu hết được tổ chức tại tư gia của Hội trưởng hoặc 
Hội viên. – Những sinh hoạt lớn, như Tết Nguyên Đán, Giáng Sinh, thì tổ chức tại một hội trường 
thuê mướn. – Riêng ngày lễ Thánh Anphongsô, còn gọi là Đại Hội hằng năm, luôn được tổ chức tại 
Tu viện DCCT Long Beach vốn là “chiếc nôi” của Phụ Tỉnh DCCT Việt Nam Hải Ngoại.

Tân Linh hướng của Hội Cựu Đệ Tử DCCT Nam California – Kể từ tháng 5/2015 Cha CĐT John 
Trần Quý từ giã trách nhiệm Linh hướng của Hội để nhận bài sai mới thì Hội coi như bị… “trống toà 
Linh hướng”. Lý do vì Cha Quý được giáo phận Los Angeles bổ nhiệm vào chức vụ Chánh xứ giáo xứ 
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St. Lucy nên Cha không còn thì giờ để giúp phần tâm linh cho anh chị em trong Hội nữa. Từ đó anh 
chị em trong Hội mới nhận ra mình bị …“mồ côi Cha”, nên đã nhắc nhở Ban Chấp Hành nên tiến hành 
tìm cho được một tân linh hướng. Sau một thời gian cầu nguyện, Ban Chấp Hành đã tham khảo ý kiến 
với một số anh chị em trong Hội và với các Cha, và sau cùng Hội đã có tân Linh hướng. Đó là Cha 
PHAOLÔ NGUYỄN VĂN THẠCH, CSsR, thuộc Phụ Tỉnh DCCT Hải Ngoại. Văn thư Bổ Nhiệm 
Cha Nguyễn Văn Thạch làm Linh hướng của Hội CĐT/DCCT Nam Cali do Cha Đaminh Nguyễn Phi 
Long, CSsR, Giám Phụ Tỉnh, ký ngày 24 tháng 10 năm 2015.

Lập Chi Hội MARCEL VĂN thuộc Hội Bảo Trợ Ơn Gọi DCCT Việt Nam Hải Ngoại – Ngày 
Thứ Bảy 17 tháng 10 năm 2015, Ban Chấp Hành Hội Cựu Đệ Tử Nam Cali được mời tham dự đại hội 
thường niên của Hội Bảo Trợ Ơn Gọi DCCT Việt Nam Hải Ngoại, tổ chức lúc 9g30 sáng tại Tu viện 
Giêrađô, Baldwin Park. Ban Chấp Hành Hội đã gửi lên đại hội danh sách 13 anh chị em CĐT muốn 
tham gia và đã thành lập một Chi Hội theo điều lệ của Hội Bảo Trợ. Chi Hội này cũng là Chi Hội đầu 
tiên của Hội CĐT Nam Cali tham gia vào Hội Bảo Trợ Ơn Gọi DCCT Việt Nam Hải Ngoại, và mang 
tên CHI HỘI MARCEL VĂN, tức là tên của Thầy Gioakim Nguyễn Tân Văn là Trợ sĩ DCCT với tên 
khấn Dòng là Marcel, gọi là Marcel Văn. (Xin đọc thêm tiểu sử của Thầy Marcel Văn trong Tập San 
này, trang 64)

Hội Cựu Đệ Tử DCCT Nam Cali và Chương trình Tông đồ Jarai - Chúa Nhật ngày 27 tháng 9 năm 
2015, Nam Cali đã chớm Thu nhưng thời tiết còn níu kéo lại những ngày hè nắng nóng. Nếu đúng như 
ông bà mình nói, “Thiên thời, Địa lợi, Nhân Hoà”, thì buổi họp hôm nay chỉ thiếu yếu tố “nhân hoà”, 
còn “thiên thời” và “địa lợi” thì chẳng có gì phải “tả oán”, vì buổi họp được tổ chức trong nhà và anh 
chị gia chủ kiêm Hội trưởng Phan Xuân Vũ đã chu đáo mở máy điều hoà từ sáng sớm. 

Mở đầu chương trình là lời chào mừng của anh Hội trưởng, nói về ý nghĩa và mục đích của buổi sinh 
hoạt “Sứ Vụ J’rai”. Chương trình cũng có phần cầu nguyện cho linh hồn CĐT Antôn Nguyễn Văn 
Long, người anh em của Hội Nam Cali vừa được Cha Nhân Từ gọi về với Ngài lúc 8giờ tối ngày 26/9. 
Vì thành phần tham dự hôm nay quá “khiêm nhượng” với con số chỉ 16 hội viên (ngoài dự trù của Ban 
Chấp Hành), nên BCH đã phải giảm bớt một số tiết mục trong chương trình. Tuy nhiên mục đích, chủ 
đề và ý nghĩa của buổi sinh hoạt vẫn là “SỨ VỤ J’RAI”. 

Tâm thư của Cha Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh Việt Nam, và của Cha Trần Sỹ Tín liên quan đến Sứ 
Vụ J’rai đã được BCH phân phối đến quý anh chị tham dự. Hai tâm thư này có tác dụng “chuyển lửa” 
làm ấm lại nơi mỗi người CĐT lý tưởng Duc In Altum giữa đời, giúp anh em nhớ lại công ơn Nhà 
Dòng đã dầy công đào tạo, dậy dỗ, và hun đúc tinh thần tông đồ nơi anh em. Cha Giám Tỉnh mời gọi 
anh em CĐT hưởng ứng và tham gia yểm trợ cho công tác Sứ Vụ J’rai, một công tác đúng theo tinh 
thần và  linh đạo “Đến Với Người Tất Bạt” của Thánh Tổ Anphongsô. Đây là tinh thần mà Cha Giám 
Tỉnh gọi là “còn-đó-chất-Dòng-Chúa-Cứu-Thế”, và Cha đã xin Chúa Cứu Thế chúc lành cho ao ước 
làm tông đồ của mỗi CĐT “muốn được cùng Chúa Giêsu ra khơi để giăng những mẻ lưới diệu kỳ của 
Ơn Cứu Độ Chứa Chan. Trong ý hướng mời anh chị em hưởng ứng và yểm trợ cho công tác Sứ Vụ 
J’rai mà Cha Trần Sỹ Tín là người “đứng mũi chịu sào” từ hơn 46 năm qua (1969-2015), Ban Chấp 
Hành đã trưng bầy những hình ảnh sinh động và tiêu biểu về một số công việc mà Nhóm Sứ Vụ J’rai 
do Cha Tín khởi xướng đã thực hiện được cho những người-tất-bạt J’rai. Ngoài ra, một bảng tóm lược 
phương thức yểm trợ và những đối tượng cần được yểm trợ cũng đã giúp anh chị em chọn lựa theo sở 
thích của mình. Sau đó, qua mạn đàm, những anh chị em hiện diện đã bầy tỏ tâm tình cảm mến của 
mình với Sứ Vụ J’rai và nhận ra đây là cơ hội để thực thi lý tưởng Duc In Altum theo lời mời gọi của 
Chúa Cứu Thế. Cách riêng trong điện thư của Cha Tín, có những tâm tình đã khơi dậy nơi anh chị em 
tham dự niềm cảm mến sâu xa đối với Cha là một “mẫu gương tiêu biểu cho tinh thần thừa sai không 
mệt mỏi.”
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Để khởi đầu cho một danh sách yểm trợ lâu dài cho Sứ Vụ J’rai, CHO NĂM 2015, những anh CĐT sau đây đã tự 
nguyện ghi danh yểm trợ và đã đóng góp tại chỗ hoặc hứa đóng góp:  Lương Thế Vinh, Trần Quang Phục, Trần 
Thế Hùng, Đào Quang Mỹ, Nguyễn Hùng Cường, Vũ Sinh Thụ, Phan Xuân Vũ, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Vĩnh 
Bảo. Tổng số tiền đã ghi nhận được ngay trong buổi họp hôm nay là $1,700.00.
 
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ trao đổi với nhau về công tác yểm trợ cho Sứ Vụ J’rai kết hợp với tâm tình của Cha Giám 
Tỉnh và Cha Trần Sỹ Tín, anh chị em hiện diện đã được gia chủ Hội Trưởng khoản đãi một bữa cơm trưa thật ngon 
miệng và đầy tình huynh đệ An Phong. 

BCH lên chương trình cho công tác “Sứ Vụ Jarai”

Ban Chấp Hành & một số CĐT Nam Cali

Dưới đây, Gia Đình Cựu Đệ Tử Nam Cali xin chia sẻ với quý Đồng môn khắp nơi tâm tình của Tỉnh Dòng Việt 
Nam về Sứ vụ Jarai, và của Cha Trần Sỹ Tín CSsR thay mặt cho anh chị em Jarai cám ơn về những món quà họ 
nhận được, cũng như những cảm nghĩ và lòng yêu mến của giáo dân Jarai dành cho Cha Tín.
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THƯ NGỎ CỦA CHA GIÁM TỈNH
GỬI ANH EM HỘI CỰU ĐỆ TỬ NAM CALI

Sài Gòn, ngày 26 tháng 09 năm 2015

Anh Gioakim Phan Xuân Vũ, Hội Trưởng Hội Cựu Đệ Tử Nam Cali và Anh Em Hội Cựu Đệ Tử cùng Gia Đình thân mến!

Lời đầu tiên xin được gửi đến anh chị em là lời chào chúc bình an trong Chúa Cứu Thế, Đấng mời gọi chúng ta 
bước theo Ngài trên hành trình rao giảng Tin Mừng cho thế gian.

Nhận được thư của anh Hội Trưởng xin viết vài lời cho anh em tôi rất sẵn sàng. Nhất là khi biết anh chị em muốn 
cộng tác cách thiết tha hơn nữa trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho anh chị em J’rai của Dòng Chúa Cứu Thế thì 
tôi lại càng thêm vui mừng hơn nữa.

Kính thưa anh em Cựu Đệ Tử,

Những năm tháng sống trong Dòng Chúa Cứu Thế chắc anh em cũng đã có dịp cảm nhận được tinh thần thừa sai 
của các cha, các thầy trong nhà dòng. Dù có những người chỉ sống một thời gian ngắn nhưng tinh thần thừa sai 
như một ngọn lửa được thắp lên trong tâm hồn anh em thì rồi có một lúc nào đó, sẽ bùng cháy lên và tỏa sáng. 
Tinh thần thừa sai vì lòng mến Chúa và thương các linh hồn là điều mà anh em đã được hun đúc và tôi luyện nên 
nơi anh em vẫn luôn còn đó chất Dòng Chúa Cứu Thế, dù anh em có phiêu bạt đến tận chân trời nào. Nhìn Logo 
của anh em với dòng chữ Duc In Altum,  tôi hiểu rằng những gì các cha Canada đã gieo trồng thuở nào thời Đệ 
Tử nay vẫn còn đậm nét trong tâm hồn anh em.

Anh em đã muốn cho tinh thần thừa sai trở nên hiện thực nên hôm nay anh em muốn cùng với Chúa Giêsu ra khơi 
để giăng những mẻ lưới diệu kỳ của Ơn Cứu Độ Chứa Chan. Anh em muốn đồng hành cùng với Dòng Chúa Cứu 
Thế thi hành sứ mạng đem Tin Mừng cho những người bị bỏ rơi hơn cả, trong bối cảnh Việt Nam là anh chị em 
dân tộc J’rai. Họ là những người được Công Hội Tỉnh Dòng xác định là một trong những đối tượng ưu tiên cho 
việc tông đồ. Từ những năm 60 của Thế Kỷ XX, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã khởi đầu sứ vụ J’rai đến với 
những anh em dân tộc. Con số ít ỏi ban đầu của người theo đạo nay đã thành một đoàn ngũ đông đảo và cần sự 
quan tâm lớn lao hơn. Sự nghèo nàn về điều kiện địa lý, xã hội và tinh thần của anh chị em dân tộc cần rất nhiều 
sự hỗ trợ.
 
Để thực hiện cách cụ thể ước muốn này anh em đã chọn ngày Chúa Nhật 27 tháng 9 năm 2015 làm ngày khai mạc 
“Ra Khơi cùng Sứ Vụ J’rai”. Tôi sẽ xin anh em trong Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cầu nguyện cho ý hướng tốt 
lành này của anh em. Tôi xin Chúa ban phép lành đặc biệt cho anh em để anh em được mạnh mẽ trong đức tin, 
được phấn khởi trong đức cậy và sốt sắng nhiệt thành với công cuộc thừa sai qua những đóng góp có ý nghĩa sâu 
xa để hiệp thông và góp phần vào công cuộc loan báo Tin Mừng.

Mong rằng Ban Chấp Hành của Hội Cựu Đệ Tử Nam Cali sẽ hy sinh thời giờ và công sức để làm cho công việc 
tốt lành này được khởi sự cách mạnh mẽ và tiến triển cách bền vững lâu dài. Xin Chúa làm cho lòng trí anh em 
được luôn tin tưởng vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần vì Ngài vẫn ở trên chúng ta khi chúng ta cùng nhau lên 
đường trong sứ vụ của Đấng Cứu Chuộc. Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp, người Mẹ luôn đồng hành với anh em Dòng 
Chúa Cứu Thế, mà năm nay toàn thể Nhà Dòng hân hoan mừng năm Thánh, đem đến cho anh chị em sự cứu giúp 
đầy ơn sủng và niềm vui tràn ngập tâm hồn. 

Thân ái trong J.M.J.A 

Lm. Giuse NGUYỄN NGỌC BÍCH
Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
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LM Giuse Trần Sĩ  Tín 
Thân gửi Hội CĐT-Nam Cali  - Sept. 19 at 2:49 AM 

Anh chị em thân mến!

Cám ơn anh chị em Gia Đình An Phong CĐT-Nam Cali đã có lòng nghĩ đến “những người bị bỏ rơi” có tên là dân 
Jrai nói riêng và người Thượng nói chung mà DCCT Việt Nam ta, từ thời các Cha Canada, đã được kêu gọi phục 
vụ. Và không phải chỉ riêng việc anh chị em ra tay đóng góp, mà anh chị em còn giới thiệu, kêu mời những người 
khác tham gia, từ con cháu đến người ngoài, như tôi đã thấy trong chuyến thăm viếng vừa qua - và nay anh chị 
còn tiếp tục bằng cả một chương trình “Ra Khơi cùng Sứ Vụ Jrai” rộng rãi và bền bỉ.

TST về đến nhà là lu bù đủ chuyện. Ngoài việc dịch Kinh Thánh và thu thập văn hóa Jrai, TST đã tham gia tuần 
thường huấn của Tỉnh Dòng (từ 25 đến hết 27/08/2015); 01/09 dự lễ phong chức cho một thành viện Jrai tu hội 
Gia Đình Naza; 7-8/09 Tĩnh Tâm Giáo Phận; và tuần tới 21-25/09: Tĩnh Tâm nội bộ DCCT Pleiku (khoảng 72 
người gồm Lm, Tu sĩ, Giáo dân Jrai từ nhiều nơi) do TST và Nguyễn Đức Mầu hướng dẫn. 

Tất cả công việc ấy cũng cần phải chuẩn bị, nên nhân đây TST chỉ viết vội được đôi lời: Những gì anh chị em 
CĐT Nam Cali đã làm và dự định quyết tâm làm cho “những người bị bỏ rơi” tên là Jrai thật vô cùng quí báu và 
đáng cảm phục. “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, nên “Sứ vụ Jrai” của Tỉnh Dòng 
rất cần đến sự tiếp tay của từng anh chị em, có thế kết quả mới được tốt đẹp.
 
Chúng ta vẫn từng xác nhận mình đã được hưởng nhiều công ơn Nhà Dòng, bởi thế nay dù ở đấng bậc nào cũng 
vẫn tuân theo ý hướng “Ra Khơi” mà hợp tác với Nhà Dòng để lo cho người bị bỏ rơi - mà một khi lo cho người 
bị bỏ rơi, thưa anh chị em, là lo cho chính Chúa vậy.

Đôi lời tâm tình, tôi ước mong anh chị hăng say trong việc hy sinh cho “Sứ Vụ J’Rai”. Cá nhân TST luôn luôn tin 
tưởng vào lòng bác ái sẵn có của anh chị em.
Nhân đây, tôi thân gửi anh chị em vài tấm hình lễ Thánh Marcô 25/04/2015, Bổn Mạng làng Plei Kly, hai tháng 
trước tôi đi thăm bà con và anh chị em bên đó. Trong dịp này TST có xức dầu cho những người già yếu. TST muốn 
anh em thấy cả ông bạn chài Jrai nay đã bại liệt. Hy vọng anh chị em thấy được một phần nhỏ nào sinh hoạt của 
dân Jrai... để từ đó tiếp tay với Tỉnh Dòng và với TST này.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho anh chị em qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp và thánh Anphongsô.

Từ Pleiky, thân chào anh chị em!
LM. Yuse Trần Sỹ Tín-CSsR

Thư kính gửi Cha Trần Sĩ Tín, “Ông Ngoại của chúng con!”
 

Ngày 12 tháng 09 năm 2015

Cám ơn Chúa đã sinh ra Cha là người tuyệt vời và con được diễm phúc gọi ngài bằng Cha. Xin Cha tha thứ cho 
con nhé vì những lời tự phát chưa suy nghĩ chín chắn mà đã thốt lên tâm tình với Cha.

Cha ạ! Xưa kia, Pleikly ngày xưa chưa được nhiều người biết đến. Chính vì vậy mà Chúa đã chọn nơi đây là gia 
nghiệp của Ngài. Chúa gởi đến ba thầy hy sinh từ bỏ thành phố về truyền đạo tại vùng Pleikly. Đó là ba thầy: Thầy 
Tín, thầy Quân và Thầy Mác-cô Đàn. Đây là những vị con đã gặp. Cha Tín là Ông Ngoại tuyệt vời. Ông Ngoại 
của người Jarai chúng con!

“Đất lành chim đậu”, Cha ạ! Pleikly là cánh đồng gặt mà Chúa đang gieo từ xưa cho tới nay. Nhưng thời gian 
đang trôi qua, những Cây cổ thụ lâu năm cũng sẽ úa tàn và chúng con cũng thế. 

Cha ơi! Cái mà chúng con được là gì? Đó là tình yêu muôn thuở mà con vẫn chưa nhận ra hết, một tình yêu kính 
mến khao khát mà con muốn được ôm Ông Ngoại và khóc nức nở. Cha ơi! Con sợ một ngày nào Cây cổ thụ bỗng 
dưng úa tàn lịm, những người Công Giáo Jarai chúng con sẽ về đâu? Và chúng con sẽ như thế nào? Hãy nhìn coi 
xem Pleikly bây giờ đã và đang thay đổi rất nhiều. Đức tin của chúng con đang yếu hèn, con sợ quá Cha ơi! Một 
số Linh Mục bây giờ không còn chú ý tới đời sống đức tin của chúng con, thậm chí còn xa lánh chúng con. Con 
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cảm thấy sợ hãi vì các ngài đang biến đổi cuộc đời tận hiến thành cuộc sống trần tục. Sự thay đổi của các ngài làm 
con nghi ngờ lòng tin của con sẽ bị dập tắt như Phêrô chối Chúa ba lần, như Giuđa phản bội bán Chúa 30 đồng và 
như Tôma không tin vào Chúa Phục Sinh.

Cha ơi! Con yếu đuối lắm, xin Cha cầu nguyện cho con và dân tộc Jarai chúng con nhiều. Xin Chúa tha thứ cho 
con nhiều vì con đã viết ra tự đáy lòng con như Xuân Diệu đã thốt lên: “Xuân đương tới nghĩa là Xuân đương 
qua”.

Một người con của J’Rai

Những gì đã làm được cho Anh Chị Em J’rai. 

Cám ơn anh Vũ và toàn thể anh chị em CĐT/DCCT. Hôm nay đã là 26/12/2015, Trần Sỹ Tín (TST) mắc nhiều 
chuyện nên không kịp gửi lời CHÚC MỪNG GIÁNG SINH tới toàn thể anh chị em. TST lại cứ muốn “báo cáo” 
với anh chị em những gì mình đã làm được với những gì mà anh chị em đã đóng góp. Thôi thì có chừng nào nói 
chừng đó như một món quà Giáng Sinh và Năm Mới. Ngoài công việc dịch Kinh Thánh ra tiếng Jrai và sưu tầm 
Văn Hóa Jrai (để còn hội nhập), TST được gửi tới vùng Ia Dreng, tới Tong Kek, Ia Hla, và ghi dấu Thánh Giá 
nhận vào dự tòng 150 người Jrai (còn 987 anh chị em Jrai được nhận vào dự tòng trong 12 giáo điểm của anh em 
DCCT chúng ta; vẫn còn gần 200 người còn phải đợi). TST cũng giảng một cuộc tĩnh tâm tại Plei Chuêt cho hơn 
100 người gồm Jrai và tu sĩ linh mục thừa sai, một cuộc tĩnh tâm tại Plei Kly cho giáo lý viên, một cuộc tĩnh tâm 
tại Krông Pa (cách Pleiku 120 km, cho khoảng 200 Jrai, từ 24-28/12); tặng gạo cho 112 người phục vụ; tặng quà 
Noel cho 71 cụ già Jrai. Kể ra đây chỉ để anh chị em thấy sự giúp đỡ của anh chị em đã giúp chúng tôi làm được 
chừng đó. 

Quả thực, nếu không có sự giúp đỡ và tiếp tay của nhiều anh chị em và cách riêng của anh em CĐT Nam Cali thì 
chúng tôi cũng không làm được những việc nhỏ bé đó.
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 Mến chúc anh chị em một năm mới đầy tràn LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA. 
Yuse Trần Sỹ Tín, chuyển ngày 26/12/2015. 
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GIA ĐÌNH CỰU ĐỆ TỬ QUÊ NHÀ VIỆT NAM

Buổi họp khoáng đại – Sáng ngày 8 tháng 11/2015, Chúa nhật tuần 32 năm B thường niên tức là CN tuần thứ 2 
đầu tháng, gia đình An Phong lại tụ về Nhà Nguyện Hiệp Nhất để chung lòng cầu nguyện cho Nhà Dòng, các cha 
các thầy và cho bà con thân quyến đã ra đi trong tháng 11 này, cũng là tháng dành cho các Đẳng linh hồn.

Cha Quang Uy chủ lễ thánh lễ hôm nay đã tặng anh chị em bản nhạc ngắn mà cha vừa sáng tác tối qua khi chuẩn 
bị bài giảng lễ (xin xem hình và bản nhạc – đề nghị cách sử dụng bài hát ngắn này theo cách hát chung, và lặp lại 
theo giọng Nữ, rồi giọng Nam … lập lại nhiều lần, và nhỏ dần - theo cách hát cầu nguyện của Taizé), bản nhạc đã 
được dùng ngay trong thánh lễ ở phần lời nguyện giáo dân. Cha Uy bất ngờ đề nghị ở phần cuối lễ xin mọi người 
hãy làm cử chỉ của bà góa là dốc hết số tiền đang có trog túi để dành tặng cho người nghèo, may mà anh Huân đã 
đề nghị áp dụng phương thức “5 cái bánh và 5 con cá”, nghĩa là góp phân nửa đang có trong túi, thế mà kết quả 
góp ngay được 14 triệu đồng để đưa cho Cha Uy và nhóm FIAT.

Sau thánh lễ, anh em Cựu ĐT/TS DCCT đã họp nhau, có cà phê và điểm tâm nhẹ (tiếc là Vĩnh An đang phải điều 
hành phần sinh hoạt thì có điện thoại của anh Năm “feu” từ Houston, đành phải xin lỗi, anh Năm thông cảm nhé!). 
Chúng ta đã trao đổi và đồng ý các điểm sau:

Chọn cha Linh hướng thường trực cho Anh Em CĐT và cựu Tu Sĩ DCCT
(Có người nói không cần – cho nên đã phải biểu quyết. Tất cả mọi người hiện diện cho rằng cần phải có với nhiều 
lý do):

Tôi đưa tên của một vài cha bấy lâu nay có sinh hoạt với anh em, cuối cùng 85% đồng ý xin Cha Phạm Quốc 
Giang. Nhưng theo yêu cầu của cha Bề trên Giám tỉnh mà tôi đã xin ý kiến của cha từ tuần trước, thì tôi phải viết 
thư trình bày yêu cầu chính đáng của chúng ta về việc xin Nhà Dòng cử một cha linh hướng với điều kiện cha đó 
đồng ý. Cha Bề trên GT sẽ đưa thư này ra trước Hội đồng Tỉnh Dòng để thảo luận (chắc chắn là không có cản trở 
gì – nhưng đó là nguyên tắc!). Âu cũng là dịp cho anh em chúng ta cầu xin ơn Chúa Thánh thần!

Trong 30 năm qua, các anh Cựu ĐT đã cọng tác với Nhà Dòng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong các lớp giáo 
lý, nhưng đều thú nhận không được bài bản, nhất là về khoa sư phạm và tính chuyên nghiệp. Cho nên, lần này, 
cha Giám tỉnh cho biết với đội ngủ giáo sư trên 20 cha có bằng tiến sĩ và thạc sĩ, sẽ sớm có một chương trình đào 
tạo/ huấn luyện kéo dài trong 02 năm liên tục dành cho giáo dân theo linh đạo của Dòng CCT để cùng làm việc 
với Nhà Dòng trong các hoạt động mục vụ và truyền giáo, đây là dịp cho anh em Cựu ĐT và cựu TS được tiếp tục 
thực hiện chí hướng của mình dù có đời sống gia đình riêng. Trước mắt cha Linh hướng sẽ là người giúp chúng ta 
sớm đón nhận chương trình huấn luyện này, cũng như định hướng cho anh em và gia đình về đời sống tinh thần …
 
Đăng ký quà tặng thánh giá DCCT:
Anh Thạch đã gợi ý từ trước với cha Giám tỉnh với số lượng 250 TG. Anh Hà thì nói trong dịp mừng lễ Thánh An 
Phong ở Mai Thôn, cha Tiến Lộc hứa tặng. Nhưng nếu chờ cha T. Lộc thì không biết đến khi nào, cho nên mọi 
người đồng ý giao việc đăng ký số lượng cho các capos của các lớp – họ phải liên hệ trực tiếp với anh Hùng để 
lấy TG về cho anh em trong lớp. Phần tôi sẽ liên lạc trực tiếp với cha GT để nhận 250 TG rồi giao cho anh Hùng 
phân phối theo lớp.

Tham gia thăm viếng chăm sóc các Cha Thầy tại Nhà Hưu:
Xin nói rõ đây không phải là một chương trình mà Cựu ĐT/Cựu TS chúng ta tổ chức rồi mời các cha thầy ở Nhà 
Hưu sinh hoạt. Đơn giản là chúng ta dành thì giờ để đến Nhà hưu cùng với những người thân của các Cha Thầy 
đang chăm sóc cho họ, ở lại trong ngày với các cha thầy như những người thân của mình, như đã bàn với cha 
Quang đang phụ trách Nhà Hưu. Trong tháng 11 này, tôi sẽ đến Nhà Hưu cùng với vài anh chị từ lúc 9g sáng và ở 
lại đến chiều, ra về lúc 4g, như là những người phục vụ cho các cha thầy. Mỗi tháng chúng ta sẽ dành cho Nhà Hưu 
một hoặc hai buổi, hoặc hơn … Sẽ tường thuật lại trãi nghiệm này về những buổi đến đầu tiên để rút kinh nghiệm.

Bảo trợ ơn gọi tại Học viện Thánh An Phong:
Hiện nay Học viện đang có Hội Ân nhân bảo trợ ơn gọi Học viện thánh An Phong, và có một thánh lễ tạ ơn hàng 
năm, như đã tổ chức vào ngày thứ Bảy 29 tháng 8 vừa qua. Cũng đã có 2 lớp, lớp vô nhiễm và lớp của anh Bạch 
đang đở đầu cho 2 lớp của Học viện. Còn lại thì sao? Tất nhiên về tài chính tùy theo từng nhóm lớp sẽ liên lạc trực 
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tiếp với cha giám đốc Học viện Đinh Ngọc Lâm, hoặc cha quản lý học viện Phạm Quốc Giang (nếu được là cha 
linh hướng thì sẽ rất thuận tiện!)

Còn về mặt tinh thần, cha Ân phó giám đốc đã trao cho tôi danh sách 82 thầy với 8 nhóm lớp của năm 2015, trong 
đó có 11 thầy đang học ở ngoại quốc thì các anh cựu ĐT hải ngoại có thể thường xuyên liên lạc với các thầy này 
(và những thày ở những năm kế tiếp) cho đến ngày các thày nhận chức thánh.

Theo danh sách, hiện có 25 nhóm lớp Cựu đệ tử và tu sĩ DCCT, từ lớp các anh thời cha Eugene Larouche cho 
đến những năm 1990 sau này. Mong các capos của các lớp này cử đại diện đến tham dự những buổi sinh hoạt CN 
thứ 2 thường kỳ hoặc bất thường để được giới thiệu các lớp của học viện thánh An Phong để các nhóm lớp chọn 
(không ép buộc).

Về phía Học viện Thánh An Phong, năm 2015  có 82 thầy phân vào 8 nhóm lớp :
Lớp Triết 1 : Khấn 2015, 13 Thầy. Bổn mạng chưa có ( sẽ bổ sung sau ) 
Lớp Triết 2 : Khấn 2014, 8 Thầy. BM: chân phúc Charnetsky (28/6) 
Lớp Thần 1: Khấn 2013, 8 Thầy. BM: Đức Mẹ Fatima (13/5) 
Lớp Thần 2: khấn 2012, 7 Thầy. BM: Sinh Nhật Đức Mẹ (8/9) 
Lớp Thần 3: Khấn 2011, 7 Thầy. BM: Đức Mẹ Mân Côi (7/10) 
Lớp đi giúp mục vụ năm 10 Thầy. 
Phó tế - 18 Thầy 
Học và giúp sứ vụ ở nước ngoài có 11 Thầy.

Quà Giáng Sinh 2015 cho giáo điểm Cần Giờ:
Các anh đồng ý chọn chiều ngày 26/12 thuê xe (xe 25 chỗ của anh Minh) cùng nhau đi Cần Giờ, ghé thăm giáo 
điểm Đông Hòa của cha Hội (trước đây là cha Hòa lớp FX63), ngủ lại tối ở giáo xứ Cần Thạnh (cha Tâm), dự 
thánh lễ và sinh hoạt chia quà Noen cho thiếu nhi vào sáng CN 27, rồi ra về. Chúng ta sẽ đóng góp tiền quà vào 
CN thứ 2 của tháng 12 (13/12) rồi chuyển ngay cho Cần Giờ, đồng thời ghi tên cho những người đi Cần Giờ (báo 
danh sách cho cha Tâm) để chuẩn bị xe, ăn tối, và nghỉ lại đêm. Đây là dịp cho các anh có một buổi tối chia sẽ sôi 
nổi (có lửa trại, chè cháo khuya) mà trước đây chúng ta chưa có dịp.

Kể lại chuyến gặp gỡ các anh cựu ĐT DCCT ở Bắc Cali (tối ngày 2/9:  anh Hữu Tâm, anh Bình, anh Đàn, anh 
Lâm …), ở Houston / Texas (tối ngày 2/10: anh Năm Feu, anh Thiện, anh Khải, anh Huy …), ở Nam Cali (có đến 
3 buổi : sáng và chiều ngày 11 và tối ngày 12 tháng 10: các Cường, Mỹ, Trí, Khiêm, Minh …): có nhiều người 
thuộc các lớp đàn anh chưa có lần gặp, nhưng bỗng chốc mà thân quen và ấm áp chân tình. Các anh lúc nào cũng 
hướng về Nhà Dòng và nhiệt tình đóng góp. Các anh đại diện cả 3 địa điểm này đều có cùng mong ước là được 
liên kết với các anh ở Việt Nam để sớm thành lập một Hội Ái Hữu Cựu Đệ Tử DCCT (alumni) mang tính toàn 
cầu vì phần lớn chúng ta đã vượt quá tuổi “sáu, bảy bó”, thậm chí cò nhiều anh đã đạt mức “tám bó”. Điều kiện 
pháp lý ở Mỹ, hoặc ở Úc, hoặc ở Châu Âu là rất thuận lợi. Các anh ở hải ngoại sẳn sàng cáng đáng về thủ tục 
thành lập, chọn địa chỉ. Logo và khẩu hiệu thì đã có sẳn (Duc in altum – ra khơi). Điều cần thiết là trao đổi, chia 
sẻ về qui chế và cơ cấu tổ chức để có thể đi đến thống nhất. Một đại hội toàn cầu vào năm 2017 diễn ra ở Mỹ, hay 
ở Châu Âu, Úc …là rất khả thi. Có anh nói: chúng ta là dân An Phong “đầu cao mắt sáng” mà đến giờ chưa có tổ 
chức chung … trong khi nhìn quanh thì thấy thiên hạ tưng bừng với các hội ái hữu Hoan Thiện (Tiểu chủng viện 
Huế), Sao biển (Nha Trang), Don Bosco, Đa Minh … ngoài đời thì có Petrus Ký, Gia Long, Đồng Khánh ... sốt 
ruột quá rồi !

Lễ Mẹ Vô Nhiễm - Hôm nay ngày 8 tháng 12 là ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội- là ngày lễ bổn mạng 
của của Lớp Vô Nhiễm: có các cha Hồ Quang Tâm (đã qua đời - thầy Thuận vừa mới qua đời), cha Hội, Hiên, 
Hiệp (Jos), Hào, Mừng, và các anh An, Bính, Đằng, Huân, Nghi, Hiệp (Vincent), Quí, Tuyền ... (còn ai nữa .. 
không nhớ hết...). Xin Mẹ Maria với tước hiệu Vô nhiễm mà chúng con mừng lễ ngày hôm nay ban muôn hồng 
ân cho các Cha và gia đình các Anh trong ngày đặc biệt này.

(Vĩnh An ghi lại và chuyển)

Một ngày sinh hoạt của Gia Đình An Phong “quê nhà” - Theo thông báo sinh hoạt vào sáng Chúa nhật thứ 2 
của tháng 12, vào ngày 13/12/2015 sáng hôm nay, anh em tề tựu họp mặt dự Thánh lễ ở nhà nguyện tầng 5 DCCT 
Kỳ Đồng.
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Thánh lễ - Trong Thánh lễ này có lễ nhận các bí tích khai tâm Ki tô giáo (nghi thức xức dầu dự tòng, bí tích rửa 
tội, nghi thức thắp nến, bí tích thêm sức) của các bạn tân tòng, học viên khóa 16 (do Anh Nghi và bạn Huy chủ 
trì). Đếm thấy có khoảng gần 30 người nhận các bí tích này, kèm theo là 30 người đở đầu. Trong thánh lễ này mới 
thấy anh em gia đình An Phong là thành phần chủ lực trong các khâu tổ chức: Huy (thầy dạy lớp học), Nghi (điều 
khiển hợp ca), Ái Chiếu (điều khiển nghi lễ), Thanh Hà (hậu cần và tổ chức vòng ngoài), Cao Dương Hùng (quay 
phim, chụp ảnh). Chứng kiến: TBPV Vĩnh An và các anh em khác.

Họp mặt các Capo GĐAP - Cuộc họp lần này do TBPV Vĩnh An chủ trì tập trung vào chủ đề “Rũ đi Cần Giờ”, 
ai không đi thì tình nguyện đóng góp. Đây là chương trình từ thiện nhằm tổ chức “Cây Noel cho các cháu thiếu 
nhi nghèo ở Cần Giờ” do GĐAP tổ chức hàng năm, mà DCCT hiện có 3 cứ điểm ở đó. Trong cuộc họp này 
TBPV gút là xe chở phái đoàn GĐAP sẽ xuất phát vào khoảng 14g chiều ngày 24/12 (đêm Noel). Phái đoàn sẽ đổ 
bộ tại cứ điểm của Cha Hồ Đắc Tâm tại TX Cần Thạnh, Cần Giờ. TBPV đã trực tiếp ĐT cho Cha Tâm ngay tại 
cuộc họp và ngài vui vẽ tiếp đoán phái đoàn. Phái đoàn sẽ dự lễ Giáng Sinh, ngủ lại 1 đêm và tổ chức phát quà 
Noel cho các cháu thiếu nhi. 
* Hiện nay số tiền đóng góp còn hẻo. BTC kêu gọi sự đóng góp thêm của anh chị em và gửi về cho TBPV là anh 
Vĩnh An để chuẩn bị cho chuyến đi từ thiện đêm Giáng Sinh này.

Giới thiệu sơ lược về công cuộc truyền giáo của Linh mục Hồ Đắc Tâm tại Cần Giờ - Đây là tư liệu lược ghi 
lại theo chứng từ của Cao Dương Hùng, thuật lại một phần tại cuộc họp nói trên.
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* Cao Dương Hùng là đại diện cho anh em GĐAP tuyến 2 (các cựu tu sĩ DCCT và giáo dân gắn bó với DCCT). 
Ngoài việc hỗ trợ cho Cha Quang ở cứ điểm truyền giáo của DCCT ở Cần Giuộc_ Long An, y đã gắn bó mật thiết 
với cứ điểm truyền giáo của Cha Hồ Đắc Tâm tại Cần Giờ nói trên. Theo lời kêu gọi của Cha Tâm, y đã huy động 
các nhà tài trợ ở SG đóng góp cho nhà dòng tại đây. Công cuộc gần nhất là tài trợ trang bị dàn thiết bị âm thanh 
loa cho việc rao giảng bên trong và ngoài nhà thờ, nhân dịp Lễ Giáng Sinh này với số tiền huy động đóng góp cho 
việc này khoảng 80 triệu đồng.

Như ta đã biết, Lm.Hồ Đắc Tâm trước đây giữ nhiều trọng trách ở nhà DCCT SG: Phó giám tỉnh, Bề trên DCCT 
Kỳ Đồng, Chánh xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Sau khi nhận bài sai của Cha Giám tỉnh, ngài đã lên đường nhận 
nhiệm sở mới tại Thị xã Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ. Tuy ở đây còn có thêm 1 cha phó nhưng vị này đã được cử 
đi Tây tu học 1 năm nên chỉ còn lại có mình Cha Tâm và 1 ông Thầy dòng.

Tuy DCCT đứng chân ở đây đã khá lâu nhưng đây là 1 xứ đạo nghèo ở vùng sâu vùng xa. Cơ sở tại đây hầu như 
không có gì đáng kể, giáo dân dự lễ lèo tèo. Nhận nhiệm vụ của nhà Dòng, ngài đã xuống đây mang theo “Thương 
hiệu DCCT” với tinh thần “tuân phục vâng lời, dấn thân và khiêm nhường”. Từ 1 vị giữ nhiều trọng trách ở TW 
SG, ngài đã nhận nhiệm vụ thừa sai ra đi chỉ với hai bàn tay trắng và sống hòa mình với giáo dân tại đây, Nếu 
ai xuống họ đạo thấy 1 vị mặc quần sọt, áo thung, đội nón lá cũ mèm thì coi chừng là ngài. Hình ảnh này giống 
như Chúa Giêsu đã sai các môn đồ đi rao giảng Tin Mừng và chỉ thị cho các môn đệ: “không được mang gì khi 
đi đường, chỉ trừ cây gậy”.

Có nhà tài trợ (tên Tân) xuống đây thấy ngài như vậy bèn nói sao mà trước đây Cha ở nhà lầu đi xe hơi, nay ở chỗ 
khỉ ho cò gáy này Cha nghĩ như thế nào. Ngài trả lời với đại ý: đời ngài là lính, bề trên sai đi là ngài vâng lệnh lên 
đường làm nhiệm vụ thừa sai, không tìm sự sung sướng cho bản thân....

Ở đây trước khi làm việc gì quan trọng ngài đều xin ý kiến bề trên, không tự ý làm. Theo đề xuất của ngài về việc 
xây dựng lại nhà thờ tại đây, Cha giám tỉnh Nguyễn Ngọc Bích và Cha quản lý đã xuống thăm và chuẩn y. Với 
việc “khấy động” công cuộc truyền giáo tại đây, nhà thờ đã bắt đầu đông giáo dân tới dự lễ với khoảng 50-60 giáo 
dân. Giáo dân ở SG đã tự động phân công thay phiên nhau xuống trực tại đây cả chục người để 1 phụ giúp cho họ 
đạo.Theo Cao Dương Hùng kể, ngài sống kham khổ và nghiêm khắc, không cho nhận bất cứ đồ ăn nào do giáo 
dân mang tới....

Cầu xin Chúa hỗ trợ ngài cho việc mở mang công việc truyền giáo tại nơi trên

(Minh Nguyên ghi lại và chuyển ngày 13/12/2015)

Kính gửi các Anh Cựu Đệ tử DCCT Việt Nam - Xin cám ơn về những hình ảnh thật ý nghĩa theo chục mân 
côi thứ hai - thì gẫm: “ĐỨC BÀ ĐI VIẾNG BÀ THÁNH ISAVE, TA HÃY XIN CHO ĐƯỢC LÒNG YÊU 
NGƯỜI” mà mọi người vừa nhận được sáng nay (1) các anh ở Úc gửi hình và chương trình thăm viếng nhau ở 
Sydney trông rất hồ hởi vui tươi, rồi (2) kế tiếp chuyến viếng thăm của các anh ở Nam Cali đến thăm Anh Hồ 
Đình Vị & Song thân và anh chị Trần Thế Hùng & Anh Phan Xuân Văn.

CHIỀU TỐI NAY, ANH EM CỰU ĐỆ TỬ DCCT SẼ NHỚ ĐẾN CÁC ANH TRONG KINH TỐI CỦA GIA 
ĐÌNH.

Cũng xin báo tin và chân thành cám ơn các Anh Cựu Đệ tử DCCT Nam Cali đã nhanh chóng gửi món quà giáng 
sinh 200 USD cho các cháu Thiếu nhi Cần Giờ. Người đại diện của Hội Cựu Đệ Tử Nam Cali gửi “quà” là anh 
STEVEN PHAN, tức là Hội trưởng, đã gửi qua dịch vụ kiều hối đến địa chỉ nhà Vĩnh An vào lúc 12g10 trưa ngày 
15/12/2015.

Tm. Cựu Đệ Tử DCCT tại Việt Nam
(Vĩnh An chuyển lúc 21g30 ngày 14/12/2015)

Một ngày họp mặt
Như đã loan tin trước đây, nghị phụ Văn Lộc (Lộc Vĩnh Long) ở bên Pháp đã về nước trong tuần qua. Sau 1 thời 
gian miệt mài lặn lội hái nấm quý, săn heo rừng phơi khô đem ra chợ bán để dành tiền và chiêm nghiệm chuyện 
thần học ở các khu rừng hoang vu ở bên Pháp, trong tuần qua Nghị phụ Văn Lộc đã đáp máy bay về nước. Hiện 
y đang về quê nhà ở Vĩnh Long và đang đi tours du lịch miệt Đồng Bằng Sông Cửu Long. Xin thông báo hẹn anh 
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em họp mặt ăn Noel và gặp gỡ bạn Văn Lộc như sau:
- Địa điểm: Nhà Capo Đức vào 6g chiều ngày 23/12/2015, thứ 4 tại Ngã 5 chuồng chó
- Thành phần: Trong nội bộ JDD và NCY và các khách mời có ân oán với Văn Lộc là: Anh Trần Công Thạch, bạn 
Huy Trần (nhờ Huy chở Anh Thạch giùm), Ái Hùng (em Ái Chiếu, ai biết xin thông báo giùm). Do biệt thự nhà 
Capo Đức không có chỗ chứa nên không thể mời các Guest khác được.
- Về chỗ để xe, anh em nào tới trễ xin gửi xe ở Bệnh Viện 175 gần đó vì nơi này cũng không có chỗ để xe nhiều 
được.
- Buổi tiệc này do vợ chồng Capo Đức lo liệu và do Văn Lộc tài trợ toàn bộ. Anh em chỉ cần có mặc đồ và xách 
đít đi mình không tới là được.
 
Dự kiến anh em sẽ được thưởng thức thêm 1 chai rượu Martin 1l của Pháp chính gốc do Văn Lộc đem về, ai đi 
trễ ráng chịu.
* Anh em nào đi xin vui lòng ĐT báo cho Ba Đức để y tính toán bàn tiệc: 01664889013
* Vào ngày 23/12 vào khoảng trưa Văn Lộc sẽ đi xe đò từ miền Tây về Sài Gòn, cần huy động 2 chiếc xe Honda 
để chở y và cả đống quà cáp từ bến xe về nhà bà con y ở Chợ Phạm Văn Hai. ĐT: của y: 0907039576
Trân trọng kính mời 
(Minh Nguyên chuyển - Dec. 18, 2015)

Sau đây là hình y mới chụp đây cách hơn 40 năm (người đứng thứ hai bên phải đếm qua)

Một chuyến công tác mục vụ mùa Giáng Sinh 2015

Các Chú trong Ban Biên Tập kính mến!
Con vừa đi công tác với cha Hưng ( Bề Trên Nhà Nha Trang) đi thăm và tặng quà Giáng Sinh cho anh chị em dân 
tộc thiều số J’rai, ở vùng Phú Bổn về. Tạ ơn Chúa đã cho chuyến đi được bình an và tốt đẹp.

Cha Hưng đã chuẩn bị quà sẵn rồi nên con chỉ góp thêm với ngài chút ít mà thôi. Được đến với bà con dân tộc và 
có chút quà cho họ, con cảm thấy cuộc đời mục vụ thêm ý nghĩa. Chúng con cũng ăn cơm trưa với họ, ăn xong họ 
mời uống rượu cần. Con chưa bao giờ nếm rượu cần, như họ nói cha thương chúng con thì cha uống với chúng 
con. Thế là đành phải ngậm vòi uống đến cạn mới thôi. Con xin gửi các Chú mấy tấm hình chụp hôm đi uỷ lạo. 
Kính chúc các Chú trong Ban Biên Tập một mùa Giáng Sinh An Lành, Thánh Đức, tràn đầy tình thương và ân 
sủng của Chúa…. 
(Linh mục Đaminh Phan Văn Dũng, DCCT., chuyển 22/12/2015)
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GIA ĐÌNH CỰU ĐỆ TỬ SYDNEY, ÚC CHÂU

Mừng Giáng Sinh 12.12.2015 - Đã có Hội lễ tân niên mở đầu một năm thì cũng phải có buổi kết thúc cuối năm 
để anh em cựu đệ tử họp mặt ăn uống chúc mừng Giáng Sinh. Đây cũng là một dịp để đi thăm và đem không khí 
Giáng Sinh tươi vui đến anh chị em đau yếu không sinh hoạt với anh em được. 

Từ đầu tháng 11, email qua/lại rất sôi nổi để sắp xếp, lựa chọn ngày, địa điểm, quà cáp.. Anh Tá xung phong làm 
‘ông Già Noel âm thầm’ lo quà cho các anh chị em tham dự.
  
Có rất nhiều ý kiến, người muốn tổ chức ở nhà cho vui, người đề nghị anh chị em một năm nên kéo ghế một lần cho oai; 
và nhất là, các chị không phải lo lắng việc nấu nướng và con cháu có thể chung vui với bố mẹ ông bà cho thêm thân tình. 
 
Nhưng, muốn đặt nhà hàng thì phải đặt trước cả mấy tháng. Và cuối cùng, giải pháp tốt đẹp, là: tổ chức tại nhà anh chị 
Nguyễn Kim Linh để chị Linh có thể tham dự. Thế là Chi Hội Trưởng bèn lên chương trình cho tiệc mừng và thăm viếng ...  
 
Danh sách thăm viếng năm nay là 5 nơi - bà cố thân mẫu linh mục Mai Văn Thịnh, anh chị Tâm - Hân, anh 
chị Kim Linh vào ngày thứ Bảy 12.12.15, anh chị Lợi và anh chị Thành Thủy vào tuần sau. Thực đơn và vật 
dụng cần thiết cho buổi tiệc, được email ra sớm để chắc chắn là anh chị chủ nhà không phải lo lắng chi cả.  
 
Phái đoàn đến thăm bà cố trước tiên - sắp hàng hai trước khi vào nhà bà cố - trông cứ như là nhà trai đến nhà gái 
rước dâu vậy! ‘Giêsuma lạy Chúa tôi’ là câu nói mà bà cố nói luôn khi thấy đông anh em cựu đệ tử đến thăm. Sau 
đó là nhà anh chị Tâm Hân - được nghe lại chuyện tình 45 năm của anh chị. Trạm cuối là nhà anh chị Kim Linh.  
 
Chương trình, giờ giấc cứ theo tuần tự: phần chúc mừng, tặng quà Giáng Sinh là trách nhiệm của 
Chi hội trưởng, phần dẫn chương trình, chia sẻ cầu nguyện, hát hò, đạo diễn vẫn là nghề của MC 
nổi tiếng của Sydney là anh Vũ Nhuận...kiêm cả nghề quay phim bằng Iphone để đưa lên Youtube... 
 
Tại nhà anh chị Kim Linh, thức ăn được anh chị em nhanh chóng sắp xếp trước khi cầu nguyện và hát 
mừng lễ Giáng Sinh. Anh chị Kim Linh cảm động chào đón anh chị em đến mừng lễ cùng gia đình anh chị. 
Tất cả anh chị em đã cùng cầu nguyện cho anh chị luôn được bằng an, sức mạnh để chăm lo cho hai cháu.  
 
Sau phần tiệc là phần phát quà của Ông Già Noel. Năm nay có thêm Bà Già Noel với cái váy thật độc đáo!  
 

Theo MC Vũ Nhuận thì đây là lúc mà tất cả mọi người phải quên tuổi tác, chức vị ông bà nội ngoại của mình, tức 
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quên đi 75 cái xuân xanh của chị Cung - người lớn tuổi nhất, và gần 50 của người trẻ nhất là anh Công Thành để 
trở về thời còn trẻ mà làm trò chơi khi nhận quà. Thế là anh chị em phải làm đủ trò từ làm vịt chạy quanh 2 vòng, 
nằm xuống để các anh đi qua, nắm tay hát ‘Trông kìa con voi’... nhất là ai lên nhận quà cũng ôm ông Già Noel rất 
thắm thiết...Những tiếng cười dòn giã cứ nối tiếp...
 

 

Những ngày vui của anh em cựu đệ tử - Gia Đình An Phong Chi hội Sydney năm 2015 tạm ngừng tại đây, để anh 
chị em bà con còn thời giờ chuẩn bị Giáng Sinh cho gia đình hoặc du lịch và chờ đón mừng hội lễ tân niên Xuân 
Bính Thân tại nhà anh chị Mai Tá vào ngày thứ Bảy 13 tháng 2 năm 2016.
 
Xin chúc anh chị em đại gia đình An Phong Sydney một mùa Giáng Sinh thật ấm cúng, một Năm Mới an lành, 
những chuyến du lịch an toàn với thật nhiều kỷ niệm...khó quên!
 
 
                                                                                    Mai Đàm- “Cây viết cùn Sydney” ghi nhanh.

GIA ĐÌNH CỰU ĐỆ TỬ OREGON, USA.

Thay mặt anh chị em trong Gia Đình An-Phong Oregon xin thân mến chúc anh chị em Gia Đình An-Phong Nam 
Cali và tất cả các Gia Đình An-Phong trên toàn thế giới một lễ Giáng Sinh an bình, thánh thiện và một năm mới 
dồi dào sức khoẻ, vạn sự như ý, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Đại diện Gia Đình An-Phong Oregon
Nhiệm kỳ 2014-2016
Nguyễn Văn Tường Đen.

(Chuyển lúc 11g30 ngày 23/12/2015)
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Nam-Bắc Cali “nối vòng tay lớn”
 Nam Cali, nơi vẫn có một số địa danh khác để 
người Việt thường gọi thay thế, nào Los, nào Orange 
County, nào Santa Ana; ngược lại, với Bắc Cali, người 
ta có thể gọi San Jose hoặc theo kiểu “văn nghệ văn 
gừng” là “Thung Lũng Hoa Vàng”. Hai nơi này “ngăn 
sông cách núi” chừng 6 - 7 tiếng lái xe, nhưng chỉ mất 
45 phút ngồi máy bay. Thế nhưng hai Hội Cựu Đệ Tử - 
anh em một nhà, xuất thân từ cùng Mẹ Dòng Chúa Cứu 
Thế và đã một thời cùng Ra Khơi với nhau - vậy mà hai 
Hội đã không một lần tìm cách bắt tay nhau chính thức. 
Phải chăng vì các cụ cựu và đương kim Hội Trưởng đã 
không mấy quan tâm đến nhu cầu tinh thần này? Nói 
thật chứ, nếu không có cuốn Đặc San An Phong “Về 
Nguồn 2015” thì chắc cũng vẫn như cảnh Thúy Kiều 
với Kim Trọng: “Sông Tương một giải nông sờ. Bên 
trông đầu nọ, bên chờ cuối kia”. 
 Vâng, trước khi Đặc San An Phong “Về Nguồn” 
chính thức chào đời, hai anh Nguyễn Hùng Cường và 
anh Nguyễn Hữu Tâm, đại diện cho hai miền Nam, 
Bắc, đã cùng âm thầm thiết kế một buổi “ra mắt” Đặc 
San đồng thời mừng (sớm) lễ Thánh Anphongsô một 
lần... cho tiện trên San Jose... 

Nhóm Nam Cali với con ngựa sắt vượt đường xa “Bắc tiến”

Bởi thế, sáng Thứ Bẩy, ngày 15-07-2015, một phái 
đoàn Cali với số người vừa đủ số ghế được phép an tọa 
trên một chiếc xe “Van” - Cường, Lân, Lễ, Mỹ, Phục 
và Vũ - đã lên đường trực chỉ San Jose. Dĩ nhiên trong 
xe không thiếu các “món ăn tinh thần” lẫn “vũ khí” cho 
một trận “khilikhitô” mà ai cũng đã tưởng sẽ “hoành 
tráng” thâu đêm suốt sáng giữa những bạn hữu tri kỷ 
lâu ngày chưa tái ngộ.

Sau 6 giờ rong ruổi, cuối cùng “Ngưu lang Chức nữ” đã 
gặp nhau

(Từ trái: “Đàn anh” Phò, Vũ, Phục, Bính, Mỹ, Lân, Tâm, 
Lễ)

Tôm hùm San Jose ngon, nhưng tình tri kỷ ngon hơn gấp 
bội (Từ trái: Phục “đen”, Bính “sẹo”,

đàn anh Vĩnh Phiếu, Vũ “Hội trưởng Nam Cali”, Mỹ “Ký 
quèn”của phóng sự này)

SINH HOẠT NAM CALI
Món Quà Chia Sẻ

Ký Quèn... ghi
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Ngày mong đợi đã đến: “Quan viên Hai Họ” trước tấm 
bảng “đứa con tinh thần”  (Từ trái: Vũ, Bính, Đàn, Mỹ, 
Tâm “Hội trưởng Bắc Cali”, Sử, Cường,  Phục, Lân, Lễ 

(trên sàn nhà)

4 Sơ Mến Thánh Gía Cái Mơn từ quê nhà qua du học, 
chụp lưu niệm trước “bức tường chắn gió” của “ta ru” 

CĐT.
   Quả đúng khi gặp nhau; mọi người tay bắt mặt mừng 
trong tâm trạng... ngỡ ngàng. Sở dĩ có cảm xúc này bởi 
vì nhìn nhau mà xót xa, không dám tin ngay sự chính 
xác giữa người và tên; trái lại phải rụt rè: “Anh Bính 
đây hả? “ - “Mỹ phải không?”... Thời gian xa cách 
đã quá lâu, nay ai cũng đã có... tuổi thượng thọ. Thế 
nhưng, mọi người đã nhanh chóng nhập vào “chuyến 
xe hồi hương” để rồi trao đổi như pháo nổ về đủ thứ 
chuyện xưa và nay. 
   Nguyễn Công Bính tự Bính Sẹo, nay là Luật Sư 
Nguyễn Công Bình nổi tiếng ở Thung Lũng Hoa Vàng 
với mái tóc gần trắng trọn vẹn, với cặp kính to tròng, lại 
có vẻ đạo mạo. Bình dành cho “phái đoàn Nam Cali” cả 
một cái nhà rộng trống đồ đạc. Anh Nguyễn Hữu Tâm, 
Hội Trưởng đã ân cần lo cho chúng tôi ngay từ giây 
phút chúng tôi bước xuống xe. Rồi lần lượt các anh em 
khác cũng đến, mang theo cả một tấm chân tình và sự 
niềm nở. Nào Vĩnh Phiếu, Lê Văn Đàn, nào Phạm Đình 
Lý, Lê Phước Phò, nào Nguyễn Xuân Sử, Nguyễn Duy 

Hinh, Nguyễn Minh, nào Võ Thành Tuấn, Đoàn Ngọc 
Hoàn và Phạm Khoản.... 
   Chúng tôi đã được biệt đãi một bữa cơm chiều tại 
một nhà hàng sang trọng ở trung tâm San Jose. Thế 
nhưng sự “chiêu đãi đầy... ấn tuợng” này đã vô tình 
“phá vỡ” chương trình của  phái đoàn Nam Cali về một 
cuộc “chiến đấu” thâu đêm để hy vọng được sống lại 
với biết bao kỷ niệm dấu ái thuở còn ôm ấp lý tưởng 
Duc In Altum. 
   Sáng hôm sau Chủ Nhật, chúng tôi được hội tụ thêm 
với các anh Huỳnh Văn Lạc, Lại Quốc Hùng, Lê Văn 
Phó, Vũ Đình Thiệp, Dương Văn Khánh, Nguyễn Văn 
Đức, Đinh Quang Lương, Lê Văn Phúc... và đặc biệt 
một “lực lượng hùng hậu” Con Dâu Nhà Dòng với đàn 
con cháu. Ngoài ra 4 “sơ” Dòng MTG Cái Mơn mới từ 
Việt Nam qua du học cũng tới, trước để tham dự Thánh 
Lễ tại gia do một Cha tạm gọi là “cây nhà lá vườn”.... 
chủ tế, sau chung vui với Gia Đình Cựu Đệ Tử...

“Bắc-Nam một nhà” trong ngày Giỗ Thánh Tổ Anphongsô
tại San Jose “Thung lũng Hoa vàng”- 16/7/2015

 
   Tới đây, Ký Quèn tôi mạn phép ngừng lại để nhường... 
giấy cho anh Hội Trưởng Nguyễn Hữu Tâm tường trình 
tiếp qua một e-mail đề ngày 30-07-2015: 

   “Trước hết, nhờ ơn Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp qua 
lời cầu bầu của Thánh Tổ An Phong, chúng ta đã có 
một cuộc hội ngộ anh em rất thân tình và ý nghĩa. Ngoài 
việc ra mắt đặc san An Phong 2015 mà mọi người đều 
khen ngợi là đặc sắc về nội dung lẫn hình thức, các anh 
còn cùng chúng tôi chía sẻ một không khí anh em đồng 
môn đặc biệt mà chỉ có các đệ tử của cha thánh An 
Phong mới có... Biết bao nhiêu kỷ niệm và tâm tình cần 
chia sẻ mà rất tiếc chỉ có một buổi gặp ngắn ngủi không 
thể nào cho đủ... Dù sao buổi họp mặt mừng Lễ Thánh 
Tổ sớm tại Bắc Cali năm nay  là một thành công lớn và 
là một kỷ niệm đẹp đáng nhớ mãi của chúng ta. Cám ơn 
quý anh đã góp phần trong kỷ niệm đẹp này. Hy vọng 
chúng ta sẽ còn có nhiều kỷ niệm đẹp với nhau nữa!”...
   Trong dịp hội ngộ này, nhiều “tư tưởng lớn đã gặp 
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nhau” khi anh em trao đổi ước ao toàn thể Cựu Đệ Tử 
trên khắp nơi có được một Đại Hội Thế Giới. Ở Việt 
Nam? Tại Úc hay bên Mỹ? Ừa, tại sao không nhỉ? Các 
trường học của miền Nam trước 1975 đã làm được, tại 
sao lực lượng “ta-ru” lại không? Thiết tưởng vấn đề chỉ 
ở nhóm nào xướng lên thôi. Thời gian trôi tựa “bóng 
câu qua cửa”, nếu không ”nhanh tay lẹ con mắt”, thiết 
tưởng ai rồi cũng sắp “mỏi gối chân chồn” chẳng thể 
còn xê dịch được xa xôi nữa. 

Mừng Lễ Thánh Tổ Anphongsô và “Ra Mắt” Đặc 
San An Phong 

   Hôm nay, ngày 2 tháng 8, gần như ở khắp thế giới, 
những nơi có DCCT đều cùng cử hành lễ kính Thánh 
Tổ Anphongsô. Hội CĐT-Nam Cali cũng đã rủ nhau trở 
về “Nhà Mẹ” - ở Long Beach để dự ngày kỷ niệm trọng 
đại này. Năm nay đặc biệt hơn mọi năm vì có sự hiện 
hiện của Cha Giuse Trần Sĩ Tín, CSsR, một vị linh mục 
vẫn được gọi là “Tông Đồ Người J’Rai”, mới từ Việt 
Nam sang Hoa Kỳ thực hành công tác Mục Vụ.

   Bởi nguyên tắc “tiên khách hậu chủ”, Cha Bề Trên 
Nguyễn Quốc Dũng đã “nhường” chức vị Chủ Tế thánh 
lễ cho cha Tín. Đặc biệt, Ban Chấp Hành cũng đã cố 
gắng “khiêng” Cha Phêrô Phan Phát Huồn trên chiếc 
xe lăn đến chung vui với gia đình CĐT, vì thế Cha cũng 
đồng thế Thánh Lễ.

Thánh lễ sau cùng của Cha Giáo Phan Phát Huồn (ngồi xe 
lăn) tại tu viện ĐMHCG, Long Beach, ngày 1 tháng 8 năm 
2015, tức 2 tháng rưỡi trước khi ngài về với Chúa.Người 

trên xe lăn bên trái là chị Thúy, cựu thủ quỹ của Hội.

   Trong phần “Chia Sẻ Lời Chúa”, Cha Tín đã nhắc 
nhiều đến tình yêu thương dưới mái Đệ Tử Viện, đến 
công lao dưỡng dục của Nhà Dòng... rồi tới nghĩa vụ 
của một tu sĩ DCCT lẫn của một CĐT đối vời những 

kẻ tất bạt, những người bị xã hội bỏ quên, nghèo đói từ 
về cơm ăn áo mặc tới cả Lời Chúa, điển hình là những 
đồng bào J’Rai...

   Sau thánh lễ, mọi người được mời lên lầu, “hội quán” 
của Tu Viện để tham dự chương trình “ra mắt Đặc San 
An Phong Về Nguồn”” và dùng cơm trưa.

Lưu niệm tại Tu viện ĐMHCG (Từ trái: Mỹ, Vũ, Cha Trần 
Sỹ Tín (với Đặc San An Phong Về Nguồn 2015 trong tay), 

Cha Bề trên Nguyễn Q. Dũng, Cường)

 Mở đầu, hai anh Đào Quang Mỹ và Nguyễn Hùng 
Cường, đã lần lượt trình bày về tiến trình hình thành 
Đặc San (vỏn vẹn trong 5 tháng), về hình thức và nội 
dung Đặc San. Tuy vậy, phải chính thức cầm trên tay 
cuốn Đặc San, người ta mới cảm nhận đây quả là một 
công trình có một không hai, chẳng những quá đồ sộ về 
hình thức (dày 504 trang) mà còn vô cùng phong phú 
về nội dung với biết bao tư liệu, hình ảnh, bài vở... liên 
quan đến Dòng CCT, đến Đệ Tử Viện và bao quát cả 
một bầu trời dĩ vãng, trải dài suốt 86 năm, tức là từ ngày 
DCCT được chính thức thành lập (1929) cho tới hiện 
nay. Cho dù bất mãn, bất bình cỡ nào về bất cứ nguyên 
nhân gì hoặc vì cá nhân, tư lợi hay bởi tham vọng cộng 
đồng... người ta cũng phải khách quan, công bằng và 
thành thật công nhận cuốn Đặc San thật sự là một kết 
quả lớn lao, vô cùng hữu ích và ý nghĩa... vốn xứng 
đáng được ca ngợi và cảm phục.

   Riêng Ký Quèn tôi, mạn phép lợi dụng trang giấy này 
để gửi lời CẢM TẠ đến Ban Thực Hiện Đặc San, đến 
quí vị “Đầu Cầu” và quí vị Mạnh Thường Quân... Tuy 
nhiên trên hết và trước nhất vẫn là Đội Ơn Thiên Chúa 
Toàn Năng - Amen!
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Mẫu số chung của CĐT & Tu sĩ DCCT: Khi họp mặt, cứ 
hát thoải mái, hát mệt nghỉ, ngôn ngữ nào cũng hát được 
và nếu cần thì hát “nằm lòng”, không cần tập dượt. Hai 

chiếc “áo chùng thâm” là Cha John Trần Quý và Cha Trần 
Sỹ Tín “J’Rai”.

   Bà con đã được phục vụ các món ăn tuy đơn giản 
nhưng vì đang đói, nhất là bởi lòng cảm thông, tình 
thân ái đối với Quỹ “nghèo nàn” của Hội nên đa số 
“phe ta “ vẫn thưởng thức ngon miệng... Một chương 
trình văn nghệ “bỏ tuí” đã diễn ra với sự đóng góp quí 
báu của Cha Giuse Trần Sĩ Tín. Với cây guitar trên tay, 
Cha và các “nghệ sĩ... vịn” đã ca “mệt không nghỉ” các 
bản thánh ca, trong đó đa số do chính Cha và các Cha 
đồng song như Thành Tâm, Hồng Đức sáng tác. Mọi 
người như đã quên hết hơi nóng trong căn phòng chật 
chội, quên hết mọi sự phiền toái nhỏ nhặt kể cả các thứ 
“chuyện nhỏ” khi nghe Cha Tín say sưa trình bày các 
bài ca bằng tiếng J’Rai.
   Ngoài ra, Cha Tín nhân dịp này cũng đã tặng bà con 
món quà đặc biệt do chính tay Cha sáng tạo: Tác phẩm 
“Hạt Giống Kitô Trong Đất J’Rai”.
   Mãi đến hơn 2 giờ chiều, mọi người mới bắt tay từ giã 
nhau ra về trong tiếng cười nói vui vẻ tuy dưới bầu trời 
cuối Hè nắng chang chang...

Với Hội Ân Nhân, tham dự Lễ Thánh Giêrađô                        
   Sáng Chủ Nhật -11/10/2015, khoảng trêm 20 anh chị 
em CĐT-Nam Cali đã đến Trung Tâm Công Giáo Việt 
Nam  để tham dự lễ kính Thánh Giêrađô, Bổn Mạng 
Hội Ân Nhân DCCT tại Việt Nam ở Hoa Kỳ. 
Sau phần chào mừng quan khách, anh Hội Trưởng 
Huy đã tường thuật về những sinh hoạt của Hội ở các 
tiểu bang Hoa Kỳ trong năm qua cũng như một số tin 
tức liên quan đến Tỉnh Dòng Việt Nam. Tin gây phấn 
khởi nhất cho “thính gỉả” hiện diện, đó là tổng số ngân 
khoản mà quí ân nhân đã đóng góp cho Hội để yểm 
trợ  các hoạt động tông đồ của Tỉnh Dòng: 209,000-
USD. “Deo Gratias!”

   Cha Đoàn Văn Bảo từ Việt Nam qua, đã giảng thuyết 
về đề tài “Thánh Giêrađô hay làm phép lạ và những 
nhân đức của ngài”.  Đối với CĐT, những người đã 
từng say mê cuốn Tiểu Sử Thánh Giêrađô Majella khó 
nghèo”, dĩ nhiên biết nhiều về những phép lạ của Thánh 
Nhân, vậy mà khi nghe cha Bảo kể lại, vẫn thấy... đã! 
Về những nhân đức của thánh Giêrađô thì chết cũng 
không quên đức Vâng Lời của ngài. Lòng yêu Chúa, 
thương người nghèo, kẻ tất bạt của thánh Giêrađô thật 
cao vời quá, “ấn tượng” quá... để rồi chúng ta có cố 
gắng noi theo Gương Sáng mà thánh Giêrađô trọn đời 
vẫn là nêu Gương Sáng cho chúng ta vậy.

Từ trái: Cha Hào, Cha Bảo, Thầy Sáu, Cha Hân 
(Linh hướng Hội Ân Nhân),Cha Bích và Cha Bảo (cả 2 từ 

VN qua)

   Trong phần Thánh Lễ: Cha Linh Hướng Trần Hân, 
CSsR, của Hội,đã chủ tế và cùng đồng tế với quí Cha 
DCCT-VN: Cha Hào, Cha Bảo, Cha Bích - ở Hoa Kỳ: 
Cha Trần Quốc Bảo và một thày Phó Tế (mà mỹ danh 
tôi đã được nghe nhiều lần, vẫn cứ quên!). Ca đoàn 
thuộc giáo xứ Costa Mesa đã “hoàn thành tốt” nhiệm 
vụ khiến ai cũng cảm thấy thật sự: “Hát là hai lần cầu 
nguyện”. Trong phần “chia sẻ Lời Chúa”, cha Bích đã 
dựa vào “gương” người thanh niên đầy thiện chí, từ tâm 
nhưng giầu có và vì thế không thể “về phân chia hết tài 
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sản rồi theo Chúa”... để phân tích “hai thái cực” giầu 
- nghèo, nhất là ở VN hiện nay. Trong phần kết luận 
của bài giảng, Cha Bích kêu mời moị người dành trọn 
mọi sự hy sinh, tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa đồng 
thời yêu thương, giúp đỡ những người nghèo khổ, đơn 
côi, bệnh tật, già nua... theo như tôn chỉ của Thành Tổ 
Anphongsô DCCT và gương thánh Giêrađô...
-Phần kết lễ dành cho việc cầu nguyện cách riêng cho 
các hội viên qua đời, thực hiện nghi thức Chúc Phúc 
Lành cho các thai phụ và trẻ em hiện diện theo thánh 
tích thánh Giêrađô.
   Ngoài ra, mọi người bất kể lớn, bé đều được tặng “bánh 
Giêrađô”. Không hiểu vì đang... đói hay vì tin rằng “ăn 
bánh làm phép” này sẽ đuợc thánh Giêrađô ban cho sức 
khỏe hồn, xác... mà ai cũng “thanh toán”... gọn và đẹp 
chiếc bánh.
   Cơm trưa. Ban Tổ Chức lo lắng thật đầy đủ, phục vụ 
rất chu đáo. Phần ăn gồm nào xôi, chả lụa, nào bánh giò, 
bánh cam và trái cây “tráng miệng”... Phần nước uống, 
ngoài những chai nuớc lọc tinh khiết còn có sữa đậu 
nành. Khi được mời sữa,  một vài “cụ ông” đã trả lời: 
“Cám ơn! Ở cả hai lứa tuổi, ấu thơ và cao niên, tôi đều 
đã bị bắt... cai sữa rồi!”

Đến hẹn lại lên, mỗi năm một lần, các tu sĩ DCCT, các Hội 
viên, Gia Đình CĐT Nam Cali,  và thân hữu mừng lễ thánh 
Giêrađô Bổn Mạng của “Hội Ân Nhân DCCT tại Việt Nam 

ở Hoa Kỳ”

   Trong phần văn nghệ, Hội CĐT mình đóng góp 2 bài 
đồng ca vui nhộn do Đào Quang Mỹ “tái chế”: Này Bạn 
Hiền (nhạc điệu theo bài Hè Về) và Tình “Cơm”/”Phở” 
(theo điệu bài dân ca “Cái Trống Cơm”). Các Cha 
cũng đã anh dũng lên hát - “chịu chơi” mà! - nhưng hát 
“cơm” và “phở” xong, có Cha liền “thành khẩn khai 
báo”: “Kẹt cho các Cha quá!”

   Đại Hội kết thúc vào khoảng 2 giờ chiều. 

Cựu Đệ Tử và “Con dâu” Nhà Dòng cùng 3 Cha
(Bảo, Bích, Bảo) hát phục vụ mệt …không nghỉ

Vĩnh biệt Antôn CĐT NGUYỄN VĂN LONG
   Antôn Nguyễn Văn Long cũng đã một thời giữ trách 
nhiệm lèo lái Hội CĐT-Nam Cali. Cuối nắm 2014, anh 
Long đã bị “stroke” khi ở Việt Nam. Đầu tháng 8 năm 
2015, bệnh tình thuyên giảm nhiều nên Long được bào 
huynh là Linh Mục Giuse Tiến Lộc đưa trở về Hoa Kỳ. 
Thế nhưng chỉ hơn một tháng sau, bệnh tái phát để rồi 
anh Long đã ra đi vĩnh viễn vào tối ngày 26-09-2015.

Nguyễn Văn Long, bay từ Việt Nam về Mỹ, đang “hồi 
phục” tại nhà dưỡng bịnh ở Nam Cali

 
Đầu tháng 8/2015, Nguyễn Văn Long tỉnh “như sáo” đang 
chia sẻ những ngày tháng trị bệnh ở Việt Nam, nhưng chưa 

đầy 2 tháng sau anh đã về với Chúa (29/9/2015)
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   Hội CĐT Nam-Cali chiều ngày 30-09-2015, đã đến 
viếng linh cửu và cầu nguyện cho linh hồn cố CĐT 
Antôn Nguyễn Văn Long. Phần kinh nguyện do anh 
Nguyễn Hùng Cường hướng dẫn, đặc biệt với Chuỗi 
Lòng Chúa Thương Xót. Tiếp theo, anh Hội Trưởng 
Phan Xuân Vũ đã thay mặt Hội lên “diễn đàn” phân 
ưu cùng tang quyến, cách riêng với cha Yuse Tiến Lộc. 
Bài điếu văn rất xúc tích, diễn tả lòng thương tiếc của 
những người cựu đồng môn, đồng song vốn cùng lý 
tưởng “Duc In Altum” với người quá cố... Anh Hội 
Trưởng cũng đã trao tặng tang quyến “Bảng Thánh Lễ 
Đời Đời dành cho linh hồn Antôn”...

            RIP – Đồng môn CĐT Antôn NGUYỄN VĂN LONG

Giám mục Hoàng Đức Oanh (Kontum) và bào huynh “Tiến 
Lộc”  trước di ảnh của Long tại Nhà Quàn Tu viện Saint 

Patrick, Nam Cali

   Trước khi ra về, anh chị em hội CĐT đã lên đứng 
quây quần bên linh cửu và ảnh thờ của cố CĐT Nguyễn 
Văn Long để cùng hát: “Ớ Đệ Tứ” - và “O Ma Mère”... 
những bài hát mà anh Trần Quang Phục đã nhấn mạnh 
rằng “anh Long cũng đã từng hát cả trăm lần dưới mái 

Đệ Tử Viện”... Dường như giọng ca nào cũng chất  chứa 
xúc động và nhiều cặp mắt ngấn lệ... Rồi, từng ngừơi 
đã thắp nhang, cúi đầu chào trước di ảnh: “Vĩnh biệt 
Long, nhé!”
   Hôm sau, đúng giữa trưa ngày đầu tháng Đức Mẹ 
Mân Côi, linh cửu của Long đã được con, em ruột và 
em rể, cháu, cả thảy 8 người đưa vào thánh đường Saint 
Columban. Ca đoàn cất tiếng: “Đi về nhà Chúa, tim con 
hoan lạc Chúa ơi...”. Lời bài thánh ca đầy ý nghĩa hân 
hoan và hy vọng, nhưng cung điệu sao buồn thế!

Hai Đức Giám mục và các Cha đồng tế lễ An Táng
của Long tại thánh đường Saint Columban, Nam Cali

   Nghe bài điếu văn của vị đại diện giáo xứ Saint 
Columban, người ta ắt hiểu nguyên do đám tang Long 
đã có đông người tiễn đưa: Thuở sinh thời, Long đã hết 
mình hoạt động cho cộng đồng Dân Chúa, nào là thành 
viên Cursillo, nào Hiệu Trưởng trường Việt Ngữ, nào 
điều hành hội Thiếu Nhi Thánh Thể... Đó là chưa kể 
các sinh hoạt xã hội, văn hóa, thiện nguyện khác của 
Long. Đây chính là kết quả của Tình Người. Và đối với 
phần thiêng liêng, chắc chắn “Chúa ôi, bao nhiêu mến 
thương ngập trời!”
   Cử hành Thánh Lễ đồng tế, qua lời giới thiệu của cha 
Trịnh Minh Thái, Phó Quản Nhiệm St. Columban, gồm 
2 Giám Mục (Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá 
Giáo Phận Orange County, California và Hoàng Đức 
Oanh, Giáo Mục Giáo Phận Kontum, VN), các cha 
DCCT thuộc Giám Tỉnh VN: Cha Tiến Lộc, bào huynh 
của Long, cha Hân, cha Hào, cha Bảo - đặc biệt cha 
Trần Quí, một CĐT DCCT... thầy Phó Tế Huy, đồng 
song của Long.  
   Trong phần Kinh Tiễn Đưa cuối cùng (làm phép quan 
tài), cha Tiến Lộc đã đọc những lời kinh phù hợp với 
truờng hợp an táng của Long: Hỏa thiêu. “..... thân xác 
từ tro bụi laị trở về với tro bụi... nhưng phần Hồn đã 
được Chúa nhân từ đón vào Thiên Đàng”...
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Linh cửu của Long được đưa về hỏa táng tại Melrose 
Abbey Memorial Park. Tang quyến tháp tùng linh cửu, 
trong khi phần đông thân bằng, bạn hữu, đồng môn, 
đồng song, đồng nghiệp.... đứng nhìn theo mà rưng 
rưng giọt lệ trong tâm tưởng.

Tang lễ Cha Cố Phêrô PHAN PHÁT HUỒN 

   Đúng lễ thánh Giêrađô của DCCT, ngày 16-10-2015, 
cha Phêrô Phan Phát Huồn đã vĩnh biệt cõi trần tại một 
viện dưỡng lão, hưởng thọ 89 tuổi.
   Được biết, ngoài thời gian làm Cha Phó của Đệ Tử 
Viện Sài Gòn, Cha Cố Phêrô còn biên soạn công phu 
tập sách Việt Nam Giáo Sử (Quyển I: 1958 - Quyển 2:  
1962 - Năm 2001 được dịch sang Anh ngữ: “History 
of the Catholic Church in Vietnam”). Cha đã phục vụ 
18 năm trong Quân Lực VNCH với chức vị Tuyên Úy. 
Sau quốc biến 1975, Cha bị đầy đọa trong các nhà tù 
Việt cộng suốt 13 năm trường. Được thả về, Cha không 
ngừng làm Mục Vụ “chui” cho tới năm 1992 Cha đến 
Hoa Kỳ theo diện HO. Ở hải ngoại, tuy sức khỏe sa 
sút, Cha Cố Phêrô vẫn không ngừng phục vụ Thiên 
Chúa và Nhà Dòng qua các công việc Chủ Bút nguyệt 
san Đức Mẹ HCG, chương trình phát thanh ĐMHCG, 
Linh Hướng cho trình Truyền Hình Ánh Sáng Niềm 
Tin. Cuốn hồi ký “Aka và Thập Giá, Ai thắng Ai?” 
(1994) của Cha đã cho độc giả thấy rõ cuộc sống đầy 
đau thương của Cha trong suốt 13 năm trong 7 “trại cải 
tạo” từ Nam ra Bắc của chế độ độc tài và vô nhân đạo 
của Việt Cộng.

Cha Cố Phêrô PHAN PHÁT HUỒN (1926-2015), Hy lễ 
một đời “vì Chúa Cứu Thế và cho mọi người”

Gia Đình CĐT Nam Cali chịu tang Cha Phêrô

Các Thầy từ Tu viện Giêrađô, Baldwin Park
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Cha Giám Phụ Tỉnh Nguyễn Phi Long và quý Cha trong 
nghi thức hạ huyệt

Cha Nguyễn Quốc Dũng, Bề Trên Nhà Long Beach, chủ tế 
nghi thức hạ huyệt

           Kể từ khi tin buồn về sự “ra đi vĩnh viễn” của Cha 
Cố Phêrô được loan tải đến các CĐTT khắp nơi, Hội 
CĐT-Nam Cali đã nhận đuợc cả thảy 25 điện thư với 
nội dung “đề nghị anh em CĐT- Nam Cali đại diện toàn 
thể CĐT để vĩnh biệt Cha Phêrô Phan Phát Huồn”. Vì 
thế chiều Thứ Sáu, ngày 23-10-2015, gần 50 CĐT cộng 
với các “con dâu Nhà Dòng” đã qui tụ chung quanh 
linh cửu của Cha Cố Phêrô. Ai cũng trong y phục đen 
và mang chiếc khăn tang trên mình, nhưng trên hết vẫn 
là một tâm tình thương nhớ Cha. Một nghi thức “vĩnh 
biệt” tuy đơn giản nhưng tràn đầy ý nghĩa và sâu đậm 
tình-cha-con: Mở đầu, với chuỗi Lòng Chúa Thương 
Xót, Hội CĐT đã sốt sắng và tha thiết kêu xin Chúa 
nhân từ, xót thương mà xóa bỏ mọi điều sơ suất của Cha 
Cố Phêrô, một vị Linh Mục đầy nhiệt huyết với trách 
nhiệm giáo huấn các “mầm non Thừa Sai DCCT”, hăng 
say với trách nhiệm đối với Giáo Hội và Tổ Quốc - Tiếp 
đến, bài điếu văn được đọc lên bằng một giọng thảm 
sầu. Và rồi anh em CĐT như cùng rưng rưng dòng lệ 
khi đồng ca những bản nhạc mà chính Cha Cố Phêrô đã 

tập luyện cho, nào “Mon Rédempteur”, “Oh Ma Mère”, 
nào “Ớ Đệ Tử” - và cuối cùng là “Salve Regina” như 
một lời cầu chúc: “Cha ơi, Cha ngủ ngon và vĩnh viễn 
bình an trong tay Mẹ Maria, Cha nhé!”...
Thứ Bẩy, 24-10-2015, từ sáng sớm ngôi nhà nguyện 
DCCT Long Beach đã đông ngườì. Nhiều anh em CĐT, 
có lẽ cũng tối thiểu 25 người, đã có mặt và ai cũng vẫn 
đeo quanh cổ chiếc khăn tang. Đúng 10 giờ, Thánh Lễ 
do Cha Đaminh Nguyễn Phi Long, Bề Trên Phụ Tỉnh 
DCCT chủ tế cùng với 12 Linh Mục vừa thuộc DCCT, 
vừa là “khách” đồng tế. Đặc biệt là sự hiện diện của 
Cha John Trần Quí, một CĐT như chúng ta, hiện là 
Linh Mục Chánh Xứ St. Lucy. Tiếc là thánh đường quá 
nhỏ khiến nhiều người dự lễ đã phải đứng ở ngoài sân, 
dưới trời nắng gắt.
           Sau thánh lễ, một hàng xe cả gần chục cây số 
nối đuôi nhau tiến ra nghĩa trang Queen Of Heaven, 
dưới sự hướng dẫn của 4 cảnh sát viên. Cha Cố Phêrô 
“an nghỉ ngàn thu” bên cạnh hai “người anh em 
DCCT” đã được Chúa đón về trước là Cha JB Vũ Minh 
Nghiễm CSsR và Thày Edmond Võ Thanh Hà. 
           Nghi thức mai táng do Cha Bề Trên DCCT Long 
Beach thực hiện. Sau cùng, trước khi ra về, ai cũng đến 
đến trước linh cửu Cha Cố Phêrô để đặt một bông hoa 
và lạy chào vĩnh biệt.
           Cha ơi, chúng con vĩnh biệt Cha!... “Salve 
Regina”... Cha ạ, chúng con vẫn tiếp tục hát bản thánh 
ca tuyệt diệu này cho tới mãn đời CĐT của chúng con 
- hát cùng với Cha. Cha hãy “ngủ ngon, ngủ bình an” 
trong sự chở che của Đức Mẹ như xưa Cha vẫn từng 
nhắc nhở chúng con trước khi lên giường. Nay Cha đã 
thật sự an nghỉ trong tay Đức Mẹ: Queen of Heaven. 
Nữ Vương Thiên Đàng!...

“Ra mắt” cùng Cha Tân Linh Hướng 
            Bất cứ hội đoàn nào nếu đã mang danh Công Giáo 
hẳn đương nhiên phải có một Linh Mục Linh Hướng để 
dẫn đường chỉ lối cho tiến bước tốt đẹp trên... linh đạo. 
Hội CĐT, tức đoàn thể của toàn những kẻ “ta-ru” thứ 
thiệt thì sự cần thiết một Cha Linh Hướng lại càng lớn 
lao vô biên cương. 
 Hội CDT-Nam Cali từ ngày được thành lập, đã 
từng có quí Cha Linh Hướng: Phêrô Đinh Ngọc Quế 
CSsR, Giuse Châu Xuân Báu CSsR và John Trần Quí. 
Mà “mỗi Cha mỗi vẻ mười phân vẹn mười”. Thế nhưng, 
tới tháng 7 năm ngoái, Cha John Trần Quý đã “rút lui có 
trật tự” chỉ vì quá bận rộn với chức vị mới: Chính Xứ 
StLucy. Oai “hết ý”! Từ đó Hội CĐT Nam Cali y chang 
cảnh “rắn không đầu”. Hết Ban Phục Vụ lại Ban Chấp 
Hành đã chậy hết đầu nọ, đầu kia để xin một Cha Linh 
Hướng nhưng lần nào cũng “tay trắng vẫn hoàn trắng 
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tay”; từ hết “ngoại giao” lại “đi đêm” từng Cha nhưng 
vẫn “mộng không thành”. Chỉ bởi một nguyên nhân: 
Cha nào cũng đã “quá tải” trách nhiệm trên vai. Nào 
ngờ, nhân tang lễ Cha Cố Phêrô Phan Phát Huồn, BCH 
được “dịp may hiếm có” để “tâm sự vụn” với Cha Giám 
Phụ Tỉnh Đa Minh Nguyễn Phi Long, bèn thở than về 
hoàn “mồ côi Cha Linh Hướng”. Cha Giám Phụ Tỉnh 
mỉm cười - ý như muốn nói: “Chuyện nhỏ!” - rồi cho 
biết kể từ nay Giám Phụ Tỉnh sẽ bổ nhiệm các vị Linh 
Hướng; các đoàn thể, tổ chức trực thuộc sẽ không cần 
vất vả chậy ngược chậy xuôi tìm kiếm như trướv kia 
nữa. “Được lời như mở cõi lòng”, thế là BCH tuy trong 
lòng đang đau buồn về sự “ra đi vĩnh viễn” của Cha 
Giáo Huồn, nhưng vẫn vui sướng “quá cỡ thợ mộc” về 
lời hứa của Cha Giám Phụ Tỉnh. 
 Không đầy 10 ngày sau, BCH nhận được văn 
thư đề ngày 24-10-2015 của cha Giám Phụ Tỉnh báo 
tin: Linh Mục Phao-Lô Nguyễn Văn Thạch, CSsR, đã 
được chỉ định làm Cha Linh Hướng cho Hội CĐT-Nam 
Cali. 
Được biết Cha Thạch hiện là Bề Trên Tu Viện Thánh 
Giêrađô DCCT Baldwin Park kiêm “chủ chăn” một 
giáo xứ. Nói tóm tắt, Cha Thạch thật tình cũng đã bận 
tối tăm mặt mũi nhưng vì đức vâng lời, ngài đã “xin 
vâng” gánh thêm chức vụ Linh Hướng.

Từ trái: Hội trưởng Vũ, Cha Thạch, Hội Phó/Thư Ký Mỹ, 
Thủ Quỹ Hải

           BCH với tâm tư “hồ hởi phấn khởi” muốn chạy 
ngay lên Baldwin Park để “chúng con xin phép... chào” 
Cha, nhưng phải... điều đình mãi mới được chấp thuận 
một cuộc gặp gỡ vào chiều mùa Đông 19-11-2015. Và 
bởi lần đầu “ra mắt” Cha nên BCH cũng muốn có chút 
gì đặc biệt để cha-con vừa nhâm nhi vừa tâm tình với 
nhau. Nào ngờ, đụng vào “sự thật” mới... “tá hỏa tam 
tinh”: Cha tuyệt đối không bia rượu. Ngày ngày cha 
chỉ lai rai “oak meal” thay thế cơm... cổ truyền nhưng 

không thịt, cá thứ thiệt, chỉ “qua loa rờ măng” với thứ 
bột-giả-thịt (nhưng không phải kiểu... giả cầy) mà thôi 
cộng với rau trái. Hèn chi nhìn Cha, dường như ai cũng 
có cảm tưởng ngài thật sự trẻ hơn... tuổi thật. Có lẽ Cha 
Thạch chưa vượt qua con số “6 bó”. BCH ngỏ ý muốn 
dành cho Cha một buổi đón tiếp “hoành tráng” nhân 
mùa lễ Thanksgiving, nhưng Cha lắc đầu: “Đừng rắc 
rối làm gì, cứ đơn giản thôi”. Đặc điểm nữa ở Cha Tân 
Linh Hướng là ngài lúc nào cũng... “tươi như hoa”, cười 
nói thoải mái. Quả đúng như trong văn thư bổ nhiệm, 
Cha Giám Phụ Tỉnh đã viết rất chí lý: “Với tinh thần 
hăng say và dấn thân sẵn có của Cha, chắc chắn Cha 
sẽ mang lại cho Hội Cựu Đệ Tử Nam California một 
bầu khí và nhiệt huyết mới trong sứ mạng “ra khơi thả 
lưới”của Hội ở giữa đời, trong khi vẫn giữ được tình 
thân huynh đệ quý báu với Nhà Dòng tại Hải Ngoại”.
Lợi dụng buổi gặp gỡ lần đầu này, anh Hội Trưởng 
Phan Xuân Vũ đã tường trình với Cha Tân Linh Hướng 
về hiện trạng của Hội cùng những dự tính tương lai. 
BCH cũng ký tặng Cha một cuốn Đặc San An Phong 
“Về Nguồn” 2015. Ngài tỏ vẻ “chịu” lắm!
   Sau mục dùng bữa - thức ăn thì cấp “thường 
thường bậc trung”, nước thì loại... nước lọc trong chai 
- cuối cùng BCH đã đề nghị lấy buổi “Hát vọng Giáng 
Sinh” làm “dịp may hiếm có” để toàn thể Hội CĐT 
được dịp gặp Cha cho thỏa tấm lòng chờ mong, vậy 
mà Cha Tân Linh Hướng vẫn khuyên: “Đơn giản thôi 
nhé! Đơn giản thôi nhé!”. Tuy nhiên đã hơn một năm 
Hội vắng bóng Cha Linh Hướng, bởi thế chương trình 
đón tiếp vào ngày 19 tháng 12 tới đây nếu có linh đình 
“vượt chỉ tiêu”, âu cũng là lẽ thường tình và mong được 
Cha... thông cảm.  
 BCH khi từ giã Cha để ra về thì trời đã tối mịt, 
gió mùa Đông thổi mạnh mà dường như ai cũng vẫn 
cảm thấy... ấm, có lẽ bởi bên tai còn văng vẳng tiếng nói 
và giọng cười thân thương của Cha Tân Linh Hướng 
Phaolô Nguyễn Văn Thạch.
                                    
Họp mặt thông thường gặp khách quý thành phi 
thường! 
 Quá đúng! Trưa Chủ Nhật, ngày 06-12-2015, 
thật tình phiên họp này, tại tư gia anh Nguyễn Hùng 
Cường, Ban Chấp Hành đã dự trù cả tháng trước mà 
theo “Chương Trình Nghị Sự” chỉ để bàn thảo về các 
công việc sửa soạn cho buổi Mừng Lễ Giáng Sinh, 
nhân thể duyệt xét bài vở cho tập san An Phong-Bính 
Thân: “Mẹ và Mùa Xuân”. Và để có thể được thêm 
nhiều ý kiến - theo kiểu mẫu “Một cây làm chẳng nên 
non; ba cây chụm lại thành hòn núi cao” - BCH cũng 
đã mời thêm một số “quí nhân” vốn năng nổ từ trong... 
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trứng nước, như các anh Đỗ Duy Chí, Lương Thế Vinh, 
Nguyễn Văn Bách, Vũ Huy Thông, Phan Ngọc Sơn, 
Bùi Thiên Khuê, Trần Quang Phục, Nguyễn Lân Peter, 
Nguyễn Văn Tám, Hồ Văn Thiên, Đậu Quang Luận... 
tuy nhiên “ước có tất cả mà chỉ được thấy” Vinh, Thông, 
Sơn, Khuê, Thiên còn nửa “dân số” còn lại bị kẹt việc 
nọ, bận chuyện kia. Thế nhưng, “trời xanh có mắt”, 
đúng hơn Chúa thấy BCH... tội nghiệp bèn biến buổi 
họp thông thường này thành phi thường, bởi bỗng có 
một khách quí tham dự: Linh mục Giuse Nguyễn Tiến 
Lộc, CSsR.
 Số là Cha Lộc sang Cali này vì công tác mục vụ. 
Ngài giảng phòng Mùa Vọng tại nhà thờ Thánh Linh. 
Anh Nguyễn Hùng Cường, một con chiên ngoan đạo, 
vô tình đi lễ chiều Thứ Năm, 03-12-2015, theo thường 
lễ, chợt “bắt gặp”... Cha nhà, bèn nẩy ý định “bắt cóc” 
cho toàn thể Hội CĐT-Nam Cali. Tiếc rằng Cha Lộc 
không thể lưu lại lâu ngày ở Cali mà phải lên máy bay 
hồi hương tối Chủ Nhật ngày 13 tháng Chạp này. Thôi 
thì nhân tiện có buổi họp của BCH ngày mồng 6, anh 
Cường “book” Cha Lộc liền. Có... chút đỉnh còn hơn 
trắng tay.
 Bởi thế, đúng giờ Ngọ ngày nói trên, Cha Lộc 
và BCH cùng các “quí nhân” đã được trải nghiệm một 
buổi họp mặt tuyệt vời với đầy đủ ý nghĩa về tâm linh, 
hát vọng Giáng Sinh, bàn thảo công việc của Hội, trao 
đổi những tin tức liên quan đến Nhà Dòng Việt Nam, 
sống lại một số kỷ niệm thời Đệ Tử và sau cùng là 
“khilikhitô”.

Gì chứ hát hò vốn là “nghề của chàng” thành thử khi 
đến Cha Lộc đã vác theo cây đàn guitar. Thế là cha-
con cùng hát với nhau hết thánh ca Mùa Vọng lại tới 
thánh ca Giáng Sinh, hết các nhạc phẩm do chính Cha 
Lộc sáng tác lại tới một vài bài ca sinh hoạt Hướng 
Đạo. Vui “can không nổi”, tuy nhiên phải nói cảm động 

“vô biên giới” khi Cha Lộc đặt tay lên đầu hai bệnh nhân 
để cầu nguyện và chúc lành: Chị Matta Thùy Hương, 
phu nhân anh Cường - và anh Lu-y Hồ Văn Thiên. 
 Sau đó, vừa cùng “khilikhitô” (hạng nhẹ thôi!) 
Cha Lộc và “quí nhân” vừa cùng được BCH thay nhau 
trình bày về tập san An Phong Xuân Bính Thân. Chủ 
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Biên Nguyễn Hùng Cường cho biết tiến trình rất tốt 
đẹp; số trang lúc đầu dự trù khoảng 70 tới nay đã gần 
200 trang. Điều mừng là tập san đã không còn nằm 
trong phạm vi một chi hội nhưng đã được khích lệ bằng 
bài vở, nhất là bằng ân tình để trở thành của cả Gia 
Đình An Phong Toàn Cầu. Tiếp đến, chương trình sinh 
hoạt đóng mừng đại lễ Giáng Sinh và Tết con Khỉ cũng 
được me-sừ Đào Quang Mỹ “bật mí” một số tiết mục 
hấp dẫn...
 Mãi hơn 3 giờ chiều, “chủ” và “khách” mới 
chịu đứng lên hát bài Tạ Ơn Chúa để Cha Lộc còn về 
chuẩn bị cho thánh lễ buổi chiều. Các “quí nhân” trước 
khi ra xe cũng làm một “cử chỉ đẹp” bằng cách trao cho 
chị Thủ Quỹ tí... tiền còm để gọi là “đóng góp trước cho 
tập san và vào tiệc Giáng Sinh”. 
 
Thứ Bốn trong 14 Mối Thương Người: “Thăm viếng 
kẻ liệt lào”. 
 “Có thực mới vực được đạo” huống chi chương 
trình thăm viếng quí anh CĐT và thân nhân đau yếu... 
sẽ kéo dài cho tới chiều. Bởi thế, Chủ Nhật, ngày 13-
12-2015, BCH (gồm Vũ, Mỹ, Cường và chị Hải. Anh 
Thụ vẫn phải đi “cày”) đã lấy tiệm Phở Nguyễn Huệ 
làm tụ điểm - mục thứ nhất: “Có thực”: Một tô phở 
trước khi lên đường thực hiện công tác đặc biệt - mục 
thứ nhì: “vực được đạo”, nói nôm na là đến thăm “kẻ 
liệt” trong Gia Đình Hội CĐT-Nam Cali: Anh chị CĐT 
Nguyễn Văn Cửu - chị Nguyễn Thị Thúy, phu nhân anh 
CĐT Nguyễn Đức Thuận - Thân phụ và thân mẫu anh 
CĐT Trần Thế Hùng - anh CĐT Hồ Văn Thiên - anh 
CĐT Phan Xuân Văn.
 Anh chị Cửu cư ngụ trong một khu “housing” 
thuộc loại cao cấp nên chung quanh có hàng rào sắt và 
cổng ra vào có mật số. BCH bấp chuông liên tục mà 
chỉ nghe âm thanh reo “k..e...n...g” nhưng chẳng thấy 
tiếng hồi âm. Cuối cùng, nhờ... nhanh trí, anh Cường đã 
khám phá ra một “lỗ chó” - ý nói một lối ra vào chỉ lọt 
một người mà thôi. BCH vào tận cửa gian phòng của 
anh chị Cửu. Lại gõ, lại gọi. Vẫn im lặng. Dám chắc 
trong đầu của “phe ta” đã có người nghĩ... dại nên mới 
nẩy sinh đề nghị: “Gọi 911”. Nhưng khi cả nhóm đành 
“chào thua” trở ra xe thì bất ngờ gặp một trong những 
người con của anh chị Cửu, bèn vỡ lẽ: Chị Cửu đã phải 
nhập viện “emergency” cách nay ba, bốn ngày vì phổi 
đầy nước; còn anh Cửu thì từ sáng sớm đã được người 
con cả đón về nhà để cùng đi lễ rồi đi ăn phở, món mà 
anh Cửu mê hơn... cơm. 
 Gần nhà anh chị Cửu có vợ chồng anh Thuận 
nhưng hai hôm truớc, chị Thúy đã cho biết chị có giờ tái 
khám trong bệnh viện, bởi thế nếu có về tới nhà cũng ít 

ra 12:30. Thế là xe của BCH đành phom phom tiến về 
Anaheim, dự tính sẽ quay trở lại vùng Fountain Valley 
này. 
 Xe chưa dừng hẳn, BCH đã thấy “kẻ liệt” Hồ 
Văn Thiên và phu nhân ra tận lề đường đón... khách. 
Thay vì bệnh nhân xúc động, khách đến thăm lại cảm 
kích. Bắt tay, ôm nhau tưng bừng; hỏi han rối rít. Anh 
chị Thiên vốn hiếu khách nên quanh cảnh gặp nhau 
càng “ấn tượng”.

Anh em cầu nguyện với nhau tại nhà anh Thiên

Gia đình anh Hồ Văn Thiên & Ban Chấp hành

Chung quanh nhà, anh chị Thiên trồng nhiều cây, nhiều 
hoa nhưng vẫn thoáng. Bên trong, đồ đạc ngăn nắp và 
lịch sự. Chẳng cần làm thầy bói, khách đến đây đã đoán 
ngay choóc, trong nhà có bà nội trợ hết sấy. Đúng vậy, 
khách còn được đãi thưởng thức hai, ba thứ bánh do 
chính nữ chủ nhân làm. BCH liền ghi sổ: “Chị Thiên, 
một ‘cookchief’ siêu hạng’ để sau này còn... nhờ vả.
 Thế rồi “dì Ba”, em của chị Thiên; tiếp đến vợ 
chồng “chú Vị”, em út của anh Thiên cũng qua họp mặt. 
Vui quá! Đặc biệt “chú” Hồ Đình Vị cũng là một Cựu 
Đệ Tử. 
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 Thế nhưng, “đón Xuân không quên nhiệm vụ”, 
BCH và gia đình đã cùng nhau dâng lên Thiên Chúa 
những kinh nguyện, đặc biệt kinh Lòng Thương Xót 
của Năm Thánh Lòng Thương Xót (08/12/2015 - 
08/12/2016). Thật sốt sắng. Chắc chắn Chúa nhân lành 
sẽ cất hết bệnh tật cho anh Hồ Văn Thiên.
 Bắt tay từ giã gia đình anh Thiên, BCH tái căn 
giặn: “Nhớ Thứ Bảy tới, đến đầy đủ tham dự Hát Vọng 
Giáng Sinh, nhé!”
 Từ nhà anh Thiên, xe quẹo sang hướng Nam-
Bắc, đường N. Bedford cũng thuộc thành phố Anaheim, 
để thăm anh Phan Xuân Văn, bào huynh song sinh của 
anh Hội Trưởng Phan Xuân Vũ. Bệnh nhân đang “ngọa 
triều” dưới một lớp chăn dầy, trong căn phòng ấm cúng. 
Câu thăm hỏi nào cũng khiến anh Văn cười tủm tỉm, đủ 
hiểu sức khỏe cũa anh vẫn “OK”, chỉ riêng hai cặp giò 
là tiếp tục... nhõng nhẽo, không chịu cứng cáp để nâng 
đỡ “chủ nhân”. Cặp giò này thuở còn trong Đệ Tử Viện 
đã từng làm “khiếp vía” đối phương. Anh Văn và anh 
Vũ vốn là một cặp tiền đạo khét tiếng đấy.   
 Qua lời “trần tình” một cách “vô tư” của chị 
Văn, người nghe mới thật sự cảm nhận sự hy sinh lớn 
lao của chị trong việc chăm sóc từ năm này sang năm 
khác người chồng yếu đau như anh Văn, trong khi chính 
chị cũng đã lâu nay mang đầy đủ họ... “cao” kiêm luôn 
họ “thấp”.  
 Các tiết mục kinh nguyện cũng đã được thực 
hiện đầy đủ ngay trong căn phòng bệnh nhân. Anh Văn 
đã không giấu nổi cơn xúc động khi cặp mắt của anh 
chớp nhanh rồi khép lại như không muốn để giọt lệ trào 
ra.

Anh Phan Xuân Văn, nay đã 76 +, sức khoẻ tuy yếu
nhưng tinh thần khi nào cũng “sảng khoái trong Chúa”.

 Dời tư gia anh chị Văn, xe chở BCH trực chỉ 
vùng Placentia để rồi dừng lại trước một căn nhà đồ sộ, 
mới xây. Anh Trần Thế Hùng đã ra đón BCH. Vì BCH 

tới sớm hơn giờ định nên đúng bữa của ông bà cụ thân 
sinh của anh Hùng. Không sao, chủ-khách đã lợi dụng 
cơ hội để trao đổi với nhau một số vấn đề, trong đó có 
tiết mục về văn nghệ mà BCH cần anh Hùng hỗ trợ, bởi 
anh có ngón đàn guitar rất điệu nghệ. Chị Hùng tươi 
vui, hết mời khách với ly trà thơm nóng lại lăng xăng 
với dĩa trái cây. Chị quả không hổ danh là một bà nội 
trợ tháo vát, thành thử trong các cuộc họp mặt của Hội, 
chị vẫn hỗ trợ đắc lực.
 Thế rồi, hai “nhân vật chính” xuất hiện với 
những nụ cười thật tươi và cử chỉ thân thiện mà BCH 
không ngờ nổi: Cụ ông 98 “xuân xanh”. Ký Quèn tôi 
không lo bị kết án là “vô phép” khi viết tuổi của cụ 
là “xuân xanh”, bởi vì cụ đẹp lão quá. Tuy mái tóc 
đã bạc trắng nhưng mượt mà và lưng hơi (hơi thôi!) 
cong nhưng dáng điệu của cụ vẫn nhanh nhẹn; giọng 
nói thanh thoát. Còn cụ bà - vừa tròn 95 - ngồi xe lăn, 
nói năng tíu tít mặc dù không theo... chủ đề nào cả, 
nhưng linh hoạt lắm. Cả chủ và khách đều cùng nhau 
dâng lên Thiên Chúa những kinh nguyện sốt sắng. Kinh 
Lòng Thương Xót được in trên một miếng giấy dày của 
khuôn khổ một tấm danh thiếp; vậy mà cụ ông - không 
cần kính - vẫn đọc ngon lành, không vấp, đúng nhịp, 
đúng câu như bọn... con cháu cao niên vậy. Mời quý 
bạn nhìn “chân dung 2 Cụ” dưới đây để cùng hiệp lời 
với gia đình anh chị Hùng tạ ơn Chúa.

Cụ Bà khi nào cũng có xâu chuỗi trong tay, 24/24
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 Khi ra về, có lẽ BCH mỗi người mỗi cảm nghĩ 
trong đầu. Riêng Ký Quèn, lẩm bẩm xin Chúa bố thí 
cho khoảng phân nửa những ưu điểm nơi cụ ông, cũng 
đủ “tự sướng” quá rồi!
 BCH đã hoạch định quay lại... đường cũ để 
thăm cho bằng được anh chị Cửu và chị Thúy nhưng 
“điện thoại reo đến... cháy máy” mà không một chủ 
gia nào bắt máy. Đoán chắc là quí anh chị ấy đều có 
hoàn cảnh đặc biệt - đối với bệnh nhân, “sự cố” bất ngờ 
là chuyện thường - BCH đành chấm dứt chương trình 
“thăm viếng kẻ liệt” sớm hơn dự tính, nhưng cũng đã 
hơn 4 giờ chiều, trời xám đục như kiểu “tháng 10 chưa 
cười đã tối”. 
Gió lạnh, se buốt. Mùa Đông mà! - dù Đông ở California!

“Jesus is the Reason of the Season”... 
 Thứ Bẩy, ngày 19-12-2015, gia đình Hội CĐT-
Nam Cali đã tụ tập phải nói đông đủ với 59 người hiện 
diện tại tư gia của anh chị Lê Thế Hùng để cùng đón 
tiếp Cha Tân Linh Hướng và Hát Vọng Giáng Sinh...
 Thiết tưởng Ký Quèn cũng cần giới thiệu chút 
đỉnh về anh Hùng: 
 Vâng, Lê Thế Hùng, một thành viên trẻ tuổi 
nhất của Hội CĐT-Nam Cali, bởi anh mới... “mở mắt 
chào đời” năm 1957. Thời gian tu tập của anh: 1969 - 
1973, tức là anh thuộc lớp FX 69, Thủ Đức. Tính tình 
hiền lành, ít nói mà nói thì... nhỏ nhẹ nhưng quyến rũ 
mạnh. Tuy mới chính thức “xuất hiện” trong Hội nhưng 
Hùng đã chứng tỏ giầu tinh thần “ăn cơm nhà vác ngà 
voi thiên hạ” khả dĩ BCH nhờ vả việc gì, anh không 
bao giờ từ chối. Điển hình việc anh đã cùng bà xã sẵn 
sàng mở cửa tư gia để BCH cứ mặc sức “vô tư” tổ chức 
buổi họp mặt này, trong khi việc kê bàn, xếp ghế, trang 
hoàng cũng chính anh đã “tự biên tự diễn” gần hết. 
 Thế nhưng, tuy không “hoa hòe hoa sói”, không 
“nặng phần trình diễn” nhưng buổi đón tiếp Cha Tân 
Linh Hướng cũng rất ý nghĩa, trang tọng.
  Đúng vậy, mới 10 giờ sáng, anh em trong BCH 
và văn nghệ đã có mặt tại địa điểm. Căn nhà rộng lớn lại 
ở cuối đường vòng tròn (circle) nên yên tĩnh giao thông, 
đồng thời lại nhiều chỗ đậu xe. Ngoài cửa, những trái 
bong bóng sặc sỡ tung bay trong gió như những bàn tay 
vẫy chào quan khách: “Welcome!.
Nơi họp mặt là một căn “patio” xinh xắn, khoáng đãng, 
nối vào một sân cỏ với những cây ăn trái bao quanh. 
Khách vừa bước vào đã thấy ngay một tấm biểu ngữ dài 
cả chục thước vốn được thiết kế bằng 3 hàng chữ với 
những nét viết uốn lượn như “rồng bay phượng múa”: 
“Happy Birthday to JESUS” - “Jesus is the Reason of 
the Season”  - “Glory to God in the highest, and peace 

to his people on earth” - bên cạnh các hình minh họa 
Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse đang cúi đầu âu yếm nhìn 
bé Jesus cùng cảnh Ba Vua trên đường tiến về Bethlem. 
Trên bức tường gạch lò sưởi rạng rỡ tấm “logo” của 
Hội mà bên dưới là “hang đá với máng cỏ Chúa ra đời”, 
nằm cạnh cây thông với những cành lá xanh ngát.  
Một trong những điểm đặc biệt xuất hiện ngay từ đầu, 
đó là sự tham dự bất ngờ của một số “quí khách” mà 
theo lời MC Đào Quang Mỹ vốn đồng song FX 69, 
Thủ Đức với gia chủ Lê Thế Hùng, chẳng hạn cùng 
“địa bàn”, tức là dân Cali thâm niêm “đúng hiệu thuốc 
lang bà lang trọc” thì có Khiêm, Minh, Nguyễn Đức 
Mỹ (Costa Mesa), Trần Tuân (Fountain Valley),Trần 
Quốc Toản (Stanton), Hoàng Xuân Quốc Tuấn (Irvine) 
mà xa hơn... một chút có Đoàn Hinh (San Diego)... mà 
xa hơn nữa, khoảng bốn, năm giờ bay... có Nguyễn Thế 
Dũng (Denver) nhưng “siêu” hơn cả, cách nửa vòng 
trái đất thì phải gắn “huy chương vàng” cho Lê Quang 
Sơn (Darwin, Úc... thòi lòi). Bên cạnh đó cũng rất xứng 
đáng được ca ngợi thiện chí: Đôi “uyên ương” Anrê 
Nguyễn Trí, lớp Jean de Dieu; chồng hiện giữ chức Phó 
Hội Trưởng Hội Ân Nhân DCCT ở Hoa Kỳ tại Việt 
Nam; vợ là Thủ Quỹ Hội Từ Ái!

“Jesus is the Reason of the Season”.

 Đúng 10giờ30 chương trình được khai mạc với 
các tiết mục về tâm linh do MC Nguyễn Hùng Cường 
hướng dẫn. Tiếp đến, Hội Trưởng Phan Xuân Vũ đã 
ngỏ lời chào mừng Cha Tân Linh Hướng và “quí anh 
chị Cựu Đệ Tử thân mến”. Trong bài “diễn văn”, anh 
Vũ đã ví von “Thạch có nghĩa là đá để chúng con an 
tâm ẩn thân” và khen cha “đẹp trai”. Chí lý! Tiếp đến 
là nghi thức “đón nhận Cha Linh Hướng”: Văn thư của 
Cha Giám Phụ Tỉnh bổ nhiệm Cha Phaolô Nguyễn Văn 
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Thạch làm Linh Hướng của Hội CĐT Nam California 
đã được đọc lên. Trong lúc toàn thể CĐT và “Con Dâu 
Nhà Dòng” hiện diện cùng cất tiếng ca ngợi “Chúa là 
Mục Tử” vốn rất ý nghĩa và thích hợp với hoàn cảnh 
hiện tại thì anh Hội Trưởng gắn huy hiệu Hội Cựu Đệ 
Tử DCCT Hải Ngoại lên ngực áo Cha Tân Linh Hướng, 
sau đó chị Thủ Quỹ thay mặt Hội đã tặng Cha “quà 
Giáng Sinh”.

(Bắt súng… chào!) Hội trưởng Vũ gắn huy hiệu của Hội 
cho Cha Linh hướng và chị Thủ quỹ sẵn sàng trao quà 

Giáng Sinh cho Cha.

Ai cũng khen Cha Linh hướng Nguyễn Văn Thạch
“vừa trẻ vừa đẹp trai” (tuy Cha đã vào hàng… 6)

Hát thánh ca Giáng Sinh - phần sinh hoạt 
truyền thống hằng năm của Gia Đình Cựu 

Đệ Tử Nam Cali.
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Vợ chồng gia chủ Lê Thế Hùng “nhận bằng khen” của Hội

Lớp FX 69-75 mừng Chúa Hài Đồng

Đồng song Nguyễn Khiêm & Cha Trần Văn Hào (phải)

Nhóm FX 69-75: Lê Quang Sơn (Úc Châu), Đoàn Hinh, 
Thế Dũng

Cha Trần Văn Hân, Linh hướng Hội 
Ân Nhân DCCT, cắt bánh Giáng Sinh.

“Cựu Đệ Sĩ/nhạc sĩ/ca sĩ John Lễ 
Nguyễn luôn khắng khít với Hội

“Composer & MC” Trần Quang Phục (lớp 
Bosco) & “MC” Nguyễn Trí (lớp JDD)

Phục & Lễ, khi nào cũng là “cái đinh” trong mọi sinh hoạt 
của Hội
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Cặp Hồ Văn Thiên (lớp Têrêsa) & Nhung 

Cặp Vũ Sinh Thụ (lớp Bosco) & Hải 

Cặp Trần Tiễn Tuấn (lớp Têrêsa) &.Hoàng Yến

 Trong huấn từ, Cha Tân Linh Hướng đã nói lên 
những sự kỳ diệu mà Thiên Chúa đã hướng dẫn Cha 
Thánh Anphong viết được nhiều cuốn sách cao siêu và 
vô cùng hữu ích cho Hội Thánh, cho cuộc sống Đức 
Tin, cho các tu sĩ DCCT. Cha Tân Linh Hướng nhấn 
mạnh cũng chính sự kỳ diệu của Thiên Chúa đã được 
thể hiện nơi cuộc đời Cha, một giáo dân Kontum tầm 
thường... để rồi Cha trở thành một Linh Mục DCCT... 
Và cũng bởi sự kỳ diệu đó đã dẫn đưa Cha đến chức vị 
Linh Hướng của một hội CĐT. Kết thúc lời tâm tình, 
Cha bày tỏ ước vọng Lý Tưởng DCCT mãi mãi sống 
một cách linh động, thực tế nơi từng người CĐT. 

 Tiếc, phải quá tiếc khi Cha Linh Hướng đã phải 
ra về liền sau đó bởi một lễ cưới đang chờ đón Cha. 
Trước khi rời gót... giầy ra xe, Cha đã ban phép lành 
cho “phe ta”, cho thức ăn và cầu chúc Giáng Sinh tràn 
đầy niềm vui, sự bình an và nhất là Hồng Ân Thiên 
Chúa...
 Nói mà không sợ... ngoa, chưa năm nào mà “phe 
ta” hát thánh ca Mùa Vọng và mùa Giáng Sinh hay và 
sốt sắng bằng năm nay. Chắc bởi nhiều lý do. Ngoài 
khung cảnh của địa điểm, cung cách tổ chức của BCH, 
hẳn không thể phủ nhận “ép-phê” của những lời “huấn 
từ” của Cha Linh Hướng, những cử chỉ thân thiện và 
gần gũi của Cha... 

 Bỗng một tin gây sửng sốt lẫn “hồ hởi phấn 
khởi” cho BCH nói riêng và tất cả nguời hiện diện nói 
chung: Cha Trần Văn Hân, Linh Hướng Hội Ân Nhân 
DCCT ở Hoa Kỳ, tại Việt Nam cùng bào huynh là Cha 
Trần Văn Hào (từ Việt Nam) đến thăm “phe ta”. Vỗ tay 
vui mừng! Chân thành cảm tạ thịnh tình của hai Cha!
Phải nói thêm rằng “Công lớn” kể trên cũng lại do chủ 
gia Lê Thế Hùng mang lại. Được biết, Cha Hân cũng 
là đồng song lớp FX-69, Thủ Đức. Mạn phép được “to 
tiếng lại dài hơi” để quảng cáo rằng: Lớp FX-69 ở đâu 
cũng năng nổ, đoàn kết, giàu thiện chí, lắm nghị lực, 
đa tài và luôn sẵn sàng thuyền, lưới... để Ra Khơi. Đây 
chính là niềm hy vọng và sức sống của tất cả Hội Cựu 
Đệ Tử DCCT... 

 Bữa cơm trưa - đúng y boong giờ Ngọ và “chính 
xác” lúc bụng đói - nên ai cũng hoan hỉ. Mỗi “thực 
khách” một hộp, vừa “gọn ghẽ lại sạch sẽ” lại vừa 
trong bầu khí mát mẻ, vui vẻ... thành thử ai cũng “thanh 
toán”... mạnh mẽ, “khỏe re hơn con bò kéo xe”. Đã gọi 
là “khilikhitô” dù ở cấp độ nào thì hẳn nhiên có... chất 
cay do BCH “chiêu đãi” tận... bàn, rót tận ly, cụng ly 
tận miệng. Vui “hết ý”!
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Lớp FX-69 (Cha Trần Văn Hân, ngồi bìa trái) & Trần Minh 
Việt & Nguyễn Trí (đứng)

Đồng song FX 69-75: (Đứng, trái: Sơn, Hoàng Xuân Quốc 
Tuấn – Ngồi: Trần Quốc Toản, Tuân)

 
   Chia tay trong bịn rịn vì dù sao một cơn mưa đã khởi 
sự đe dọa.
 
   Hẹn tái ngộ vào buổi đón Tết Bính Thân, xuân Con 
Khỉ, ngày 13-02-2016, tức mồng 6 Tết Âm Lịch, tại tư 
gia CĐT Nguyẫn Văn Tám.

*Xin mời “phe ta” khắp nơi thưởng thức “YouTube 
– Sinh Hoạt Giáng Sinh 2015” của Gia Đình CĐT 
Nam Cali, do CĐT Lương Thế Vinh thực hiện,  @ 
https://youtu.be/OX4nS_JIYV0

        
Ký Quèn

(Kết thúc ngày 19-12-2015)
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R.I.P.
   HỘI CỰU ĐỆ TỬ DÒNG CHÚA CỨU THẾ NAM CALIFORNIA

NHẬN ĐƯỢC TIN

LINH MỤC PHÊRÔ PHAN PHÁT HUỒN, C.S.s.R.
ĐÃ VỀ VỚI CHÚA LÚC 11 GIỜ 10 NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2015 TẠI LONG BEACH, NAM 

CALIFORNIA, SAU KHI ĐÃ DÂNG THÁNH LỄ ĐƯỢC 30 PHÚT 
VỚI HAI CHA CÙNG DÒNG MỪNG KÍNH LỄ THÁNH GIÊRAĐÔ MAJELLA.

Chúng con – những môn sinh của Cha Cố Phêrô – xin hiệp lòng với Nhà Dòng 
và với thân quyến tạ ơn Thiên Chúa đã hoàn tất chương trình của Ngài trên Cha Phêrô. Xin 

Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp đón nhận linh hồn Cha Phêrô và ban thưởng hạnh 
phúc Nước Trời cho Cha.

(05/10/1926 - 16/10/2015)
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ĐIẾU VĂN VĨNH BIỆT LM. PHÊRÔ PHAN PHÁT HUỒN
 

Than ôi!
 

Mới ngày nào - nhân lễ kính thánh tổ An Phong - chúng con còn được gặp 
Cha.  Vẫn diện mạo dấu ái, vẫn nụ cười hiền hậu Cha dành cho chúng con. Vậy mà 
nay Cha-con mình đã vĩnh viễn cách biệt. Giây phút nghe tin Cha thác vãng, hồn 
xác chúng con tê điếng.

Cha ôi, sao nỡ bỏ chúng con để sớm về với Chúa!

Xót thay!

Chúng con, những Cựu Đệ Tử đang quây quần bên Cha - như những thuở 
nào. Cha nhận ra chúng con không? Trong những năm tháng trước đây, mỗi lần 
chúng con có dịp ghé thăm Cha ở nhà “hưu dưỡng”, cha đều chỉ vào từng người rồi 
gọi từng tên. Ôi những giây phút tuyệt vời ấy, nay còn đâu! 

Cha ôi! Gia Đình An Phong Toàn Cầu, giờ này cũng đang hướng tâm trí về đây 
để cùng hiệp thông với chúng con trước linh cửu của Cha. Ai cũng thương nhớ Cha 
và ước ao cũng được đến tận đây, được nhìn lần cuối khuôn mặt hiền từ của Cha. 

Vâng, anh em chúng con đã một thời được Cha dậy dỗ, hướng dẫn trên con 
đường tu tập. Cha đã ban cho chúng con những năm tháng tràn ngập tình thương. 
Hình ảnh Cha đến nay và mãi mãi vẫn linh động trong ký ức và trong cuộc sống của 
chúng con. Cha, một linh mục trẻ mà dày dạn trường đời. Cha, một vị bể trên luôn 
biết hòa đồng với tuổi thanh xuân của chúng con, cảm thông không chỉ những ưu 
điểm và thiện chí của chúng con mà cả với các trò nghịch ngợm, phá phách của 
chúng con vốn “trẻ người non dạ” và vì “ăn chưa no, lo chưa tới”. Trong bất cứ hoàn 
cảnh nào, Cha cũng vẫn dịu dàng với đàn con. Một anh Cựu Đệ Tử ở tận Texas, một 
nơi xa xôi, khi được tin Cha qua đời, đã nhắc: “Cha Phan Phát Huồn có giọng nói 
nhẹ nhàng êm dịu, rõ từng âm thanh... như là của một ca sĩ!”

Điều này thì Cựu Đệ Tử, ai cũng rõ, Cha chẳng những là một ca sĩ mà còn là 
một nhạc sĩ. Anh Cựu Đệ Tử ấy còn kể: “Cha là một nhạc trưởng tuyệt vời, dĩ nhiên 
giỏi về kỹ thuật phát âm mà còn điều khiển một ca đoàn lớn!” Thật sự “ca đoàn lớn” 
ấy, chính là tụi con đấy - “Pueri Cantores”, tức “Les Petits Chanteurs à la Croix de 
Bois” - mà Cha đã huấn luyện cho chúng con biết đem hết tâm hồn và khả năng của 
mình để ca ngợi Thiên Chúa. Chúng con đã được nhiều lần Cha khuyên bảo: “Hát 
là cầu nguyện hai lần, các con ạ!”

Ôi! Kể sao hết biết bao kỷ niệm tươi đẹp mà Cha đã để lại nơi tâm hồn chúng 
con dưới mái Đệ Tử Viện. 
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Ngọt ngào thay! Trời biển thay!.. 

Thế rồi chúng con lớn lên theo thời gian; người được Chúa chọn làm Linh Mục 
như Cha; người được Chúa an bài cho một hướng đi khác ở “ngoài đời”, chẳng hạn 
như chúng con đây, những Cựu Đệ Tử. Nhưng dù ở phương trời nào, môi trường 
nào, địa vị nào thì chúng con vẫn là con của Cha - vẫn luôn kính nhớ Cha và suốt 
đời mang ơn Nhà Dòng và ơn Cha.

Thương thay! 

Phần Cha, dù bận rộn với nhiều trách vụ tông đồ, Cha vẫn dành thời gian để 
biên soạn một tập sách đầy giá trị: “Việt Nam Giáo Sử!” - Tác phẩm không chỉ hữu 
ích cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam mà còn góp phần lớn lao vào kho tàng sử học 
của cả dân tộc. Công lao này, Cha ôi, toàn thể người Việt chân chính đều khắc ghi!

 
Thế rồi, Cha đã nêu thêm một gương sáng anh dũng. Cha trở thành Linh Mục 

Tuyên Úy của quân lực VNCH. Chúng con lại được vô cùng hãnh diện khi nghe 
những lời ca tụng Cha là một Sĩ Quan Tuyên Úy đạo đức, gương mẫu, can trường. 
Sau ngày quốc biến 30-04-75, Cha đã bị cộng sản bỏ tù ở nhiều trại từ Nam chí Bắc, 
suốt từ năm 1975 đến 1988. 

Quãng thời gian đen tối ấy đã được Cha ghi lại trong hồi ký “Từ AK đến Thánh 
Gía”. Với cuốn sách này, Cha muốn chứng minh rằng chủ nghĩa vô thần vốn được 
biểu tượng bằng vũ khí AK cho dù tàn bạo cỡ nào cũng không thể chiến thắng đạo 
Thiên Chúa vốn doThánh Giá lãnh đạo.  

Khi qua được Hoa Kỳ năm 1992, Cha nào có nghỉ ngơi. Một trong những công 
việc lớn lao đầu tiên của Cha ở hải ngoại là “bảo lãnh” việc sùng kính Cha Phanxicô 
Trương Bưu Diệp từ Việt Nam sang thế giới Tự Do này để rồi ngày nay Cha Diệp 
hiện hữu với danh hiệu “hay làm phép lạ” giữa cộng đồng người Việt tị nạn ở hải 
ngoại và nhờ vậy, hồ sơ xin phong thánh cho cha Diệp được tiến triển nhanh chóng 
và tốt đẹp.

 
Ôi, công lao của Cha cao quí biết chừng nào! Không những thế, Cha cònđặc 

trách Nhà DCCT Long Beach, Linh Hướng chương trình Truyền Hình Ánh Sáng 
Niềm Tin, chương trình Phát thanh Mẹ Hằng Cứu Giúp, Chủ Bút Nguyệt San Mẹ 
Hằng Cứu Giúp, Giám Đốc các nhà sách Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Long Beach và 
Santa Ana cho đến cuối năm 1996...
 
 Thuở xưa, Cha đã dậy bảo anh em Đệ Tử chúng con là hãy không ngừng phục 
vụ Thiên Chúa và tha nhân, cách riêng những kẻ tất bạt theo đường hướng mà 
thánh tổ Anphongsô  đã vạch sẵn. Cha đã sử dụng cả cuộc đời mình để chứng minh 
cụ thể và thực hiện đầy đủ. Chẳng thế mà từ Việt Nam, một người anh em đã viết 
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qua cho chúng con sau khi tin buồn về sự ra đi vĩnh viễn của Cha bay về tới quê nhà: 
“Chúng em Cựu Đệ Tử cố Yến đã có nhiều kỷ niệm với cha Phêrô và ngài cũng còn 
để lại nhiều dấu ấn rất đặc biệt với ngôi thánh đường mới, nơi giáo xứ Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp tại Gò Vấp, SàiGòn ngày nay”...
 

Và, sau cùng , chỉ cách mấy ngày Cha vĩnh biệt cõi trần, Cha đã tặng chúng 
con một bài học khiêm nhượng qua một di chúc Cha để lại cho một người em của 
Cha vốn cũng là một Cựu Đệ Tử trong chúng con: “Anh xin lỗi em tất cả những điều 
sai quấy. Tha lỗi cho anh!”
 

Vậy mà Cha ơi, sao Cha lại nỡ vội rời xa chúng con! Cho dù Cha đã cao niên 
với 89 tuổi đời và bệnh tật trên chiếc xe lăn - và chúng con đây, nay phần đông cũng 
đã “con đàn cháu đống”, nhưng chúng con vẫn cần đến sự hiện diện của Cha, vẫn 
muốn noi guơng “vâng phục Thánh Ý Chúa” của Cha trong mọi hoàn cảnh khó khăn 
và yếu đau...

 Ôi! Giờ thì chúng con đã hiểu. Công Cha tựa Thái Sơn. Đức Cha như biển rộng. 
Ý Chúa đã được “thể hiện dưới đất cũng như trên trời “ nên Chúa muốn đón Cha về 
Thiên Quốc để thưởng công. Phận chúng con xác trần theo lẽ thường không khỏi 
đớn đau. 
 

Cha hỡi! Dù vậy, đừng bao giờ quên chúng con, những Cựu Đệ Tử khắp “năm 
châu bốn bể” của Cha! Cầu bầu cho chúng con, Cha nhé! Hướng dẫn chặng-đường-
cuối-đời của chúng con như xưa Cha đã dìu dắt những bước chân chập chững “Ra 
Khơi” của chúng con... để rồi một ngày không xa cha-con-mình lại đoàn tụ vĩnh cửu 
trên Nước Trời...
  

Cha ôi!...

Chúng con xin nghiêng mình kính cẩn cúi lậy vĩnh biệt Cha!  

       (DCCT Long Beach, 23- 10-2015)
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R.I.P.
Gia Đình Cựu Đệ Tử Nam Cali nhận được tin

Thầy Phêrô Phạm Công Thuận, CSsR.
(12/4/1950 -  4/12/2015)

Đã về Nhà Cha, lúc 5 giờ 50 sáng ngày 04 tháng 12 năm 2015 
tại nhà Hưu Dưỡng, Tỉnh Dòng Việt Nam, số 38 Kỳ Đồng, Sàigòn.

Thánh lễ An Táng cử hành lúc 6 giờ sáng ngày 7 tháng 12 năm 2015 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Saigòn 

Nghi thức hoả táng tại Bình Hưng Hoà.
“Cảm tạ Chúa đã dẫn đưa, dìu dắt con vào Dòng Chúa Cứu Thế này. Qua bao nhiêu thử thách, 
Chúa vẫn luôn ở bên con, soi sáng để con cảm nhận được tất cả là Hồng Ân Chúa thương ban 
để tôi luyện con từ từ thành người con trung tín, hữu dụng của Chúa, xứng đáng là chứng nhân 
cho tình yêu Chúa giữa mọi người. Xin Chúa thương luôn nâng đỡ, đổi mới con, để trọn đời con 
được phụng sự Chúa và phục vụ anh em trong Dòng Chúa Cứu Thế này, vì chỉ có Chúa là niềm 

hạnh phúc thật đời con.” (Trích lời tâm sự Thầy lưu lại cho Nhà Dòng)

Xin hiệp thông với Nhà Dòng tạ ơn Chúa, 
và thành kính phân ưu với thân quyến của Thầy Phêrô.

R.I.P.
Ñöôïc tin Baøo Ñeä cuûa Cha Tieán Loäc, CSsR,  

thuoäc Tænh Doøng Vieät Nam 
laø Cöïu Ñeä Töû

Antoân NGUYEÃN VAÊN LONG 
Ñaõ veà Nhaø Cha, ngaøy 26 thaùng 9 naêm 2015 

taïi Nam California, Hoa Kyø 
höôûng thoï 65 tuoåi.

Thaùnh leã an taùng ñöôïc cöû haønh ngaøy 1 thaùng 10 naêm 2015 taïi 
Thaùnh ñöôøng Saint Columban, Garden Grove, Nam California, 

vaø sau đó tro coát ñöôïc rước về an vò taïi Doøng Chuùa Cöùu Theá Saøigoøn.

Toaøn theå Gia Ñình Cöïu Ñeä Töû Doøng Chuùa Cöùu Theá Nam California 
xin thaønh kính phaân öu vôùi Cha Tieán Loäc vaø tang quyeán veà söï ra ñi cuûa ngöôøi thaân yeâu. 

Nguyeän xin Chuùa Kitoâ Phuïc Sinh sôùm ñöa linh hoàn 
Antoân veà höôûng nhan thaùnh Chuùa treân nöôùc thieân ñaøng.
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R.I.P.
Ñöôïc tin

Cuï Baø Matta Nguyeãn Huy Leã
(Nhuõ danh Laïi Thò Loan) 

laø Thaân maãu cuûa Cöïu Ñeä Töû Nguyeãn Maïnh Tuaán
ñaõ an nghæ trong Chuùa ngaøy 16 thaùng 12 naêm 2015

taïi California, Hoa Kyø
Höôûng ñaïi thoï 99 tuoåi

Gia Ñình Cöïu Ñeä Töû Nam Cali xin chaân thaønh chia seû nieàm ñau maát meï
vôùi anh chò Nguyeãn Maïnh Tuaán vaø ñaïi tang quyeán. 

Nguyeän xin Chuùa Cöùu Theá vaø Meï Haèng Cöùu Giuùp sôùm
ñoùn nhaän linh hoàn Matta vaøo höôûng tieäc thaùnh treân thieân ñaøng.

R.I.P.
NHẬN ĐƯỢC TIN

CỤ BÀ MARIA NGUYỄN VĨNH BAN

(Nhủ danh NGUYỄN THỊ ẤP)

Là thân mẫu của 2 Cựu Đệ Tử Nguyễn Vĩnh Bảo & Nguyễn Vịnh Thịnh

Đã về với Chúa ngày 4 tháng 1 năm 2016 tại Việt Nam

Hưởng thọ 96 tuổi.

Gia Đình Cựu Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế Nam California chân thành chia sớt niềm đau với 
anh Nguyễn Vĩnh Bảo & Nguyễn Vĩnh Thịnh và đại tang quyến.

Nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót, qua lời bầu cử của Mẹ Hằng Cứu Giúp, tha phần phạt 
và ban cho linh hồn Maria được hưởng hạnh phúc Nước Trời.
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R.I.P.
Được tin

Cụ Ông Giuse NGUYỄN VĂN CƯỜNG

(Là nhạc phụ của Cựu Đệ Tử Nguyễn Văn Năm – Texas, USA)

Đã về với Chúa ngày 29 tháng 12 năm 2015, trong Năm 
Thánh Chúa Thương Xót và Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Hưởng thọ 90 tuổi. 
  
  

Gia Đình Cựu Đệ Tử Nam Cali xin thành kính phân ưu cùng anh chị 
Nguyễn Văn Năm và đại tang quyến. Nguyện xin Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu 

Giúp đón nhận Linh hồn Giuse vào cõi hạnh phúc muôn đời trên thiên đàng.

R.I.P.
Hội Cựu Đệ Tử Nam California nhận được tin

Dượng của Cựu Đệ Tử Lê Thế Hùng là Ông

ĐÔMINICÔ NGUYỄN VĂN THỤC

Sinh ngày 1-1-1929
Đã về với Chúa ngày 12 -12-2015 tại Nam Cali

Hưởng thọ 86 tuổi.

Trong tình huynh đệ An Phong, toàn thể Gia Đình Cựu Đệ Tử DCCT Nam Cali 
thành kính phân ưu và chia sẻ niềm đau với Anh Chị Lê Thế Hùng và tang quyến. 

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Thánh Đôminicô, thương 
ban cho Linh hồn Đôminicô được gia nhập bàn tiệc thánh trên trời.
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ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT TOÀN NIÊN 2016
HỘI CỰU ĐỆ TỬ DCCT – NAM CALIFORNIA

(Trong bối cảnh Năm Thánh ĐMHCG (27/6/2015 - 27/6/2016)
& Năm Thánh ngoại lệ Lòng Chúa Thương Xót (8/12/2015 - 8/12/2016)

(LTS. Ban Chấp Hành Hội Cựu Đệ Tử Nam Cali thân ái gửi đến quý Anh Chị Hội Viên chương trình sinh 
hoạt của Hội trong năm 2016. Vẫn như thường lệ, Ban Chấp Hành chỉ là thành phần đôn đốc và phục 
vụ, trong khi chính quý Hội Viên là thành phần sẽ hoàn thành mọi sinh hoạt. Ban Chấp Hành mong nhận 
được sự hỗ trợ, tham gia, và đồng hành của quý Anh Chị Hội Viên, nếu không muốn nói là trách nhiệm 
của mỗi Hội Viên. Mong lắm thay.)

- Tháng 2/2016: Thứ Bảy ngày 6, BCH Hội đi Tết Nhà Dòng Long Beach và Baldwin Park - Thứ Bảy 
ngày 13, tức mồng 6 Tết: Mừng Xuân Bính Thân * Địa điểm: Tư gia CĐT Nguyễn Văn Tám @ 14071 
Montgomery Dr., Westminster, CA. 92683 (góc chính: Westminster & Springdale).

- Tháng 4/2016: Chúa Nhật ngày 3 - Tham dự Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót lần thứ XVI tại The 
Walter Pyramid, Long Beach State University.

- Tháng 6/2016: Thứ Năm ngày 23 - Hành hương đường bộ đi Texas tham dự đại lễ cuối tuần bế 
mạc Năm Thánh ĐMHCG tại Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại ở Houston. / Hoặc hành 
hương đường bộ đi Québec (Sainte Anne de Beaupré).

- Tháng 7/2016: Chúa Nhật ngày 10 - Sinh hoạt mùa Hè: bữa ăn gây quỹ cho Hội có văn nghệ giúp 
vui.

- Tháng 8/2016: Chúa Nhật ngày 7 - Đại hội mừng lễ Thánh Tổ Phụ Anphongsô tại Tu viện ĐMHCG 
Long Beach.

- Tháng 10/2016: Thứ Bảy ngày 8 - Tĩnh Tâm với chủ đề “Mẹ Mân Côi, Mẹ của Thế Giới” do Cha 
Linh hướng hướng dẫn & Thánh lễ tại Tu viện Thánh Giêrađô, Baldwin Park.

- Tháng 11/2016: Thứ Bảy ngày 19 - Bữa cơm Tạ Ơn với Nhà Dòng tại Tu viện ĐMHCG Long Beach.

- Tháng 12/2016: Thứ Bảy ngày 17 – Chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh 

Ghi chú: Nếu có gì thay đổi, BCH sẽ có thông báo chi tiết kịp thời cho mỗi sinh hoạt.

Ban Chấp Hành: (714) 548-2876 / 422-4328 / 588-4919
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Hãy chia sẻ…..
“Hãy chia sẻ khả năng mình có cho cuộc sống” 
chắc hẳn là tâm tình của những người sẵn sàng 
quan tâm đến người khác. Thiết nghĩ đồng 
môn Cựu Đệ Tử nay đang hội nhập giữa đời 
sẽ thể hiện tinh thần “sense de l’autre” – quan 
tâm đến người khác – bằng cách phục vụ cho 
nhu cầu của anh chị em mình trong cuộc sống 
bằng chính những khả năng đa dạng mình đã 
lãnh nhận được từ Thiên Chúa.

Phần Quảng Cáo dưới đây của một đồng môn CĐT, hàm ý nói lên ý nghĩ muốn đóng góp khả 
năng chuyên biệt của mình cho cuộc sống.




