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Có nhiều anh em thắc mắc là TTSB năm 2008 
không phát hành như đã thông báo trong TTSB 
07, nhất là sau HNSB 08, nhiều anh em mong có 
TTSB  để xem những tin tức nóng hổi. Không ra 
được cũng có nhiều lý do mà lý do lớn nhất của 
nhóm thực hiện là không có thời giờ vì trong năm 
2008, anh em trong nhóm thưc hiện TTSB đã 
được BTC HNSB 08 giao nhiều công việc khá 
nặng nề và đã hy sinh nhiều tháng trời để làm tập 
album “½ thề kỷ SB qua ảnh”, “tập nhạc Sao Biển 
ca”, thiết kể khuôn viên hội ngộ, phòng triển lãm 
tại ĐCV Sao Biển…
TTSB mong chờ một BDD chung đại diện cho 
toàn thể anh em cựu chủng sinh TCV SB
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Lời ngỏ

10 năm Cựu Sao Biển Sàigòn & Phụ cận (SGPC) hình thành, 10 năm Tâm Tư Sao 
Biển (TTSB) đồng hành. 
Nhúm men đầu tiên ngồi trên thềm nhà thờ Tân Định đưa những cặp mắt dáo dác 
tìm kiếm, mời gọi, chờ đón. Với 5 anh em vùng Phụ cận, 6 anh em Sàigòn cùng một 
người anh em hải ngoại họp thành một bàn tiệc 12 cho những quyết định táo bạo: tổ 
chức một cuộc họp mặt tại Bà Rịa (hè 1999) và phát hành tập san Ký ức Sao Biển 
1999, tiền thân của TTSB.
… Nhóm anh em cựu Sao Biển SGPC ngày càng lớn thêm, cho đến hôm nay nhìn 
vào danh sách đã thấy được con số 6 ở hàng chục. Với 106 trang của 80 ấn bản Ký 
ức ban đầu đã phải in ra 200 ấn bản cho kỳ phát hành trong buổi họp mặt lần thứ 2 
mở rộng (với anh em Sao Biển Hàm Tân, Phan Thiết, Nha Trang) vào năm 2000 tại 
nhà thờ Huyện Sĩ Sàigòn. 
10 lần anh em cựu Sao Biển SGPC luân phiên họp mặt, 10 lần TTSB đến với anh 
em như những món quà khơi đầy kỷ niệm.
Anh em cựu Sao Biển SGPC cùng với tập san TTSB cũng chỉ là nhịp cầu tạm thời 
cho sự nối kết của anh em Sao Biển khắp nơi.
Kỷ niệm 10 năm anh em Sao Biển SGPC gặp nhau, 10 năm tập san TTSB ra đời 
đánh dấu một chặng đường chia sẻ tâm tình của những người con cùng Mẹ Sao Biển 
không chỉ gói gọn trong anh em vùng Sàigòn & Phụ cận mà mong trải rộng khắp 
nơi.

Nhóm thực hiện
 



MỘT TÊN GỌI

Tiếng gió thổi rì rào sóng nước
Ân tình xưa nhịp bước tứ phương
Mẹ ơi! dẫu có dặm trường
Thân thương ấp ủ mái trường ngày xưa
Ước mong sao ngày qua tháng lại
Sống với đời còn mãi thân thương
Anh em có Mẹ dẫn đường
Oai nghi Mẹ đứng cuối đường đợi mong
Bao sóng gió biển đời xô tới
In hình hài bóng Mẹ nơi con
Êm đềm suối mát cỏ non
Nước Trời quê ấy mẹ con sum vầy

Hoàng Trung
   3/5/09



                             10 NĂM NHÌN LẠI
 
10 năm tức 1/10 thế kỷ, hoặc 1/5 của 50 năm. Thời gian này thật quá ít, nhưng đối 
với anh em cựu Sao Biển  Sàigòn và Phụ cận (CSB SGPC), đã đánh dấu một bước 
mới: gần gủi và thân tình.
10 năm chỉ là một thời gian ngắn ngủi có những bước thăng trầm, những bất đồng ý 
kiến, nhưng anh em chúng ta đã không dừng lại mà vẫn luân phiên tiếp tục những 
buổi họp mặt thường niên, năm nay chổ này, năm sau chổ kia không đứt đoạn.
Từ năm 1999 lưa thưa trên chục anh em, dần dần chúng ta tìm lại được những 
gương mặt già hơn hoặc trẻ hơn để rồi đến năm 2009 này, con số anh em gốc nhà 
Sao Biển đi “tha phương cầu thực” ở ba vùng Sàigòn, Đồng Nai, Bà Rịa Vủng Tàu 
và các tỉnh phía Tây Nam tăng lên rất nhiều. Thật là quý hóa khi chúng ta tìm đến 
nhau, gặp gỡ chuyện vãn, chia sẻ ngọt bùi đắng cay sau những năm tháng xa cách 
như cảnh đoàn tụ của các thành viên trong một gia đình.
Trước tiên chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Sao Biển đã giúp chúng ta tìm đến 
với nhau qua cách này hay cách khác. Đến với nhau để ôn lại những kỷ niệm xa xưa 
dưới mái trường Tiểu Chủng Viện (TCV) hoặc chỉ để uống mội vài ly bia, nhấp một 
vài cốc rượu: tất cả cũng chỉ vì chúng ta cùng là con của một Mẹ SB. Hội ngộ 08 
vừa rồi mừng tuổi Mẹ và gia đình tròn 50 năm đã nói lên những gì mà chúng ta ấp ủ 
và mơ ước từ lâu. Tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ vì các Ngài đã giúp chúng ta có dịp về 
tri ân các ân sư, gặp gỡ anh em từ khắp năm châu bốn bể về sum họp thăm lại mái 
trường xưa, thầy củ và bạn bè.
Kỷ niệm 10 năm sinh hoạt của anh em CSB SGPC, chúng ta không quên những anh 
em đã bỏ công sức để liên lạc và tạo đủ mọi điều kiện cho anh em gặp nhau, làm cái 
đà cho những buổi sinh hoạt hàng năm trong suốt 10 năm qua. Những Hoàng Trung 
59, Simon Cường 61-60, Nguyễn Quang Vinh 61, Nguyễn Văn Cẩm 62, Nguyễn 
Thế Hùng 62, Trần Công Khanh 67… và những anh em khác đã tìm đủ mọi cách để 
quy tụ  tất cả anh em sống rải rác trong ba vùng trên. Nhờ thế nhóm SGPC mới có 
được những buổi sinh hoạt như ngày hôm nay. Anh em, tuy ở những vùng cách xa 
hai địa phận gốc, lại có số đông đáng kể và những hoạt động đi bước trước. Tập san 
Tâm Tư Sao Biển (TTSB), mặc dù gặp nhiều khó khăn trong từng khoảnh khắc, thế 
nhưng vẫn được phát hành hằng năm, thậm chí có năm thêm một số vào dịp Tết nữa 
(Xuân 05). Điều này nói lên đúng tinh thần của câu nói “mưu sự tại nhân, thành sự 
tại thiên”. Nói như thế, không phải cố ý phủ nhận những đóng góp quý báu của tất 
cả anh em trong và ngoài nước đã sẳn sàng góp sức vun trồng nó.
Anh em đã có lòng, lẽ nào để cho nó bị èo uột mai một. 
Thay mặt anh em CSB SGPC, nhóm thực hiện TTSB, xin trân trọng cám ơn những 
đóng góp vật chất cũng như tinh thần của tất cả anh em CSB khắp nơi trong thời 
gian qua cho tập san này…
Nhìn lại chặng đường 10 năm. Kẻ đi, người ở lại. Số anh em tìm lại được trong 
vùng tăng thêm, nhất là những anh em lớp trẻ, qua tập san, qua trang web TTSB và 
các anh em cùng lớp, cùng quê giới thiệu về anh em CSB SGPC. Thương tiếc cho 
những anh em đã qua bên kia thế giới quá sớm như Nguyễn Minh Châu (61) ở Xuân 
Lộc Đồng Nai, một trong những người đến đầu tiên; Mai Ngọc An (69) ở Vỏ Đắc, 
Nguyễn Huy Chương (70) ở Bảo Lộc chưa được một lần gặp anh em. Dù thế, anh 
em trong lớp vẫn giữ liên lạc với thê tử của họ, đặc biệt trong HN 08 vừa qua, đã cố 
tạo điều kiện để họ cùng về tham dự cho dù không có mặt của đức lang quân.



Đó là những ưu điểm mà chúng ta có thể nhìn thấy được.Tuy nhiên vẫn còn có 
những khiếm khuyết, nhất là khi anh em gặp gỡ nhau, anh em thường trách cứ nhau, 
phê bình nhau, có khi để xây dựng, nhưng cũng có khi vì tự ái về điều này điều nọ. 
Thêm vào đó, nồng độ của rượu bia làm cho anh em khó tự chủ khi đưa ra những lời 
phát biểu không tế nhị, sát phạt, nghi ngờ nhau về những chuyện không đâu. Có 
những sự mất mát người thân trong gia đình, nhưng vì thông tin chậm hay do đường 
sá xa xôi, anh em không cập nhật, thậm chí không được tin, làm cho anh em khổ 
chủ búc xúc. Điều này đã có lần anh em xin lỗi nhưng chưa thỏa đáng được, làm 
cho những anh em này phải phật lòng.
Về vấn đề tài chánh, thật tế nhị! Xưa nay, anh em sinh hoạt không có niên liểm hằng 
năm, chỉ bỏ giỏ tùy hỉ theo cách của hội viên Legio. Đã có tổ chức họp mặt, tất 
nhiên phải tốn kém, năm nào cũng bù lổ. Chính vì thế trong lần họp mặt tất niên 
ngày 01/01/2009 vừa qua, anh em đã nhất trí đóng niên liểm dùng vào việc chia sẽ 
đối với những anh em bị hoạn nạn trong vùng hay ngoài vùng khi cần. Trong lần 
họp mặt sắp tới, vào mùa hè năm nay, thiết tưởng chúng ta nên bàn tiếp để có một 
giải pháp hợp lý hơn…
Số anh em đi họp mặt hàng năm dường như giảm đi rất nhiều. Có nhiều lý do chúng 
ta có thể nắm bắt được: bất mãn, điều kiện gia đình, bận bịu công việc v.v… Tuy 
nhiên việc này đã được phân minh rõ ràng, đã được khẳng định từ trước. Đây là một 
vườn chơi, anh em tham gia hay không, đó là quyền tự do của anh em. Tưởng rằng 
sau HN 08 tại Nhatrang, anh em có nhiều phấn chấn tích cực hơn, nhưng dường như 
sau cái tột đỉnh của HN, mọi thứ đổ sụp xuống, bằng phẳng… Không hiểu lý do tại 
sao? Thêm được một số anh em mới tìm lại được, nhưng lại mất một số anh em. Có 
lẽ khi nhìn lại 10 năm sinh hoạt, chúng ta cũng nên đặt lại vấn đề và tìm ra giải pháp 
để khắc phục. Anh em vẫn tự hào là con cùng Mẹ SB, con cùng một nhà, nhưng vẫn 
có những bất đồng chưa tháo gỡ được. 
Ước mong những ngày tháng còn lại, chúng ta có thể làm một việc gì đó cụ thể và ý 
nghĩa để gắn chặt mối thân tình của những anh em nhà Sao Biển: gặp gỡ, chia sẻ, 
thông cảm, vun trồng ơn thiên triệu và giúp nhau thăng tiến để thế hệ mai sau con 
cháu chúng ta có thể theo đó tiếp nối cuộc hành trình mà chúng ta đã đi qua.
Theo khảo sát, số anh em SB đang dùng Internet hiện giờ vẫn còn khiêm tốn. Hầu 
như chỉ có một số ít anh em trong vùng có được phương tiện này. Đúng là một thiếu 
sót lớn. Anh em không nắm rỏ tình hình liên quan và các thông tin khác. Vì không 
trực tiếp nghe qua mạng, chỉ nghe nói lại qua miệng, thông tin nhiều khi bị bóp 
méo, không đúng sự thật, tạo ra những hiểu lầm; thậm chí có anh em  than phiền về 
sự phân biệt nhóm này nhóm kia, người này được chiếu cố, người kia không  v.v…
Nhìn lại 10 năm sinh hoạt, xin viết lên những dòng tâm sự này, không phải để phê 
bình chỉ trích, không phải vì bi quan cũng không phải vạch lá tìm sâu hay châm dầu 
vào lửa, nhưng là để ôn cố tri tân, rút ra những kinh nghiệm, những thiếu sót trong 
10 năm qua và tìm ra một hướng sinh hoạt tốt hơn trong tương lai.

Cầu xin Me SB luôn đồng hành và hướng dẫn anh em chúng ta đi đúng hướng đã 
vạch ra bởi vì Mẹ chính là Ánh Sao Mai luôn chỉ đường cho chúng ta về bến an 
toàn.
    Bà Rịa ngày 01/05/09  
             Hoàng 60



NHẬT KÝ HỌP MẶT CSB SÀIGÒN & PHỤ CẬN
 
A/    Họp mặt thường niên
 
1. Ngày  03/07/1999 : Họp mặt chính thức lần đầu tiên, buổi trưa tại nhà anh Nguyễn  Hữu Hoàng 
60, Bà Rịa. Phát hành cuốn Ký Ức Sao Biển 1999.
Buổi tối sinh hoạt tại nhà anh Hoàng Thanh 61, Xuân Sơn, Bà Rịa Vũng Tàu.
Ngày 04/07/1999 : Tân gia nhà anh Nguyễn Minh Châu 61, Xuân Lộc, Đồng Nai.

2. Ngày 15/07/2000 : Họp mặt tại nhà anh Nguyễn Văn Cẩm 62, nhà thờ Huyện Sĩ, Sàigòn.  Phát 
hành Tâm Tư Sao Biển 2000. Tên tập san Tâm Tư Sao Biển bắt đầu từ đây.
                                     .
3. Ngày 01/07/2001 : Họp mặt tại nhà anh Simon Nguyễn Văn Cường 61, Bình Chánh, Sàigòn. 
Phát hành TTSB 2001. 

4. Ngày 06/07/2002 : Họp mặt tại nhà anh Cao Đức Thắng 67, Xuân Sơn, BRVT. Phát hành TTSB 
2002.

5. Ngày 29/06/2003 : Họp mặt tại nhà anh Lưu Văn Học 63, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai. 
Phát hành TTSB 2003. 
Dịp này anh em đã đề cử anh Nguyễn Hữu Hoàng 60 làm thủ chỉ thay anh Hoàng Trung 59 đi định 
cư ở Mỹ (2001).
                                      .
6. Ngày 04/07/2004 : Họp mặt tại nhà anh Phạm Văn Phương 65, Kẻ Sặt, Biên Hòa. Phát hành 
TTSB 2004.

7. Ngày 26/06/2005 : Họp mặt tại quán Dương Tửu (nhà của Đậu Hiệu 65,  chủ quán là anh 
Nguyễn Vĩnh Khang 65, Suối Nghệ. Phát hành TTSB 2005.

8. Ngày 18-06-2006  : Họp mặt tại nhà anh Trần Văn Cư 63, Lộc Hòa, Thống Nhất, Đồng Nai, dịp 
lễ thành hôn con trai cua anh chị Liên Cư. Phát hành TTSB 2006

9. Ngày  10/07/2007  : Họp mặt tại nhà anh Nguyễn Lương Thiện 70, Bình Tân, Sàigòn. Phát hành 
TTSB 2007.

10. Ngày 30/7-1/8/08  :  Hội ngộ Sao Biển tại Nha Trang. Phát hành tập ảnh : ½ Thế kỷ Sao Biển 
qua ảnh (TTSB số 11). 

11. Ngày 01/01/2009  :  Họp mặt tân niên tại nhà anh Lê Sơn Hà 74, Tân Bình, Sàigòn. Kỷ niệm 
20 năm hôn phối của anh chị Hà-Thoa.
 
B/  Những dịp gặp gỡ chia sẻ (có liên quan đến anh em trong vùng)
 
Ngoài ra còn có những cuộc họp mặt thăm dò cho việc hình thành CSB SGPC:  
- Năm 1992 tại cư xá Thanh Đa, nhà anh Nguyễn Thế Hùng 62. 
- Tại nhà anh Trần Văn Bồng 61, tháng 10/1998 và
- Tại nhà anh Nguyễn Văn Cẩm 62, tháng 10/1998, dịp rev Nguyễn Quang Vinh 61 về thăm gia 
đình; anh em có mặt đã đi tới một quyết định đặt tên cho nhóm : Cựu Sao Biển Sàigòn & Phụ cận, 
mỗi năm họp mặt chính thức một lần vào khoảng cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7.

Vào những dịp tang hôn và đặc biệt khác, anh em cũng đã về sum họp chia sẽ, dù ít dù nhiều.
 



1.  Hỷ
 
- Mùng 6 Tết 1999 : 20 năm hôn phối anh chị Liên Cư 63, Lộc Hòa, Đồng Nai.
- 14/07/01 : Vu quy Trưởng nữ của Hoàng Văn Khánh 62, Xuân Lộc, Đồng Nai.
- 10/08/01 : Vu quy thứ nữ của Đậu Hiệu 65, Suối Nghệ, Bà Rịa.
- 01/2/02 : Vu quy Hải Yến, trưởng nữ của Nguyễn Vĩnh Khang 65, Suối Nghệ
- 12/05/02 : Vu quy trưởng nữ của Lưu Văn Học 63, Xuân Lộc.
- 09-04-03 : Thành hôn Duy Nhã, con trai cũa Hoàng Văn Khánh 62, Xuân Lộc
- 10/06/03 : Vu quy Mông Triệu, con gái của Simon Cường 61, Sàigòn
- 25/10/03 : Vu quy Kim Vy, trưởng nữ của Nguyễn Đăng Khoa tức Hườn 61.
- 13/11/03 : Vu quy Hoàng Huyền, con gái của Đậu Hiệu 65,Suối Nghệ.
- 10/01/04 : Vu quy Mai Thảo, con gái của Lưu Văn Học 63, Xuân Lộc.
-      04/08 : Vu quy con gái của Trần Văn Bồng 61, Sàigòn
- 20/08/08 : Thành hôn Sinh Nhựt, con trai của Nguyễn Lương Thiện (70),Sàigòn.
- 15/10/ 08: Thành hôn con trai của Nguyễn Văn Hóa 67,Vỏ Đắc, Bình Thuận.
- 25/10/08 : Vu quy con gái của Phạm Văn Phương 65, Kẻ Sặt, Biên Hòa.
- 18/04/09 : Vu quy Đan Thùy, con gái của Lưu Văn Học 63, Xuân Lộc.
- 26/04/09 : Thành hôn Duy Bảo,trưởng nam của Nguyễn Minh Châu 61, Xuân Lộc.

2.  Bi  (Tang)
-      05/00 : thân phụ Nguyễn Quang Vinh 61, Nha Trang
- 26/06/00 :  nhạc mẫu Trần Công Khanh 67, SàiGòn.
- 21/07/00 : thân mẫu Phùng Kim Tiên 61, Nhatrang.
- 12/09/00 : thân mẫu rev Hoàng Văn Khanh 59 và Hoàng văn Khánh 62, Xuân Lộc, Đồng Nai.
- 02/04/01 : thân phụ Nguyễn Thế Hùng 62, Sàigòn.
- 10/05/01 : Nguyễn Huy Chương 70, Bảo Lộc.
- 02/05/02 : thân mẫu Nguyễn Ngọc Phượng 61, Phước Thiện, Phan Rang.
- 19/07/02 : Nguyễn Minh Châu 61, Xuân Lộc, Đồng Nai.
- 19/01/03 : rev Trần Xuân Lai, SàiGòn.
- 18/05/03 : thân mẫu Nguyễn Văn Cẩm 62, Bình Tuy
- 23/03/03 : thân mẫu Lê Quang Hương 66, Bình Tuy
- 20/04/03 : thân phụ Nguyễn Văn Hóa 67,Vỏ Đắc,
- 21/05/03 : ĐGM Nguyễn Văn Nho, Sàigòn, Nhatrang.
- 06/01/04 : thân phụ Nguyễn Minh Châu 61, Xuân Lộc, Đồng Nai.
- 27/01/04 : cháu Nhân Ái, con gái của Nguyễn Thế Hùng 62, Sàigòn.
- 09/03/04 : thân phụ Đậu Hiệu 65, Ban Mê Thuột.
- 12/04/04 : cháu Thiên Ân, con trai của Phan kim  Cương 66, Sàigòn.
- 04/10/04 : thân mẫu Rev Hoàng Văn Khanh 59 và Hoàng Văn Khánh 62, Xuân Lộc.
- 22/11/04 : thân mẫu Lưu Hồng Điệp 61, Cẩm Mỷ, Đồng Nai.
- 29/06/05 : thân phụ Hoàng Thái Học 63, Bình Tuy.
- 23/07/05 : rev Đinh Văn Hoành 64
- 26/01/06 : thân phụ Nguyễn Lục Khoa 67 và Nguyễn Lục Thi 70, Thanh Điền.
- 20/04/06 : thân phụ Rev Hoàng Văn Khanh 59 và Hoàng Văn Khánh 62
- 31/05/06 : thân mẫu Nguyễn Đình Quang 62,Vinh Lưu, Phan Thiết.
- 21/06/06 : thân mẫu Cao Đức Thắng 67,Thọ Tràng, Phan Thiết.
- 16/09/06 : rev Hoàng Kim Đạt, Phan Rang.
- 19/02/07 : thân mẫu Hoàng Thanh 61, Thọ Tràng, Phan Thiết.
- 06/04/07 : nhạc mẫu Đậu Hiệu 65, Suối Nghệ.
- 06/05/07 : nhạc phụ Đậu Hiệu 65, Suối Nghệ, Bà Rịa.
- 12/05/07 : nhạc mẫu Hoàng Ngọc Quang 62, Sàigòn.
- 24/07/08 : thân phụ Phạm Tiên 70, Sàigòn.
- 14/08/08 : nhạc phụ Cao Đức Thắng 67, Xuân Sơn,



-      12/08  : thân mẫu Nguyễn Xuân Phượng 65, Tân Bình, Cam Ranh. 
- 20/05/09  : cháu Nguyễn Tiến Dũng, con trai của Nguyễn Đăng Khoa 61, BRVT
  
REQUIESCANT IN PACE !
 
3.   Những dịp gặp gỡ khác
 
- 08/03/01: 25 năm hôn phối của anh chị Nguyễn Văn Cẩm 62, Sàigòn.
- 27/06/03 : 25 năm hôn phối cũa anh chị Đổ Bắc Du 65, Sàigòn.
- 25/10/03 : gặp gỡ Hoàng Xuân Lý 65 từ Mỹ về Sàigòn
- 05/11/03 : rev Nguyễn Chí Linh về nước 
-     11/03 : tân gia nhà Hoàng Văn Khánh 62, Xuân Lộc, Đồng Nai.
- 27/01/04 : 25 năm hôn phối của anh chị Liên Cư 63.
- 26/08/04 : mừng Tân giám mục Nguyễn Chí Linh 62- 61, trụ sở Thanh Hóa tại Sàigòn.
- 17/07/05 : giỗ 3 năm Nguyễn Minh Châu 61, Xuân Lộc
- 22/07/05 : 40 năm lớp 65 tại giáo xứ Phú Lâm của rev Nguyễn Văn Khẩn 65
-      08/05 : gặp gỡ anh Nguyễn Tý Hà Dừa 58 từ Mỹ về thăm. 
- 11/08/05 : gặp gỡ Nguyễn Văn Hòa 62-63 từ Pháp và Long 64 từ Canada về thăm anh em SGPC. 
-    2/2006 : gặp anh Nguyễn Đăng Khoa 59 từ Úc về thăm.
-      04/06 : giỗ 3 năm rev Trần Xuân Lai tại nhà Trần Văn Bồng 61, Sàigòn.
- 20/07/06 : giỗ 3 năm rev Đinh Văn Hoành 64 tại nhà thờ cây số 23 của rev Hoàng Minh Hùng. 
- 10/07/07 : giỗ rev Trần Khánh Thành 61, Sàigòn
- 01/01/09 : 20 hôn phối của anh chị Hà Thoa, Sàigòn.
- 27/5/09   : 20 năm hôn phối chị Nguyễn Ngọc Tuấn 74 tại Bình Dương.

Hoàng Châu 60 ghi chép lại.
 



Tâm sự
SAO   con chưa về thăm trường cũ!
BIỂN  vắng hàng dương, vắng người thân
SAO   khuya lẻ bóng trăng cô độc.
BIỂN  Mẹ trùng dương nhớ ngút ngàn...

SAO   con chưa ghé chỗ trường xưa!
BIỂN  vẫn chờ con...quán nắng trưa
SAO   thuyền ai đó quên bến cũ !
BIỂN  cứ đợi mong sóng vỗ bờ...

SAO   trời vẫy gọi ánh hừng đông
BIỂN  thả trôi đời gánh rêu phong
SAO   đêm thầm đếm... ngày xa cách
BIỂN  ngày hồi tưởng... đêm nhớ mong

SAO   ta cố đợi năm mươi năm!
BIỂN  sóng triều dâng lặng xoay vần
SAO   đêm cứ lặn rồi lại mọc
BIỂN  Mẹ đợi chờ mãi ngàn năm...

Một người em SB 72
Cảnh Hương



Từ Tiểu chủng viện 
đến Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang

Ngược dòng lịch sử, không lâu sau sắc chỉ Crescit Laetissimo thành lập Giáo phận Nha Trang 
(5/7/1957), Đức cha Marcel Piquet Lợi, giám mục tiên khởi giáo phận, đã chọn vùng đất rộng 
khoảng 4 ha, sát bờ biển thuộc địa giới giáo xứ Thanh Hải để làm nơi xây dựng Tiểu chủng viện 
Sao Biển. Lễ đặt viên đá đầu tiên diễn ra vào ngày 19 tháng 3 năm 1958. Đến ngày 15 tháng 9 năm 
đó, lớp chủng sinh đầu tiên đã được thâu nhận và hằng năm đều có tuyển sinh lớp mới. 

Tiểu chủng viện Sao Biển (TCVSB), với bổn mạng Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria (8/9), là nơi 
huấn luyện các chủng sinh của các lớp bậc trung học theo chương trình Pháp. Từ niên khóa 
1967-1968, vì thiếu giáo sư nên Đức cha Piquet đã gởi ba lớp đệ nhị cấp đi học ngoài địa phận. Hai 
lớp première và seconde được gởi ra Huế, trú và học tại trường Providence (Thiên Hựu), lớp 
Terminale lên Đà lạt học tại trường Adran. Từ niên khóa 1968-1969, TCV chuyển sang chương 
trình Việt. Vì hoàn cảnh đất nước, TCVSB đã phải ngưng hoạt động vào tháng 3 năm 1975. Trong 
17 năm hoạt động (1958-1975), con số tiểu chủng sinh Sao Biển nhập học  được ước tính khoảng 
870 người, dưới sự chăm sóc của 6 vị giám đốc kế tiếp nhau. Đó là các cha Joseph Clause Cố Hồng 
(1957-1959), cha Pierre Jeanningros Cố Vị 1959-1964), cha Giuse Nguyễn Công Nghị 
(1964-1966), cha Antôn Hồ Ngọc Hạnh (1966-191967), cha Phêrô Nguyễn Quang Sách 
(1967-1972) và cha Phanxicô Assisi Nguyễn Tôn Sùng (1972-1975). Trong số khoảng 870 cựu tiểu 
chủng sinh Sao Biển, cho đến nay đã có được 2 Giám mục, 66 linh mục, 2 phó tế vĩnh viễn và 2 tu 
sĩ không có chức linh mục.

Ngoài ra, do nhu cầu và thời cuộc, Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, vị giám mục thứ 
hai của giáo phận, đã cho xây cất tại số 10 đường Nguyễn Tri Phương  Đà Lạt, một chủng viện để 
tiếp nhận các tiểu chủng sinh của 3 lớp đệ nhị cấp chương trình Pháp (Première, Seconde và 
Terminale) từ niên khóa 1970-1971. Cơ sở này được mang tên chủng viện Chúa Chiên Lành với vị 
giám đốc đầu tiên là cha Gioan Baotixita Hoàng Kim Đạt.

Năm 1971, cùng với dự án chia giáo phận Nha Trang thành 2 giáo phận, trong đó Bình Thuận và 
Bình Tuy thành một giáo phận mới, Đức cha Phanxicô Xaviê đã chọn trường trung học Tinh Hoa 
tại quận Hàm Tân, tỉnh Bình Tuy, làm cơ sở cho chủng viện Tinh Hoa.

Vào mùa hè năm 1969, Đức cha Phanxicô Xaviê còn cho mở Văn phòng Thiên triệu trong khuôn 
viên Toà giám mục để qui tụ các chủng sinh tu muộn. Từ niên khoá 1970-1971, văn phòng Thiên 
triệu được đổi tên thành chủng viện Truyền Giáo; đó là tiền thân của chủng viện Lâm Bích sau này 
(từ năm 1971 tên gọi của chủng viện được đổi theo tên phiên âm của Đức cha Lambert de la Motte 
nhân dịp kỷ niệm 300 Đức cha tiên khởi của Đàng Trong tới Nha Trang).

Vào đầu tháng 5 năm 1975, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, vị giám mục thứ ba của giáo phận 
đã triệu tập các đại chủng sinh Nha Trang trước đó được gửi đi tu học tại các đại chủng viện Xuân 
Bích Huế và Đà Nẵng, Giáo hoàng học viện Piô X Đà Lạt, chủng viện Chúa Chiên Lành tại Đà Lạt, 
chủng viện Lâm Bích về Tiểu chủng viện Sao Biển và nâng chủng viện này thành Đại chủng viện 
Sao Biển.

Đại chủng viện Sao Biển (ĐCVSB) được khai sinh từ đó, với vị Giám đốc lúc bấy giờ là cha Phêrô 
Nguyễn Văn Nho. Số chủng sinh được quy tụ về có tất cả 29 thầy thần học và 4 thầy triết học. Song 
song với ĐCVSB tại Thanh Hải, còn có sự xuất hiện của một số trung tâm khác để quy tụ các 
chủng sinh muốn tiếp tục ơn gọi linh mục như: trung tâm Phước Đức và Tấn Tài tại giáo hạt Ninh 
Thuận, trung tâm Hoà Yên tại giáo hạt Cam Ranh. Tại cơ sở chính, Đại chủng viện Sao Biển tiếp 
tục sinh hoạt cho đến ngày 1 tháng 6 năm 1979. Do tình hình thời cuộc lúc bấy giờ, chính quyền 
tỉnh Phú Khánh đã tiếp thu và giải tán ĐCV. Các cha giáo, các đại chủng sinh được phân tán về các 
giáo xứ để làm việc mục vụ. Riêng cha giám đốc và 7 thầy được chuyển về giáo xứ Hà Dừa, thuộc 
xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh.



Đến tháng 5 năm 1980, Tòa giám mục Nha Trang nhận được thông tư của Thủ tướng Chính phủ về 
việc cho mở lại các Đại chủng viện tại Việt Nam, trong đó có Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang. 

Ngày 4 tháng 12 năm 1991, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa ký nhận trường Lê Thanh Liêm, tại 
số 60 đường số 9, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang (nay là 60 đường Lý Nam Đế, phường 
Phước Long) và đến ngày 31 tháng 12 năm 1991, Đức cha Phaolô đồng thời cũng là vị Giám đốc 
tiên khởi của ĐCVSB tại cơ sở mới, đã long trọng tuyên bố khai giảng, chính thức đưa ĐCVSB 
sinh hoạt trở lại. Đây là mốc quan trọng đánh dấu một giai đoạn mới trong việc khôi phục và phát 
triển Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang.

Ngày 21 tháng 4 năm 1992, Đức cha Phaolô chủ sự nghi thức tuyên xưng đức tin và thánh lễ khai 
giảng khoá đầu tiên của ĐCVSB, gồm 30 thầy của 3 giáo phận Nha Trang, Qui Nhơn và Ban Mê 
Thuột.

Ngày 17 tháng 6 năm 1993 được chọn làm ngày đặt viên đá đầu tiên. Sau gần 3 năm xây dựng, 
ngày 11 tháng 4 năm 1996, Đức cha Phaolô đã long trọng chủ sự lễ khánh thành, chính thức đưa 
công trình vào hoạt động, gồm có 3 khối nhà lớn với diện tích sử dụng lên đến 14.050 m², có khả 
năng tiếp nhận khoảng 200 người gồm chủng sinh, ban giám đốc, các giáo sư và bộ phận phục vụ.

Để điều hành ĐCV Sao Biển các Giám mục của ba giáo phân có liên hệ với ĐCV đã có những 
quyết định sau đây:

1. Ban Giám đốc: được ủy thác điều hành chủng viện và huấn luyện đào tạo các chủng sinh, với tôn 
chỉ là đồng hành cùng các chủng sinh nhằm giúp các ứng sinh linh mục có thể được đào tạo và tự 
đào tạo. Hiện nay (2008) Ban Giám đốc gồm 9 linh mục của Giáo phận Nha Trang và Ban Mê 
Thuột .

2. Ban Giáo sư: ngoài các cha giáo (Triều và Dòng) của giáo phận Nha Trang, còn có các cha giáo 
đến từ các giáo phận Huế, Qui Nhơn, Đà Lạt, Ban Mê Thuột, Kontum, Phan Thiết... Niên khóa 
2007-2008, ban giáo sư gồm 32 linh mục và 2 giáo sư ở ngoài đời.

3. Về việc tuyển sinh: theo quy định của nhà nước, cứ 2 năm một lần, Đại chủng viện Sao Biển tiếp 
nhận chủng sinh thuộc ba giáo phận: Nha Trang, Qui Nhơn và Ban Mê Thuột trên địa bàn 8 tỉnh 
miền Trung. Bắt đầu từ niên khoá 2007-2008, ĐCV có thể tuyển sinh hàng năm.

4. Ban Phục vụ: theo yêu cầu của Ban Giám đốc, hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang đã đảm 
nhận công tác phục vụ cùng với một số anh chị em giáo dân tự nguyện cộng tác.
Chương trình đào tạo ứng sinh linh mục kéo dài trong 6 năm (2 năm Triết học và 4 năm Thần học) 
và nhằm 4 chiều kích: nhân bản, tâm linh, trí thức và mục vụ. Ngoài ra, các chủng sinh cũng được 
sai đi thực tập mục vụ tại các giáo xứ trong thời gian 1- 2 năm để thu thập, trau dồi thêm kiến thức, 
kinh nghiệm thực tế về các chiều kích đã được thụ huấn.

Xét về thành quả, từ ngày chính thức hoạt động trở lại cho đến nay, Đại chủng viện Sao Biển Nha 
Trang đã khai giảng được 9 khóa học chính quy với 290 học viên thuộc 3 giáo phận Nha Trang, 
Qui Nhơn và Ban Mê Thuột. Trong số 290 học viên đó, có 182 đã tốt nghiệp và 108 đang tu học. 
Trong số 182 học viên đã tốt nghiệp, 142 đang là linh mục quản xứ hay phó xứ, và 24 đang thực 
tập mục vụ tại các giáo xứ, chờ ngày thụ phong linh mục. 

Ngoài những khoá chính quy, Đại chủng viện Sao Biển còn tổ chức 3 Khóa bổ túc thần học đặc 
biệt (2 năm) cho các chủng sinh lớn tuổi của các giáo phận tại Việt Nam. Đó là: khóa 1 
(1993-1995), khóa 2  (2004-2006), và khóa 3 (2007-2009) cho các linh mục, chủng sinh của nhiều 
giáo phận trong cả nước. Khóa 1 và 2 đã có 112 linh mục tốt nghiệp.



 
Trong số các giáo sư của Đại chủng viện Sao Biển, có những vị đã được Tòa Thánh tín nhiệm nâng 
lên hàng Giám mục như Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho (Nha Trang), Đức cha Giuse Nguyễn 
Tích Đức (Ban Mê Thuột), Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn (Qui Nhơn), Đức cha Giuse Nguyễn Chí 
Linh (Thanh Hoá), và Đức cha Giuse Võ Đức Minh (Nha Trang).

Nhằm nâng cao trình độ của ĐCV Sao Biển đối với các đại học Công giáo quốc tế, từ những năm 
của thập niên 1990 Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà gởi một số linh mục và tu sĩ đi du học tại  
Rôma, Pháp, Philippine, Hoa Kỳ và Australia cũng như thăm dò khả năng liên kết với đại học 
Giáo hoàng Urbaniana (Roma). Sau nhiều nỗ lực đế đáp ứng một số yêu cầu cơ bản của đại học 
Urbaniana, phân khoa thần học của ĐCV Sao Biển đã được liên kết với Đại học giáo hoàng này, 
qua sắc lệnh số Prot. 383/2008/2 của Bộ Giáo dục Công giáo ký ngày 16/4/2008 và qua Văn thư số 
Prot. 415/A/2008 của Đức Ông Ambrogio Spreafico, Giám đốc, và Prot. 416/A/2008, ký ngày 
27/7/2008, của Cha Giáo sư Giuseppe Juliano, Giám đốc về Học viện liên kết của Đại học 
Urbaniana. Trong giai đoạn đầu, ĐCV Sao Biển với phân khoa thần học liên kết với đại học giáo 
hoàng Urbaniana có thể cấp bằng tú tài Thần học (Sacrae Theogiae Baccalaureatus - Bachelor of  
Sacred Theology, tức là bằng cấp chứng nhận hoàn tất chương trình thần học tổng quát để có thể 
được thụ phong linh mục và làm việc mục vụ) cho chủng sinh tốt nghiệp chương trình chính quy 
của ĐCV Sao Biển, theo những yêu cầu về học vấn và kỳ thi kiểm tra mà Đại học Urbaniana đề ra. 
Theo hướng dẫn của Đại học Urbaniana, ĐCV Sao Biển còn cần cải tiến một số yêu cầu về việc 
phân phối chương trình và nhất là nâng cấp hơn nữa về thư viện, để trong tương lai có thể thăng 
tiến về nhiều mặt, vừa là một Đại chủng viện vừa là một phân khoa thần học đào tạo những sinh 
viên linh mục đáp ứng được nhu cầu của thời đại.  

Tin vui này đến trong Năm Thánh Kim khánh chủng viện Sao Biển (1958-2008). Trong suốt 50 
năm hình thành và phát triển, chủng viện của giáo phận Nha Trang vẫn luôn mang danh hiệu Sao 
Biển và được sự nâng đỡ hướng dẫn của Mẹ Maria, Mẹ là Sao Bắc Đẩu cho đoàn con quy tụ dưới 
mái trường chủng viện Sao Biển. Trong tâm tình tri ân cảm tạ, gia đình Đại chủng viện Sao Biển 
càng phải nỗ lực hơn nữa “để tạ ơn cách xứng hợp Thiên Chúa là Đấng rộng ban mọi ơn lành, vì 
hồng ân ngôi trường chủng viện được ban cho Giáo phận Nha Trang vào năm 1958, thì trong thời 
gian tới kéo dài suốt Năm Thánh, sẽ cử hành các nghi lễ, thực hiện việc rao giảng và học hỏi Lời 
Chúa, cũng như các sáng kiến đạo đức và đào sâu giáo lý khác, nhờ đó mà cũng hy vọng sẽ có 
được bước tiến quan trọng trong việc tuyển chọn, huấn luyện và hướng dẫn ơn thiên triệu thích ứng 
được với thời đại” 
JBos CTP, ĐCV Sao Biển 



Những anh hùng sân cỏ Sao Biển!

Nhớ tới ngôi trường Sao Biển thân yêu là chúng ta nhớ đến những người anh em Sao Biển, 
chờ mong cơ hội gặp lại những người còn sống, ngậm ngùi thương tiếc những kẻ không 
còn! 
Có ai trong chúng ta không một lần tưởng nhớ đến một nơi rất thân thiết, một nơi đã từng 
làm cho chúng ta tự hào về nó, một nơi có những kiện tướng xuất sắc làm cho các đội bóng 
bạn phải kinh hồn bạt vía? Chắc không ai quên được tên tuổi của những anh em đã từng 
làm mưa làm gió trên các sân cỏ của trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế, của trường Lasan, 
những: Láng, Cầu, Thượng, Thanh, Thạnh, Nước, Luận, Kinh, Nghi, v.v... Với tài năng sẵn 
có, lại tập dượt trên sân cát khắc nghiệt ở Sao Biển thì ai có thể tranh lại họ trên sân cỏ?
Sân banh của Sao Biển có những cái để nhớ đời. Các lớp đàn em sau này có bao giờ nghĩ 
đến những cái đau đầu mà các bọn đàn anh lớp 58, 59, 60 phải đối phó không? Nhưng tôi 
vẫn tin là mỗi lớp Sao Biển đều có những cảm nhận riêng về sân bóng và gai yết hầu. 
Khi các chú còn tạm học tại Tòa giám mục (TGM), muốn được đá banh không phải dễ, anh 
em phải đi đến tận khu hỏa xa ở Mãi Vồng mới có sân để đá và chỉ có sân trống vào chiều 
thứ tư, ngày chúa nhật là ngày cuối tuần dành riêng cho đội hỏa xa đá độ. Ước muốn có 
được một sân banh cho riêng mình là những thao thức của biết bao anh em nhà tu lúc còn 
trú học tại đó. Anh em thì đông, nhưng sân banh chỉ có một, lại chỉ có mỗi chiều thứ tư, 
nên mấy chú lớp nhỏ chỉ còn có nước đứng ngoài nhìn đàn anh tranh tài với nhau. Nhưng 
không vì thế mà anh em ngã lòng trông cậy (theo ngôn từ các chú). Anh em bàn nhiều về 
ngôi trường mới đang xây ở Thanh Hải. “Bên đó đất rộng tha hồ mà làm sân bóng!” Nói thì 
nói vậy, chứ không biết đến chừng nào anh em mới được về nhà mới cho thỏa chí tang 
bồng! 
Nhưng rồi sự gì phải đến đã đến! Hè năm 1958, anh em không tựu trường về TGM mà 
được chuyển về nhà mới, ngôi trường được mang danh Mẹ Sao Biển. Tuy chỉ có một dảy 
nhà một tầng dài (khoảng 120 thước) với hai dãy nhà chơi và một nhà nguyện, anh em 
cũng thấy quá rộng so với ngôi trường củ. Lại có thêm một lớp tám mới và một số anh lớp 
tư, lớp năm ở các nơi khác về. Suốt cả ngày từ sáng đến chiều, anh em cứ chạy lên chạy 
xuống hai cầu thang, thám sát hết chổ này đến chổ kia, hy vọng kiếm được những trò 
nghịch ngợm mới! Đầu bên trái là phòng ngủ các chú lớn; đầu bên phải là phòng ngủ các 
chú nhỏ dành cho lớp 6, 7, 8. 
      Sau lưng trường có một bãi cát trống. Anh nào dọn đồ và đăng ký tiền bạc với cha quản 
lý xong là chạy ra phía bãi đất trống để nghía một chút cho thỏa chí cái sự rộng rãi của ngôi 
trường mới. Rồi cùng nhau kiếm một khoảng trống để chơi banh. 
Anh em thì đông, nhưng banh thì chỉ có một, nên mạnh anh nào anh nấy đẩy nhau tranh 
giành. Một số anh xấu máu, cứ chụp được banh là đá bổng lên không, làm cho những anh 
em còn lại la chí chóe. Tôi thuộc về mấy anh chàng xấu máu đó. Dĩ nhiên là banh mà đến 
tay tôi thế nào rồi cũng phải bay lên mái nhà. Vớ phải anh chàng Nước Hộ Diêm thì phải 
biết! Anh chàng này to như con trâu nước, cổ chân cổ tay tròn trịa, bàn chân như tấm thớt, 
do đó chuyện đưa banh lên mái nhà không phải là chuyện khó. Anh em lại được dịp cười 
nắc nẻ và cùng nhau bắt chước. Khổ nổi là banh không lên đến mái nhà mà lại lọt ngay vào 
phòng cố Lagrange! Thế là ngài ra quát tháo cho một trận: "Chổ này đâu phải chổ các chú 
đá banh, ra ngoài sân banh mà đá!" 
Buổi chiều sau ngày học đầu tiên, một toán gần ba bốn chục anh em được thầy giám thị dẫn 
đến  phía bên kia nhà chơi các chú nhỏ. 
- Đây sẽ là sân banh của các chú, thầy tuyên bố, bây giờ các chú hãy đem cào cuốc ra để 
dọn sạch cỏ. Ngày mai sẽ có các chú khác dựng trụ gôn và chăng dây làm ranh giới. 
Anh em nhìn nhau tiu nghỉu. Sân banh gì kỳ cục! Toàn là một bải đầy lùm bụi, cỏ dại lên 
quá gối. Kiểu này rồi chừng nào mới có sân mà chơi? Các chú càu nhàu bàn tán với nhau. 
- Thôi kệ nó, cứ làm đi, tới đâu thì tới! Một chú lớn thúc giục.
Thế là chúng tôi mang cào cuốc ra cùng nhau bắt tay vào dọn dẹp. Toán thì chặt cây, toán 
thì dãy cỏ, toán thì ôm rác dồn đống đốt, khói lên rợp cả một góc trời. Liên tục ba tuần thu 
dọn mà chỉ được nữa sân. 



- Có được nữa sân là phúc rồi, cứ đem banh ra đá đã, Khảm ngụm rụ Ba Làng lên tiếng 
(dân Ba Làng nấu rượu nổi tiếng), không biết anh chàng Khảm này có uống ngụm nào 
không mà lại có biệt danh đó.
- Ở dưới đất toàn là gai mắc mèo và yết hầu không à, làm sao mà đá? 
- Dễ mà, một chú khác lên tiếng, lấy chuối cây lăn là xong ngay.
Chiều hôm sau, chúng tôi được tăng cường một toán nữa. Thầy giám thị dẫn anh em xuống 
lùm chuối hột gần nhà bếp xin các dì cho chặt một số cây đem ra lăn những chỗ nào đã làm 
xong cỏ. Làm tạp dịch kiểu này thật vui! Đủ thứ gai dính vào các thân cây chuối. Anh em 
cẩn thân mang mấy cây chuối ra một bên xúm nhau gở gai rồi mang đi đốt. Hết giờ tạp 
dịch, anh em mang mấy cây chuối cất gọn một chỗ để chiều hôm sau tiếp tục.
Khi mang banh ra đá, chúng tôi cởi quần dài trắng ra đặt hai đống tượng trưng cho hai trụ 
gôn rồi chia thành hai nhóm. Số cầu thủ không giới hạn vì bọn tôi chỉ chơi nửa sân thôi. 
Nhưng vừa cởi dép ra là có vấn đề ngay. Gai mắt mèo tuy không còn mấy, nhưng gai yết 
hầu thì không cách nào diệt hết được. Trái gai yết hầu tuy tròn, nhưng lúc khô, chúng tách 
ra thành bốn mảnh, mỗi mảnh có ít nhất bốn cái gai. Với diện tích nhỏ, những mảnh gai 
này dễ dàng trộn lẫn vào trong cát. Chỉ trong vòng năm phút tất cả anh em trên sân đều đạp 
phải nó. Một số anh em có kim băng, nhưng không dễ gì lể mấy cái gai này ra ngay. Gai 
yết hầu rất dòn. Sau khi lún sâu vào thịt, chúng gảy đi và nằm sâu bên trong da chân.
- Tao đầu hàng mấy cái gai yết hầu này rồi! Chúng tôi lần lượt đi cà nhắc ra khỏi sân và 
ngồi bên ngoài, nhìn một số anh em còn đá. 
 Số người trong sân chỉ còn có bảy tám anh em và  anh chàng Thể ba Tầu có mang giày ba 
ta, số còn lại đều chân không! Anh chàng Thể này thuộc lớp tôi, to con nhất lớp. Anh ta 
người Ba Làng, nhập học năm 57 ở tòa giám mục. Nghe nói anh nhập vào từ TCV Saigon. 
Độc đáo của anh là anh không bao giờ mang xăng đan như những anh em khác mà chỉ 
mang giày ba ta. Vì tính cách độc đáo đó, nên biệt danh của anh là Thể ba Tầu. Vừa có ba 
ta trong chân, vừa to con, anh chàng xông xáo giành banh khắp mọi chỗ, vừa lùa banh vừa 
chọc quê các anh em khác.
- Đừng ỷ có giày ba ta mà làm trời nghe. Xem tớ này,  Nguyễn Công Khảm, biệt danh 
Khảm ngụm rụ, bất thần lao theo và giật được banh trong chân anh chàng Thể. Anh chuyền 
banh cho Nhị bói Ninh Hòa. 
- Chuyền nhanh cho anh Luận đi. Chạy cho thật nhanh sẽ ít bị gai đâm!
- Đừng có lo! Nhị Bói đang ngồi lễ gai vùng đứng dậy chạy theo chận banh lại. Trông thấy 
Thể Ba-Tầu lao đến, anh vội chuyền lại cho Khảm.
- Ơ, thằng này ngon ta! Thể dừng lại và lập tức rượt theo Khảm. Đúng là anh chàng ngụm 
rụ! Anh ta chẳng ngán anh chàng Thể to con hoặc gai yết hầu gì cả, tiếp tục lùa banh đùa 
với đối thủ một chút rồi tung banh cho Nước Hộ Diêm.
      Xem ra chỉ có anh chàng Nước mới làm cho anh chàng ba tàu ngán đôi chút. Tuy 
không lớn con bằng anh chàng Thể, nhưng ai cũng biết sức mạnh của anh. Mái tóc đen 
quắn, nước da ngâm đen, cổ tay cổ chân săng tròn rắn chắc, Thể nhà ta làm sao sánh kịp 
Nước Hộ Diêm. Thể lao đến, nhưng không dám trực tiếp chận banh trong chân Nước. Anh 
ta dạng chân ra, vừa nhảy vừa hù, mong sao đối thủ của mình lúng túng vì gai.
- Chuyền cho tao mau lên! Mười Cà-Đú nhào vào trong sân bất chấp gai yết hầu đã làm 
anh bỏ cuộc trước đó.
Anh em được một trận cười nức nẻ vì mặc dù xông xáo nhưng banh vẩn còn trong chân của 
mấy anh hùng chân không. Sự sôi nổi trong sân chẳng mấy chốc lôi kéo thêm một số người 
đang ngồi ngoài. Ai thấy banh mà chẳng ham.
Mấy anh chàng kia không sợ gai yết hầu, không lẽ mình sợ hay sao chứ! Tôi cũng nhập 
bọn! Họ không sợ gai thì lẽ nào tôi lại sợ!!! Tôi bậm gan nhập bọn. Mới có mấy bước thôi 
mà tôi thấy đau nhói tận óc vì mấy cái gai quỉ quái này. Tôi dừng lại một chút rồi lại liều 
mạng chạy theo banh. Tôi không phải là cầu thủ thứ thiệt nên không biết lùa banh. Banh 
đến chân là tôi cứ việc đá bừa, đụng chân nào cũng được. Cái hào hứng trên sân làm cho 
tôi tạm quên đi chuyện gai yết hầu. Tôi té lên té xuống hoài vì bị mấy anh chàng to con lấn, 
nhưng tôi nào có ngán! 



Thế rồi khi xếp hàng vào nhà cơm, mấy cái gai yết hầu trong chân bắt đầu lên tiếng. Tuy đế 
dép nhật thật là mềm, nhưng gai trong chân nhiều quá, đi kiểu nào cũng đau. Anh chàng 
nào cũng đi cà nhắc, kiểu vịt xiêm, nên hàng ngũ giống như một con rắn hổ mun dài đang 
uốn khúc vào hang. Sau giờ cơm, anh em bớt đi lại trên các con đường sỏi như thường lệ, 
chuyện Tạ Đôn của anh Thạnh lớp nhì, Liễu Tinh Đởm hoặc Thư Hùng Kiếm của anh 
chàng Phi cũng ít thính giả đi theo nghe. Anh nào anh nấy cứ xúm lại nơi có ánh đèn, kim 
cúc trong tay thi nhau mà lể gai. Đau thì có đau thật nhưng lể được cây gai nào lại cảm thấy 
thoải mái! Nhưng chuyện đâu có dễ dàng như thế! Gai yết hầu mà, nó ăn sâu vào trong da 
rồi gãy ngang trong thịt, nên phải chờ thịt ươn lên mới có thể lể ra được! Nhưng lo gì? Giờ 
étude libre, giờ học bài trước khi đi lớp tha hồ mà giải quyết.
Ngày qua ngày, sân banh dần dần ít gai yết hầu đi nhờ vào những bàn chân chai lì của anh 
em nhà Sao Biển. Chân có còn gai hay không không thành vần đề. Cứ chạy đã, mà phải 
chạy thật nhanh mới bớt đau! Chả trách gì dân La San chạy không lại anh em ta. Sân banh 
không lúc nào để trống, đến nổi các thầy giám thị phải chia giờ, giờ nào dành cho các chú 
lớn, giờ nào dành riêng cho các chú nhỏ v.v... Những màn bộp tai đá đít dĩ nhiên là điều 
không tránh khỏi. Yêu cầu những nạn nhân đó đừng có truy cứu nữa. Đó là những thời 
vàng son của chúng ta mà. Một quá khứ tuyệt cú mèo!

Những kỷ niệm khó quên của tôi cũng như của anh em qua từng thời kỳ nơi sân banh của 
ngôi trường Sao Biển. Một số anh em không còn nữa, nhưng dư âm của những người anh 
em đó chắc chắn vẫn còn một góc khuất nào đó trong tâm tưởng của chúng ta. Hy vọng 
rằng khi có dịp gặp nhau chúng ta hãy mang những anh em đó theo trong những buổi 
chuyện trò để tất cả mỗi người có thể sống lại một thời mà chúng cứ những tưởng không 
còn cơ hội để quay lại nữa.

Nguyễn Hoàng (lớp 7/57)    

      
 



Nhà truyền giáo Đức Giê-Hô-Va
Nguyễn Văn 62

“Phải trở thành một nhà truyền giáo ngay khi được bước chân vào chủng viện”. Đó là lời khẳng định chắc 
nịch của ông bạn Nguyễn Công Khải của tôi sau 42 năm gặp lại.
42 năm hơn nữa đời người, cả một chặng đường dài của một cuộc đời không ai dám nghĩ là sẽ gặp được 
nhau cởi mở tâm tình. Nếu Khải là người bạn cùng lớp ở trường đời thì chắc một điều tôi sẽ không dám hỏi 
về cuộc đời đưa đẩy ông bạn Khải mẫu mực tin cậy khắng khít nơi Chúa và Mẹ ngày xửa trở thành nhà 
truyền giáo Đức Giê-Hô-Va.
Cái carte de visite Khải đưa cho tôi ghi: “ Hội thánh Nhân chứng Giê-Hô-Va”, mở ngoặc phía  dưới là 
“không thuộc Công giáo, Tin Lành” là những người tình nguyện hướng dẫn, giải thích Kinh thánh tại nhà, 
điều này cũng có nghĩa là những thành viên trong Hội thánh này sẽ đến ngay nhà bất cứ người nào họ biết 
qua giới thiệu hoặc tình cờ quen biết. 
Một buổi sáng hai ngày trước khi vào Sàigòn tham dự buổi trao đổi Thánh Kinh thường kỳ của những thành 
viên trong Hội thánh Nhân chứng (HTNC), bạn Khải của tôi hẹn sẽ đến nhà thăm tôi vào sáng sớm chủ nhật 
sau chuyến tàu đêm khởi hành lúc 10 giờ đêm hôm trước thì có một người phụ nữ gọi điện thoại cho tôi tự 
giới thiệu là từ Nha Trang vào muốn ghé thăm gia đình tôi theo đề nghị của anh Khải và xin cái hẹn. Sau 
một giây lưỡng lự: “vâng, xin mời chị… tới khoảng 3 giờ  chiều”. Đúng chóc 3 giờ chị ta tới. Vui vẻ cởi mở 
và đôn hậu: “anh Khải có dặn tôi vào Sàigòn trước thì ghé thăm gia đình anh chị”. Tôi cứ tưởng chị ta là 
người nhà của Khải và có thể hỏi thăm về Khải trước khi đối diện với Khải để tránh những lời nói có thể 
làm Khải bất bình. Dầu sao thì từ giờ này những suy nghĩ của Khải và nhân sinh quan của Khải hoàn toàn 
trái ngược với suy nghĩ và nhân sinh quan của tôi hiện nay.
- Mời chị ngồi, chị là bà con của Khải.
- Không, tôi cùng Hội thánh với anh Khải, anh Khải cho tôi địa chỉ và nói tôi đến thăm anh chị.
Giọng nói chậm rãi, hiền từ.
- Sao chị biết tôi là bạn của anh Khải
- Anh Khải nói ngày xưa 2 người cùng học chung trường, cùng lớp. Chủ nhật 13 tháng giêng chúng tôi gặp 
nhau ở trường “Hành chánh quốc gia” để học hỏi và trao đổi Thánh Kinh.
- Chị thuộc hệ phái nào Cơ đốc hay Phục lâm???
- Chúng tôi không thuộc Tin lành, cũng không thuôc Công giáo. Chúng tôi thuộc Hội thánh Nhân chứng 
Giê-Hô-Va.
- Hội thánh này vào VN lâu chưa?
- Khoảng đầu thập niên 60.
- Chị gia nhập lâu chưa?
- Trước năm 1975. 
- Hội thánh Nhân chứng xuất phát từ đâu hở chị?
- Từ Mỹ
- Hội thánh được Mỹ tài trợ?
- Lúc đầu thôi.
- Thế thì lấy tiền đâu mà sinh hoạt mà in ấn các tài liệu tôn giáo.
- Chính anh em trong giáo hội tự nguyện đóng góp. 
Vừa nói chị ta vừa rút trong ví ra một cuốn sách dày 228 trang khổ 10x16 màu ngà ngà “KINH THÁNH 
THẬT SỰ DẠY GÌ?” đưa cho tôi. Hình như đây là cuốn chỉ nam dành cho những chứng nhân Đức Giê-Hô-
Va.
- Hiện nay tại Việt Nam, HTNC có bao nhiêu người?



- Khoảng hơn 1 ngàn
- Trụ sở chính ở đâu
- Ở 6 ter Nguyễn Cảnh Chân Q1 Sàigòn.
- Ở Nha Trang thì khoảng bao nhiêu?
- Khoảng vài chục.
… Tôi hỏi chị ta liên tục buộc chị ta phải trả lời. Đã nhiều lần tiếp xúc với anh em Tin Lành và một vài anh 
em trong Giáo hội Cơ Đốc, Phục Lâm… tôi biết được cách nói chuyện của họ là giới thiệu ngay cho người 
đối diện, người tiếp xúc về Thánh Kinh. Họ được học Thánh Kinh rât kỹ lưỡng, mỗi một vấn đề họ đều có 
thể minh họa bằng những câu Kinh Thánh được trích từ Sách nào, kể cả câu đoạn…
Hỏi chị ta nhiều rồi thì cũng để người ta nói. Thế là chị ta bắt đầu thao thao về Thánh Kinh, trích đoạn và 
lập luận vững vàng. Tôi đã từng gặp một mục sư phái Phục Lâm (hằng tuần vào chiều thứ bảy chủ nhật thuê 
hội trường của nhà thờ Huyện Sĩ sinh hoạt cho Cộng đoàn) thuyết giảng, nhưng nghe không đã lỗ tai bằng 
chị này. Đúng một tiếng đồng hồ vừa nói vừa đưa tài liệu về các vấn đề như : sự sống ngày sau, làm thế nào 
để được hạnh phúc vĩnh cữu, Đức Yê-Hô-Va muốn con người phải làm gì… chị ta chủ động đưa cho tôi 
thêm 10 xấp tài liệu  photocopy trên giấy A3 gấp đôi và cho biết những tài liệu này từ Úc mới gởi về. Ngày 
mai, các nhân chứng của Đức Yê-Hô-Va sẽ trao đổi và học hỏi. 
Trước khi ra về chị ta cho biết tên là Dung, trước 75 là dược sĩ làm ở viện bào chế OPV đầu đường Hiền 
Vương (nay là Võ Thị Sáu) và ân cần mời tôi tới tham dự buổi trao đổi và học tập Thánh Kinh tai trường 
Hành chánh quốc gia trên đường 3 tháng 2.
Sáng sớm chủ nhật từ Ga Sàigòn, Khải điện thoại báo cho biết đang ngồi xe ôm đến nhà tôi. Gặp Khải tôi 
còn chỉ nhận ra cái dáng và nước da bánh mật. Đã 42 năm, bao nhiều thằng trầm của thời cuộc đã làm con 
người của mỗi chúng tôi thay đổi từ hình hài cho đến lời nói, cử chỉ. Nếu không được hẹn trước thì không 
đứa nào nhận ra đứa nào. Khải mặc áo sơ mi trắng cụt tay bỏ áo trong quần, chân mang san đan, tay xách 
cặp táp đen, tóc tai gọn gàng như một giáo sư đại học mà tôi thường thấy khi còn làm nghề giáo.
Tôi mời Khải vào nhà vừa nói chuyện vừa dùng điểm tâm. 
Sau một hồi mãi mê về những chuyện ngày xưa ở Tiểu chủng viện Sao Biển, nhắc đến từng anh em trong 
lớp. Tôi không ngờ Khải lại nhớ nhiều chuyện hơn cả tôi, nhất là cái chuyện ghi tên trên bảng chữ KHẢI 
(khi “permettez-moi, s’il vous plait d’aller …” với thầy Đào Trí Cầu)  mà một tên trong lớp tinh nghịch xóa 
mất chữ A ở giữa vô tình đồng hóa anh chàng Nguyễn Công Khải lớp 62 với dòng giống khỉ đột trong Tây 
Du Ký. Đúng với tên đặt của anh em là mỗi lần chọc cho chàng Khải nổi giận thì bản mặt Khải lại căng lên 
giống hệt “Tề vường”. Khải đã giận tái mặt, âm thầm điều tra thủ phạm từ ngày đó (1962) đến ngày sau Hội 
ngộ 2008 mới có người tự thú là thủ phạm. 
Khải tâm tình là sau khi bị rời khỏi Sao Biển thì như bị mất phương hướng đã dự định từ trước. Học hết 
trung học, Khải lên học khoa Sinh Hóa ở Đại học Đà Lạt. Mùa hè đỏ lửa 1972, Khải bị tổng động viên đi sĩ 
quan trừ bị Thủ Đức. Ra trường Khải bị điều đi đóng quân ỏ Chợ Mới, An Giang, nơi đây đa phần dân theo 
đạo Hòa Hảo. Chàng sĩ quan trẻ tuổi Nguyễn Công Khải phải lòng con gái rượu của một trưởng lão Hòa 
Hảo. Dân miền Nam, không khắt khe quá đáng với con cái, nên họ dễ dàng cho anh chị ăn ở với nhau tại 
chỗ qua một bữa tiệc rượu nho nhỏ. Hơn 10 năm ở quê vợ trải qua bao đắng cay của thời cuộc, Khải dẫn vợ 
con về lại quê cha ở Ba Ngòi tái lập nghiệp. Nhờ bạn bè Sao Biển tận tình nâng đỡ, anh chị đã tình nguyện 
lập hôn ước chính thức con nhà đạo tại nhà thờ Ba Ngòi. Nhưng trong thâm tâm của Khải lúc nào cũng 
muốn trở thành một “nhà truyền giáo”
… 
Năm 1994, Khải nhận được nhiều tài liệu của HTNC. Khải tìm hiểu và cảm thấy thích thú vì hợp với 
nguyện vọng từ ngày bước chân vào chủng viện: làm nhà truyền giáo. Sau một thời gian khá dài học hỏi và 
thử thách, năm 2001, Khải đã chính thức được công nhận là một thành viên chính thức của HTNC Đức Yê-



Hô-va. Việc Khải cải đạo đã làm cho cả gia đình và người dân xứ Ba Ngòi xôn xao nhiều năm đến nổi ba 
mẹ của Khải đã từ con đứa con trai duy nhất của mình.
Qua những lần tiếp xúc trực tiếp cũng như gián tiếp bằng điện thoại tôi hiểu được một phần nào nỗi niềm 
khắc khoải của bạn mình là đem lời Chúa đến cho người chung quanh bất chấp khuynh hướng hay mục đích 
của các lạc phái trong Kitô giáo. Và nếu đường tu của bạn Khải suông sẻ theo Mẹ Sao Biển thì tôi nghĩ rằng 
Khải sẽ là một chiến sĩ Phúc Âm nhiệt thành nhưng cũng dễ bị lung lạc.
Trước đây Khải tránh gặp gỡ anh em trong lớp vì sợ bị đả kích là phàn giáo. Một lần Khải thẳng thắn nói 
với tôi: 2 người trong lớp SB 62 mà Khải ghét nhất là Hùng sói và Quang Khổng Tử. Hai bạn Hùng, Quang 
đã tìm đến nhà Khải rất sớm, thay vì hỏi thăm, chia sẻ tình bạn thì 2 anh bạn tôi lại thẳng thừng lên án Khải 
lạc giáo. Tình gia đình đã mất, tình bạn không được chia sẻ, Khải đem hết tâm huyết vào việc học hỏi để 
làm nhưng chứng nhiệt thành của Đức Yê-Ho-Va. Năm 2001, Khải chính thức nằm trong số những người 
có phẩm hàm của HTNC Đức Yê-Hô-Va phụ trách vùng Khánh Hòa. Bốn buổi mỗi tuần, Khải phụ trách 
diễn giải các lớp Thánh Kinh tại tư gia, có khi thì hội thánh mướn một nơi nào đó mời những tín hữu và 
người có cảm tình tới tham dự. Mỗi năm Khải vào Sàigòn vài lần để trao đổi và học hỏi thêm về Thánh 
Kinh của HTNC.
Gặp lại tôi sau 42 năm, Khải ân cần hỏi thăm đủ thứ về học hành, gia đình, con cái, công ăn việc làm từ khi 
ra khỏi Sao Biển, chứ không hề nói gì về HTNC Đức Yê-Ho-Va mà tôi nghe các bạn nói rằng chỉ một vài 
câu đầu hỏi thăm xã giao, sau đó thì thuyết giáo ngay Thánh Kinh theo HTNC Đức Yê-Ho-Va. Xem ra tình 
cảm của Khải vẫn còn chán chứa với những kỷ niệm ngày xưa ở Sao Biển. Khải còn nhắc chuyện mặc áo 
dài đen quần trắng, đội nón cối trắng, một mẫu mực cổ điển dưới thời các cố Tây. Khải còn nhắc đến ngày 
dự thi vào chủng viện tại giáo xứ Hộ Diêm, gặp cha bề trên Jeanningros khảo kinh giúp lễ bằng tiếng 
Latinh. 
Trước khi Khải từ giã đi tham dự khóa học, tôi dẫn Khải qua thăm nhà thờ Huyện Sĩ. Gặp ngày chủ nhật, lễ 
vừa tan, đông người, Khải tró mắt ngạc nhiên: “Ngay giữa thành phố mà có nhà thờ lớn và đẹp quá, giáo 
dân tham dự đông quá là đông, ở ngoài mình chỉ có dịp chầu lượt mới đông được như thế này. Gặp ông từ 
nhà thờ đi qua tôi nhờ ông ta mở phòng sau cung thánh để dẫn Khải vào tham quan hai ngôi mộ bằng đá 
cẩm thạch khắc hình hai ông bà nằm nghỉ trên mộ.  Xem xong Khải xuýt xoa: “hai ông bà này quả là hạnh 
phúc”. Tôi đồng lõa: “hạnh phúc thật sự trong Đức Kitô phục sinh” 
Từ giã Khải, tôi hẹn gặp lại Khải ở Nha Trang cùng anh em lớp SB 62 trong những ngày Hội ngộ tổ chức 
tại Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang. 
Vì chuyện gia đình gấp, tôi quên mất việc dặn anh em phôn hẹn Khải nơi trú quân của lớp 62 trong những 
ngày Hội ngộ SB 08. Lỡ một dịp hiếm có để anh em lớp 62 đông đủ gặp một người bạn đang là thành viên 
cốt cán của Hội Thánh nhân chứng của Đức Yê-Hô-Va.
Nhưng rất may sau đó Khải đã gặp lại anh em 62 ở Nha Trang và anh em ở Sàigòn. Khải không còn có thái 
độ e dè như khi mới gặp, nhất là giáp mặt với Hùng và Quang. Trước đó lớp trưởng 62 khôn ngoan dặn dò 
anh em: “… không nên đã động gì về tôn giáo của Khải mà nên lấy tình bạn, tình con một Mẹ Sao Biển mà 
tâm tình với nhau trước đã”. 
Những lần gặp trực tiếp cũng như qua điện thoại thì Khải vẫn một mực khẳng định đường đi của mình là 
đúng bằng chứng là trước khi mất (2008), cha của Khải đã gặp lại Khải và xác định với Khải: “đường đi của 
con là đúng” và hình như cũng có ý muốn đi theo con đường của Khải và đã gây mâu thuẩn gay gắt, kịch 
liệt giữa anh chị em trong gia đình.

Dầu thế nào đi nữa thì anh em lớp SB 62 nói riêng và anh em Sao Biển nói chung vẫn luôn cầu nguyện và 
cậy trông vào Mẹ Maria, là ánh Sao bắc đẩu, sẽ dẫn  Khải và anh em chúng ta về đến bến bình an.

Nguyễn Văn (tháng 5/2009)
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LTS: “Ở với nhau chưa trọn năm học, chưa kịp quen thuộc tính nết của nhau, 34 năm xa cách là 
quá lớn để phá sạch các kí ức nhỏ bé đã lưu giữ trong trí nhớ của một đứa bé 12 tuổi”. Động lực 
nào đã thúc đẩy họ sau “một thoáng ngập ngừng, để đi tìm lại kí ức xưa, để rồi những kiềm nén bị  
vỡ oà…”?

1.  Ký ức tuổi thơ
Vậy là đã gần 33 năm trôi qua kể từ ngày chia tay nhau, mỗi ngừơi đi một hướng. Hơn bốn 
chục chú chủng sinh nhỏ bé xinh xinh của lớp SB74 ngày nào nay chỉ còn có thể gặp lại vài 
ba người, tóc đã lấm tấm bạc, cùng nhau ngồi ôn lại chuyện ngày xưa.
Hồi ấy lớp chúng mình có bạn Quỳnh làm lớp trưởng. Có bạn Thăng, bạn Khánh học giỏi 
nhất lớp. Bạn Nhậm chuyên môn hớt tóc ca rê 3 phân. Bạn Mẫn có hàm răng giả vì bị té 
cây gãy hết răng. Bạn Quỳnh, bạn Thuần nhân dịp văn nghệ tất niên đóng giả con gái múa 
đẹp hết ý. Bạn Sỹ cận thật nặng, bỏ kiếng ra là hết thấy đường luôn. Có bạn Hải, bạn Khôi 
đá banh thật cừ, ngay dịp bổn mạng của chủng viện đã chiến thắng cả lớp đàn anh (lớp 7). 
Lớp SB 74 của bọn mình năm  ấy có thầy Châu, thầy Tiên và cố Tallin dạy tiếng Pháp. Còn 
có thầy Linh (nay là GM Thanh Hoá) dạy tiếng Anh thật là hay. Có thầy Huệ (?) dạy môn 
Lý và Hoá. Thầy Thống dạy môn Văn. Thầy Châu dạy môn Toán thật là khó hiểu.
Các bạn chỉ học chung với nhau vỏn vẹn một năm chưa kịp quen thuộc tính nết của nhau, 
cuộc chia tay thật dài mà không hề có dịp gặp được nhau, nay ngồi nhớ lại chỉ được ngần 
ấy. 
Sự kiện 1975 đã cắt đứt tất cả, tuy vậy chắc chắc bạn nào khi nhớ về mái trường xưa, lớp 
SB 74 vẫn luôn luôn là những kỷ niệm đẹp của thời học trò. Bầu khí đầm ấm của SB ngày 
nào vẫn còn được ghi nhớ mãi để làm hành trang vào đời đầy tin tưởng và nhiệt thành.
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2. Về nhà
 Đời người ai cũng có vài cột mốc vui buồn để nhớ, để tự hào hay để tự răn mình. Với 
chúng tôi, sau 2/3 chặng đường làm người, số cột mốc ấy dù chưa đủ nhiều, nhưng lại may 
mắn sở hữu một cột mốc thật  đặc biệt với nhiều cảm xúc khó tả phát sinh và cứ âm ỉ mãi 
tới ngày hôm nay. Đó là ngày 10/10/2008, ngày anh em (AE) Sao biển 74 (SB74) gặp gỡ, 
trời như muốn thử lòng người nên lại ban thêm cây mưa như trút nước ngay buổi chiều đó. 
Vỏn vẹn chỉ 3 AE, một Bình dương, một Bình phước, một Sài gòn,  quá ít so với tập thể 49 
AE có mặt vào ngày khai giảng 01/08/1974 tại Tiểu chủng viện Sao Biển  Nha Trang.

34 năm xa cách là quá lớn để phá sạch các kí ức nhỏ bé đã lưu giữ trong trí nhớ của một 
đứa bé 12 tuổi mà thời lượng dành cho sự khắc sâu chỉ tính bằng tháng. 3 AE không nhận 
ra nhau dù mặt đã đối mặt. Một thoáng ngập ngừng để tìm lại kí ức xưa để rồi những kiềm 
nén bị vỡ oà sau đó dù chẳng có kí ức có giá trị nào được lục ra trong một ngăn kí ức hổn 
độn chưa từng được sắp xếp và chưa chuẩn bị cho cuộc hội ngộ này. Hởi ôi, những gương 
mặt trẻ thơ sau lần xa cách ấy nay gặp lại tóc đã muối tiêu,  gương mặt vướng đầy dấu vết 
của thời gian và những ngược xuôi của cuộc đời. Chúng tôi gặp nhau trong bằng một thứ 
tình cảm linh thiêng bị chôn vùi quá lâu trong quá khứ, một thứ tình cảm không thấy nhưng 
vẫn tồn tại trong thầm lặng. Nhưng thật khó hiểu, kể từ lần gặp tháng 10 năm ấy, sự mãnh 
liệt của nó lại cứ tăng trưởng dần. Đến bây giờ  chúng tôi vẫn tự hỏi : tại sao? Vì  khi so 
sánh với các buổi gặp gỡ cựu học sinh, cựu sinh viên mà chúng tôi đã từng tham gia nhiều 
lần trước đó ở các đơn vị khác, cuộc gặp gỡ SB74 có nhiều thuộc tính ngoại lệ. Đến nay 
câu hỏi vẫn là một thách thức mà chúng tôi đang nổ lực giải mã.

Cuộc hội ngộ ấy kết thúc một chặng đường “đường ai nấy đi” và bắt đầu một chặng đường 
mới “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. AE chúng tôi mỗi người mỗi cách tìm lại nhau để 
“quy tập”. Chúng tôi phải trả lời cho các câu hỏi : Còn tồn tại hay đã mất? Trong nước hay 
ngoài nước? Ẩn mình hay lộ diện ? Đặc biệt có một người tự tìm thấy đồng đội bằng một 



giải thuật nổi bật với tính kiên trì : đã tự đi tìm SB từ năm 1993 ! Tự chụp lại các hình ảnh 
trường xưa tại Hòn Chồng Nha Trang. 

Trên con đường mới, chúng tôi có 02 phát hiện: một thủ lĩnh nhiệt tình, năng động mà cứ 
tạm gọi Phero, và một nhân vật ngoại giao, nghĩa hiệp tạm gọi là Phaolo. Nhờ 2 con người 
lộ diện, và những AE ẩn mình khác ngọn lửa trong SB74 vẫn cứ cháy mà chưa rõ nguồn 
chất đốt đến từ đâu. Trong 49 hạt giống đã gieo cách đây 34 năm, nay chỉ còn một vẫn 
trung thành  với giấc mơ bé nhỏ, không rõ ràng của một cậu học sinh lớp 6 “ƠN GỌI”, vẫn 
hạnh phúc thanh thoát trong cuộc sống tận hiến mặc dù đã chuyển hình thức từ màu đen 
thân quen sang màu nâu và chiếc thắt lưng khó nghèo (48 hạt kia chắc  rơi vào lề đường, 
bụi gai . . ). AE thường xuyên trao đổi, thăm hỏi nhau trên email, điện thoại  để niềm vui 
của người này được nhân đôi và nổi buồn được chia hai. 

2/3 cuộc đời chúng ta đã tìm kiếm đủ thứ : hữu hình lẫn vô hình. Nhưng  các trải nghiệm 
làm chúng ta nhận thức các giá trị thật, giả trong vô số cái mà chúng ta đã từng đi qua. 
SB74 kể từ tháng  8/2008 (cuộc hội ngộ trước đó tại Đại chủng viện Nha Trang), còn quá 
ngắn để khẳng định, nhưng với thời gian đã qua nó có những dấu hiệu rất tích cực để SB74 
tin rằng chúng ta đã về nhà , tinh thần của SB luôn là kim chỉ nam cho các họat động của 
SB74: yêu thương.  

"Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con yêu thương 
nhau" (Ga 13,35)
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3. Về nguồn
        
        " Nhất nhật bất kiến như tam thu hề
          Huống tam thu bất kiến hề ... "
          Thân gởi các bạn! 
Nếu mình nhớ không lầm, đây là những câu thơ thầy Thống đã dạy trong giờ Việt văn năm 
nào, kể về nổi nhớ nhung của những người yêu thương nhau mà không được gặp mặt. 
Nhưng anh em chúng ta không phải ba năm mà là hơn ba mươi ba năm mới có dịp gặp lại 
nhau. Ôi! Những người bạn thân thương mà mình đã tìm kiếm trong tuyệt vọng bấy lâu 
nay. Hà xin mạn phép kể lại cuộc hành trình tìm về nguồn này. 
Cuối tháng 9/1993, lần đầu về thăm lại trường xưa sau biến cố 1975  (đoạn này Nhậm đã 
viết trong bài "Những cuộc hội ngộ ... ") và tất cả những lần có dịp đến Nha Trang, mình 
đều đến nhà thờ Chính toà tìm cách hỏi thăm tin tức bạn bè và các ân sư nhưng có lẽ các 
cha ở đấy ngại nên không hé lộ điều gì. Than ôi! Bóng chim tăm cá ... 
Đầu tháng 10/2008, sau chuyến đi Bắc về, mình lại ghé Nha Trang, lại thêm một lần thất 
vọng. Thậm chí khi về thăm xứ cũ Vĩnh Linh cũng không còn ai biết về mình. Hà chỉ biết 
cầu nguyện ơn trên rủ lòng thương . 
Trờ lại Sàigòn trong niềm thương nhớ khôn nguôi. Sau mấy đêm mất ngủ, mình chợt loé 
lên ý nghĩ tại sao không vào Google tìm thử. Trong các ân sư, mình chỉ nhớ chính xác tên 
cha Tađêô Phan Đình Tạc là cha linh hướng của mình ngày xưa và ngài là người đã cho 
chú tiểu Hà năm mươi đồng lộ phí về Cam Ranh khi chúng ta chia tay không hẹn ngày gặp 
lại. Ôi ! Bố Tạc ơi ! Ơn này làm sao con trả nổi. 
Sau khi gõ tên bố Tạc vào Google, tên bố dẫn tới trang Tâm Tư Sao Biển mà anh Đỗ Vy 
Hạ đang phụ trách. Mình gởi email cho anh ấy và chờ hồi âm trong quặn thắt tâm can vì 
hồi hộp. Hà vẫn nhớ sáng 10/10/2008 khi mở mailbox thấy thư của anh Hiệp và bạn Trần 
Ngọc Hải, mình muốn quỵ xuống vì xúc động sau đó hét toang cả nhà ... Lạy Chúa nhân từ, 
lạy Mẹ Sao Biển con đã tìm ra được anh em con rồi! Tạ ơn Chúa Thánh Thần đã soi sáng 
đầu óc ngu muội của con. 
Chuyện diễn ra sau đó thì các bạn đã rõ. Cuộc hành trình về nguồn bắt đầu từ Phan Rang 
nắng cháy đến miền thuỳ dương cát trắng Nha Trang thơ mộng, ra Ninh Hoà yên bình rồi 



ngược lại Cam Ranh thăm bạn. Đỉnh điểm của cảm xúc là Hội Ngộ Bình Cang 9/11/2008. 
Một lần nữa xin cám ơn Trần Ngọc Hải, các anh chị ở Trần gia trang và các MBT đã tổ 
chức cho chúng ta cuộc gặp mặt này.
Các hiền hữu thân thương ơi! Mới ngày nào còn là chú nhỏ ngây thơ vô tư tung tăng trong 
sân trường chủng viện. Nay gặp lại tóc đã pha sương, nét mặt đuôi mày rõ lộ dấu thời gian. 
Thuần, Tuấn xưa giả gái diễn văn nghệ nay đầy vẻ phong trần râu ria tua tủa. Ngọc Hải tuy 
có già đi nhưng vẫn xông xáo gợi dáng tiền đạo thủ quân ngày nào, Nhậm thi nhân và Nghệ 
học giả đã ra dáng các cụ ông. Trung, Phước, Hoan bỏ cả công ăn việc làm dành thời gian 
tâm sự với mình. Những anh em vùng Phan Rang lặn lội ra như Thái, Phán, Hoàng, Hiền, 
Hoà... Phụng  khóc lóc suốt đêm vì không thể nào ra kịp và nhiều bạn khác nữa vì những lý 
do bất khả kháng mà không về được. Ôi! Biết bao ân tình bè bạn. Và trong niềm vui họp 
mặt lòng vẫn day dứt nỗi đau đớn nhớ thương các bạn Đông, Minh, Luận, Mai Hồng, 
Khánh mà Chúa thương đã gọi về .
            " Đập cổ kính ra tìm lấy bóng.
             Xếp tàn y lại để dành hơi ..."   
Riêng cám ơn Toàn vì còn giữ lại được cho anh em chúng mình những hình ảnh thương 
yêu xưa cũ. 
Chúng em cũng cám ơn các anh lớn đã bỏ thời gian quý báu đến chung vui hội ngộ với tất 
cả tình thương yêu dành cho đám út .
Rồi đến các ân sư. Trên khoé mắt già nua bệnh tật của các ngài rưng rưng dòng lệ khi 
chúng con đến thăm để tỏ lòng tri ân và nhắc lại những kỷ niệm ngày nào. Tuy đã từng 
hiên ngang đối diện với bao biến cố thậm chí lâm cảnh lao tù tưởng khó có điều gì làm các 
Ngài xúc động. 
Cha Sùng lê từng bước yếu ớt mang rượu mạnh ra cùng uống với đám út, chúng con lo cho 
sức khoẻ của Ngài lỡ có chuyện gì chúng con biết phải làm sao. Lúc tạ từ, ánh mắt trìu mến 
của Ngài dõi theo chúng con cho đến tận cửa. 
Cha Láng tuy tóc đã bạc phơ nhưng nghe nói đến âm nhạc nhất là lối đánh phách hình tam 
giác vẫn hào hứng như ngày nào. Nhạc sĩ Văn Lang kể lại bằng giọng đầy tiếc rẻ...  " Ngày 
ấy cha xin bề trên  cho dạy Anh văn lớp út , mà dạy bằng thơ và nhạc nhưng cha Sùng 
không cho " 
Cha Ngọc quản lý hiền lành xưa giờ cũng đầy bệnh tật. Vẫn nụ cười và ánh mắt hiền từ 
trong thân hình nhỏ nhắn khi nghe chúng con nhắc chuyện những con chó và chuyện xếp 
hàng xin dầu nóng sau mỗi chiều chơi thể thao . 
Và cuối cùng là bố Tạc, người cha linh hướng của con. Xưa, sau khi chọn ngài làm linh 
hướng mới biết ngài cũng là cha giám luật con đã sợ gần chết. Nhất là những cú rờ ve 
danh bất hư truyền mà Phụng vẫn còn đưa tay xoa hai má khi nhớ lại...  Các chú út rỉ tai 
nhau “chỉ cần một chữ ký của bố Tạc là ngay lập tức hồi cố quận”. Nhưng sau vẻ nghiêm 
nghị thậm chí hơi dữ ấy là một tình yêu bao la. Nay gặp lại, sau cơn xúc động bố nói “Có 
chuyện đó hả! Các con có làm sao thì bố mới quánh chớ” 
Hà sẽ nhớ mãi ngày chia tay về lại Sàigòn. Sáng sớm hôm ấy, khi nghe mình nói lời chia 
tay Hải đã ngồi lặng thinh bất động tới gần 8h không chịu đi làm. Phước gào la ỏm tỏi 
trong điện thoại, Hoan thì xin phép nghỉ làm một buổi chở mình đi thăm đây đó. Trưa cùng 
nhau ăn cơm bụi ở Cầu Đá gần chỗ Hải làm. Buổi chiều đến tối càng ly kỳ hơn. Đoạn 
đường từ trung tâm thành phố Nha Trang đến Diên Khánh, chúng mình chạy tới chạy lui 
không biết bao nhiêu lần. Hết trung tâm rồi trở về Bình Cang, quay lại Nha trang ăn bánh 
canh Bà Thừa nức tiếng, rồi "quầng lại" Bình Cang đến uống café chỗ gần cây dầu đôi, có 
cả vợ chồng Nghệ, Toàn và Hoan (lại quầng lại tiễn đưa trước khi vào ca trực đêm)  Vào 
quá ngã ba Thành ăn bánh xèo bánh ướt ở một quán vỉa hè chợt tìm thấy bên đường mà sao 
ngon lạ. Đến đây thì mình phát hiện ra càng lúc càng xa nơi mình cần đến là cái bến xe.  Pà 
kon ơi! Mần ơn quầng lại hướng Bắc, nơi chiếc xe đang đậu chờ mình còn nếu không mần 
ơn xé quách cái vé cho xong !!!
Bạn thân ơi! Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, chia tay trong luyến tiếc thì càng mong ngày 
hội ngộ. Chúng ta phải cố gắng tìm lại những anh em chưa có tin tức gì, mong các bạn ấy 
được bình an vô sự. Mai đây chia xa ,dù ở phương trời nào, Hà cũng nguyện xin ơn trên 



phù hộ các bạn và gia đình luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại các bạn 
trong các kỳ hội ngộ sau!
.
          Bartolomeo Lê Quảng Hà SB 74



TÂM  TÌNH  LÁ  HOA
 
         Chia tay nhau chưa nói một lời,
         Để lòng chơi vơi giữa đất trời,
         Ngậm ngùi chân bước, chân đếm bước,
         Hoa vàng rụng cánh, lá héo khô.
         Nhụy hoa thương lá, lá khóc thầm,
         Ai cho, cho ai được mấy lời?
         Khuyên ai, bảo ai đã chăng mấy?
         Sao vội trời ơi! Lời ly biệt!
                                 Hoàng Thanh (61)



CÁC CHÚ SAO BIỂN NGƯỜI BANA

Niên khóa 1960-1961, có 3 anh người dân tộc Bana là Đin, Kêu, Pho được Đức cha 
Kontum gởi du học tại TCV Sao Biển, cả ba bị các chú gán cho cái tên ghép dễ thuộc, dễ 
nhớ là “địt kêu to”. Năm sau lại có thêm 1 chú tên là H’Lan bị gán cho là “Hắc lào”cho 
thuận miệng.
Thời đó, cha quản lý Gervier có một sáng kiến độc nhất vô nhị là để tiết kiệm ngân khoản 
eo hẹp của chủng viện đồng thời tránh sự thất lạc, hư hao muỗng nĩa trong nhà cơm có 
nghĩa là các chú tự sắm khăn ăn, ca nước, muỗng, nĩa. Sau khi ăn thì tự rửa lấy và cất dưới 
hộc bàn ăn.
Một hôm, người giúp việc vừa đưa thau nước rửa cho 3 chú Bana, thì ba chú vô tư lấy ca 
múc uống ừng ực vì mới ăn mấy con cá kho mặn.
Các chú khác nhìn thấy bịt miệng mà cả cười cái sự ngố ngố, thiệt thà của người anh em 
mình, chứ không có chuyện kỳ thị ở TCV Sao Biển.
Ba anh chàng đó đô con, rắn chắc làm lao động thì không chê vào đâu được, chỗ nào nặng 
nhọc là có mặt. 3 chú Đin, Kêu, Pho vào sân banh mà đứng hàng hậu vệ trong đội bóng của 
lớp thì chẳng cầu thủ đối phương nào dám nhào vô cướp banh. Có lần đội banh Sao Biển 
đá với đội Thanh Hải, thiếu người gọi 2 chú Kêu, Pho vào tiếp viện. Mỗi lần cầu thủ bên 
kia xuống banh là bị dội ra vì cặp chân rắn chắc của 2 chú. Sau lần đó 2 chú thường xuyên 
vào sân trong đổi tuyển của trường. Riêng chú Hắc lào thì lùn lùn, lanh như cắt, khi còn ở 
lớp 61 thì ông thầy giám thị Cầu nắn cặp giò phán rằng tiền đạo số 1. Năm sau nhập lại 62, 
lại hợp cùng với mấy anh dòng họ lùn 62 tạo thành bộ khung ăn ý của các chú nhỏ, đá đâu 
thắng đó.
Thời gian các chú Bana còn ở Sao Biển, tất cả các cha, thầy và anh em đều rất quí mến. 
Từ khi họ ra khỏi Sao Biển đến nay hình như không ai biết tin gì về họ.
Và nay thì anh em nhà Sao Biển đang rao tìm 4 người anh em người Bana khắp nơi.
Ai biết xin báo về thầy sáu Tôn 60, cụ Vinh đỏ 61, xin hậu tạ.
Hoan 57



Tưởng nhớ cố Đạt
(1928 – 2006)

Trong số các môn sinh của cụ, ít có ai ngờ cụ đã ra đi nhanh chóng và bình thản như thế. Mới hôm 
nào đây anh em cựu chủng sinh Chúa Chiên Lành (CCL) từ khắp nơi trở về nhà xứ Tân Hội của cụ 
để họp mặt thường niên, thế mà hôm nay vừa nhận email từ Nguyễn Đức Khang 63: tin cụ vĩnh 
viễn ra đi.

1. Tiểu chủng viện Sao Biển 
Các cha Việt Nam trong địa phận, không phải cha nào cũng được anh em bà con gọi là “Cố”. 
Ngày xưa có các cố Tây đã đành, sau này chỉ có cố Nghị và cố Hạnh.  Nhưng xét về tuổi tác thì cố 
Đạt đứng vào hàng hậu sinh đối với các cố vừa kể.  Không biết ai đã đặt cho cụ cái tước hiệu “Cố 
Đạt”, mặc dầu khi từ “bên Anh chúng tôi” trở về với học vị tiến sĩ Anh văn, thì cụ mới vừa bước 
qua cái tuổi … 35.  Phải chăng vì trời phú cho cụ cái làn da “bánh mật” cộng với dáng đi “lè phè” 
của một “agricola” chính cống mà cả cuộc đời phục vụ của cụ đã vẽ nên một bức tranh đặc biệt 
độc đáo! Lớp chúng tôi được hân hạnh học Anh văn với cụ từ lớp 5ème ngay khi cụ từ Anh quốc 
trở về.  Dĩ nhiên thời gian ấy cụ chuyên trị môn Anh văn với bộ “L’Anglais Vivant” rất thông 
dụng, trong chủng viện cũng như ở hầu hết các trường trung học tại Việt Nam thời đó.  Sau đó cụ 
còn dạy thêm môn Latinh và kiêm luôn chức vụ quản lý TCV.  Lớp chúng tôi có một kỷ niệm 
không thể quên được với cụ. Một buổi chiều nọ, cụ quét đôi dép Nhật truyền thống từ phòng quản 
lý, phía nhà ngủ chú nhỏ sang tận phòng học 4ème nằm sát cạnh nhà nguyện.  Chắc vì đang dở dọn 
bài nên khi nghe chuông báo, cụ có hơi đãng trí khi vội vàng đến lớp. Khi cụ vừa bước chân vào 
lớp học, cả lớp chúng tôi không ai nhịn cười nổi, tên nào cũng rũ người ra mà không tài nào nín lại 
được. Như thường lệ, cụ đọc kinh « Veni Sancte » bắt đầu lớp học. Lũ học trò không tên nào đọc 
theo cụ được một câu, chỉ có mình tiếng cụ.  Kinh xong, cụ ngạc nhiên vì đứa nào cũng rũ người 
ra, gục mặt xuống bàn rồi thỉnh thoảng lại « hích lên » một tiếng nghẹn ngào… Bấy giờ cụ mới « 
vỡ lẽ » là mình còn đang đeo cặp kính « tiến sĩ », y chang mấy hình vẽ trong cuốn «L’Anglais 
Vivant ». Một thoáng bối rối. Một giây bực bội.  Nhưng rồi cụ đã thản nhiên bắt đầu giảng bài như 
không có gì xảy ra. Nhưng lũ quỷ con thì vẫn chưa dứt được cười.  Thỉnh thoảng đó đây vẫn còn 
vài tiếng nấc nghẹn! Chúng tôi bối rối vô cùng, muốn dứt ngay nhưng không tài nào chủ động 
được nữa. Cái hình ảnh cổ điển tức cười của cặp kính cận tròn vo của đám học trò “bên Anh chúng 
tôi” khi nhìn thấy cụ trong cặp kính ấy đã khiến cả lớp thất lễ với cụ trong suốt giờ học. Kể từ sau 
biến cố ấy, chúng tôi không còn thấy cụ mang cặp kính “tiến sĩ” ấy bao giờ nữa. Xin cụ tha cho 
chúng con, dù có hơi muộn màng!  

Được học với cụ 2 năm ngắn ngủi thì trong chủng viện có cuộc “đảo chánh”. Các cha giáo Việt 
Nam bất đồng với đường lối giáo dục quá “cổ điển” của các cố Tây trong niên khóa 66-67, đã đồng 
loạt “đình công” không xuống lớp dạy học. Toàn thể chủng viện xôn xao hết mấy ngày.  Cuối năm 
học ấy, cụ và tất cả các cha giáo Việt Nam khác được Đức thầy Piquet cho ra xứ. Cụ về đảm nhiệm 
xứ Gò Đền, Phan Rang.

2.  Chủng viện Chúa Chiên Lành – Đà Lạt

Sau khi thi xong Brevet, lớp chúng tôi được gởi ra “du học” tại trường Thiên Hựu Huế cùng với 
lớp SB 60, trong khi lớp SB 59 được gởi lên học terminale tại Adran Đà Lạt. Học được nửa năm 
thì xảy ra biến cố Mậu Thân.  Một người anh em có biệt tài âm nhạc trong lớp trở thành nạn nhân 
của chiến cuộc: Phêrô Hồ-xuân-Lương bị chết trong lúc lộn xộn.  Khi tình hình tạm ổn, chúng tôi 
được gởi lên học tiếp tại Adran cho hết niên khóa, ở chung với các đàn anh SB 59 dưới sự chăm 
sóc của cha bề trên Trần Sơn Bích.  Chỉ từ niên khóa 1968-1969, chủng viện CCL mới chính thức 
được khai sinh dưới sự hướng dẫn của cụ.  Người tiên phong khai phá bao giờ cũng gian lao vất 
vả.  Được cha viện trưởng đại học Đà Lạt Nguyễn Văn Lập cho ở nhờ dãy nhà cuối cùng của khu 
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cư xá sinh viên nhìn qua đồi Đa Thiện, cụ đã một tay gầy dựng nên một “trung chủng viện” với nề 
nếp quy củ không thua gì những chủng viện đã được thành lập lâu đời.  Nếu cha Bích được tiếng là 
« bon papa » với nước da trắng trẻo thư sinh thì cụ hoàn toàn trái ngược, với nước da bánh mật và 
cặp mắt tinh anh sắc sảo.  Cụ như có giác quan thứ sáu, không hề có mặt tại “hiện trường” mà 
chuyện gì xảy ra giữa các chú cụ cũng biết. Cụ cho tu sửa lại toàn bộ dãy nhà này để có đủ chỗ ăn, 
học, chơi, ngủ cho 3 lớp cuối của Sao Biển, cộng thêm một số anh em Lâm Bích (LB) của “chương 
trình Việt” cũng theo học tại Adran. Dĩ nhiên chúng tôi phải nằm giường tầng vì sĩ số càng ngày 
càng tăng. Thật khổ cho anh nào nằm dưới mà anh nằm trên bị bệnh “ghẻ tàu” thì ngày hôm sau đi 
học chắc chắn sẽ phải ngủ bù trong lớp.  Ngoài một số ít giờ dạy Anh văn cho đại học Đà Lạt, cụ 
đã cống hiến hoàn toàn cho việc huấn luyện đám chủng sinh chúng tôi ở cái tuổi khó dạy nhất. 
Chúng tôi còn nhớ mãi những bài huấn đức vừa thực tế vừa sống động của cụ:  cụ chỉ dạy cho 
chúng tôi từ việc viết thư, cách trình bày bì thư, gởi thư, cách xưng hô với mọi người, đến những 
bài huấn đức về đức tin, đức ái, vun trồng ơn gọi chuẩn bị cho lý tưởng linh mục. Tôi vẫn còn nhớ 
một lời khuyên về việc tập tính tự chủ của cụ: sau khi nhận được thư của gia đình, anh em nên để 
vào ngăn bàn vài ngày… rồi hãy mở ra đọc.  Không biết có anh em nào đã tập được chuyện này, 
chứ riêng tôi nay tuổi đời xấp xỉ 6 bó rồi mà vẫn …chưa luyện được!  Chủng viện CCL còn là nơi 
vãng lai của các cha trẻ trong địa phận khi lên Đà Lạt nghỉ mát hoặc thi cử tại ĐHĐL, trong số đó 
có Giám mục phó tương lai Nguyễn Văn Nho. Hằng năm cụ thường mời các thày Nha Trang học 
tại Giáo Hoàng Học Viện (GHHV) sang gặp gỡ các lớp đàn em trong một bữa “hội ngộ cầy tơ”. 
Thói quen này cụ giữ mãi cho tới khi CCL dời sang số 10 Nguyễn Tri Phương! Có lẽ không năm 
nào cụ quên dịp ấy, đôi khi còn có cả sự hiện diện của Đức cha địa phận khi ngài có dịp lên thăm 
chủng viện. Tình nghiã "Nha Trang tha hương" thật đầm ấm thắm thiết. Cụ khéo léo ngoại giao để 
được sự nâng đỡ tận tình của linh mục Viện trưởng ĐHĐL, cũng như sự chăm sóc của Giám mục 
Đà Lạt Nguyễn Văn Hiền: mỗi dịp tựu trường, cụ dẫn chúng tôi sang tòa GM chào thăm ngài. 
Dường như tất cả thời giờ của cụ dành sẵn cho các chú. Bất cứ anh em nào có nhu cầu cần gặp cụ, 
từ chuyện riêng tư, học hành, cho đến vấn đề tu đức, đều được cụ vui vẻ tiếp đón mà không cần 
phải lấy hẹn như cung cách của người phương Tây "bên Anh chúng tôi". Cụ cũng dành cho các 
chú một không gian tự do, tự lập và tự chủ khá rộng rãi. Ai có việc gì cần, có thể tự làm trước rồi 
báo cho “tôi” biết sau : «các anh em lớn rồi, cứ tự tổ chức rồi cho tôi biết». Cụ là người đầu tiên 
cho phép các chú tổ chức các buổi “hội thảo” để tự kiểm điểm và sẵn trớn kiểm điểm luôn cả bề 
trên nữa. Dường như chính cụ đã sẵn sàng đón nhận những chỉ trích phê bình của các chú! Vì 
thường xưng «tôi» với các chú, nên sau này các lớp đàn em đã tặng thêm cho cụ cái tên mới là «Cố 
Tôi».

Lớp SB 61 chúng tôi còn có thêm một kỷ niệm đặc biệt nữa với cụ tại CCL, mà giờ đây nhắc lại thì 
thật là… «vô cùng hổ ngươi»! Buổi tối hôm ấy tới phiên lớp chúng tôi dọn bàn và rửa chén.  Sau 
khi các cha và các chú ăn xong, bàn cơm các cha còn một con gà rôti nguyên vẹn. Mấy tên «quỷ 
sứ» vừa dọn bàn vừa liếc nhau ra hiệu, vì theo thông lệ, giờ này hẳn cụ đã trở về phòng làm việc 
sau khi thanh sát một vòng quanh khu nhà ở của các chú. Ngó trước ngó sau không thấy bóng cụ 
đâu, chúng tôi quyết định hành động. Chỉ trong tích tắc, con gà rôti không cánh mà …biến mất. 
Chúng tôi 6 đứa chia nhau thật gọn gàng. Miếng gà “ăn vụng” thơm ngon và béo ngậy làm sao!... 
Cả bọn chưa kịp chùi mép thì như có phép tàng hình, cụ xuất hiện. Lướt nhanh một vòng như thầm 
báo “có tôi đây!” rồi lại vụt biến về dãy nhà chính. Cả bọn vừa sững sờ vừa xấu hổ tột cùng! Rất tế 
nhị, cụ không hề hé môi. Nhưng bọn chúng tôi thì chỉ muốn độn thổ. Đã gần 4 thập niên rồi mà tôi 
vẫn còn nhớ hương vị đặc biệt của miếng đùi gà rôti tối hôm ấy của dì Khanh.  Gà Mỹ, gà Tây, gà 
Úc ... có lẽ không thể thơm ngon bằng miếng gà Việt Nam 1969 ở CCL Đà Lạt! Đúng là miếng ăn 
nhớ đời! Cũng may mà chuyện xảy ra ở CCL dưới quyền của cụ. Nếu là ở TCV SB trước đó mấy 
năm, thì địa phận Nha Trang hẳn đã “sẩy” mất 1 giám mục và vài bần tăng rồi. Giá chót thì cũng 
được ăn cơm muối hay quỳ nhà cơm vài ngày!

3.  Phan Rang - đất cày lên sỏi đá.
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Sau tháng 4/75, cụ được chuyển về Phan Rang coi xứ Cầu Bảo (CB). Bọn chúng tôi còn tiếp tục 
lên học tại GHHV thêm vài năm nữa, cho đến tháng 7/1978 thì HĐGMVN quyết đinh giao GHHV 
cho chính quyền Đà Lạt và chúng tôi có dịp ghé thăm cụ. Lúc này cụ đã quy tụ được khoảng 10 
anh em, đa số từ CV Lâm Bích, về sống tại CB như một cộng đoàn nho nhỏ nhằm tiếp tục việc đào 
tạo linh mục cho địa phận trong giai đoạn mới. Khi biết được hoàn cảnh "bơ vơ" của chúng tôi, cụ 
sẵn sàng tiếp nhận chúng tôi vào số các anh em đang sống bên cụ, mặc dù sự việc không dễ dàng 
gì, từ vấn đề lao động để sinh tồn cho đến giấy tờ hộ khẩu… Hàng ngày vị tiến sĩ văn chương cùng 
với nhóm anh em vác cuốc ra đồng dưới ánh nắng thiêu đốt của xứ Chàm để tự lực cánh sinh. Anh 
em từng gọi cụ là “agricola” quả không sai tí nào. Phan Rang đúng là vùng đất “cầy lên chỉ có sỏi 
và đá!”. Tôi tự hỏi làm sao cụ và các anh em nơi đây có thể lấy mồ hôi đổi được 3 bữa cơm khoai 
hàng ngày?  Thế mà cụ vẫn rộng tay đón nhận chúng tôi. Lúc này tôi mới nhìn thấy qua nét bề 
ngoài khô khan của Cụ một trái tim nhân hậu bao la, không khác nào tấm lòng người mẹ hiền dơ 
tay đón nhận mấy thằng con lạc lõng bơ vơ đang trôi dạt đó đây, vì gia đình cha mẹ chúng tôi sống 
ngoài địa phận. Đất Cầu Bảo có khô cháy thật nhưng tấm lòng “Cố Tôi” dành cho chúng tôi là thửa 
đất có dòng suối tươi mát, là thửa đất chảy sữa và mật ong, là lòng bác ái yêu thương dạt dào! Mấy 
anh em lạc loài chúng tôi ở lại thăm cụ thêm vài ngày nữa trước khi ra Tòa giám mục xin ý kiến và 
quyết định của Đức cha địa phận. Chúng tôi về Nha Trang gặp ĐGM.  Trong khi Ngài chưa có 
quyết định tối hậu đối với những anh em sống ngoài địa phận, thì chúng tôi kéo nhau vào chào cha 
quản lý tòa GM để nhân tiện xin được có bữa cơm chiều. Chưa kịp dứt lời tự giới thiệu thì cha 
quản lý liền phán: “Các cậu về đây làm gì?”.  Mấy con chim gãy cánh chúng tôi vừa lãnh được một 
"coup de grace” ngay tại tòa GM của địa phận mình. Của “chùa” có khi còn tới tay những người 
bơ vơ nghèo khó, mà của “Chúa” sao lại không tới phần mấy đứa con lạc lõng bơ vơ lúc này! Xót 
xa chi lạ!  Chúng tôi bèn lủi thủi rủ nhau qua Ba Làng trọ bên nhà chú Khang vậy. Có điều an ủi là 
cha quản lý lúc đó, một linh mục mới được chịu chức “nóng hổi”, không phải là một đàn anh xuất 
thân từ TCV SB!  Tôi cảm thấy hối tiếc vì đã không ở lại Cầu Bảo thăm cụ lâu hơn. Đã hơn 30 
năm rồi, nghĩ lại vẫn còn tủi thân.

Thế rồi tiếp tục cuộc bể dâu… Chúng tôi mỗi người một nẻo: đứa đi dạy học, kẻ đi buôn mắm, 
người tìm cách vượt biên. Cho đến mãi 25 năm sau, tôi tình cờ nhận được một email của cụ gởi 
thăm. Cụ viết: “tình cờ một anh em cựu CCL cho mình biết email của Đ nên mình viết vài chữ 
thăm Đ…”  Lời lẽ của Cụ gần gũi thân tình như mới ngày nào tại Đà Lạt, hay tại Cầu Bão, mặc 
dầu bây giờ cụ đã tự xưng là “cha già”. Thời gian này, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe anh em cựu CCL 
kể về cụ. Được biết càng ngày cụ càng sống gần gũi thân tình với đám học trò cũ. Nay bỗng nhiên 
được cụ gởi thư thăm hỏi, tôi vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Con tim nhân hậu của cụ ngày nào ở 
Cầu Bảo khi chúng tôi ghé thăm cụ chẳng những đã không mệt mỏi mà càng ngày càng dạt dào 
hơn khi tuổi đời thêm chồng chất. Được biết lúc này, dù đã trên 70, cụ vẫn muốn dốc hết sức lực 
để xây cho Tân Hội một ngôi nhà thờ mới. Cụ thổ lộ như sau: “…. Mình chỉ ước mơ cho Tân Hội 
có được nơi thờ phượng xứng đáng hơn hiện tại”  Giấc mơ chưa thực hiện được thì “Cố Tôi” đã 
vội vã ra đi theo tiếng Chúa gọi khẩn cấp vào ngày 13 tháng 9 năm 2006.

Dân Tây thường nói: “L’éducation est ce qui reste après qu’on a tout oublié!”. Thiết nghĩ các cựu 
SB và CCL đều nghiệm thấy rằng nền giáo dục được hấp thụ từ hai môi trường chủng viện ấy đã 
để lại những dấu tích khó quên trong cuộc đời mỗi người. Nếu SB Nha Trang lúc nào cũng chất 
chứa bao kỷ niệm tuyệt vời của thời thơ ấu (như trốn ngủ trưa đi bắt bướm gần nhà bếp các dì, 
hoặc hè nhau hái trộm dừa sau cơm tối) thì CCL Đà Lạt lại đầy ắp những hành trang vào đời cho 
lứa tuổi dở dang.  Ảnh hưởng của «Cố Tôi» thật sâu đậm nơi các môn sinh. Từ công lao khai phá, 
xây dựng quy củ cho một “trung chủng viện" với những chức vụ từ bề trên kiêm giám luật kiêm 
quản lý,…cho đến vai trò gạch nối giữa các chủng sinh SB với LB, giữa các thế hệ đàn anh với đàn 
em…, cụ đã biến CCL không những là nơi đào tạo các mầm non cho địa phận mà còn là một «trụ 
sở của Nha Trang tại Đà Lạt». «Cố Tôi» đã thành công trong tất cả những công trình ấy. Phải 
chăng nhờ tài giáo dục, tổ chức, lãnh đạo, ngoại giao, tháo vát… của một vị tiến sĩ dưới diện mạo 
một “agricola” mà cụ đã dễ dàng thành công với nhiều lớp người ở nhiều lứa tuổi? Thiết nghĩ bí 

3



quyết thành công của cụ là «trở nên mọi sự cho mọi người», và kim chỉ nam của cụ chính là tận 
hiến hoàn toàn cho Đức Kitô như một người môn đệ trung thành. Tôi tin chắc rằng cuộc đời lao 
nhọc vất vả của cụ đã được Chúa phúc thưởng khi gọi cụ về thật dễ dàng nhanh chóng không chút 
đớn đau, vì dường như cụ cũng đã nhận được điềm tiên báo (?).  Giờ đây khi cụ không còn nữa, 
người môn sinh của 4 thập niên trước hồi tưởng về cụ như một tấm gương dõi theo chân Thầy Chí 
Thánh là Đức Kitô, Đấng Chăn Chiên tuyệt hảo, đã dâng hiến tất cả cho đoàn chiên bé nhỏ của 
mình.  

Nguyễn Long Định, SB 61.
(Ngày giỗ đầy năm cố Đạt)
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Tâm tình hội Ngộ
 
Ba mươi ba năm
Một nửa đời người
Bao nhiêu vật đổi sao dời
Nay đã đến ngày hội ngộ
 
Nhiều đêm nghe tiếng lòng thác đổ
Gọi về khung trời cũ thân thương
Nơi đó có hàng dương
Có biển xanh cát trắng
Sóng rì rầm vỗ về đêm vắng
Tiếng kinh chiều trầm lắng tâm tư
Và nơi đó có tuổi thơ
Của tôi và của bạn
 
Những chiều lang thang trên sườn Núi Sạn
Những buổi bơi thi Bãi Dương-Hòn Chồng
Những trận túc cầu giữa cơn giông
Những lúc trộm dừa trong đêm tối
Phiên rửa chén ta giành nhau cơm cháy
Đêm canh trộm ta chọc chó sủa trăng
Giờ đi ngủ, ghẹo thầy surveillant
Dọn phòng thánh ta uống chung rượu lễ
 
Ôi những dại khờ ngày xưa còn bé
Bây giờ là những kỷ niệm khó phai
Tôi đếm thời gian cho mau hết tháng ngày
Cho mau đến phút giây hội ngộ
Biết cuộc đời, thu vàng còn mấy độ?
Gặp nhau đây có lẽ lần cuối cùng
Biết nói gì để tỏ hết yêu thương?
Biết làm gì để cho nhau trìu mến?
Chỉ ba ngày thôi, ba ngày thành vĩnh viễn
Tôi sẽ trân quí mỗi phút mỗi giây
Tôi sẽ khắc ghi ánh mắt tiếng cười
Sẽ mang với tôi trong quãng đời còn lại
 
Xin tạ Ơn Trên bao la sơn hải
Thương cho đời tôi về lại trường xưa
Gặp lại bạn bè và các ân sư
Cùng ôn kỷ niệm một thời yêu mến
Xin tạ ơn Mẹ, Mẹ hiền Sao Biển
Ba mươi ba năm lưu lạc bốn phương
Nhờ Mẹ vẫn mãi yêu thương
Mẹ dẫn đường đoàn con Hội ngộ.
Tuấn Lê
Calgay Jul 12 2008



Không khí ngày tựu trường
Trần Công Khanh 67

Xin lỗi các đàn anh và đồng môn. Sau khi ở Nha Trang về, công việc bận rộn để lấp 
khoảng trống cho những ngày nghỉ nên để các anh em phải chờ bài tường thuật tiếp.

Nói thêm một chút. Sáng hôm 30 điện cho ông bạn cùng lớp là Tiến Lùi thật sớm. 20 phút 
sau, ông ta xuống taxibike (xe ôm) ngay trước khách sạn Minh Thanh. Kể cho Tiến Lùi 
nghe vụ lần hột trên xe, ông ta cười toe, mắng mỏ: "Tao biết mà. Tao nghe nói có đức ông, 
đức chú, là tao tếch sang đi máy bay." 

Còn một số chuyện bỏ quên, và nhân tiện lần tường thuật này sẽ gửi kèm cho anh em bức 
ảnh chụp từ trên cao - có lẽ không anh em nào tính đến góc chụp này - quang cảnh trước 
giờ khai mạc. Số là, buổi tối trước giờ khai mạc, thằng Khanh này có ghé vào phòng triển 
lãm. Căn phòng đã khá tươm tất. Tiếc nhất là chú Sinh thì thật thà, còn thằng Khanh thì cái 
đầu lúc đó cũng ngu như đầu gối, nên không nghĩ ra được là tại sao không chụp hình mấy 
cái gai yết hầu và phóng to tổ bố ra, treo lên thì mới ấn tượng. Thôi thì đành chờ 50 năm 
sau! 

Lúc vào phòng truyền thống thấy có đức cha phó Võ Đức Minh, đức ông Nguyễn Quang 
Sách, đức ông Trần Thanh Phong, và một đức rev nào quen quen, hình như là đức Cần 
đang hướng dẫn các ngài đến xem từng hình ảnh. Thật là cảm động xiết bao. Nhưng thằng 
Khanh vốn mặc cảm khi đối mặt với các đấng, nên lỉnh đi. Đối mặt với các ông lớn cộng 
sản thì cóc ngán, vì còn phải lo phỏng vấn phỏng viếc, còn đối mặt với các đấng sao mà 
ngán thế! 

Rồi lại nhớ, sau màn biểu diễn khai mạc với trống mỏ cử lên linh đình, có tiếng xướng đích 
danh anh Trần Duy Thực. Anh được mời lên nhận các kỷ niệm chương đem sang Tây cho 



các ân sư. Trước đó mấy ngày, còn nhận được tin từ anh, cha Nédélec gửi lời chúc mừng 
hội ngộ và cho biết bệnh tình của ngài - parkinson và ung thư tiền liệt tuyến - cần đi nghỉ 
ngơi. Đúng là tình nghĩa như bát nước đầy. 

Hôm sau, chính nhật, nhìn quang cảnh anh em vào ra tấp nập, xe nhỏ xe lớn và xe rất lớn 
đậu đầy sân đại chủng viện Sao Biển, thật ngoài kỳ vọng của thằng Khanh. Đó là kết quả 
của niềm tin, của ơn trên. Nói câu này, thường là nói câu này sẽ bị nhiều anh em đòi ném 
đá mình, nhưng không thể không nói khi nhìn quang cảnh bữa hôm nay 31/7/2008, nhưng 
đằng sau mặt không được là mặt được - anh em Sao Biển toả đi khắp thế giới, như dân Do 
Thái, nay đại hội trùng phùng, làm cho trùng phùng tăng thêm sức mạnh. Quang cảnh hôm 
ấy còn gợi lại ngày tựu trường. Có khác chăng là những vầng trán ngày xưa còn xanh. Giờ 
đây đã nhiều nếp. 

Ngày xưa của thuở: 
Có những lần trốn học đuổi bướm cạnh bờ ao
Má bắt được chưa đánh roi nào đã khóc
Có cô bé nhà bên cười khúc khích
Mắt đen tròn thương thương quá đi thôi. 

Còn ngày nay: 
Có những chiều say xỉn té bờ ao
Vợ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc
Có cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Vợ giận anh rồi tối sang ngủ với em…

Anh em ai vào phòng nấy hàn huyên. Có người đem theo remorque lủ khủ, có kẻ single, 
nhẹ gánh táng bồng. 
Thỉnh thoảng đi ra ngoài, gặp ai cũng quen quen. Gặp người níu lại, nhìn tận mặt, à! Thì 
ra… Cuộc họp mặt ngắn trên hội trường thằng Khanh chỉ kịp lướt qua. Lúc này nhiều anh 
em ngồi xem cuốn Nửa thế kỷ Sao Biển qua ảnh vừa được phát sau khi đóng tiền cơm. 
Thằng Khanh cố đi phía sau đo xem phản ứng của từng anh em, lén nhìn vào gương mặt 
những người đang đọc cuốn sách ảnh. Tình cờ gặp anh Cao Kỳ Hương 64, anh bảo, cuốn 
sách được lớp mình đánh giá cao, cám ơn Khanh. Lòng cũng nghe dễ thở, nhưng những 
thiếu sót trong sách, và một trách cứ cho là làm thiếu lịch sự của một anh lớn vì thiếu anh 
trong hàng ngũ ân sư không dễ nguôi. Ngay cả trong lớp thằng Khanh 67 này, cũng thiếu 
mất đức chú tên Khánh, em đức cha Linh. Mea culpa. Mea culpa. 

Rồi sau đó trở ra, chui vào phòng điều hành, lặng lẽ làm công việc của mình cho số báo ra 
vào ngày mai, thứ sáu 1.8. Vào toà soạn điện tử, biên tập bài trang văn hoá, cắt cúp ảnh, 
thông báo kế hoạch trang cho toà soạn ở Sài Gòn. Mất gần cả hai giờ đồng hồ mới xong. 
Lúc đó anh em đã vào thánh lễ… Những bài hát do thầy Ngôn tập vang vọng. Những bài 
hát của dân Sao Biển. Trong đó có bài của Hoàng Trung. Nhớ anh Hoàng Trung và những 
ngày ngồi khề khà thịt chó với nhau ở Bùi Thị Xuân, ở Âu Cơ, quận Tân Bình, thịt chó 
theo kiểu bắc kỳ, chặt miếng to. 

Sau lễ anh em lại họp nhau trong phòng các lớp. Mấy ông 67 mãi lo chụp hình rồi chợt nhớ 



mọi người đã vào nhà cơm, nhớ tối qua mắc sai lầm "trâu chậm uống nước đục", ăn cỗ mà 
cứ đi sau, vội vội vàng vàng kéo nhau vào nhà cơm, thì đã chật cả rồi. Sai lầm lần hai. May 
sao kiếm được nửa bàn để quần anh hội băng 67. Nửa bàn còn lại là hình như dân 70. Nhà 
cơm ồn như vỡ chợ, không kỷ luật như ngày xưa, im ắng chỉ nghe lanh canh tiếng muỗng 
nĩa, tiếng đĩa pyrex chạm trên nền bàn đá mài, xưa hơn nữa là bàn nhôm. 

Tình cờ cha Vinh Đỏ đi ngang, ghé vào tai nói: "Lần sau (50 năm sau?), hội ngộ phải mời 
cả cha mẹ chủng sinh, những người công ơn ngang với ân sư." "Nhưng làm sao chuẩn bị 
được chế độ săn sóc đặc biệt cho các vị?" "Có mà, có mà." Sau đó cha Vinh đi thẳng vào 
trong. Cơm tuy nhiều món, ngon hơn cá ốp hồi xưa nhiều, nhưng rõ ràng không có món 
nào gợi được cái đặc trưng của xứ biển. Bia San Miguel Khánh Hoà, nhà máy cũng được 
bà Tư Hường mua lại, dở nhất thế giới. Có ai đồng ý với thằng Khanh này không? Sang 
Philippines hay Thái Lan hay Camphuchia hay Lào, uống lon San Miguel sao nó ngon lạ 
lùng. Nhưng nó ngon nhờ cái không khí sum vầy, nó như loại men làm sống dậy cái tình, 
làm ta nhớ lại Trường cũ tình xưa Duy Khánh vẫn thường hát. Nhưng buồn nẫu ruột vì 
trường xưa đã bị đánh mất! 

Ồn quá, thằng Khanh này đi ra ngoài sớm. Tình cờ ngồi ghế đá gặp anh Long 63. 63 có hai 
Long. Long này là Long Ninh Hoà, Long Paul. Nhớ rồi. Hỏi thăm anh Long Baptiste có đi 
không. Anh bảo không. Sau đó hỏi Đạt 67 cũng ở Chợ Mới sao anh Long không thấy đi, 
Chợ Mới gần xịt mà. Đạt trả lời mơ hồ chắc ảnh mắc đìa tôm. 
Những người ở xa không về được đã đành. Có những người ở thật gần cũng không về 
được. Đạt 67 đáng lý cũng không chịu về, Tiến Lùi năn nỉ và đóng tiền ăn giùm, vì Đạt khó 
khăn. Mặt Việt, mặt Tây có khác nhau. Mặt Việt khắc khổ, đen nắng hơn. Mặt Tây trắng 
trẻo, tinh ý một chút là nhận ra ngay. Chứ nếu bảo Tây to béo hơn thì oan cho anh Tống 
Viết Minh, vì ảnh ốm nhách. 

Đang ngồi trò chuyện với anh Long thì thấy thầy Sơn, Trần Thanh Sơn, anh đức ông Trần 
Thanh Phong đi ra, một bên chân hơi yếu nên khập khểnh nhẹ. Nhìn kỹ lắm mới nhận ra. 
Sau đó, anh Cư lớp 63 nói lát nữa rảnh đi nhậu với lớp tụi anh, anh Học Jos tới nhờ chụp 
ảnh giùm cho lớp 63 (anh Học Michael ở Sài Gòn, bệnh yếu, không đi xa được, anh em 
nhớ cầu nguyện cho ảnh vì ảnh chỉ có thể đi đến nơi xa nhất). Anh Lạc nhờ anh nào đó 
chạy kêu cha Ninh, miệng càm ràm: "Hay ngủ rồi không biết nữa!" Ở trước sân khấu - lễ 
đài, anh Lạc hò hét các anh em khác lẹ lên. Lần đầu tiên gặp anh này. 

Vừa chụp hình cho lớp 63 xong, thì Hoàng Nháy 65, nhờ chụp hình tiếp cho lớp. Anh 
Đồng Đen 65 bảo, nhà báo nhớ chụp hình cho lạ lạ. OK. Bữa nay sẽ gửi cái hình này xem 
các anh 65 có thế lạ lạ không. 



Bữa chiều hình như ít lớp đi theo chương trình về thăm lại những nơi chốn cũ. Nhiều lớp 
kiếm điểm riêng để ngồi bù khú với nhau sau bao năm cách biệt, trùng phùng trong cái 
không khí không khác gì ngày tựu trường năm xưa. 
Lớp 67 vừa sửa soạn lên chương trình bù khú ngay tại nhà nghỉ 62 Trần Phú (hồi xưa là 
Duy Tân), thì nhận được tin sét đánh: cha Cao Sơn 67 từ trần. Cả nhà kéo nhau vội vã ra về 
sau cuộc phân ưu ngắn gọn và hoả tốc của anh em 67. Ngọc Sơn - còn gọi là Sơn Ù - đưa 
gia đình ra tận bến xe. Buồn, mặc niệm. Sau đó Sơn Ù về đề nghị đi mua thịt chó. Tiến Lùi 
ủng hộ cả hai tay. Buổi chiều thịt chó Nha Trang. Nghe tình ấm lại nồng nàn tình xưa. Chỉ 
có mình cha Hiên 67 cùng Phương 67 quay lại đi theo chương trình chung của Hội Ngộ. 

Sáng hôm sau là cuộc dã ngoại - promenade chăng? - sông Lô nắng cháy da người, nơi vừa 
xảy diễn cuộc thi huê hậu hoàn vũ. Trên xe buýt, lần đầu tiên, gặp anh Tống Viết Minh. 
Anh chị nhờ chụp giùm bức ảnh trên xe. 
Ở sông Lô, mạnh ai nấy đi cho đến giờ ra xe lấy cơm và đồ uống và mãn giờ lên xe ra về. 
Thằng Khanh cùng gia đình lại theo xe lớp 62 ra về. 
Đến Sàigòn lúc ấy vừa sau một cơn mưa thật dài, đường sá nước vừa rút xong…

Trần Công Khanh 67



Mon Petit Séminaire 
Đào Đức Kim 62 
 
Canada August 17, 2008  
 
Hôm nay là chủ Nhật, đáng lẽ phải cắt cỏ sân trước và hái mận vườn sau để làm quà cho 
hàng xóm như lời vợ dặn. Nhưng trời Vancouver nắng chói chang như mấy ngày về 
HNSB 2008 ở NhaTrang, hơn nữa nhà tôi đi chợ chưa về, nên lợi dụng vài giây yên hàn 
để kể chuyện Hội Ngộ cho lớp 62 nghe và để có bài gửi cho anh em không về tham dự 
đọc. Nếu biết về mà còn phải viết bài kể cho mấy ngài không chịu dù về nghe thì lần sau 
mình sẽ khôn ngoan hơn… tiếc là không còn lần sau .  
 
Xin mách cùng anh em là một trong những tuyệt tác của HNSB 2008 là Phòng Triển lãm. 
Mình gọi nôm na nó là Mon Petit Seminaire. Đúng vậy, bước vào căn phòng bảo tàng 
viện này thì mình thấy những ngày ở SB nhảy nhót về trong tâm thức như những bước 
chân nghịch ngợm. Ai vào đó cũng bỗng chốc chìm đắm vào quá khứ SB hồi nào không 
hay. Nếu gọi là cái phòng huyền diệu thì cũng không ngoa, vì vào đây là như bước vào 
cổng trường Mon Petit Seminaire Stella Maris.  
 
Mon Petit Semainaire Stella Maris nằm bên trái cổng chào HNSB 2008, sau khi du khách 
qua cổng, thả bộ về bên trái, tẩn mẩn đọc mấy vần thơ và câu nhạc treo lủng lẳng chập 
chờn như hồn thi sĩ Sao Biển đang mặc chiếc áo dài mode 58-64 với đôi sandals da đen 
nghiêm nghị như một thầy phán. Cổng vào Stella Maris đã được tỉ mỉ dệt lại trên một nền 
thảm màu sắc như màu cổng thuở nào đó : màu đá xanh lấy ở núi Sạn. Cái tài của người 
nghệ nhân SB là làm thằng chú nhỏ như mình như tỉnh lại trước cổng trường lúc ngắm 
cái công trình canvas của anh ta. Bức canvas chữ nhật treo dài sau bước thềm và ngay 
trên hành lang. Nét vẽ cứng cỏi và sát thực khiến người nhìn như thấy được thanh sắt và 
hòn đá… Bức canvas tô vẽ điêu luyện như vậy và treo thế ấy đã trở thành một thảm quý 
như trong truyện “Ngàn lẻ một đêm” hay như trong các cung cấm của các sheiks ở Iran 
hay Iraq. Cái kỳ diệu thứ nhất lúc đứng trước bức tranh ấy là cái tò mò muốn vén cái màn 
bước vào trong để xem cho bằng được những hình ảnh ngày xưa lúc còn học ở TCV 
(Petit Seminaire). Cái kỳ diệu thứ hai khi đứng trước bức ảnh ấy là nếu quý vị xếp lớp 
đứng trước đó để chụp hình thì cái hình in ra với cái phông là cái cổng Petit Semainaire 
Stella Maris y như thật vậy. Mình chụp một cái hình lớp SB62 trước bức thảm, nhìn lại 
thì như lớp mình đang đứng trước cổng trường năm xưa. Cho hay, ba anh chàng Cẩm, 
Công Khanh và nghệ nhân Đức Sinh có cái biệt tài khơi lại quá khứ không khác chi các 
nhà đạo diễn ở Canada này dựng lại những thành phố cổ cho phim cao bồi của họ. Xin 
bái phục và cám ơn công lao và vô vàn thời gian quý vị đã bỏ vào đây để làm quá khứ 
sống lại như thật.  
 
Rev Hữu cho mình biết lịch sử của bức tranh cổng trường Stella Maris là do Đức Sinh lấy 
lại tấm hình của chú trung chụp ở trước cổng TCV (vừa mới xây xong) trước khi đi 
picnic ở Ninh Hòa năm 1964. Sinh xóa hết người đi, để chỉ lấy có cái cổng mà thôi. Sau 
đó, hắn ta hí hoáy phóng đại và tô vẽ thêm ra để dựng lại cả khung cảnh cũ. Khi dựng lên 
trong ngày HN, bức tranh trông đồ sộ và sống động như cái cổng TCV ngày xưa. Với ánh 
sáng chói chang của một trưa hè ở Nha Trang, bức tranh trông y hệt một canvas tuyệt tác. 
Anh chàng Sinh này lại còn khéo léo cắt chỗ giáp giới giữa hai cánh cổng ra thành nhiều 
cánh cửa. Gió hè trưa Nha Trang nhè nhẹ vén màn làm cổng như mở hé mời gọi bọn chú 
nhỏ về lại trường.  
 
Mình vào Phòng Triển lãm này trưa 29 tháng bảy lúc sắp sửa hoàn tất... Gặp Đức Sinh, 
Phan Thiết, bắt tay nhau cảm động như hai linh hồn sống sót sau ngày đại hồng thủy. 
Mình cùng gốc Phan Thiết, xứ Lạc Đạo như Sinh, nên gặp lại Sinh thì cứ tưởng như đang 



gặp một phần Phan Thiết vậy. Bạn Cẩm đã cho mình biết là Sinh đã hy sinh ra Nha Trang 
cả hơn tuần trước ngày HNSB 2008 để  hoàn thành cái phòng kỷ niệm này. Mình chưa 
nói hết lời  “cảm ơn em…” thì Sinh đã phân bua, «Anh Kh và anh C là nhà thiết kế, còn 
em chỉ là kẻ thực hiện những gì hai anh ấy dặn…» Trong lòng mình càng khâm phục cái 
từ tốn khiêm cung của nó… Sinh ốm và cao lêu nghêu như một linh hồn thiếu ăn ở châu 
Phi… Vào đây thấy không khí ấm cúng hẳn lên. Mình nhận ra đủ thứ kỷ vật xưa : ba cái 
bàn học (pupitres) mở như có ai mới ngồi, sách vở cũ đã ngả màu, nhưng như vừa mở. 
Mình như thấy thằng Khải (Ba Ngòi) và thằng Khả (Kim Ngọc) bên cạnh vì cùng vần 
“K” với nhau… Nhớ anh Hoàng Pie (SB60) như đang ngủ xoè bọt mép trong giờ etude, 
nhưng trả bài thì bao giờ cũng điểm cao… Sổ điểm, học bạ, bảng thưởng, giấy báo cáo… 
đều được bày biện ngăn nắp… Mình nhớ tới cha Bề trên Jeanningros những lúc rao điểm 
và cha Bề trên Hạnh với cái kiểu kiếng kéo xệ xuống sóng mũi. Bàn ăn rải rác mấy cái ca 
bằng nhôm sơn xanh nhưng đã sét chút đỉnh và vài ba cái bát cơm nhỏ như gáo dừa xiêm 
của bần tăng khất thực… Đó là hiện thực đời các chú… Mình nghe có một giọng nữ bên 
cạnh nhỏ nhẹ với lang quân SB, «Em không ngờ đi tu mà cũng cực quá há anh…» Chắc 
là cô nhà ta thấy mấy cái chén cơm và ca nước cũ xì nên động lòng trắc ẩn. Đúng là cô 
nhà bị lầm rồi vì cơm SB thì thanh đạm thiệt, nhưng bao giờ cũng thịnh soạn đối với tụi 
này. Các nhà sưu tầm SB còn mang về được cả cơm cháy nữa mới độc đáo. Miếng cơm 
cháy ngon lành trong cái jar xinh xinh như trái cấm. Miếng cơm cháy không phải chỉ là 
đặc sản của Petit Seminaire Stella Maris mà thôi, nhưng cũng là của quý của anh em SB 
nhà tôi lúc lên Đà Lạt học Second, Premiere và Terminale ở Adran College nữa đó. Lúc 
này tụi tôi đã là những thanh niên đầy mơ mộng, được giáo phận mua lại cái villa của nữ 
tài tử Kim Vui cho ở và gọi nơi chốn thần tiên ấy là chủng viện Chúa Chiên Lành Đà Lạt. 
Đó là những năm 1969-1971.  
 
Trở lại Phòng Triển lãm tôi hú hồn gặp lại cơn ác mộng của những năm bóng đá SB, đó 
là những cái gai quỷ khóc thần sầu gọi là gai yết hầu. Tôi không phải là nhà sinh vật học, 
nên không hiểu cái tên gai yết hầu do đâu mà ra, nhưng cái kinh hãi mà các cầu thủ bóng 
đá SB chịu đựng khi đạp phải nó trên sân bóng thì không thua gì một phút “khổ nạn”. 
Lúc ấy, những năm 1962 ấy mà, Seminaire Stella Maris của tụi tôi còn nghèo và chỉ có 
một sân bóng đá đầy gai yết hấu. Chúng tôi lại ở tuổi chỉ mê bóng đá. Ham chơi, thì bất 
chấp mọi hiểm nghèo, kể cả đá banh trên sân đầy gai oan nghiệt như gai yết hầu. Nhưng 
cái đau bị cái gai năm cánh này đâm phụp vào bàn chân, mỗi nhánh gai hành hạ một phần 
thân thể thì không ai có thể quên được. Bởi vậy, khi nhìn cái lọ sưu tầm đầy gai yêt hầu 
vẫn có vẻ cứng cáp và sắc nhọn như xưa, tôi bỗng rùng mình nghĩ đến các bạn cầu thủ 
lớp tôi đã từng cò cò nhăn nhó trên sân cỏ mỗi khi đạp phải yết hầu… Đã hơn 30 năm rồi, 
cái gai không biết còn sống sót hay đã bị quên lãng, còn nạn nhân của nó thì nhớ lại dĩ 
vãng với cả âu yếm trìu mến… 
 
Thú thật mình lai vãng lại Phòng Triển lãm này một hai lần nữa trong những ngày dự 
HNSB 2008. Mỗi lần ra khỏi phòng lại thấy đang quên cái gì đó của dĩ vãng, nên lại vào 
lại. Mỗỉ lần viếng lại được nghe những phát biểu thật ngây ngô chân tình… «Trời ơi, hồi 
xưa anh ốm yếu như vậy, mà bây giờ…» anh chàng SB không nghe cô nhà phẩm bình vì 
mắt đang dán dính đến cái hình lớp của anh ta treo uy nghi trên cột tường bọc vải đỏ… 
Mình để ý thấy là anh SB nào vào đây cũng lân la đến mấy tấm hình lớp đã được phóng 
to và treo chễm chệ trên ba cái cột bọc vải đỏ ngay giữa phòng. Mấy đầu tóc hoa râm 
đang mon men nhìn lại cái anh chàng SB trẻ trung ngây thơ ngày xưa tưởng là như đã 
nửa thế kỷ xa cách… Mình nghe cô bé thỏ thẻ với mẹ, «Ba hồi nhỏ trông xinh ghê hả 
má!» Mình nhớ đến vợ con không về được chuyến này để mình dẫn vào đây khoe khoang 
một quãng đời đẹp đẽ ở seminaire của mình… Mình vào đây thấy lại quá khứ và trong 
đầu óc tâm tư vang vang những lời nhạc hội ngộ của Đỗ Vy Hạ, Lê Đăng Ngôn, Trần 
Ngọc Khánh, Tống Viết Minh v.v…  
 
Hôm ấy, ở Phòng Triển lãm mình định nói với Đức Sinh là mở nhạc HNSB 2008 nhè nhẹ 



để ru hồn khách viếng thăm… nhưng nghĩ lại cái thinh lặng của ½ thế kỷ quá khứ có thể 
có cái tài vạn năng để thỏ thẻ riêng tư với từng seminariste…  
Cái thinh lặng giàu có của quá khứ SB đã được các nghệ nhân SB dựng lại thật chi tiết và 
tình tự. Vào Phòng Triển lãm là như về lại “Mon Petit Seminaire”. 
 
Đào Đức Kim, SB62  
Canada, Chủ Nhật, nhớ nhà Seminaire 



Dự Hội Ngộ Sao Biển 2008
qua computer và Nửa Thế Kỷ Sao Biển Qua Ảnh 

1. Yêu cái mộc mạc nghèo nàn của…

Mãi hôm nay mới viết vì thật sự bắt đầu thấm thía cái tình Hội ngộ Sao Biển 08. 
Lật đi lật lại cuốn “Nửa Thế Kỷ Sao Biển Qua Ảnh” (NTKSBQA) từ trang đầu tới trang 
cuối bao nhiêu lần mà không biết chán. 
Bữa nọ sau khi đọc lời “Tâm tình” của Ban báo chí Hội ngộ SB do anh Cẩm viết, mình chờ 
Bảy Thất đem quà Hội Ngộ mà nóng ruột còn hơn chờ mẹ về chợ. Biết rằng sắp được nhìn 
lại những hình ảnh cũ mà xốn xao lạ thường. Trách, vài tuần trước quên điện thoại hỏi bạn 
đi về Việt Nam bao lâu, để bớt xốn xang, thật là quẫn trí!

Những ngày 30, 31/7 và 1/8, ông chủ muốn mình ở lại làm trễ buổi chiều nhưng mình nhất 
quyết ra về vì thứ nhất làm không lương, thứ 2 phải về nhà để đi dự Hội ngộ hàm thụ. Buổi 
tối ở đây là buổi sáng bên nhà, hồi hộp chờ chú Tám Đắc lên hình Hội ngộ cho xem mà 
quên cả cơm nước. Vợ hỏi han chuyện hãng thợ đang thua lỗ có tin tức nói là đóng cửa 
nhiều nơi, mình chỉ ê a cho qua chuyện. 

Hình ảnh trên internet của Tám Đắc và anh em thì nhiều nhưng lòng vẫn chưa thỏa mãn. 
Cái mộc mạc nghèo nàn của Sao Biển ngày xưa thấy còn xa quá. 

Thế rồi Bảy Thất đã về hôm 17 tháng 8, cầm được cuốn NTKSBQA trên tay, phóng ra về 
liền chỉ kịp nói lời cám ơn cho phải phép. Bảy Tân nói vọng "sao mà gấp thế".

Bây giờ cái Sao Biển của tôi mới thực sự! 
Ôi bao nhiêu kỷ niệm dâng tràn: Hòn Chồng , bãi dương, hướng đạo, từ chuyện nhảy 
xuống giếng tắm cho kịp giờ học buổi chiều (thay vì chờ tới lượt mình đứng dưới 
robinet)... tới chuyện âm mưu bàn tính bắt chó của cố Lành (Gervier) ném xuống biển vì cố 
Lành cho nó ăn fromage mà không cho bọn mình. 

Vào phòng đóng của lại, nhắm mắt thả hồn để nhớ từng khuôn mặt cũ. Ôi thương mến thay 
từng dáng từng hình! Nhớ thằng Khoa bố nó làm quận hay tỉnh gì đó, nhưng mỗi sáng chủ 
nhật, nhà nó thăm nuôi cả xe bánh trái. Nó có chia cho mình nhưng nghĩ mà tủi thân, gia 
đình mình ở xa 2, 3 ngày đường làm sao được như vậy! Thằng Tịch có cô ruột là Bà Mẹ 
dòng Trinh Vương, hôm nào đi dạo ngang qua nhà dòng là thế nào cũng có trái cây hay 
miếng bánh...

Nhớ làm tăng độ hàn thử biểu để được nằm nhà bệnh lâu hơn mà phá phách cha Nedelec . 
Nhớ tới thằng Minh, Xinh, Vân, Lan, Duyệt, Thạch, Toản, Ngân, Hải... là cao thủ đội bóng 
với mình. Nhớ ngay nào anh Thục, anh Phi, anh Hoa, cha Sùng, cha Tạc, cha Nghiệp, cha 
Phong, cha Láng là những cầu thủ của phe bên kia, mình đá "trả thù" vì các ông ra bài 
nhiều quá. Gọi cha xưng con trong lớp nhưng khi kình địch trên sân thí có lúc mày tao lia 
lịa. 

Nói đến chuyện mày tao. Để kể cho nghe: mới hôm nào anh Lưu Hồng Điệp vừa đặt chân 
đến Mỹ. Có cha Vinh về, mình chở cụ sáu Đoàn Ngọc Châu xuống thăm. Xe chưa kịp đậu, 
đã có tiếng la hò "Ê thằng Châu đến rồi" từ trong nhà vọng ra. Sáu Châu đáp ngay: "Ê 
Vinh, mày tới hồi nào". Mình nháy riêng sáu Châu ra ngoài đề nghị tiếng mày tao khó nghe 
quá. Sáu Châu trợn tròn "không gọi mày tao thì không ăn ngủ tối nay được". Mình cũng 
chịu phải nghe. Tối hôm đó trời đã vào thu lành lạnh, cả đám đốt sưởi trong garage nhà anh 
Điệp nghe cha Vinh kéo thuốc lào rong róc và anh em ôn lại chuyện xưa. 
Tình Sao Biển là thế đó. Cái Sao Biển của tôi thực sự chờ Bảy Thất từ mấy ngày nay mang 



về. 
Ôi nó sung sướng làm sao, hạnh phúc dâng tràn!

Mới thầm cám ơn cái ý kiến hôm nào loé lên từ những cuộc hội ngộ Houston 2004, cái 
hạnh phúc của bao năm đằng đẵng cưu mang. 

Xin tri ân các cha giáo, các dì và thầy dạy. cái bình đẳng mộc mạc giữa mọi người và kỷ 
luật mái trường đã cho tôi có ngày hôm nay. 
Xin cám ơn các anh em bạn bè và gia đình. Nhất là cám ơn anh Cần, trưởng Ban tổ chức, 
anh Cẩm, cu Khanh (tao hết nhận ra mày) và ban báo chí, các phó nhòm đã cho tôi một 
phần đời sống lại qua những kỷ niệm ân tình. 
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2. Tìm lại chính mình

Anh em bắt đầu với những ly rượu chát thì được bác Hoàng Xuận Lý chuyển cho những 
món quà đặc biệt từ Việt Nam, từ bác Cẩm gửi qua. Theo đúng nghi thức ghi danh, như ở 
HN 2008, từng người chúng tôi trịnh trọng đeo cái insigne lên túi áo. 

“Năm ngón bàn tay mang bóng Mẹ” giúp chúng tôi nhớ lại “những ngày xưa thân ái” tại 
trường cũ . Chúng tôi nói với nhau: “Chúng mình cũng đâu có thua gì !” 

Hả hê nhất là ai ấy đều chúi mặt vào cuốn “Nữa thế kỷ Sao Biển qua ảnh”.  Nhà cháu đang 
trịnh trọng lần giở từng trang kỷ niệm để thưởng thức từng chút một, rượu ngon lâu đời ai 
lại uống vội vàng cách phàm phu tục tử được, thì khắp nơi , anh em cứ kêu toáng lên thích 
thú như bắt được vàng : 
- Ừ, thằng Khai nè ! 
- Đứa nào đây... Thành Dãnh ! Đúng rồi Thành Dãnh, giọng cha Hùng
Nhà cháu chỉ vào một tấm hình là lạ : “Đây là đâu ?” 
Cha Hùng thắc mắc “Ủa ? Sao cuốn ông có mà cuốn tui hổng có ?” 
Lúc bấy giờ nhà cháu mới phác giác ra sự thể : “Trời đất ơi, ngài đi học Roma, chứ có phải 
sang Bắc Kinh học đâu mà ngài giở sách từ trang cuối giở lên ?” 
- Quen rồi, tớ coi trong mục lục, hình nào hay tớ đọc trước! 
Không biết thật hay giả nhưng ngài nhận xét một câu xanh rờn: 
- Tôi thấy trong mấy hình chụp chung, hình như lúc nào ông cũng đứng bên góc phải phiá 
trên !
Nhà cháu: Biết sao không ? Phải khiêm nhường chứ. Mình biết một tên trong lớp mình ở 
Adran, khi chụp hình, hắn luôn luôn đứng bên trái, Vì hắn nói, khi chú thích, người ta 
thường kể tên theo thứ tự “từ trái sang phải”. Tên hắn luôn luôn đứng đầu !” 

Các bác ơi , những kẻ mang số phận hẩm hiu, khi không về dự Hội ngộ được thì đã lấy làm 
an ủi và vui sướng với cuốn album hình tuyệt vời này. 
Thật tình cám ơn các bác Cẩm, bác Khanh cùng nhiều vị khác, kể cả các cháu SBC và các 
anh chị trong toà báo, đã nhọc công để tập kỷ niệm được ra đời. 
Không quên cám ơn các bác đã đóng góp những tấm hình lịch sử qua bao năm tháng. 
Công vất vả phải kể đến những người bỏ thời gian để phục hồi những “kỷ vật” này. Những 
người phục hồi đã khéo tay lại có cái nhìn nghệ thuật nữa. 

Mille mercis ! Thanks a lot ! Trân trọng cám ơn ! Muchas gratias ! 

Bác Lý nhận định chính xác rằng : “In hình đen trắng mới khó và mới thích hợp cho những 
hình kỷ niệm như vậy ” 



Nói cho ngay, nhà cháu có chút thất vọng. 
Thất vọng vì album mỏng quá. Giá mà nó dầy được gấp ba gấp bốn thế này. 
Ứớc mong thế. 
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TERRA NOSTRA
Đào Đức Kim 62

Chiếc Hyundai camion của lớp SB 62 rẽ vào Đại chủng viện Sao Biển 
(ĐCVSB) lúc trưa nắng chói chang 30/7/2008. Mình quên cà đói bụng, 
xuống xe liền, đi vội vào cổng mừng như con về nhà mẹ. Cổng chào là một 
cánh cửa trắng mở rộng, với năm cánh chim đang bay về “hn 2008”. Chữ 
“hn” bằng chữ thường: đơn sơ và ấm cúng vì mục đích là chỉ để quấn quýt 
với nhau ấy mà. 

Sau cánh cửa này là một quảng trường bao la với cái sân khấu huy hoàng, 
lộng lẫy. Mình thấy mình đang đứng trên một sân xi măng rộng thênh thang 
toả hai cánh hình chữ U đi thật sâu vào phía trong. Hai tòa nhà cao nghều 
nghệu hai bên, thấy hãnh diện lắm vì 30 năm mà lớn khôn được như vậy thì 
phải xẻ bò giết bê ăn mừng là phải. Lúc này thì mình thấy tâm tình TCV & 
ĐCV của mình quấn quýt lấy nhau thổn thức như hai mà một và như một mà 
hai. Giữa sân là nhà nguyện với cánh cổng vào to lớn và uy nghi như một 
đền đài La Mã. Bốn cái cột khổng lồ làm cái sân như rộng thêm ra và cao 
thêm lên. Để mang tất cả cái uy nghi và sang cả này về cho tụi mình và biến 
nó thành một cái sân cho Sao Biển cha mẹ con cái vui chơi hai đêm, các 
nghệ nhân Sao Biển (mình không biết anh chị em là ai, nhưng xin ngả mũ bái 
phục cái tài năng độc đáo của các vị) đã đặt dựng nguyên cả cái khung cảnh 
Stella Maris màu xanh biển dịu dàng nằm tha thướt theo chiều dài của khuôn 
hình chữ nhật. Cái phông vĩ đại với cái nhìn âu yếm của bức tượng Mẹ 
Stella Maris đã biến cái vĩ đại của không gian ấy trở thành một cái sân khấu 
hoa lệ, vừa đẹp đẽ và vừa ấm cúng cho cái SB Twinnights 2008. Để cho ấm 
cúng và tình tứ hơn, các nhà dàn dựng Sao Biển còn đặt ba bó hoa vĩ đại trải 
dài trước ảnh Mẹ. Sao Biển ơi, có biết không, đêm này là đêm tình tứ Mẹ & 
Con, không thổn thức sao được! Với cái sân khấu công phu và ý nghĩa đậm 
đà như vậy, mình cảm phục công lao và cái tài nghệ sĩ của anh em SB quê 
nhà. Nhìn vào cái sân khấu đó, ai mà lại không biết rằng: những nghệ nhân 
mà đã có tài biến cái sân rộng thênh thang vô hồn này trở thành một cõi 
riêng hoa lệ và ấm cúng của Mẹ & Con Sao Biển thì sẽ có dư khả năng biến 
một đêm oi bức của Nha Trang trở thành một đêm hấp dẫn nghệ thuật của 
SB. 

Cái ao ước của mình ngày đó đã không sai mà còn quá khiêm tốn đối với hai 
đêm văn nghệ mà anh em nghệ sĩ Sao Biển thực hiện. Mình để ý thấy là anh 
em dàn dựng khung trời Sao Biển hôm ấy rất thành công trong việc xử dụng 
cái khung vuông để biến cái sân ĐCV trờ thành một cõi riêng tư của mình. 
Này nhé, vừa vào cổng ĐCV là đã được đón chào hai bên, mỗi bên năm tấm 
bản vị hình chữ nhật dựng đứng theo chiều dài, “Hội Ngộ Cựu Chủng Sinh 
TCV Sao Biển” với bức tượng Mẹ và bàn tay âu yếm đón mời. Khi dựng 
đứng theo chiều dài, người nghệ nhân muốn nói với khách và bạn rằng mình 
đã sẵn sàng mọi thứ rồi; họ tự tin kín đáo cho khách biết là họ có đủ khả 



năng để biến cái sự kiện này trở thành một ký ức. Ngay bên trái, trước khi 
khách xa bước vào cổng chính với năm cánh chim và lời chào “hn2008”, lại 
một khung hình chữ nhật lớn hơn “Hội Ngộ Cựu Chủng Sinh TCV Sao 
Biển”, dựng theo chiều dài đứng: tự tin, nhưng thân tình. Bên trái cổng vào 
là những hình ảnh của cái quá khứ chủng sinh và tờ chương trình. 

Ngay cả đến tờ chương trình cũng là một đặc điểm của quá khứ (đời các chú 
là đời mẫu mực mà). Đây đó rải rác là vài dòng thơ hay lời nhạc quen thuộc 
của các thi nhạc sĩ Sao Biển. Tất cả đều viết trong khung chữ nhật, nhưng tất 
cả đều dựng đứng theo chiều dài một cách tự tin nhưng thân tình. Cái khung 
hình chữ nhật to lớn nhất và đặc biệt dựng dài nằm theo chiều dài là cái 
phông vĩ đại trên sân khấu: với ba bó hoa to và đẹp sang, hình Mẹ Sao Biển 
dịu dàng đã biến cái to lớn của cửa vào thánh đường thành cái sân khấu ấm 
cúng của ta. Trên tột đỉnh cao là mục đích của HN, bên trái là lời chào mừng 
và ghi ơn, ở giữa là “HNSB2008”, bên phải là lời chào mừng anh em Sao 
Biển … Tất cà bốn hình tượng cao này đã được năm dải dây cờ “Hội Ngộ 
Sao Biển 2008” và Tượng Mẹ với bàn tay đón mời kéo xuống tận đất, làm 
thành một khuôn bao vô hình biến cái sân rộng thênh thang hôm ấy thành 
“terra nostra”…
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      Về bên Mẹ
 
Lâu lắm rồi từ khi xa trường Mẹ,
Theo dòng đời thân phận nổi trôi. 
Tháng ngày qua đắm chìm trong tội lỗi.
Giúp con cùng, Mẹ hiền Sao Biển ơi!

Nhớ thuở nào khi con nơi trường Mẹ,
Bên bạn bè với Mẹ, Mẹ cùng con.
Quyết một lòng noi gương Thầy chí thánh,
Trên bước đường tận hiến đã sắc son.

Rồi một hôm đường đời con gục ngã,
Bỏ Mẹ hiền theo tiếng gọi con tim.
Cổng trường kia mở rộng rồi khép kín,
Con ra đi biền biệt mất niềm tin!

Nay Mẹ ôi, con xin hứa trở về,
Thăm trường Mẹ, nơi ấy Mẹ cho con.
Cùng bè bạn đón mừng ngày Hội ngộ
Bên Mẹ hiền mãi mãi Mẹ cùng con.
Hoan 57



Chaǹg thi ̀đi vê ̀nơi gio ́cat́... 

Phi trường Cam Ranh là một nơi như thế, chẳng khác gì mấy cô gái miền Tây lên Sàigòn 
dự tuyển lấy chồng Đài Loan: chân chưa quen với đôi giày cao gót mới, vừa đi vừa cà 
nhắc, cộng thêm chút phấn son không che nổi một tuổi thơ chăn bò, cuốc ruộng. 
Ba tên nghiện tụi mình hớn hở bước xuống máy bay để hít lấy hít để mấy hơi thuốc. Cát, 
cát, và cát, đặc trưng của một vùng đất bạc, với những cây bụi thấp, những mảng rau 
muống biển hoa tím, xương rồng, và, khi gió lên, những cục gai chông chông rượt nhau 
trên động; xa hơn, trên núi thấp, thấp thoáng những chú dê còm. Không, cảnh ấy đã xưa rồi 
tám ơi. Khu vực này, tuy vẫn còn đó gió cát, nay đã nham nhở dấu đổi thay, giống như con 
gà của Đặng Trần Huân, vặt lông để sẵn, chưa cắt tiết. Chờ khách đến, chờ vốn cho chắc, 
rồi mới ra tay. Nhưng tất cả đất đai hai bên con đường ven biển dẫn về thành phố Nha 
Trang đã có chủ, dân xoàng xoàng như tụi mình thì đừng hòng rờ đến, bác tài xế tắc xi bảo 
thế. Ở đâu cũng vậy, khi đô thị hóa bắt đầu giương nanh thò vuốt, khi vài phần trăm chiếu 
trên thâu tóm gần hết các cơ hội mưu sinh, thì tám, chín mươi phần trăm chiếu dưới bắt đầu 
trở nên xa lạ, lạc lõng, ngay chính trên mảnh đất của mình. 
Và khi đi ngang trung tâm thi hoa hậu hoàn vũ của bà Tư Hường (mà bác tài cho biết, nếu 
bây giờ mà dừng lại xớ rớ quanh đó, dân địa phương sẽ hỏi bộ tính đi lượm của rơi của rớt 
hay sao), nhìn mấy trăm cây dừa cao mua mấy trăm ngàn một cây về cắm đó mới vài tuần 
đứng khô héo ủ rũ, lòng tôi không kìm nổi tiếng thở dài. Cảm giác cũng giống như khi về 
thăm lại Vinh Thủy, tìm lại dấu vết cái ao tuổi thơ hay tắm, bãi dương và đám dừa bố trồng, 
nay đã ngạo nghễ một khách sạn ba, bốn sao và một sân gôn 18 lỗ. Cảm giác của kẻ bị 
phản bội, trước một vùng đất phản trắc! 
Nói vậy cũng tội cho Nha Trang, dù, khi nhìn các khẩu hiệu treo khắp thành phố, chốn này 
“văn minh” thì có, những “thân thiện” đang dần ít đi. Mà ai biểu anh nhân danh kỷ niệm để 
bắt vùng đất này phải như anh nghĩ? Ai biểu anh cứ lo tìm những rễ phi lao thò dài trên cát, 
những hàng dừa trĩu quả, những con còng gió tung tăng, những ngôi biệt thự khuất trong 
vườn, những con hẻm vang tiếng gà gáy trưa, ngôi trường anh êm đềm lặng lẽ? Ai biểu anh 
cứ bồi hồi về những quán cà phê cóc, gánh bánh canh, những rổ ghẹ và mấy xị ba-xi-đế 
trên đường Duy Tân để giờ bức xúc khi phải chạy lên tới Mã Vồng mới tìm lại được chút 
hương vị cũ? Ánh đèn rực rỡ của Vinpearl Land và những trụ tàu treo của nó sừng sững 
trấn ngữ một khúc biển Nha Trang cũng đâu có tội tình gì, chỉ tại anh cứ dõi mắt loay hoay 
tìm xa xa một hàng đèn măng-sông thuyền câu mực, gió lồng lộng trên biển âm u, mà mỗi 
khi nhớ mẹ, anh tự hỏi nếu đi vòng vòng ngoài đó một hồi thì có về tới nhà mình được 
không. Việc gì anh cứ mải tìm người quen cũ trên những con phố khang trang hiện đại toàn 
khách tây và người du lịch giàu sang? 
Ai đi về nơi gió cát? Những ‘chinh phu’ Sao Biển biền biệt sương gió, nay về xa xót nhìn 
tượng Hòn vọng phu ở Lạng Sơn bị đẽo gần hết để lấy đá vôi, hay ngôi trường Sao Biển 
cũ, chàng ‘chinh phu’ miệt mài vô vọng đi tìm lại ‘buồng cũ gối chăn’ với những đứa con 
tản mác bốn phương trời? 
Đình Huy 
01/08/08
Viết trên xe lửa, khi trong đầu còn vang tiếng Hội Trùng dương  



Đôi dòng cảm nhận 
(sau Hội ngộ Sao Biển 2008)

1. Tâm tình thô thiển
Antôn Hoàng 60

50 năm gặp gỡ lại.
50 năm Kim khánh của Tiểu chủng viện Sao Biển (TCVSB) Nha Trang. 
Điều đó đã nói lên những tâm tình, những cảm xúc khi anh em cùng lớp, cùng trường từ 
khắp nơi trở về sau những ngày tháng xa cách. 50 năm mới có một lần, độc nhất vô nhị, 
một lần thay cho tất cả theo ý nghĩ của tôi, bởi vì 25 năm nữa, 50 năm nữa chắc gì ai trong 
chúng ta còn tại thế này. Hai ngày gặp lại nhau ,ngắn ngủi thật, nhưng anh em cảm thấy 
được chút gì ấm áp khi hồi tưởng lại những năm tháng mài đũng quần trên ghế trường xưa. 
Trường đã thay ngôi đổi chủ, nhưng tình của anh em vẫn còn thắm thiết. ri ân, gặp gỡ là 
chủ đề mà Ban tổ chức (BTC) đã đưa ra trong HN 08 này rất ý nghĩa. Tình nghĩa thầy trò, 
mối quan hệ giữa anh em cùng lớp, cùng trường đã viết lên một trang sử đầy kỷ niệm. 

Đêm khai mạc rất gây ấn tượng với lòng biết ơn của “các chú” năm xưa đối với các ân sư 
và ân nhân, với đại diện các lớp lần lượt từ niên khóa cuối cùng (74-75) đến niên khóa đầu 
tiên (57-58), kể lại chuyện cũ ngày xưa và nét đặc biệt của lớp mình. Ấn tượng với những 
màn vũ do con cháu SB trình diễn. Cảm động qua những biểu lộ tình cảm đối với thầy cũ 
và ân nhân, đặc biệt các dì, những người đã âm thầm hy sinh lo cho tương lai của giáo phận 
nói riêng và giáo hội nói chung. Thành quả không đạt 100%, nhưng anh em rất tự hào vì đã 
được ở trong nhà Mẹ Sao Biển. Ở trên cao chắc Mẹ đang mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy 
đám con vui vẻ trở về. 

Xin cảm ơn BTC, xin cảm ơn những anh em, những gia đình SB đã không ngại công sức, 
thời gian quý báu của mình để tạo cho anh em bầu không khí này. Anh em dù ở thế hệ nào, 
ở phương trời nào, dù có nghề nghiệp nào cũng đã cùng về mừng Sinh nhật Mẹ, tỏ lòng 
biết ơn đối với thầy cũ và ân nhân, gặp gỡ và hàn huyên với nhau bên cốc rượu ly bia. Nói 
làm sao hết được cái tình cảm thiêng liêng này! 

Hợp rồi tan, hết tan đến hợp. Cái bắt đầu lúc nào cũng là cái bắt đầu lại. Tuy số anh em về 
HN chưa được đầy đủ vì lý do này hay lý do khác, nhưng tất cả đều hòa chung và quan tâm 
đến việc HN mừng tuổi Mẹ 50 năm. Anh em không về cũng đã gọi điện, gởi mail hỏi thăm. 
Thử hỏi ai có thể phủ nhận được cái tình cảm sâu xa giữa những người con cùng một Mẹ 
dẫu ở xa ngàn dặm. Giá như thời gian lui về quá khứ, lui về những năm tháng trong phòng 
Etude, ở lớp học, dưới bóng dừa, trên sân bóng đá đầy gai yết hầu hoặc sân bóng rổ đầy sỏi 
đá hoặc tung tăng trong làn nước biển cạnh bãi dương sau giờ đi dạo thì êm đềm và vui biết 
mấy! 

Hội ngộ 08 thành công là ở chỗ đó. Không thành công cũng thành công vì đã qui tụ được 
phần lớn anh em và gia đình từ muôn phương trở về. Thành công với sự đoàn tụ của lớp (ít 
ra là như thế). Còn thiếu sót thế nào cũng có bởi vì tổ chức một HN lớn lao như thế làm sao 
tránh được thiếu sót. Thiếu sót ở chỗ anh em chưa gặp gỡ và trao đổi với nhau thật sự. Lớp 
đàn anh với lớp đàn em, các mẹ bề trên (MBT) và con cái SB với nhau. Lớp có ít người về 
tham dự cảm thấy cô độc và mặc cảm tủi thân. Một bức tranh quá đẹp nhưng vẫn còn ít 
nhiều khiếm khuyết. Một buổi sinh hoạt chung giới thiệu anh em từng vùng, từng lớp, từng 
gia đình thì hay biết chừng nào! Anh em chỉ co cụm theo đơn vị lớp, vui vẻ trò chuyện với 
các thành viên và gia đình của lớp. Không có một cái tổng thể làm cho một số anh em 
không nhỏ cảm thấy tự ti không biết phải hòa đồng như thế nào. 

Đáng tiếc! Rút ra kinh nghiệm cho lần sau chăng? Có thể có lần thứ hai nữa hay không? 



Ban đại diện, tập san TTSB, sự hỗ trợ lẫn nhau vun đắp ơn thiên triệu trong các gia đình 
SB, chia sẻ vui buồn còn đang bỏ ngõ. Lại bắt đầu lại và còn nhiều vấn đề khác nữa. 

Để kết, xin nói rõ đây là những tâm tình thô thiển, nhỏ bé của một người đã đi HN 08 trở 
về. Không nhận định, không phê bình, chỉ nói lên điều mình nghĩ và cảm nhận thôi. 
Ant. Hoàng (60)

2. Về một chuyến đi 
Trần Công Khanh 67
…
Thằng Khanh không có điều kiện đi máy bay như bác Tám Balê, mà chỉ đi ké xe đò chở 
lớp SB 62 từ Sàigòn ra Nha Trang. Xe lần lượt đón các anh em 62 dọc đường, cha Hữu và 
đức ông Xuân Ly Băng tại Toà giám mục Phan Thiết. Trên xe, đức ông bắt lần một chuỗi. 

0g, sau trận tiệc của anh em 62 tại nhà anh Sự, xe đến Thanh Hải, vào con đường ngày xưa 
có cây Củ Chi trước chợ Vĩnh Hải hiện nay, nên đường được đặt tên Củ Chi. Ngày xưa 
mình sống ở đây, giờ thấy lạ, nhìn không ra "dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo/ nền cũ lâu đài, 
bóng tịch dương" – hơi hám của một triều đại theo đó cũng tịt ngòi. 
Khuya, ngủ lại khách sạn ở 33 Củ Chi, nơi anh Ngạn đặt phòng trước. Sáng anh em kéo đi 
lễ, trong khi anh Cẩm phải đưa thằng bé về lại Sàigòn, vì nó không chịu nổi một nơi xa lạ 
không giống nhà của nó từ bấy nay. Tiếc…

Lần đầu tiên bắt taxi từ cái công trình gì thế đài liệt sĩ xấu đến độ có thơ rằng: 
Khánh Hoà có lắm thằng ngu
Phá bờ biển để xây cu chọc trời
đi 60 Lý Nam Đế. Ông tài taxi không biết đường mà thằng Khanh này cũng mù tịt, nên nó 
chạy lòng vòng mãi mới tìm thấy. Bằng chứng: cước tăng gấp đôi so với đoạn về. 

Đại chủng viện Sao Biển có một cái cổng rất đuôi chuột nếu cho rằng cái công trình bên 
trong là đầu voi. Nó kém cái bề thế và cân đối của cổng tiểu chủng viện ngày xưa. Rồi 
cổng chào hội ngộ lại nằm lọt thỏm bên trong vẫn theo motif có thanh chắn ngang làm hư 
cái view khi nhìn vào không gian bên trong. Sao những người bây giờ thích những thanh 
chắn ngang đè bẹp mọi sự xuống thế nhỉ? Ý thức trong nước tác động chăng? Đức vâng lời 
của môi trường trí quyển một lò đào tạo muốn thế chăng? Cũng xin lỗi chú Sinh, tác giả 
công trình. 
Kể cả phần sân khấu cũng hoành tráng một cách thiếu hài hoà. Raphael hay Leonard de 
Vinci hay Michel Ange mà sống dậy trông thấy chỉ có nước khóc thét. Xin lỗi mấy bác tác 
giả công trình. 
Lúc ấy phòng truyền thống đang bề bộn công việc. Chú Sinh tất bật, nhưng cách quản trị 
của chú thiếu tầm, nên không kiểm soát được phẩm chất của sản phẩm. Chỗ này thằng 
Khanh cũng có phần trách nhiệm và lỗi tại tôi một nửa số đàng vì không tham gia phần 
thực hiện. Chỉ phác ra được tổng thể căn phòng. 

Buổi chiều khai mạc, nhìn thấy lượng người vào ra nườm nượp thật cảm động và ấn tượng, 
bèn mượn cái thang leo lên nóc nhà phòng tiếp tân ở ngay cổng để chụp toàn cảnh. Lúc này 
trời đã ngã bóng, máy lại không pro, nên hình không vừa ý, nhưng cũng ghi được cái toàn 
cảnh đầy không khí "hội".
Nghi thức khai mạc thật hoành tráng từ âm thanh, hình ảnh, ánh sáng đến không khí. Muốn 
ghi lại những scene này phải có thiết bị chuyên nghiệp, đèn trợ sáng cực mạnh, có chân và 
đặt sẵn ở nhiều góc sân khấu, đánh sáng theo kiểu slave. Nhưng nhìn quanh quất không hề 
có. Tiếc. 

Thấy anh em đông đủ, đúng hơn là đông đúc (chứ không đủ), các đấng cũng thân chinh đến 



dự. Cảm xúc lúc này lên đến cao trào. Chỉ một lần trong đời người cũng đủ mãn nguyện. 
Rồi sau đó các lớp tụm nhau theo nhóm, vừa xem hội khai mạc, vừa hàn huyên, trước khi 
đến bữa ăn nhẹ. Tiếc là thằng Khanh bị đứa con nó đói bụng complaint hoài nên đưa con đi 
ăn ở ngoài trước khi mọi người nhập tiệc. Xin nhường phần tường thuật này cho những anh 
em khác…
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3. Trăn trở 
  
Nhìn chung, Hội ngộ Sao Biển 2008 thành công lớn về số lượng các cựu chủng sinh Tiểu 
chủng viện Sao Biển (CCSTCVSB) về tham dự, về mặt văn nghệ liên hoan, trưng bày, 
cũng như về khâu tổ chức. Tất cả anh em CCSTCVSB chúng ta phải cảm ơn những anh em 
đã trực tiếp bỏ công bỏ sức để có được thành công này. 
Đây chỉ là những suy nghĩ không hề có ý phê bình khen chê, vì thực tế không chê vào đâu 
được việc làm không công của những anh em nói trên. Có anh em hỏi rằng vì sao Thống 
Cù Đá không đưa ra một chương trình cụ thể. Có anh em nói Thống Cù Đá nói xong thì 
"lên núi Cà Đú tịnh khẩu". Phải nói rõ đây chỉ là những suy nghĩ chứ không
phải những lời nói. Đương nhiên NÓI thì phải LÀM mới có giá trị. Suy nghĩ khác với lời 
nói, vì suy nghĩ thì còn mơ hồ lắm; nhưng phải viết nó ra thì người khác mới biết được, cho 
nên việc VIẾT này bị hiểu lầm là NÓI. Còn mơ hồ mà LÀM thi nguy to; dễ sai lầm. Đàng 
khác, Thống Cù Đá là "cái thá" gì mà dám đưa ra một kế hoạch. Đó là việc của tập
thể. Chí ít thì cũng là việc của một người đã được anh em tín nhiệm giao phó công việc lập 
kế hoạch. Thống Cù Đá chưa được hân hạnh giao phó công việc ngoài khả năng này. Ngoài 
sự thành công lớn nói ở trên, Thống Cù Đá suy nghĩ rằng cuộc Hội Ngộ vừa rồi chưa đưa 
ra được một đường hướng (directive) hoạt động cụ thể trong tương lai cho tập thể 
CCSTCVSB, có lẽ vì chúng ta không có đủ thì giờ tối thiểu để bàn bạc. Tuy đây không 
phải là lúc để bàn bạc một kế hoạch dài hơi, nhưng đây vẫn là một dịp quí báu và hiếm hoi 
để chúng ta mặt tận mặt bàn bạc với nhau, vì khó mà bàn bạc đến nơi đến chốn trên mail 
đàn được. Thống Cù Đá cho rằng rồi ra chúng ta phải thành lập một Hội Ái Hữu 
CCSTCVSB. Hội Ái Hữu (HAH) ở đây đương nhiên không phải là một hội từ thiện hay 
một tổ chức cứu trợ, tuy sự trợ giúp các hội viên là một mục tiêu quan trọng của HAH. 
HAH có mục tiêu chính là để các hội viên thăng tiến. HAH còn có một mục tiêu tích cực 
khác là phục vụ tập thể, ở đây là giáo phận Nha Trang, Giáo Hội VN. Thống Cù Đá suy 
nghĩ rằng: HAHCCSTCVSB cần có một quỹ (fund). Lấy ở đâu? Tập thể sẽ bàn. Một ban 
điều hành, đương nhiên. Một chủ tịch, hai phó chủ tịch, một nội một ngoại, và đương nhiên 
còn có các đại diện vùng, các đại diện lớp nữa. Nói tới ban điều hành Thống Cù Đá nghĩ 
ngay đến cái "truyền thống ngàn đời của người Công giáo Annam ta là hễ có dính dáng một 
tí đến "chuyện đạo hạnh" là nghĩ ngay đến các cha các thầy; cái anh giáo dân chỉ là "công 
dân hạng hai". Thống Cù Đá suy nghĩ rằng cần phải "đổi mới tu duy" vì HAH này đa phần 
là dân "ta ru". Một tạp chí, cần nâng cấp Tâm Tư Sao Biển, Một website, cần nâng cấp 
website đang xài ké của Đỗ Văn Hiệp... Một tủ sách của CCSTCVSB, để các hội viên sáng 
tác, dịch thuật; không thì sẽ làm mai một các tài năng. Có một điều chắc chắn mà Thống 
Cà Đú vẫn tin tưởng là: các CCSTCVSB, nếu không lười biếng, và nếu không gặp sự xui 
xẻo, thì "không thua kém bất cứ thằng Tây" nào. 
  Một khi đã có HAH thì chuyện Hội ngộ chỉ là "chuyện nhỏ"; khỏi phải sợ chuyện "rã 
đám" như Thống Cù Đá đã từng lo lắng.
 Thống 60.

Kính anh em
Tiếp theo suy nghĩ của anh Thống Cà Đú về HAH, tôi có đề nghị tha thiết như sau, 
các anh em đang có mặt tại HNSB 08 nên nhín chút thời giờ quí báu để cùng nhau 



thảo luận về những dự tính cho tương lai cho hội Ái Hữu Sao Biển (HAHSB) của 
chúng ta, để sau HN sẽ “rã đám”. Ngoài ra nên có một kế hoạch dài hạn cho tương 
lai có nghĩa là cần một qui chế làm nên móng, một ban thường vụ đại diện cho anh 
em khi cần gồm đại diện các vùng, các lớp, các ban ngành như thông tin liên lạc, 
văn hóa giáo dục, dịch vụ… Mục đích của HAHSB là duy trì và phát huy tinh thần 
Sao Biển, phục vụ giáo phận, giáo hội…
Vì thế, chúng ta không cần phải 50 năm nữa mới có HN kế tiếp, mà có thể cứ 2, 3, 
4, 5 năm một lần.
 Anh em Sao Biển ta có rất nhiều nhần tài và đầy thiện chí, xin đừng bỏ qua cơ hội 
này.
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4. Sao mình còn ngần ngại trao nhau

Sau HN 2008, một dấu ấn, một cơ may vẫn ít nhiều đọng lại trong từng anh em. Ta tưởng 
đã mất, thế mà trường xưa vẫn còn đó.
Hồi xưa ta nhỏ, ta nào biết gì. Học và sống chỉ với lớp mình hoặc rộng ra nữa là biết thêm 
vài anh em khác lớp. Có lẽ lúc ấy ta chưa cần gì ngoài một việc là học.
Bây giờ thì khác, cả một quãng dài xa, mất, tìm lại nhau là cơ may vàng. Đã có những 
khoảng khắc mà không hiểu tại sao mình khóc? Ôm ghì bạn trong vòng tay nhau. Và chắc 
chắn trong những ước nguyện trao nhau không dứt những gì mình có, để nhận một phần 
những gì mình thiếu và chia sẻ một phần như nâng đỡ, bổ sung cái không may của anh 
mình.
Những phút giây ấy đã qua, thời gian chẳng dừng và đối diện với cuộc sống là phải trả gía 
cho cái thiếu thốn, cái dốt của mình trong muôn việc.
Hôm nay nhớ, nghĩ về những người anh : Những người đã trả gía nhiều cho những bài học 
cuộc đời. Vẫn cảm thấy khắc khoải “sao mình còn ngần ngại trao nhau” : nhỏ thì dám 
hỏi, lớn thì dám chia. 
Xin hỏi tất cả : Về cuộc sống, em thiếu cái này, em cần cái kia, chính trị em không biết, 
đạo đức em tầm thường, bệnh tật thì mù tịt, dạy vợ, dạy con lại càng rối, và đụng đến tri 
thức thì đâm hoảng...
Viết về anh với một ý thức tại sao mình không hỏi? Vẫn còn ngại lắm và biết hỏi ai ? Về 
bệnh hỏi đốc Thực lại sợ là ảnh nói nhiều quá những đốc Sao Biển khác không bằng lòng. 
Và còn nữa : con em nó vào net em phải làm sao. Bạn em vừa mất việc làm, anh Quang ơi 
có chỗ nào không. Và stress sao không hỏi các bác sĩ nhà Sao Biển. Lớp em khó gom tiền 
gây quỷ, sao không hỏi anh Xuân Lý. Về chuyển tải files video sao không hỏi anh Tâm 70. 
Và nuôi gà sao không hỏi chú anh Học 63. Âm nhạc sao không hỏi anh Mi Trầm, anh 
Ngôn và còn nhiều nữa như cách vay ngân hàng hỏi anh Thiện 70. Cách quản lý công việc 
hỏi anh Tân 66. Dạy Anh văn hỏi anh Huy 65. Xây dựng hỏi Hà 74. 
Có lẽ em đang đội rỗ trứng trên đầu để đi tìm hạnh phúc. 
Và kết luận “Anh đừng quá lý tưởng cuộc sống” như câu trả lời cho mọi ước mơ.
Linh 73        

5. Đôi dòng cảm nhận

Xuân Đường ngày 13/8/2008
Cho em gởi một đôi dòng cảm xúc trong chuyến Hội ngộ Sao Biển vừa qua. Một chuyến đi 
về nguồn thật đáng nhớ, thật đáng trân trọng và giữ gìn trong tâm tư của các gia đình Sao 
Biển.

Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt...
Nước còn cau mặt với tang thương..



Ngàn năm gương cũ soi kim cổ...
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường...
(Huyện Thanh Quan)

Tôi đứng nhìn hàng bê tông bị sóng lấp xô xói mòn trơ sỏi đá ngả nghiêng, đứt đoạn. Bâng 
khuâng theo tiếng thở dài của anh Sinh: Hồi xưa lớp 72 tụi anh khiêng cát đá, hồ trộn để 
xây bức “Vạn lý trường thành” này chứ đâu! Ngày ấy thật mệt, nhưng vui lắm, thuở đó 
tuổi tụi anh chỉ mới 13,14, vậy mà đã thấm thoát 33 năm rồi. Nhìn lại mình, đời đã xanh 
rêu. Ừ,  còn chỗ con đường lộ xe đang qua lại đây, ngày xưa là bãi cát với những hàng 
dương thơ mộng cứ vi vu réo rắt suốt ngày đêm, cùng tiếng gió, tiếng sóng biển, gợi thêm 
cho các anh nỗi nhớ nhà  da diết mỗi khi chiều về. Hình như những ngày ấy đang ùa về 
trong các anh, đầy tràn sóng sánh dạt dào như mặt biển chói chang dưới ánh nắng gần về 
chiều ngoài kia!
Hơi mệt mỏi vì ánh nắng vẫn còn gay gắt, thẫn thờ tôi hỏi lại: Xây bức tường dài như vậy 
để làm gì hả anh? Tuy hỏi, nhưng tôi lại không chờ đợi câu trả lời, mắt mãi nhìn đăm đăm 
vào bờ tường đứt đoạn từng khúc cái nghiêng ngã, thiếu thốn ấy, nó cũng có cái hồn riêng, 
nếu không thế thì ngày trở về “đường xưa lối cũ” sẽ chẳng có cái đẹp của nỗi xót xa ngậm 
ngùi như tâm trạng của các anh cựu chủng sinh Sao Biển  bây giờ.

Ngút ngàn sóng nước chỗ nào cũng xanh, thế nhưng những con sóng xô lấp làm sao mà để 
bức vạn lý trường thành kia cứ ngẩn ngơ trơ ra nào sỏi, nào đá, nào rong, rêu toàn một màu 
vàng vàng, úa úa. Những cái vốn là thuở ban đầu nhưng chẳng còn như buổi ban đầu nữa 
rồi. “Trải qua một cuộc bể dâu/ những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Nhìn qua các 
anh đang ngồi thả hồn ngẫm nghĩ, thấy rõ những mái tóc xanh ngày nào cũng đã pha đủ hai 
màu dâu bể rồi. Nhưng thật đáng quý, thời gian không làm cho lòng người thay đổi, thời 
gian vẫn nhắc các anh luôn nhớ đến nhau, tìm đến nhau để tình thân lại có dịp được sống 
với nhau đầy ắp những cảm xúc buồn vui trong cuộc sống. Thế đấy, nuối tiếc, càng nhớ 
càng đầy, càng muốn cùng nhau san sẻ chia sớt thì lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn.

         Sóng vỗ miên man như câu ru êm của Mẹ dịu dàng...
         Nước biếc mênh mông như câu ru êm của Mẹ trùng dương.

Lâng lâng với những cảm xúc hòa chung nỗi niềm của các anh. Nắng và sóng biển cũng 
muốn dịu đi, lòng tôi thấy man mác khó tả...
Chợt nhớ đến lời nhắn gởi của một anh Sao Biển 72 cùng lớp với chồng tôi: “Nếu các bạn 
được về hội ngộ, hãy tìm đến căn nhà nguyện ngày xưa, quỳ trước tượng Mẹ Sao Biển, 
thiết tha  xin cùng Mẹ giúp mình một ước nguyện”
Thật tình tôi cũng thấy cảm thương cho các anh ở xa thiết tha quá, nhưng chưa có điều kiện 
để trở về hôi ngộ. Lúc ấy tôi ước gì Mẹ Sao Biển nhận lấy nơi tôi thật nhiều ước nguyện, 
bởi nếu chỉ một ước nguyện trong dịp này thì quả thật không cam tâm. Quay qua  anh Sinh 
tôi hỏi tiếp: Vậy thì căn nhà nguyện hồi đó ở đâu anh nhỉ? (lúc đó Đức lang quân của tôi 
đang mê mải quay phim, chụp hình trường xưa)
Chỉ về phía sau lưng, Anh ấy nói với thoáng xúc động: Đã vào dĩ vãng rồi còn đâu, bây 
giờ là Trường văn hóa nghệ thuật”. Tôi hơi chưng hửng vì lời hứa không biết sẽ thực hiện 
sao đây? Trong niềm quyết tâm, ngày mai ghé  Đại chủng viện tôi sẽ đến bên Mẹ dâng lời 
nguyện xin. Vì Mẹ vẫn là Mẹ Sao Biển của chúng con, dù ở hoàn cảnh nào đi nữa!
 
  Ghé vào thăm ngôi trường cũ trong một hoàn cảnh mới hoa phượng nở rực đỏ, trường nay 
đã thay một dáng vóc khác, hiện đại hơn, mới hơn, đẹp rực rỡ, cháy bỏng hơn.
 Thấy các anh bồi hồi trong xúc động. Cố tìm lại chút dư âm thuở nào. Chắc rằng đã cố nén 
lòng lắm với những kỷ niệm xưa đang gần như đối diện. Anh Thắng vờ pha hề để che dấu 
cái nghèn ngẹn vô tình, chỉ vào phòng học với dãy ghế mới: “Đó, đó! dãy ghế thứ hai là 
chỗ Cảnh ken (chồng tôi) ngồi ngày xưa, cũng thuộc loại siêu quậy đó nghe!”
Còn anh Huy Philatô cứ lăng xăng cuống quýt: “Đây này, chỗ hành lang này ngày xưa là 



chỗ anh em mình xếp hàng trước khi vào lớp. Anh em mình chụp một tấm hình ở đây đi.
Anh Sinh cứ chỉ hết chỗ này đến chỗ khác: mấy dãy cầu thang ngày xưa vẫn còn nguyên 
đây. Cái cửa sắt tuy rỉ sét vậy mà mấy chục năm trời vẫn còn, phía bên kia là dãy nhà ngủ 
chú lớn đây là dãy nhà ngủ chú nhỏ chỉ sơn sửa lại thôi”. Ôi quý thay!
                            
                                    Trường xưa thơ mộng mơ màng,
                                    Gió ru dương liễu đôi hàng thiết tha
                                    Chuông chiều vọng, sóng ngân nga
                                    Cảnh xưa, người cũ sao mà ngẩn ngơ !
                                   
                                   Trường nay thay đổi chẳng ngờ !
                                   Nhìn cây phượng thắm đỏ mờ mắt trong.
                                   Mỗi thời gian một khúc nhạc lòng
                                   Mỗi thời một vẻ, bên song cuộc đời.

                                  Thôi thì thôi nhé người ơi !
                                  Đường xưa lối cũ đôi lời cố tri
                                  Dòng đời ta vẫn còn đi
                                Có Mẹ Sao Biển phù trì chúng ta.                                                           
                                           
          Nương tử SB 72...

6. Nhịp cầu Ô Thước 

Các anh em CCSSB kính mến! 

Chiều trên phố biển Nha Trang mấy hôm nay liên tiếp đón những cơn mưa rào. Bây giờ là 
tháng bảy Âm lịch. Tương truyền rằng những hạt mưa lướt thướt đó là những giọt nước 
mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ khóc vì thương nhớ nhau. Đêm nay là đêm rằm. Sau cơn 
mưa chiều, chị hằng cũng vén những áng mây đem xám và những sợi tóc trời lòa xòa trước 
mặt để lộ một gương nga kiều diễm, sáng trong và tròn đầy. Chuyện xưa tích cũ cũng kể 
rằng đêm nay Ngưu Lang Chức Nữ cũng tương ngộ nhờ nhịp cầu Ô Thước . Hẳn là họ 
đang hàn huyên tâm sự, nếu trời có chợt đổ mưa thì đấy cũng là những giọt lệ hạnh phúc 
của buổi tương phùng ... 

Đó là những gì em đã nghe từ thuở nhỏ và trong suốt tuổi hoa niên, em đã tin như thế. Và 
niềm tin ngây thơ đó đã giúp con người ta nhìn cuộc sống dịu dàng hơn, dễ thương hơn. 
Nhưng khi cuộc đời cho mình biết bao trải nghiệm vui buồn, em nghiệm ra rằng cuộc sống 
thực tế đã chứng minh chuyện cổ tích là nơi hàm chứa biết bao đều vô lý. 

Cứ ngẫm mà xem, như câu chuyện tình của Chức Nữ - Chàng Ngưu cũng đã tích chứa bao 
chi tiết rất buồn cười. Này nhé, khi hai anh chị bị Ngọc Hoàng Thượng Đế đày đi mỗi 
người một nơi, nghìn trùng xa cách với lời hứa mỗi năm chỉ được hội ngộ có một lần nhờ 
bầy chim Ô Thước bắt cầu. Trong suốt thời gian xa cách, hai anh chị không hề được liên 
lạc với nhau bằng các phương tiện truyền thông như email, điện thoại, chat hay ít nhất là có 
được vài dòng tin nhắn. Bặt vô âm tín. Không có một thông tin gì về nhau. Không thể hiểu 
được những diễn biến tình cảm của nhau giữa cuộc sống muôn vàn những chuyển động 
phức tạp. Thế thì khi hội ngộ họ có gì để nói với nhau nhỉ? Vì muốn nói chuyện với nhau 
thì ít ra họ phải có những thông tin, những hiểu biết về nhau. Muốn cuộc tao phùng có ý 
nghĩa và hạnh phúc thì dù xa cách với nhau trong không gian địa lý, họ vẫn phải có những 
trao đổi, sẻ chia, thậm chí là bất đồng ý kiến với nhau, nghĩa là họ phải có điều kiện để hiểu 
và sống với nhau hiểu theo một nghĩa nào đó. Nếu không khi gặp nhau, khóc kể bao 



thương nhớ vơi đầy một chốc rồi cũng hết. Biết làm gì sau đó nhỉ? Nói được gì với nhau 
khi mà mọi sự hiểu biết về nhau còn quá ít ỏi... 

Trăng khuya đã lên cao, trải dài những suy tư theo ánh trăng bàng bạc, ngẫm chuyện hội 
ngộ ngày xưa mà nghĩ đến hội ngộ ngày nay. 

Quý anh em rất thân mến ! 

Hội Ngộ SB 2008 đã khép lại. Những dư âm còn sót lại rồi cũng tan theo nhịp sống thường 
nhật của mỗi người như chút tơ trời tan nhanh trước ánh trăng vằng vặc tỏa sáng khắp bầu 
trời đêm nay. Chắc hẳn sẽ có người không hoàn toàn hài lòng về cuộc HN này vì nhiều lý 
do. Nhưng nhìn chung mọi người đều cảm nhận được một bầu khí thoải mái, an hòa, yêu 
thương sau lần HN 2008 này. Và đó là thành công. Không còn điều gì hơn thế nữa . 

Tuy không được vinh dự tham gia vào cuộc họp lượng giá của BTC HNSB 2008, nhưng 
em cũng đoán rằng những người trong BTC sẽ phân tích những thiếu sót cũng như sẽ thấy 
được nguyên nhân thành công của lần tổ chức HNSB 2008 này. Trong một cuộc sống mà 
mọi giá trị đều mang tính cộng đồng cao thì dĩ nhiên sự thành công của HN sẽ là kết quả sự 
kết hợp của rất nhiều nguyên nhân. 

Nhưng thưa quý anh, em trộm nghĩ, chúng ta có nên đồng ý với nhau rằng nguyên nhân 
đầu tiên dẫn đến một cuộc HN đầy phong phú và thú vị này là do chúng ta đã có một người 
đã âm thầm xây dựng một mail đàn CCSSB, như một nhịp cầu Ô thước của thời hiện đại 
của anh em CCS SB. Nhờ chiếc cầu này mà anh em chúng ta tuy bị khống chế về không 
gian địa lý nhưng vẫn có thể giao tiếp, trò chuyện hiểu biết lẫn nhau, để ngày hội ngộ 
chúng ta chỉ thoáng ngỡ ngàng để nhận ra nhau về hình thức, nhưng sau đó lại nhanh chóng 
trò chuyện với nhau như đã "quen nhau tự kiếp nào" một cách tâm đắc và vui vẻ. Vì rằng 
tâm hồn chúng ta đã có sự giao cảm với nhau, đã hiểu biết phần nào tính cách hay tâm ý 
của nhau trước khi chúng ta có sự tiếp xúc thực tế. Và sự hiểu biết đó mới là chiếc chìa 
khóa vàng để chúng ta mở toang cánh cửa của sự ngại ngần, e dè để cùng bước vào cuộc 
hội ngộ đầy ấm áp và ý nghĩa này. 

Và chú chim Ô cũng đã kiên nhẫn chịu đựng bao giông tố thăng trầm của mail đàn để bảo 
vệ chiếc cầu Ô Thước tồn tại vững vàng đưa bước chân anh em chúng ta về hội ngộ. 

Làm một công việc ý nghĩa và giá trị như thế nhưng anh em vẫn gọi chú chim Ô ấy bằng 
một cái tên rất bình dị: Mõ Làng. 

Cám ơn anh, người xây chiếc cầu Ô Thước của CCSSB. Ước mong tình thương mến của 
anh dành cho các anh em luôn như chiếc áo lụa trăng vàng óng dịu dàng phủ lên vạn vật 
đêm nay. Nguyện xin Mẹ Sao Biển luôn gìn giữ chiếc cầu ấy luôn được bền vững trước sự 
tàn phá vô tình của thời gian và cả những cơn mưa bão trong cõi lòng của chính anh em 
chúng con nữa. 
Đào Nam Phương - Dâu SB70

6. Tâm tình tri ân
SBC 73

Kính thưa các bác cựu SB 73 quí mến! 

Trong tâm tình HNSB 2008 TRI ÂN VÀ GẶP GỠ, chúng con là thế hệ SBC 73 xin được 
tỏ bày cảm nhận về tình thương yêu của các bác SB 73 đã dành cho nhau và cho thế hệ trẻ 
chúng con trong những ngày hội ngộ đã qua: HNSB 2008 và HN SB 73. 



Kính thưa các bác SB 73 ở hải Ngoại, 

SBC chúng con ngồi trên xe, chạy vài chục cây số mỗi ngày trong đợt HN 73, chúng con 
cảm thấy mỏi lưng, nóng nực... Các bác đã vì HN 73 bay nửa vòng trái đất, ngồi trên máy 
bay hơn 20 giờ đồng hồ liên tục để được nhìn lại những gương mặt thân thương, hồn nhiên 
cách đây trên 30 năm. Lúc ấy, các bác là tuổi chúng con bây giờ được ơn trên thiên triệu, 
ơn gọi hiến dâng dưới mái trường tu Mẹ Sao Biển, TCVSB Nha Trang. Nhìn lại nhau nhiều 
ngỡ ngàng, ôm trọn nhau trong vòng tay nối liền nội ngoại. SBC chúng con nhìn thấy các 
bác chu toàn lo lắng cho nhau từng miếng ăn, từng chai nước uống, chỗ nghỉ ngơi trong 
khách sạn... rất nhiều và rất nhiều cảm xúc đến với chúng con trong lúc này. Con còn thấy 
các bác SB 73 hải Ngoại gởi trao sự ấm áp tình SB qua những chai dầu gió xanh, từng viên 
thuốc uống mà các bác đã tận tay mua từ bên đó mang về. Chúng con thật sự xúc động 
trong lòng khi nghe các bác cựu SB lớp lớn hơn gọi chúng con cái tên SBC 73 đó. Chúng 
con nghĩ vì sao nhiều SBC đến dự HN 2008 ít người biết đến , còn chúng con vì sao các 
bác ấy gọi đích danh như vậy? Thì ra là các bác đã lo cho chúng con được mặc trên mình 
chính chiếc áo của các bác đang mặc. Chúng con còn thấy bác Sáng lo cho chúng con từng 
bị nước mía khi đi dã ngoại, từng ổ bánh mì ăn sáng, từng viên kẹo trong lúc đi chơi trên 
xe... Thật hãnh diện và sung sướng cho chúng con khi được là con của SB 73. SBC chúng 
con xin chúc bác Sáng, bác Sơn, bác Vinh, bác Quang, bác gái Trang, bác Minh được dồi 
dào sức khoẻ, cũng như các bác ở hải ngoại chưa về được để dự HN 2008 này. Xin Mẹ Sao 
Biển chở che, ban nhiều ơn đặc biệt cho các bác. 

Kính thưa các bác ở Sài Gòn, 

Tuy đường rất xa, trên 350 cây số và công việc các bác rất nhiều, bề bộn, tuổi cũng đã lớn, 
bệnh tật cũng nhiều. Bác Vân bỏ công việc làm để đến với HN 73. Bác Văn nghỉ dạy học 
để đến với chúng con trong 2 ngày. Bác Nhân bệnh tim nặng cũng đã cố gắng đến vui với 
chúng con. Chúng con nhìn thấy bác Linh rất đau lưng, đi không được mỗi khi bước xuống 
xe, vậy mà bác vẫn cố gắng chịu đựng để ghi lại được những hình ảnh đẹp được chiếu ở 
Đại chủng viện cho chúng con xem về quá khứ ngôi trườngTiểu Chủng Viện SB. Bác đã bỏ 
công sức rất nhiều lo cho HN SB 73, lại còn lo cho HN chung 2008. Công việc quá nặng 
nề. Chúng con rất xúc động trước tình cảm bác đã dành cho chúng con, cho HN SB 73 
thêm đoàn kết. 

Kính thưa các bác vùng Phan Rang và Nha Trang, 

Các bác đã bỏ công việc của mình đến với nhau, được nở nụ cười rạng rỡ yêu thương, được 
nắm chặt tay trong tay. Có bác vì công việc quá nhiều, sáng đến với chúng con một lúc, 
chiều tối rảnh công việc lại đến sinh hoạt với chúng con, thăm hỏi. Bác Thọ bỏ công việc 
nhà đến với HN 73 rồi lại gánh trên đôi vai bác trách nhiệm tổ chức chung ở Đại chủng 
Viện. Bác chở đến cho chúng con từng chai nước uống. Bác thật vất vả! 

Thật sự chúng con không kể hết được những công lao và tình cảm của các bác đã dành cho 
nhau và cho SBC. Chúng con thành thật tri ân các bác có mặt cũng như vắng mặt vì bận 
công việc không đến dự HN được. Một lần nữa chúng con là SBC 73, thật vinh hạnh và tự 
hào là SBC của lớp 73. Trong giờ phút chia tay này, biết bao bịn rịn và xúc động. Chúng 
con xin chúc các bác ở Hải Ngoại thượng lộ bình an và cho chúng con gởi lời thăm hỏi 
chân tình nhất đến các bác, các anh, các chị, các em ở hải Ngoại cũng như trong nước 
không thể về dự HN 2008 và HN SB 73 được sự an lành, che chở trong vòng tay nhân ái 
của Mẹ Sao Biển, Người Mẹ yêu !!! 

SBC của ba Phi Long 
Nha Trang , Tri ân và gặp gỡ



ĐỪNG VỀ MỘT MÌNH! 

Mình về quê để dự HNSB 2008 một mình. 
Khi chuyến bay Asiana từ Seattle, Washington, ghé Incheon, Nam Hàn, phải ở laị gần năm 
tiếng đồng hồ mà tưởng chừng như năm năm. Incheon được khách du lịch xếp hạng thứ tư 
trong các phi trường tối tân ở Á Châu, nhưng mình thấy nó lạnh lùng khô khan như người 
lính chiến Nam Hàn mà các chú SB như mình được dịp biết khi thăm Sư đòan thiện chiến 
Bạch Mã đóng trên đồi dọc đường ra Ninh Hòa những năm 1965-1966. Đã đi một mình 
buồn hiu, lại ghé cái phi trường toàn kiếng, kiến trúc như một chuồng chim khổng lồ với 
những boutiques, shops, cubicle restaurants, và news kiosks sạch bóng như những chén đồ 
ăn cho chim, thật không nỗi cô đơn nào mênh mông cho bằng. 
Lúc máy bay đang từ từ đáp xuống Sàigòn, ghế mình là isle seat mà mình cứ ngoái cổ nhìn 
ra cửa sổ, chỗ ngồi của một cô gái vừa trẻ lại vừa đẹp, để nhìn thấy quê hương dấu yêu… 
Bởi vậy lúc phi cơ ngừng và được mở dây nịt, thì mình được anh chồng trẻ ngồi kế bên 
ném cho những cái nhìn nghi ngờ. Đó là cái oan đầu tiên. 

Khi về ở khách sạn Madame Cuc ở 127 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, cô 
tiếp viên thắc mắc: «Vậy chứ cô không về với chú, hả chú?» Cô ta nhìn mình với ánh mắt 
tội nghiệp như một đứa bé đi lạc. Cái tình cảm Việt Nam đôi lúc đặt không đúng chỗ làm 
mình thật bối rối. May mà khách sạn ấy toàn «Tây balô» không thôi thì cả thiên hạ đã 
thương xót cho mình. 

Bù lại cái lẻ loi giết người này thì mình được gia đình bạn đối xử thật tế nhị và thân tình. 
Mấy ngày đầu ở Sàigòn, bạn mình ngày nào cũng kêu đi ăn sáng và cà phê chiều. Những 
quán ăn ngon, rẻ, và những món độc đáo của khu chợ Thái Bình, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn 
Trãi, Bùi Viện và trong cái radius năm phút Honda ôm chung quanh nhà thờ Huyện Sĩ thì 
mình rành như người địa phương. Sau 42 năm, hai đứa mới gặp lại, nên khăng khít như cặp 
tình nhân sau cuộc vượt biên hãi hùng. Vợ bạn mình lại sâu sắc và tâm lý hơn. Biết mình là 
loại cổ điển quý bữa ăn gia đình, nên ngày nào cũng dặn, «Bác nhớ về ăn tối với mấy cháu 
nghe». Hai đứa con thì bao giờ cũng đưa đón mỗi tối một món, không cho bác chán đồ ăn 
VN đâu. 
Thấy bạn bận bịu với cửa hàng hằng ngày từ sáng sớm đến khuya tối, mình thật qúy hóa 
thời giờ hai vợ chồng bạn dành cho mình. Những đêm về khách sạn một mình, mình ao 
ước giá mà có vợ đi cùng thì lúc này là đúng lúc để khoe bạn để khỏi mang tiếng là quý 
bạn bè hơn vợ con. Cái thua thiệt của người về một mình là cái oan không có cơ hội giải 
bày. Đây là cái oan thứ hai. 

Ở gần nhà bạn được vài ngày, thì mình theo một anh bạn khác dời lên khách sạn Ỷ Thiên ở 
đường Lý Tự Trọng cho đỡ cô đơn. Đây là một tính toán sai lầm của hai tâm hồn cô đơn. 
Hai đứa ở một nơi thì lại chia sẻ lạnh lùng với nhau càng thường xuyên hơn; bởi vậy cái 
buồn hiu quạnh một mình lại tăng gấp đôi. Buồn nhất là những bữa đứa này được mời đi 
vắng mà vì tế nhị không cho đứa kia đi cùng. Mình lại là kẻ hay phải ở lại. Người ở lại 
thường là kẻ thiệt thòi. Khách sạn mình ở chỉ cách chợ Bến Thành có một con đường, đó là 
đường Trương Định. Từ Lý Tự Trọng, mình đi xuống Lê Thánh Tôn, quẹo trái, băng qua 
Trương Định, voilà chợ Bến Thành ở bên tay phải. Mình hay ăn đêm và thích ăn đêm. 
Mình là du khách mà có cái bao tử quý, nghĩa là có thể ăn dọc đường mà không sợ tào tháo 
rượt như ngoại kiều mới về nước. Chợ Bến Thành lại nổi tiếng có của ngon vật lạ lúc chợ 
đêm nhóm họp. Thế là hôm ấy một mình mình quyết định không ở lại phòng coi TV giết 
thời giờ. Tắm xong mát mẻ, mình mặc bộ đồ xịn nhất của Việt kiều lúc trời nóng như thiêu: 
áo thun quần xà lỏn để sẵn sàng ngồi trệt trên ghế đẩu. Ra đến chợ Bến Thành thì đã thấy 
bàn ghế bày biện như ngày hội lớn, đèn đuốc sáng trưng như ngày hát xiệc, mùi thơm đồ ăn 
quê hương thì ngạt ngào hương vị. Điều ngạc nhiên là các khách du lịch đủ mọi quốc tịch 
đã chễm chệ thưởng thức như khách quý ngày lễ cưới. Mình quan sát một vòng thì thấy 
nào là Caucasians, Indians, Europeans, Koreans, Chinese, returning Vietnamese, và dân 



nhậu Sài thành …Ai cũng tươi cười như đang ngồi nhậu với cố tri. Nhìn cho kỹ thì thấy 
người ta vui không phải vì món ăn thức uống thơm ngon mà vì người ta ai cũng có bạn có 
bè, có bầy có nhóm, có vợ có con, có bồ có kép… Nghĩ lại tôi chỉ có một mình, thấy mà 
ngượng ngùng không giống ai. Dù bụng đói lắm và hay to gan lớn mật làm những chuyện 
động trời, tôi cảm thấy mình trơ trẽn như chú du kích về làng lạc lõng. Tôi không dám ngồi 
một mình vì ngồi đó, nơi chốn đô hội tôi sẽ trở nên cái tò mò cho thiên hạ và nhất là cái 
kiểu việt kiều rách nát như tôi thì lại càng không nên trở nên câu chuyện bình phẩm cho 
khách nhậu đêm. Tôi lủi thủi trở về khách sạn một mình như người thất tình. Cô tiếp viên 
Ngân trao lại chìa khóa phòng cho tôi thắc mắc : 
- Anh đi đâu chơi mà về sớm thế? 
Tôi nói dối, nhanh nhẩu như hồi còn trẻ học Triết ở đại học Đà Lạt : 
- Anh định đi xem xinê, nhưng phim không hạp nên về. 
Và để tránh phải đối đáp với cô gái bắc Hải Phòng xinh xắn này, tôi tiếp : 
- Em ơi, anh nhờ em một chuyện này nhé: cho anh một tô hủ tíu Mỹ Tho. 
- Anh đói bụng đến vậy cơ!  Em sẽ cho người đưa lên cho anh ngay. 
Tối hôm ấy, tôi phải hi sinh không ăn đêm ở Chợ Bến Thành vì chỉ có một thân một mình. 
Tôi lấy cuốn « ½ Thế Kỷ Sao Biển Qua Ảnh » mà bạn tôi đã cẩn thận bỏ vào valise cho tôi 
để vừa ăn vừa xem. Tôi chọn hủ tíu Mỹ Tho để nhớ lại những ngày lớp sư phạm Pháp văn 
4 của tôi đi lao động trước ra trường hai tháng ở Chợ Bưng. Đó là năm 1978. Đêm ấy, tôi 
có bạn bè SB lẫn bạn bè ở đại học Sư phạm. 
Việt Nam ơi, không ai lấy được con người Việt Nam trong tôi ra cả, chỉ tội là tôi không có 
ai để tâm sự. 
Đây là cái thua thiệt thứ ba nếu về Việt Nam một mình. 

Về một mình không giống ai, mà còn là một nghịch lý nữa mới chết. Đó là điều tôi cay 
đắng cảm nghiệm trong những ngày về với HNSB ở ĐCV SB Nha Trang. 
Những ngày HNSB 2008 tươi mát, dịu dàng và muôn màu là nhờ có sự hiện diện duyên 
dáng của các dâu SB. Ngày HNSB 2008 tươi trẻ đầy hứa hẹn tương lai là nhờ sự vui chơi 
líu lo rộn ràng của các cháu SB. Mình xin cám ơn anh em đã vất vả mang gia đình về sum 
vầy. Cái điểm này mà thôi cũng đủ thấy anh em sâu sa và đáng phục hơn mình rồi. Lớp SB 
62 của mình do rev Hữu điều động đi về tổ ấm từ như  trưa 29/7/2008. Mình vui và hãnh 
diện được là bạn bè ân cần thăm hỏi. Mình hỏi thăm các dâu hay các cháu SB bằng một câu 
thần chú: «Bác là SB62, cháu tên là chi và ba cháu năm mấy?» Câu chào ngắn ngủi ấy như 
bắc được nhịp cầu Ô Thước dài giữa hai thế hệ. 

Suốt hai đêm giao lưu và văn nghệ, mỗi lớp được phân cho một cái bàn tròn to tổ bố như 
bàn tổ của các hội quần thần. Tất cả các lớp quây quần quanh bàn như một ngày sum họp 
gia tộc. Bàn lớp SB 62 của tụi mình có rev Hữu và ba đứa cháu gái xinh đẹp, gia đình 
Quang Khổng Tử, gia đình Quang Dục giám đốc và cô con gái, chị Đính, gia đình đại địa 
chủ Sự, Quang nhỏ đẹp trai con của Bin Cẩm là anh chàng kỹ sư trẻ tương lai nhiều tài hoa, 
Quang lớn, cũng là một kỹ sư tin học trẻ, con trai của Điệp 67, Hùng và đứa con trai trẻ đẹp 
như ba nó hồi xưa, Khanh giáo sư, Khánh ruột thừa, Thưởng, Hội, hai nhà lành thánh từ 
Cây Vông, Ngạn phú gia Ba Làng và mình, Việt kiều lẻ loi từ Canada… Chúng mình ấm 
cúng như một gia đình với đồ ăn thức uống ngon miệng và dồi dào trong cả hai đêm. Ngồi 
thành từng bàn như vậy làm anh em đến một mình đỡ cảm thấy lẻ loi cô quạnh. Thật là một 
sắp xếp tế nhị. 
Các bàn của các lớp khác cũng tương tự và xếp thành một vòng cánh cung bao quanh hàng 
ghế dành cho các cha, sœurs và ân nhân quan khách. Cả làng SB 2008 hôm ấy quây quần 
ồn ào và ấm cúng chung quanh một cái sân khấu vừa rộng vừa sáng và trang hoàng sang 
trọng như một buổi convention của một tổng công ty. 

Mỗi đêm văn nghệ, khách vừa quây quần ăn uống vừa được hai MC cây nhà lá vườn là bố 
Long, mẹ Hằng duyên dáng và khéo léo dịu dàng giới thiệu chi tiết từng hoạt cảnh. Hai vợ 
chồng SB làm MC này tượng trưng cái đẹp và nét mỹ miều của một phu xướng phụ tùy. Họ 



ăn khớp và hoà nhịp với nhau từng lời ăn tiếng nói. Nhìn cặp vợ chồng MC trên sân khấu 
và để ý mấy đứa con của họ đi từ bàn này qua bàn khác gắp đồ ăn cho các cô chú SB và 
cùng ăn với họ, ta mới thấy hết được cái ý vị của hai tiếng Sao Biển… Cảnh tượng ấy tự 
nhiên xảy ra trong cả hai đêm văn nghệ, không ai dàn dựng, cũng không ai bày vẽ, … có ở 
đó, có để ý quan sát một mình thì mới cảm nhận được cái êm ái và hạnh phúc của hòa hợp 
của hội ngộ gặp gỡ, như BTC và anh em hằng ấp ủ. 

Đến lúc mình thấy về HNSB 2008 mà đi một thân một mình là mình phải thú nhận với 
chính mình là cái tâm tư Sao Biển chưa thấm vào tận xưong tận tủy của mình rồi. Cho hay, 
cái hồn SB không đo được bằng năm tháng mà chỉ có thể cảm nhận được với cả tâm hồn… 
Mình đả thả hồn mình đi lạc quá xa chăng? 
Đó là cái thua thiệt sau cùng và là cái sai lầm giết chết cả một tâm hồn khi về VN một mình 
như mình. 

Đào Đức Kim, SB 62



ĐỪNG VỀ MỘT MÌNH! 

Mình về quê để dự HNSB 2008 một mình. 
Khi chuyến bay Asiana từ Seattle, Washington, ghé Incheon, Nam Hàn, phải ở laị gần năm 
tiếng đồng hồ mà tưởng chừng như năm năm. Incheon được khách du lịch xếp hạng thứ tư 
trong các phi trường tối tân ở Á Châu, nhưng mình thấy nó lạnh lùng khô khan như người 
lính chiến Nam Hàn mà các chú SB như mình được dịp biết khi thăm Sư đòan thiện chiến 
Bạch Mã đóng trên đồi dọc đường ra Ninh Hòa những năm 1965-1966. Đã đi một mình 
buồn hiu, lại ghé cái phi trường toàn kiếng, kiến trúc như một chuồng chim khổng lồ với 
những boutiques, shops, cubicle restaurants, và news kiosks sạch bóng như những chén đồ 
ăn cho chim, thật không nỗi cô đơn nào mênh mông cho bằng. 
Lúc máy bay đang từ từ đáp xuống Sàigòn, ghế mình là isle seat mà mình cứ ngoái cổ nhìn 
ra cửa sổ, chỗ ngồi của một cô gái vừa trẻ lại vừa đẹp, để nhìn thấy quê hương dấu yêu… 
Bởi vậy lúc phi cơ ngừng và được mở dây nịt, thì mình được anh chồng trẻ ngồi kế bên 
ném cho những cái nhìn nghi ngờ. Đó là cái oan đầu tiên. 

Khi về ở khách sạn Madame Cuc ở 127 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, cô 
tiếp viên thắc mắc: «Vậy chứ cô không về với chú, hả chú?» Cô ta nhìn mình với ánh mắt 
tội nghiệp như một đứa bé đi lạc. Cái tình cảm Việt Nam đôi lúc đặt không đúng chỗ làm 
mình thật bối rối. May mà khách sạn ấy toàn «Tây balô» không thôi thì cả thiên hạ đã 
thương xót cho mình. 

Bù lại cái lẻ loi giết người này thì mình được gia đình bạn đối xử thật tế nhị và thân tình. 
Mấy ngày đầu ở Sàigòn, bạn mình ngày nào cũng kêu đi ăn sáng và cà phê chiều. Những 
quán ăn ngon, rẻ, và những món độc đáo của khu chợ Thái Bình, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn 
Trãi, Bùi Viện và trong cái radius năm phút Honda ôm chung quanh nhà thờ Huyện Sĩ thì 
mình rành như người địa phương. Sau 42 năm, hai đứa mới gặp lại, nên khăng khít như cặp 
tình nhân sau cuộc vượt biên hãi hùng. Vợ bạn mình lại sâu sắc và tâm lý hơn. Biết mình là 
loại cổ điển quý bữa ăn gia đình, nên ngày nào cũng dặn, «Bác nhớ về ăn tối với mấy cháu 
nghe». Hai đứa con thì bao giờ cũng đưa đón mỗi tối một món, không cho bác chán đồ ăn 
VN đâu. 
Thấy bạn bận bịu với cửa hàng hằng ngày từ sáng sớm đến khuya tối, mình thật qúy hóa 
thời giờ hai vợ chồng bạn dành cho mình. Những đêm về khách sạn một mình, mình ao 
ước giá mà có vợ đi cùng thì lúc này là đúng lúc để khoe bạn để khỏi mang tiếng là quý 
bạn bè hơn vợ con. Cái thua thiệt của người về một mình là cái oan không có cơ hội giải 
bày. Đây là cái oan thứ hai. 

Ở gần nhà bạn được vài ngày, thì mình theo một anh bạn khác dời lên khách sạn Ỷ Thiên ở 
đường Lý Tự Trọng cho đỡ cô đơn. Đây là một tính toán sai lầm của hai tâm hồn cô đơn. 
Hai đứa ở một nơi thì lại chia sẻ lạnh lùng với nhau càng thường xuyên hơn; bởi vậy cái 
buồn hiu quạnh một mình lại tăng gấp đôi. Buồn nhất là những bữa đứa này được mời đi 
vắng mà vì tế nhị không cho đứa kia đi cùng. Mình lại là kẻ hay phải ở lại. Người ở lại 
thường là kẻ thiệt thòi. Khách sạn mình ở chỉ cách chợ Bến Thành có một con đường, đó là 
đường Trương Định. Từ Lý Tự Trọng, mình đi xuống Lê Thánh Tôn, quẹo trái, băng qua 
Trương Định, voilà chợ Bến Thành ở bên tay phải. Mình hay ăn đêm và thích ăn đêm. 
Mình là du khách mà có cái bao tử quý, nghĩa là có thể ăn dọc đường mà không sợ tào tháo 
rượt như ngoại kiều mới về nước. Chợ Bến Thành lại nổi tiếng có của ngon vật lạ lúc chợ 
đêm nhóm họp. Thế là hôm ấy một mình mình quyết định không ở lại phòng coi TV giết 
thời giờ. Tắm xong mát mẻ, mình mặc bộ đồ xịn nhất của Việt kiều lúc trời nóng như thiêu: 
áo thun quần xà lỏn để sẵn sàng ngồi trệt trên ghế đẩu. Ra đến chợ Bến Thành thì đã thấy 
bàn ghế bày biện như ngày hội lớn, đèn đuốc sáng trưng như ngày hát xiệc, mùi thơm đồ ăn 
quê hương thì ngạt ngào hương vị. Điều ngạc nhiên là các khách du lịch đủ mọi quốc tịch 
đã chễm chệ thưởng thức như khách quý ngày lễ cưới. Mình quan sát một vòng thì thấy 
nào là Caucasians, Indians, Europeans, Koreans, Chinese, returning Vietnamese, và dân 



nhậu Sài thành …Ai cũng tươi cười như đang ngồi nhậu với cố tri. Nhìn cho kỹ thì thấy 
người ta vui không phải vì món ăn thức uống thơm ngon mà vì người ta ai cũng có bạn có 
bè, có bầy có nhóm, có vợ có con, có bồ có kép… Nghĩ lại tôi chỉ có một mình, thấy mà 
ngượng ngùng không giống ai. Dù bụng đói lắm và hay to gan lớn mật làm những chuyện 
động trời, tôi cảm thấy mình trơ trẽn như chú du kích về làng lạc lõng. Tôi không dám ngồi 
một mình vì ngồi đó, nơi chốn đô hội tôi sẽ trở nên cái tò mò cho thiên hạ và nhất là cái 
kiểu việt kiều rách nát như tôi thì lại càng không nên trở nên câu chuyện bình phẩm cho 
khách nhậu đêm. Tôi lủi thủi trở về khách sạn một mình như người thất tình. Cô tiếp viên 
Ngân trao lại chìa khóa phòng cho tôi thắc mắc : 
- Anh đi đâu chơi mà về sớm thế? 
Tôi nói dối, nhanh nhẩu như hồi còn trẻ học Triết ở đại học Đà Lạt : 
- Anh định đi xem xinê, nhưng phim không hạp nên về. 
Và để tránh phải đối đáp với cô gái bắc Hải Phòng xinh xắn này, tôi tiếp : 
- Em ơi, anh nhờ em một chuyện này nhé: cho anh một tô hủ tíu Mỹ Tho. 
- Anh đói bụng đến vậy cơ!  Em sẽ cho người đưa lên cho anh ngay. 
Tối hôm ấy, tôi phải hi sinh không ăn đêm ở Chợ Bến Thành vì chỉ có một thân một mình. 
Tôi lấy cuốn « ½ Thế Kỷ Sao Biển Qua Ảnh » mà bạn tôi đã cẩn thận bỏ vào valise cho tôi 
để vừa ăn vừa xem. Tôi chọn hủ tíu Mỹ Tho để nhớ lại những ngày lớp sư phạm Pháp văn 
4 của tôi đi lao động trước ra trường hai tháng ở Chợ Bưng. Đó là năm 1978. Đêm ấy, tôi 
có bạn bè SB lẫn bạn bè ở đại học Sư phạm. 
Việt Nam ơi, không ai lấy được con người Việt Nam trong tôi ra cả, chỉ tội là tôi không có 
ai để tâm sự. 
Đây là cái thua thiệt thứ ba nếu về Việt Nam một mình. 

Về một mình không giống ai, mà còn là một nghịch lý nữa mới chết. Đó là điều tôi cay 
đắng cảm nghiệm trong những ngày về với HNSB ở ĐCV SB Nha Trang. 
Những ngày HNSB 2008 tươi mát, dịu dàng và muôn màu là nhờ có sự hiện diện duyên 
dáng của các dâu SB. Ngày HNSB 2008 tươi trẻ đầy hứa hẹn tương lai là nhờ sự vui chơi 
líu lo rộn ràng của các cháu SB. Mình xin cám ơn anh em đã vất vả mang gia đình về sum 
vầy. Cái điểm này mà thôi cũng đủ thấy anh em sâu sa và đáng phục hơn mình rồi. Lớp SB 
62 của mình do rev Hữu điều động đi về tổ ấm từ như  trưa 29/7/2008. Mình vui và hãnh 
diện được là bạn bè ân cần thăm hỏi. Mình hỏi thăm các dâu hay các cháu SB bằng một câu 
thần chú: «Bác là SB62, cháu tên là chi và ba cháu năm mấy?» Câu chào ngắn ngủi ấy như 
bắc được nhịp cầu Ô Thước dài giữa hai thế hệ. 

Suốt hai đêm giao lưu và văn nghệ, mỗi lớp được phân cho một cái bàn tròn to tổ bố như 
bàn tổ của các hội quần thần. Tất cả các lớp quây quần quanh bàn như một ngày sum họp 
gia tộc. Bàn lớp SB 62 của tụi mình có rev Hữu và ba đứa cháu gái xinh đẹp, gia đình 
Quang Khổng Tử, gia đình Quang Dục giám đốc và cô con gái, chị Đính, gia đình đại địa 
chủ Sự, Quang nhỏ đẹp trai con của Bin Cẩm là anh chàng kỹ sư trẻ tương lai nhiều tài hoa, 
Quang lớn, cũng là một kỹ sư tin học trẻ, con trai của Điệp 67, Hùng và đứa con trai trẻ đẹp 
như ba nó hồi xưa, Khanh giáo sư, Khánh ruột thừa, Thưởng, Hội, hai nhà lành thánh từ 
Cây Vông, Ngạn phú gia Ba Làng và mình, Việt kiều lẻ loi từ Canada… Chúng mình ấm 
cúng như một gia đình với đồ ăn thức uống ngon miệng và dồi dào trong cả hai đêm. Ngồi 
thành từng bàn như vậy làm anh em đến một mình đỡ cảm thấy lẻ loi cô quạnh. Thật là một 
sắp xếp tế nhị. 
Các bàn của các lớp khác cũng tương tự và xếp thành một vòng cánh cung bao quanh hàng 
ghế dành cho các cha, sœurs và ân nhân quan khách. Cả làng SB 2008 hôm ấy quây quần 
ồn ào và ấm cúng chung quanh một cái sân khấu vừa rộng vừa sáng và trang hoàng sang 
trọng như một buổi convention của một tổng công ty. 

Mỗi đêm văn nghệ, khách vừa quây quần ăn uống vừa được hai MC cây nhà lá vườn là bố 
Long, mẹ Hằng duyên dáng và khéo léo dịu dàng giới thiệu chi tiết từng hoạt cảnh. Hai vợ 
chồng SB làm MC này tượng trưng cái đẹp và nét mỹ miều của một phu xướng phụ tùy. Họ 



ăn khớp và hoà nhịp với nhau từng lời ăn tiếng nói. Nhìn cặp vợ chồng MC trên sân khấu 
và để ý mấy đứa con của họ đi từ bàn này qua bàn khác gắp đồ ăn cho các cô chú SB và 
cùng ăn với họ, ta mới thấy hết được cái ý vị của hai tiếng Sao Biển… Cảnh tượng ấy tự 
nhiên xảy ra trong cả hai đêm văn nghệ, không ai dàn dựng, cũng không ai bày vẽ, … có ở 
đó, có để ý quan sát một mình thì mới cảm nhận được cái êm ái và hạnh phúc của hòa hợp 
của hội ngộ gặp gỡ, như BTC và anh em hằng ấp ủ. 

Đến lúc mình thấy về HNSB 2008 mà đi một thân một mình là mình phải thú nhận với 
chính mình là cái tâm tư Sao Biển chưa thấm vào tận xưong tận tủy của mình rồi. Cho hay, 
cái hồn SB không đo được bằng năm tháng mà chỉ có thể cảm nhận được với cả tâm hồn… 
Mình đả thả hồn mình đi lạc quá xa chăng? 
Đó là cái thua thiệt sau cùng và là cái sai lầm giết chết cả một tâm hồn khi về VN một mình 
như mình. 

Đào Đức Kim, SB 62



BÊN LỀ HỘI NGỘ SAO BIỂN 2008 – SB 72

Ngẫm đi ngẫm lại, đám SB72 này đúng là “quái thai” của Tiểu Chủng Viện Sao Biển (TCVSB): Họp 
lớp hàng năm thì chỉ cần: “Alô, sắp tới 8/9 rồi nghe mậy!”, thế là 7/9 đã présent tại 84 Nguyễn Thiện 
Thuật để hôm sau xuống Đại chủng viện (ĐCV) dự lễ Bổn Mạng. Thế mà, cái Hội ngộ “có một 
không hai” này thì lại nhận được gần 20 chục bản photocopy: “Để coi thử đã!”. Cha Cần cứ giục 
phải đăng ký số lượng cụ thể đặng Ban tổ chức (BTC) còn sắp xếp. Phari Dương nằm trong BTC nên 
rõ hơn ai hết về cái khó khăn này, bèn càm ràm với “mỏ nội” Cáo Già, “mỏ nội” bèn bỏ nhỏ “mỏ 
ngoại” Joe. Joe bèn đi một đường bóng xoáy vào… túi anh em ngoại địa! Thế là yên tâm, mỏ nội ra 
đề thi mới: Có tài trợ, đăng ký mấy người? Lần này thì đã có nhiều đáp án khác nhau: Không có con,  
dẫn cháu được không.  Con mắc đi làm hết rồi, dẫn em vợ theo được không. Có hạn chế số người  
tham dự không? Có tính cháu ngoại không?… Đó cũng là lúc Dũng petit ở San Diego cài một cái 
đường dây nóng để cứ 2 tuần anh em nói chuyện một lần. Vẫn cái chất ồn ào của dân “mùa hè đỏ 
lửa”, nhiều thằng tới 33 năm mới liên lạc lại được với anh em mà vẫn cứ… cuồng nhiệt: Bảo coi thử 
anh em đi như vậy bỏ mất mấy ngày công thì trang trải cho anh em nghe!. Tính tiền xe theo từng cự 
li để anh em ở xa không phải thiệt thòi nghe!, Mình không về được thì sẽ gửi tiền vé máy bay cho anh 
em… nhậu!  Có là gỗ đá cũng không khỏi cảm động!
Phari Dương thở phào nhẹ nhõm, đăng ký bao luôn một mini hotel gần nhà đặng anh em có chỗ mà 
tập trung “quậy”. Hồi hộp, náo nức, rồi “ngày ấy” cũng đến…
Các gia đình ở xa như Sinh, Cảnh, Huy, Túc đến từ chiều 29/7. Phari Dương đảm đang lo cho nhận 
phòng khách sạn sớm, chỗ ăn ngủ đàng hoàng. Trưa 30/7, SB72 hầu như đã có mặt đầy đủ tại khách 
sạn Minh Trang (90, Nguyễn Thiện Thuật). Điểm danh thì anh em ngoại địa chỉ có gia đình Cường, 
anh em nội địa thiếu mất Phạm Xuân Thắng vì giờ chót ông cụ bệnh, Nguyễn Đức Tú mắc lo phỏng 
vấn, Việt cận bận công việc sẽ xuống sau, anh em nghĩa địa thì thiếu gia đình Trùng vì cô em vợ 
Trùng mới về nước nên vợ Trùng báo không đi được! Quý con nói chơi mà làm thiệt, dẫn theo vợ, cô 
em vợ và bạn của cô em vợ. Đang ngồi uống cà phê, Sinh giòi cằn nhằn: “Mày đem ra để bẹo tụi tao 
hả?” Cáo Già cà khịa: “BTC chỉ có 3 loại thẻ: CCS là tụi mình, Mẹ Bề Trên (MBT) tức là vợ tụi  
mình, Sao Biển con/cháu (SBC) là con/cháu tụi mình. Mày đăng ký cho mấy cổ loại thẻ nào?” Hùng 
râu bày: “Thì ghép vô mấy đứa không dẫn vợ theo đó!” Quý con nổi sùng: “Đi!, tao dẫn đi qua bên 
nhà quen ở. Không thèm ở đây!” Thế là đùng đùng qua khách sạn dọn đồ và lôi đám rơ moóc của hắn 
đi. Khoa nháy bèn theo qua dàn xếp, cũng may, đám rơ moóc của hắn quá biết tính khí của hắn nên 
không… đi theo! Thế là hắn “một mình một ngựa” bỏ đi qua Xóm Bóng chỗ mấy đứa con đang làm. 
Mới gặp mặt đã bỏ đi, đúng là “xa thì nhớ, gặp nhau là kình”, một trong những SB72 sì tin. 
Trước mặt khách sạn đã có sẵn 2 quán ăn rộng rãi, sạch sẽ… Chờ gia đình Cảnh, Huy, Túc đi tham 
quan về là cả bọn kéo nhau qua ăn trưa. Dũng petit phone về đúng lúc này. Ăn cơm xong thì có một 
sự cố nhỏ: cháu ngoại của Philatô ăn xong trước hấp tấp băng qua đường về khách sạn thì bị một 
chiếc xe máy chạy nhanh lách không kịp phải thắng gấp đụng phớt qua cu cậu một phát lăn cù. Cô bé 
chạy chiếc xe máy té hơi nặng, cháu Philatô chỉ bị trầy bắp tay và một phen hoảng vía (chắc nhờ Mẹ 
phù trì). Quí ông SB72 xúm lại “chăm sóc” cho cô bé kia khiến mấy cô tiếp tân khách sạn… thắc 
mắc: phe mình hổng lo lại đi lo cho phe địch! Cô bé kia cũng dễ thương không kém, đứng dậy được 
rồi cứ lo hỏi thăm xem chú nhóc hồi nãy có sao không? No star where. Lại cũng SB72 sì tin!
2 giờ chiều, tập trung xuống ĐCV. Hoá ra, lớp 72 là một trong số những người đến sớm nhất. Cổng 
Hội Ngộ không giống cái đã thấy trên mailgroup và cũng hơi thất vọng vì cái barriere nặng nề ở trên 
như bác Khanh 67 nhận định. Tuy nhiên, sân khấu thì đẹp hơn và có chiều sâu hơn. Dù sao thì vẫn 
đáng trân trọng vì là công sức của anh em và của cả các cháu SBC! Trước sân thấy đã dàn sẵn bên 
trái là đội kèn tây của anh Hải écorce 68 từ Hà Dừa xuống, bên phải là đội trống truyền thống của cha 
Điện 69 từ Ba Ngòi ra. Lại cà khịa với cha Điện: Đàng xa cứ tưởng trống dân gian, lại gần hoá ra 
trống… điện! Quay sang anh Hải: Trống bên này đánh qua là… đánh xuôi. Còn kèn anh thổi từ bên 
ấy lại là… thổi ngược! Một anh lớn biết tỏng SB72 nên chêm vào: Tụi mày đúng là malade 
imaginaire, cố Đề nói vậy mà đúng! Sau một hồi cố nhận diện anh em bằng cách “nắm ngực áo” lật 
bảng tên lên coi, cả bọn lừng khừng bước vào phòng triển lãm. Phòng triển lãm hơi có bầu khí… 
chủng viện. Bước qua bức rèm in hình cổng TCV ngày xưa, anh em có cảm giác như bước vào không 



gian của 33 năm về trước. Ở vị trí trọng tâm bên trái là hình Đức cố Hồng Y F.X Nguyễn Văn Thuận, 
hình anh em chủng sinh các lớp được ghép vào một khung lớn lấy background là mặt tiền TCV Sao 
Biển (không hiểu sao Đức cha Piquet là dấng sáng lập TCV lại không nằm ở vị trí này?) Giữa phòng, 
ở vị trí đối xứng là một bục nhỏ để cái chuông TCV, trái dừa khô đã tách ra, dĩa cơm cháy và… cả 
một cái hủ đựng gai yết hầu. Bên trong là hai cái bàn học (chắc là mới đóng) nhưng màu sắc và thiết 
kế thì y như bàn học ở TCV ngày xưa, trong đó có bỏ mấy quyển sách cũ. Phía ngoài gần cửa là một 
carré bàn ăn ngày xưa (cũng mới làm lại vì không có cái hộc bên dưới, nhưng màu sắc và kích thước 
cũng tương tự), trên đó có mấy bộ dĩa ăn, bao gồm chén, muỗng, nĩa, ca, một cái ấm đất và xoong 
cơm cháy. Còn có thêm một bộ cờ tướng cho Diện méo trổ tài “đấu trí” với một đàn anh. Đầu bên 
phải là mấy cái trụ tam giác trưng bày hình kỷ niệm của Sao Biển “một thời đã qua”, có đặt bóng điện 
vàng bên trong tăng cảm giác ấm cúng. Lại một lần nữa rất cám ơn anh em đã có công trong phòng 
truyền thống này. Có những điều thật không ngờ là ngay cả cây gai yết hầu tưởng chừng tuyệt chủng 
từ lâu mà anh em cũng collect được. Tuân ông bầu ra ngồi trước phòng triển lãm thì gặp cha Điện: 
- Bữa nay, anh ở đâu?
- Mình ở Ba Ngòi. 
- Em cũng ở cùng chỗ với anh nè, em ở cư xá Cam Ranh!
- Có đi lễ Ba Ngòi không?  cha Điện trố mắt. Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của ông Bầu, cha Điện “ngộ” ra: -  
À, không đi lễ thì không biết phải rồi. Mình làm Cha Sở ở đó.  
- Đó, chiên lạc nhà Israel đó. Anh làm gì thì làm đi!  Cáo già làm mối liền. Hoan hô Hội Ngộ! Lại 
gặp anh em 71 hỏi thăm thì được biết cả lớp 71 đều tụ hội dưới mái nhà Khánh Tom, Linh 71 lại là 
em cột chèo với Khoa nháy, lỡ dẫn theo 2 đứa con gái bèn gửi SB72. OK, gửi thì nhận! Chúng nó đều 
là SBC cả mà, bèn sắp xếp cho ở chung với vợ chồng Khoa nháy luôn, tình thương mến thương!
Khoảng 4 giờ 30, có lệnh tập trung lên hội trường ở lầu 1 để tập hát. Không biết có phải anh Xinh 68 
cảm động quá không mà hát cứ ngang phè. Lại trở về những ngày ấu thơ dưới mái trường chủng viện, 
mỗi người một bè, mạnh ai nấy hát. Hội trường chật nên một số phải đứng ngoài… tán gẫu! Cũng 
may là không phải cha Ban hay cha Láng tập hát, nếu không thì những tay này có mà ốm đòn! 
5 giờ chiều, sau phần chào đón bằng trống ta và kèn tây, BTC mời mọi người vào nhà ăn để lót dạ 
trước khi bước vào chương trình khai mạc: Một chén súp, mấy miếng há cảo và nước tinh khiết. 
Không có bia nên không khí SB72 kém sôi động! 
7 giờ tối… Tiết mục khai mạc thật hoành tráng với dàn trống… điện (ý quên, của cha Điện). Phần 
chào đón của cha Cần và huấn từ của Đức cha phó đều ngắn gọn, súc tích. Âm thanh, ánh sáng và 
khói rất Pro, cộng thêm phần video clip chiếu lên 2 màn hình 2 bên sân khấu lồng vào lời dẫn cho các 
tiết mục thêm phong phú. Các tiết mục dàn dựng công phu và mang tính chuyên nghiệp cao. Tiếc 
rằng, có một số tiết mục áp đặt vào tinh thần Sao Biển là hơi khiên cưỡng và lại quá dài. Đi rảo một 
vòng, thấy đa số anh em tập trung nói chuyện riêng nhiều hơn, mặc dù cuối mỗi tiết mục cũng đều 
nhớ… vỗ tay! Phần phỏng vấn từng lớp lại quá ít và không phù hợp. Lẽ ra, để mỗi lớp tự giới thiệu 
thì hay hơn và thời gian không bị khống chế bới chương trình văn nghệ quá dài, và vừa ăn vừa giao 
lưu thì đầm ấm biết mấy! Vì truyền thống của chủng sinh Sao Biển ngày xưa là khi (các Cha) hỏi thì 
không nói (khai) mà khi nói (trong phòng étude hay phòng ngủ) thì không ai hỏi. Được báo trước là 
mỗi lớp chỉ được 1-2 phút nên SB72 cử Cường và Dương lên đại diện để mọi người sous-entendu. 
Ấy thế mà chị MC còn hỏi: Lớp 72 được mấy linh mục? (Đã Cường Dương thì làm gì có linh 
Mục!?!) Đến phần chia sẻ của lớp 59 và 60, qua lời anh Nguyễn Hữu Hoàng, thì mới hay rằng SB đặc 
biệt không chỉ có cựu chủng sinh mà còn có cựu phó tế và cựu linh mục! Hai MC dẫn chương trình 
không lôi cuốn (có lẽ vì ít nhớ tiếng Việt) và hay dẫm chân nhau (có lẽ thiếu sự chuẩn bị). Xin lỗi anh 
chị Ngọc Long 69 vì đây chỉ là cảm nhận của thiểu số lớp 72, phần đông hơn thì đã khen ngợi anh chị 
không tiếc lời trên mailgroup rồi. Anh chị cứ yên tâm!  
9 giờ 30, đã hơi mòn mỏi vì đói và mệt thì được cha trưởng BTC thông báo bắt đầu tiệc đứng để vừa 
ăn vừa coi… văn nghệ tiếp! Tưởng tiệc đứng thế nào, hoá ra buffet cũng không phải mà barbecue 
cũng không! Có mực sống và thịt bò ướp sẵn xiên que để anh em tự nướng. Nhà bếp đem lò nướng ra 
hơi trễ nên có một số anh em tưởng cái que kia đã nướng sẵn rồi bèn đớp một phát mới hay… còn 
sống! Và vì phải dọn lò nướng trên một số bàn nên một số anh em cứ ngồi ngay tại chỗ, những anh 
em khác không có bàn lại ngại xen vào nên cầm đại một chai San Miguel đi qua đi lại cho… tao nhã! 



Có vẻ như thiếu nước ngọt vì phụ nữ và trẻ em khá đông. Cũng đỡ là đám SBC 72 khá lanh nên 
chúng tự tổ chức được khẩu phần, còn đem về cho các bậc cha chú nữa chứ. Thật không hổ danh 
SB72, “hổ phụ sinh hổ tử” mà lị! Lúc này lại gặp Nguyễn Đức Tuấn 71 anh của Tú 72, anh chàng ra 
muộn nên lạc lớp. Té ra lớp 71 đã trốn coi văn nghệ để đi ra Bãi Dương nhậu, khỏi chối nhé! May là 
Cáo Già chơi thân với Hùng (cô Hiền) 71 nên có số cell, gọi một phát cho Thọ Lác vô chở Đức Tuấn. 
Chương trình văn nghệ tiếp theo có vẻ không được hưởng ứng lắm nên dời bớt sang đêm sau. Lên xe 
về lại khách sạn khi mới hơi lưng lửng nên Sinh giòi kéo vô quán phở làm tiếp một chầu cho con 
cháu vững bụng đi ngủ. Anh em ăn gần xong thì thấy Phari Dương về, cầm trái ổi gặm. Anh em biểu 
ăn phở thì nói ăn không nổi, BTC vất vả thế đấy! Lo cho vợ con đi ngủ xong, đám đực rựa kéo nhau 
đi uống cà phê khuya. Joe Cường cẩn thận coi bảng giá trước khi kéo ghế vì đang ở phố Tây! Tháp 
tùng còn có 3 cái rơ moóc của Quý con mặc dù không có Quý con, bấy giờ mới nhận ra SB72 đặc 
biệt có SBE (Sao Biển em). Vì thế mới có sự nhầm lẫn trên mấy tấm hình Joe chụp lúc đêm, làm gì 
có phu nhân Bảo với phu nhân Định ở đó! Buồn tình, Cáo Già gọi điện “khủng bố” Quý con: 
- Ê, vợ mày đang đau bụng quằn quại đây nè. Tao đã xức dầu ở rún rồi mà không bớt! Mấy bữa mày 
xức ở đâu chỉ cho tao với.
- Mày nói chuyện với thằng con trai tao nè!  Quý con nổi khùng. Cả bọn cười ha hả, lại kể chuyện 
tiếu lâm và tán gẫu cho đến gần 2 giờ sáng… Cám ơn phố Tây chỗ nhà Dương mở cửa suốt đêm, đã 
vậy lúc anh em đi tà tà về lại khách sạn còn có mấy chú xe ôm kè theo:
- Tươi mát không anh Hai? Thư giãn chút nghe, anh Hai!
 Báo hại Định mập lầm rầm đọc kinh Lạy Cha luôn miệng: 
- Xin cứ để chúng con sa chước cám dỗ…! 
Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất.
Sáng hôm sau (31-7), trong khi chị em bận make-up thì đám đực rựa xuống ngồi cà phê vỉa hè. Gặp 
mấy anh lớp 64 cũng ở khách sạn gần đó ra uống cà phê, chuyện trò giao lưu rôm rả. Hình như lớp 72 
có duyên nên anh nào cũng mến. Ăn sáng xong xuống đến ĐCV là 7:30, tưởng trễ nào dè cũng chỉ 
mới lơ thơ mấy mống. Khoảng 9 giờ mới lục tục kéo lên hội trường ở lầu 1 để hội thảo. Chủ đề đưa 
ra rộng quá mà thời lượng chỉ có 1 tiếng, anh hai Minh phát biểu đầu tiên nghe được, nhỏ nhẹ hơn khi 
anh đứng tòa giảng hoặc nhậu với anh em, vài anh phát biểu vu vơ nên SB 72 không dám mất thì giờ 
của anh em. Hội trường hơi chật: một nửa đứng ngoài, một nửa SB 72 ngồi trong cũng no idea! 
10 giờ là khởi sự Thánh Lễ, Sơn bìm bịp 72 được cử cầm đèn chầu đi trước đoàn rước trông oai 
phong lẫm liệt lắm. Hắn cứ nhìn thẳng vào camera của Cáo Già mà khoe nụ cười bò đực của hắn một 
cách thoải mái, nụ cười này được Thắng bạch phiến diễn tả lại ngày hôm sau trên Sông Lô rất hoàn 
hảo! Tự hào vì thấy khá đông anh em đã từng dành banh, dành gàu với mình giờ cũng khệnh khạng 
chắp tay đi trong đoàn rước ngang hàng với các cha giáo, các thầy giáo. Đặc biệt, chỉ với 17 năm tồn 
tại, TCV Sao Biển cũng kịp có một đức cha đi sau về trước, giờ là phó Chủ tịch HĐGM VN: Đức 
Cha Linh. Thánh lễ thật trang trọng và ĐC Linh giảng lễ cũng thật hay. Cuổi lễ có màn vũ do xơ Diệu 
Khuyên dòng Khiết Tâm đạo diễn. Không biết xơ có ngụ ý gì không mà cứ thấy mấy em áo đầm 
voan lượn lờ chung quanh mấy chú tiểu mặc đồ trắng tay khư khư cầm mấy ngôi sao. SB 72 ngồi 
dưới này cứ hồi hộp: Hồi xưa, không có mấy cái váy này mà tụi mình còn xách va li về ào ào, nay 
thì… để coi thử! Cũng may, cuối cùng không thấy chú nào xách va li cũng không có chú nào đánh rớt 
ngôi sao. Trên sân khấu lúc nào kết thúc cũng có hậu hơn trên sân trường… TCV! 
11 giờ 30, bữa trưa thật sự hoành tráng, không cầu kỳ lắm nhưng ngon và ăn no, bia cũng đủ để uống 
say nhưng không ai muốn say để còn giung giăng giung giẻ với anh em. Không quên mở đầu những 
bữa ăn thịnh soạn bằng bài hát truyền thống Sao Biển ngày xưa: “Hồng Ân Thiên Chúa bao la”. Sau 
đó thì nhạc “Hòn Vọng Phu” râm ran khắp phòng: “cha ơi cha mời cha đến nhậu bàn này. Rượu bàn 
này ngon lắm cha ơi… Năm mươi năm thì ta mới nhậu một lần. Nhậu một lần ta uống cho say…” 
đức Linh, cha Cần chừng như quên mình đã từng là giáo viên ở TCV, chỉ nhớ rằng mình cũng là CCS 
như tụi nó nên cũng đi cụng khắp các bàn. Ăn trưa xong, cả bọn “bắt cóc” được cha Tạc bèn “lôi” ra 
phòng dành riêng cho SB 72 để thẩm vấn. Chỉ khác một điều là “đương sự” được ngồi trên cái ghế 
duy nhất trong phòng, còn các inspectors thì vây quanh kẻ đứng, người quỳ, thằng chồm hổm… Lại 
khề khà lôi ra sân chụp hình, vớ được đấng nào chụp đấng đó, có đấng thoái thác: “Hồi nãy chụp 
rồi!” SB 72 giở giọng giang hồ: “Chụp rồi chụp nữa!” Thật tội cho các đấng, đủ loại máy ảnh được 



đem ra tận dụng hết công suất, từ loại pro thời Bảo Đại mới thoái vị cho đến loại Digital 1 chấm 8 
mới collect từ chợ trời Huỳnh Thúc Kháng, chúng nó hành các đấng đứng cho chúng nó chụp hết 
máy này đến máy kia! Các đấng đành bó tay với cái điệp khúc “hòn vọng phu”: Năm mươi năm thì ta 
mới chụp một lần. Chụp một lần thì ta chụp cho nhiều (nhiều)…”   
2 giờ, xe buýt Phương Trang ghé đến cổng ĐCV để đón anh em đi tham quan trường xưa. SB 72 
nhanh chân chiếm luôn một xe cho tiện, bác tài vui vẻ bật micro giao cho Thắng bạch phiến “quậy”! 
Chủ đề chính là phỏng vấn Giuđa có bí quyết gì mà còn giữ được “trinh tiết” cho đến giờ này. Tất 
nhiên, trước mặt các MBT và 2 ứng viên sáng giá như em vợ Quý con thì Giuđa “giả nai” cũng phải 
thôi! 
Xe thả khách xuống ngay bờ biển Bãi Dương, gặp hôm thủy triều xuống nên càng lộ rõ “kỷ niệm 
xưa” là bờ cừ chắn sóng, giờ nằm lẫn lộn chung với những gộp san hô. SBC khoái chí lội ra tận ngoài 
xa nhìn vào, CSB đứng trong nhìn ra nhớ những ngày xưa lội ra bắt ốc mặt trăng bỏ trong lon sữa bò 
nấu lên để “cải thiện”. Các MBT đứng há hốc mồm nhìn những:
Chàng trai tuổi năm mươi
Vui như tuổi lên mười
Yêu như thuở mười bảy
Và, chợt buồn như đã… tám mươi!
Lục tục kéo nhau băng qua đường để tham quan “Trường Văn Hóa Nghệ Thuật”. Xôn xao, láo 
nháo… anh nào cũng muốn làm hướng dẫn viên! Chỗ này thư viện, chỗ kia phòng étude, chỗ nọ 
phòng ngủ. Chợt thấy xúc động khi nhận ra cánh cửa sắt giữa cầu thang lên lầu vẫn còn nguyên, chỉ 
khác màu sơn. Phòng để chiếu dưới chân cầu thang cũng vậy! Các cánh cửa đi lẫn cửa sổ chỉ còn một 
lớp cửa kính (ngày xưa có thêm lớp cửa gỗ bên ngoài nữa). 
Ta về giũ bụi thời gian
Tìm trong hiện hữu chút tàn tro xưa
Phong rêu phủ kín ngây thơ
Lần theo lối cũ như vừa hôm qua
Vói tay níu bóng hoàng hoa
Biển xanh vẫn đó mà ta nghìn trùng
Ngụp trong ký ức chập chùng
Nghe trong câm nín bão bùng nhân gian!
Cáo Già nhờ bác Nguyễn Cường 70 phỏng vấn anh chị Tống Viết Minh và anh Nhị Bói một đoạn cho 
video clip thêm phong phú. Anh Nhị Bói thì cảm động quá nói câu nọ xọ câu kia, rồi lại đi phỏng vấn 
ngược lại anh Minh. Anh Minh cũng cảm động quá nên ra khơi không biết đường vô. Cắt! Chuyển 
cảnh…
Cống chính đã đổi hướng trổ ra biển nên anh em đi sang dòng Kín phải đi vòng. Dòng Kín không còn 
vẻ thâm nghiêm như ngày xưa, không biết có phải vì hôm nay có gia đình đồn đột viếng hay không. 
Từ ngoài đã nghe như có cả ngàn tổ ong vò vẻ bên trong, bước vào thấy ngay dưới tán cây sa kê một 
đám bồ chao SBC đang ăn bánh mật và uống nước mía do mấy sơ đãi. Thấy Cáo Già vác máy quay 
tội nghiệp, một MBT đưa cho bịch nước mía và một miếng bánh mật ong thơm phức. Bệnh nghề 
nghiệp nổi lên, Cáo Già giơ bịch nước mía lên cao quảng cáo bằng giọng lơ lớ của mấy cố MEP: 
“Mái dô, mái dô. Các xơ “đái” cho mấy chú SB uống thoái mái luôn!” Một bàn tay gân guốc đưa lên 
bịt miệng Cáo Già: “Dòng Kín nghen, mậy!” Có lẽ nhờ tài giao thiệp của cha Cần mà các xơ tiếp 
chuyện với các cựu chú tiểu có phần nồng nhiệt mặc dù vẫn ngăn cách bằng hàng song sắt. Nhớ khi 
xưa khi đuổi ăn trộm qua đây bị mấy xơ thấy được la lên: Ma quỷ! Ma quỷ! Nay thì: Xin hát tặng 
mấy chú một bài: “Gặp gỡ Đức Kitô”. Té ra ngày xưa tụi mình giống ma quỷ, còn bây giờ giống… 
(thôi, hổng dám phạm sự thánh). 
Hùng râu dẫn đi khoe mấy bức phù điêu do chính nó làm trong nhà nguyện của các xơ. Chạnh lòng 
định hỏi sau đó có xơ nào “xách va li về nhà” không, nhưng sực nhớ bàn tay bịt miệng hồi nãy nên 
thôi! SB 72 cũng thuộc loại có tiếng nhưng không phải nổi tiếng mà là… tai tiếng! 
Rồi cũng đến lúc chia tay, các xơ mời các chú cùng hát kinh Magnificat. Trang nghiêm và thân mật! 
Cha Cần bịn rịn với… mấy cái bánh mật còn lại nên ấp úng hỏi mấy xơ có được phép mang về 
không? Đây không phải là Yes-No question mà chỉ có Yes question, nên các MBT có dịp “tay xách 



nách mang”. Lội bộ ngược lên nhà thờ Thanh Hải cách đó khoảng 300 mét để… “xả nước cứu thân”! 
Được cha Mai Tính đãi kẹo, bỏ túi cũng gọn gàng. Lại lên xe Phương Trang qua nhà thờ Núi. Loanh 
quanh một lát rồi tập trung lại đọc kinh trước mộ phần đức cha Nho, một đấng Bề trên rất yêu quý 
Sao Biển. Tiếc là không có ai dẫn đầu đi viếng mộ Đức cha Piquet, chỉ có một vài cá nhân biết nơi 
biết chỗ mới đi!
4giờ30 chiều… xe chở về trả khách tại Khách Sạn. Tắm rửa một phát cho thơm tho đặng còn xuống 
ĐCV dự đêm Văn Nghệ thứ hai.
Đêm nay khác đêm đầu là mới diễn mấy màn đã thấy dọn ăn, hoan nghênh BTC mau chóng rút kinh 
nghiệm. Cũng không có chuyện “nửa sống nửa chín” như hôm qua mà là “chín tất tần tật”. Chương 
trình văn nghệ chấm dứt hơi ngang xương vì thấy ít được chiếu cố, thay vào đó là các lớp đăng ký “tự 
biên tự diễn”. Thấy cũng đã khuya nên SB 72 chỉ lên tham gia hoạt náo khoảng 5, 7 phút cho vui nhà 
vui cửa. Lại về khách sạn uống cà phê khuya, về đến nơi thấy Việt cận đã lù lù đợi sẵn, đêm nay 
thành phần uống Heineken nhắm với chuyện tiếu lâm nhiều hơn! Qua một buổi chiều và một buổi 
sáng, đó là ngày thứ hai.
Sáng 1-8, biết là ngày tham quan nên dậy thật sớm. SB 72 cũng lại có mặt đầu tiên tại ĐCV nên lên 
xe đầu tiên. Đi trước cũng có cái dở, bác tài bữa nay không linh hoạt như bác tài hôm qua, cứ tưởng 
đi Bãi Dài nên đạp lút ga. Ngang qua Wonderpark chẳng thấy có gì wonder nên SB 72 không nhắc, 
chừng thấy bác tài không quanh lại thì đã “lố” khoảng 2 km. Vì là đường 1 chiều nên quay lại hơi vất 
vả, khi đến được Khu Du Lịch Sông Lô thì đã thầy 3 chiếc đỗ khách xuống rồi…
Bữa nay là thứ sáu lại chẳng phải lễ Tết gì nên Sông Lô vắng khách, chỉ có dân SB vô “quậy” nên cứ 
tự nhiên như… ở nhà! Nhận thấy có một group đội mũ bảo hiểm, Cáo Già chĩa camera vào vì tưởng 
du khách, hóa ra đó là lớp 71, cả lớp đều đi xe máy! Anh em 71 cứ để nguyên “nồi cơm điện" đi vô 
khu du lịch khỏi sợ lạc. Loanh quanh cho bọn trẻ giải trí một chút chỗ mấy con khỉ và đà điểu xong, 
“mõ” Thắng loa cho mọi người  tập trung lên xe để xuống bãi biển cách đó khoảng 2 cây số. SB 72 
lại cũng mau mắn lên chiếc đầu tiên. Đi ngang một chỗ thấy có đề Câu lạc bộ Sao Biển, tưởng của 
mình hóa ra chúng nó ăn cắp thương hiệu! Ngang một chỗ khác thấy đề Bãi Tình Nhân, cô bạn của 
em vợ Quý con kêu: Bãi Tình Nhân nè anh Dung! Giuđa đỏ mặt như cậu trai mới lớn, cả lũ cười hô 
hố…  
Xe trút khách xuống một bãi tắm hoang sơ hơn nhưng cũng đã kịp đặt tên: bãi tắm Nhũ Tiên! Báo hại 
các rev không dám tắm, chỉ đứng trên nhìn xuống mà đoán xem “nó” ở chỗ nào? Bãi tắm phẳng lặng, 
nước trong và không có đá như ở Bãi Dương. Nếu Nhũ Tiên mà như thế này thì Tiên chả có gì hấp 
dẫn! Vẫn “máu” như ngày nào, SB 72 vội vàng thuê ngay hai lều, một cho tụi “quỷ xứ” văng bất cứ 
thứ gì chúng nghĩ ra, một cho các bà Monica âm thầm… cầu nguyện! SBC thì tự do qua lại nơi nào 
chúng thấy hạp. 5 phút sau, Cáo Già đã “tổ chức” được một trái banh volley và kéo mấy “hũ gạo” ra 
bãi biển! Thắng bạch phiến đã có sẵn bộ loa di động nên leo lên ghế trọng tài. Trận đấu chắc chắn 
không hay nhưng vẫn hào hứng, SBC cũng tham gia nhiệt tình, cha con cùng lăn lộn trên bãi biển, 
đụng nhau thì nhiều mà đụng banh thì chẳng bao nhiêu, “hũ gạo” và “thùng nước lèo” ngã chồng lên 
nhau lăn cù trông thật ngoạn mục…
11 giờ, có hiệu lệnh rút quân, đi tắm nước ngọt rồi về tập trung tại lều. SB 72 ham chơi quá nên chậm 
chân, lũ SBC được cử đi lãnh thức ăn chỉ “kiếm” được một ít, nhưng bia thì không thiếu! Không sao, 
ladies and babies are first. Beer’s for men! It’s OK.
Cha Đắc thấu hiểu “hoàn cảnh” của SB 72 nên collect được 5 ổ bánh mì đem đến. Chẳng những 
chúng không biết ơn chủ chăn mà còn hỏi ngược lại: Năm cái bánh đây còn hai con cá đâu? Lần sau 
Chúa đừng cho qua cha Đắc mà bốc hơi mất hai con cá, lỗ tụi con! Ngổ ngáo vậy nhưng vẫn không 
quên: Hoan hô cha Đặc một cái, hoan hô cha Đặc… Hỏi sao đổi tên thành cha Đặc, chúng đổ thừa: 
Tại nhạc sĩ sáng tác bài đó thả nốt trầm nên thành cha Đặc chớ đâu phải tại SB72 tụi con, đi mà hỏi 
nhạc sĩ! Cha Đặc ngao ngán lắc đầu, nghĩ xưa mình là đàn anh tụi nó mà không “quậy” lại tụi nó 
được. Rồi đến cha Cần và anh chị Tống Viết Minh 57 cũng đến thăm lều SB 72. Anh Minh hơi bỡ 
ngỡ: Đây là lớp nào? Thưa rằng: Cùng lớp với cha Cần, có điều hồi đó trong lớp cha Cần ngồi quay 
mặt xuống, còn tụi này ngồi quay mặt lên. Bấy giờ, anh Minh mới “ngộ” ra: À à à… Thế hả. Nhân 
dịp này cha Cần mới biết được một bí mật thuộc loại “quốc phòng”: Đó là thủ phạm đã viết số 35 lên 
lưng áo dòng của cha (ngày xưa là thầy Cần). Hóa ra, Cáo Già đã viết con số 35 ngược bằng phấn lên 



bức vách cuối lớp, chỗ thầy Cần hay đứng tựa lưng để quan sát học trò làm bài kiểm tra (màu phấn 
gần trùng với màu vách nên thầy không nhận ra). Chừng bước ra thì số 35 đã in rõ mồn một trên lưng 
áo nhưng sau đó thầy không hiểu nổi đứa nào cả gan đặt phấn lên lưng mình mà viết như thế! Nỗi 
ngao ngán của cha lúc này còn lớn hơn của cha Đắc hồi nãy, nhưng chắc chắn là cha nào đến lều SB 
72 cũng đều cười hả hê. Lúc này, Dũng petit lại gọi về và nói chuyện với từng anh em. Không biết cu 
cậu có cảm nhận được bầu khí SB 72 qua back sound không? Rồi SB cha lại “tường thuật” quá trình 
đi tu cho SB vợ và SB con bằng liên khúc: Từ ngày tôi đi tu, với chiếc áo xanh quần đen… Từ ngày 
tôi đi tu với chiếc va ly thật to… Đến lúc mơ mộng: Từ ngày anh mới đi tu làm chú nhà trường… từ 
ngày em mới đi tu làm thiếm Trinh Vương… Và kết quả là bị đuổi: Không, không, không… tôi không 
còn tôi không còn đi tu nữa… Thế là, các MBT yên tâm mà xáp dzô! 
Phari Dương vui xuân không quên nhiệm vụ nên khởi xướng vụ ủng hộ ĐCV vì có thể ngân sách bị 
thâm! Cáo Già thông báo cho anh em cái mail của cha Cần trước Hội ngộ có viết: do trượt giá nên có 
thể chi phí trên mỗi đầu người lên đến 300.000 VND, nhưng đã thông báo 200.000 nên cứ nhận 
200.000, phần còn thiếu sẽ xin tài trợ thêm. SB 72 vốn không quen thiếu nợ nên quyết định sẽ góp 
thêm 100.000đ/ người, tức là 6 triệu cho 60 người. Phari đã chuẩn bị sẵn bì thư, nên lúc cha Cần vừa 
đề xướng vụ ngửa cái mũ đi quyên góp thêm là SB 72 đã ready. Một lần nữa, xin cám ơn anh em 
ngoại địa đã giúp cho anh em nội địa có được màn bức phá ngoạn mục này!
Rồi cũng đến lúc trở về, cả lớp lục tục kéo lên bãi đỗ xe đón khách. Lúc này mới nhận ra anh hai 
Minh 66 đã tháp tùng lớp 72 từ lúc nào, đúng như “truyền thống” hàng năm: khi tan sòng là có mặt 
anh hai Minh đồng hành cùng SB 72. Kỳ này Hội ngộ đặc biệt nên anh hai Minh cũng có chương 
trình đặc biệt: Tối nay, lên Hà Dừa Quán nghen tụi bây. Chỉ có 8 mạng lớp 66 tụi tao với lớp 72 tụi 
bây thôi đó! 
Chương trình bế mạc tổ chức đơn giản dưới một rạp dù lớn trên bãi cỏ Sông Lô, lúc này mới thấy rõ 
nét chất mộc mạc và thân tình của Sao Biển: không sân khấu, không đèn màu, không âm thanh nổi, 
không hoa mỹ ngôn từ, không còn khoảng cách mà chỉ có một vòng tròn thắt chặt tình anh em. Đức 
ông Lê Xuân Hoa cũng mộc mạc, bình dị với cái mũ phớt muôn thuở! Một vài đôi mắt đượm khói 
sương đàng sau cặp kính lão như minh họa thêm cho bài hát: “Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày vàng 
như đã vụt qua trong phút giây…” Anh chị cả Tống Viết Minh cố gắng đi ôm từng người, được càng 
nhiều càng tốt. Chạnh thương anh chị cả của mình còn ít thời gian hơn nên xúc động nhiều hơn, 
“tham lam” nhiều hơn cũng phải thôi! 
Đến giờ lên xe, vì thiếu xe nên SB 72 tình nguyện ở lại chờ xe retour đặng về chung. Ngoảnh lại, 
thấy anh hai Minh cũng ở lại với SB 72 cho… dzui! Lại tiếp diễn màn văn nghệ tạp lục, có phần 
phỏng vấn Giuda chuyện giữ mình đồng trinh và bí quyết giữ được mái tóc ondulé, có phần mô 
phỏng nụ cười bò đực của Sơn bìm bịp khi cầm đèn chầu, có tiết mục “cạo trọc rẽ 2 mái”… Mấy cậu 
bảo vệ và mấy cô soát vé của bà Tư Hường được dịp cười ké một trận thỏa thuê! Về đến khách sạn là 
4 giờ chiều, tranh thủ tắm rửa đặng còn lên Hà Dừa Quán quậy anh hai Minh. Cáo Già phải qua Xóm 
Bóng thăm ông bà nội lũ trẻ nên không lên Hà Dừa Quán được, nên không report đoạn này.
9 giờ tối, tập trung về lại khách sạn. Thắng bạch phiến chỉ lãnh về có 25 bộ sách “Nửa thế kỷ Sao 
Biển qua ảnh” nên đề nghị anh em trích ra 15 bộ để gửi cho anh em ngoại địa. Chỉ ưu tiên 10 bộ cho 
một số anh em ở xa, anh em ở gần chịu khó chờ… in thêm! Phút lom khom ký tên gửi tặng coi bộ 
khá cảm động và tiêu tốn nhiều calories nên sau đó cả bọn kéo nhau đi ăn phở khuya thay vì uống cà 
phê. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ ba.
Sáng 2/8, mấy quán phở và quán cà phê bên kia đường nhìn đám SB 72 lên xe mà lòng thầm… tiếc 
nuối! Đã reserved bar UFO trên đường Võ Trứ để call conference, lên đó ăn sáng uống cà phê luôn. 
Mấy MBT hỏi lên đây chi dzậy? Đáp: Xây… cầu truyền hình! Đám SBC cầm menu lật tới lật lui hỏi 
bố: Gọi món gì đây, bố? Bố chúng nó bận bịu với mấy cái laptop chưa connect được nên đáp xẵng: 
Cứ gọi món nào mắc nhứt đi! Connect được rồi, bên kia có Hưng, Dũng petit, Giang, Kỉnh hiện hình, 
Đông mỡ thì chỉ có tiếng mà không thấy hình. Không biết anh em bên đó có thấy đủ mặt anh em bên 
này không nhưng Đông mỡ excited quá xá cỡ: Bảo coi chỗ nào vui dẫn anh em đi chơi đi, mình ủng 
hộ một vé máy bay. Nói Cường tạm ứng trước, về đây mình trả! Khoa nháy cẩn thận hỏi lại: Vé một 
chiều hay khứ hồi? Lỡ rồi, Đông mỡ chơi luôn: Khứ hồi! Mấy MBT và SBC cũng phấn khởi lây. 
Tuy nhiên, anh em không thể ở lại thêm, để dành cuối năm vậy. 11 giờ, đến lúc Huy Philatô và Cảnh 



ken phải chia tay vì có gia đình anh Chinh 69 đi cùng xe đang chờ. Cáo Già cũng phải về theo vì hứa 
sẽ dẫn Cảnh và Huy vô nhà Giang. Thế là, bye bye Hội Ngộ Sao Biển…
Về đến nhà, cảm thấy như vừa mất mát thứ gì mà chẳng biết cụ thể đó là thứ gì! 
Hồng Bảo 72
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Nhìn lại hội ngộ 08
 
Gần đây, theo dõi meo đàn, thằng em “ngộ” ra một điều: Anh em Sao Biển (SB) tụi mình 
có 2 típ:
- Típ 1: Thích nói chuyện gẫu, cám ơn, khen ngợi và chúc tụng nhau. Tránh nhắc tới những 
khiếm khuyết và sai lầm của nhau, xem như đó là một điều hiển nhiên mà trong bất cứ một 
tập thể nào cũng có. 
- Típ 2: Thích cà khịa, tán dóc. Không chấp nhận có những khiếm khuyết trong tập thể anh 
em nên luôn hoài nghi tất cả những gì có vẻ tốt đẹp.
Thằng em ủng hộ cả hai, không phải vì thằng em ba phải nhưng vì tôn trọng sở thích của 
mọi người. Trong nhịp sống căng thẳng và nhiều áp lực như hiện nay thì còn gì hơn là thư 
giản bằng chút hoài niệm và tình SB nồng ấm, nhiều khi tưởng chừng như rất mong manh 
dễ vỡ nên không nỡ đụng chạm mạnh… Tuy nhiên, nếu chỉ có ca ngợi chúc tụng nhau thì 
quá đơn điệu và không đúng bản chất SB: Một trái banh, một gàu nước hay một cái quần 
đùi cũng đủ để ra gốc cây bàng tranh tài cao thấp… Nhưng cho dù thuộc típ nào thì cũng 
xuất phát từ niềm tự hào SB, một đàng không muốn phơi bày nhược điểm của tập thể, một 
đàng muốn tập thể phải tốt hơn. Thằng em nhiều khi đọc những lời chúc tụng rồi thì thấy 
không cần phải viết nữa vì người khác viết hay hơn mình, mà viết phê bình thì sợ người 
khác vì những gì mình viết cũng chỉ xuất phát từ nhãn quan riêng của mình. Vì thế, thằng 
em vừa hoan nghênh những người đã thay anh em viết lời khen ngợi, chúc tụng để cổ võ 
tinh thần SB, đồng thời cũng vỗ tay thật lớn những anh em đã mạnh dạn phê bình hay đặt 
dấu chấm hỏi (mặc dù biết rằng đâu phải dấu hỏi nào cũng trúng, nhưng không hỏi làm sao 
có câu trả lời để biết nó trúng hay sai?) Thằng em thường đi quay phim chụp ảnh nên cũng 
hay có mặt tại các hội nghị (tất nhiên là nội địa) và tất cả đều “kết thúc có hậu”: Hoan hô 
hội nghị thành công tốt đẹp! 
Nếu lỡ quay một vài ý kiến nào đó hơi đi ra ngoài quỹ đạo một chút thì khi về dựng phim 
phải “cắt”. Và kết quả là nhân dân ta cứ lãnh đủ những cái đuôi thằn lằn từ những cái đầu 
mammouth kiểu đó! Vì thế, thằng em nghĩ mình cũng nên có chút trách nhiệm khi lên tiếng 
những điều này, mong “hắc bạch lưỡng đạo” lượng thứ cho và nếu có gì không phải thì cứ 
cho là quan điểm cá nhân! 
Như bất cứ một chương trình hoặc tổ chức nào, Hội Ngộ 08 (HN 08) cũng có cái khiếm 
khuyết, nhược điểm của nó. Điều đó thể hiện sự bất toàn của con người và nhờ thế chúng ta 
mới cần đến Đấng Toàn Năng, tuy nhiên HN 08 có thể nói là ưu nhiều hơn khuyết. Nhưng 
để đáp ứng nhu cầu hiểu biết của anh em típ 2, thằng em mạo muội ghi ra đây một vài ý. 
Sau đây là những nhận định của thằng em từ HN 08: 
Quy mô bên ngoài rất hoành tráng và thể hiện tính chuyên nghiệp. Từ thiết kế, trang trí, sân 
khấu, âm thanh, ánh sáng và chương trình văn nghệ cho đến booklet, tập san, phòng truyền 
thống. Tuy nhiên, cái ruột (nội dung) thì chưa đạt được như mong muốn:

1. Có cảm tưởng như đây là sân riêng của lớp 69-70 vì thiếu sự cộng tác của các lớp khác 
(ở đây thằng em không có ý nói anh em 69-70 dành sân hoặc các anh em lớp khác không 
chịu cộng tác hoặc không được mời cộng tác, đó là vấn đề nguyên nhân mà chỉ có nội bộ 
Ban tổ chức (BTC) mới biết, thằng em chỉ nói lên cái nhận định từ kết quả mà thằng em 
nhìn thấy). Ví dụ như cái barriere nặng nề gác ngang trên cổng HN mà bác Khanh nhận 
định, nó không thanh thoát như cái design ban đầu thấy trên mailgroup. Cái logo thì thằng 
con trai của thằng em cứ theo hỏi ba nó: Đức Mẹ nằm trong bàn tay của ai vậy? Tại sao lại 
phải 5 màu cho năm ngón tay? Sao Biển ở đâu? Chẳng có Sao mà cũng chẳng có Biển! Ba 
cho con cái này về làm logo cho thiếu niên của Legio nghe ba, vì Legio cũng kính Đức Mẹ, 
cũng ở khắp năm châu, nhưng Đức Mẹ mà nằm trong tay mình thì coi bộ không ổn, mình 
nằm trong tay Đức Mẹ hoặc Đức Mẹ nằm trong tim mình thì đúng hơn. Thằng em cũng đã 
và đang làm design nên thằng con cũng biết ít nhiều về thiết kế logo, bác Sinh cũng biết 
điều này nên hôm HN Chợ Mới có nghe bác Sinh nói photoshop còn có Bảo nè, Linh nè, 
nhưng sau đó đâu có nghe ai nhờ làm gì đâu! Hơn nữa, khi anh Hiệp thêm địa chỉ của thằng 
em vô saobiengroup thì chỉ còn vài tháng là đến HN, cái logo đã thành hình và nghe nói đã 



đi vào sử dụng nên không góp ý. Thằng em cũng âm thầm vẽ một cái logo đơn giản có Đức 
Mẹ lồng trong ngôi sao 5 cánh bên trên cánh phải vì Mẹ là ngôi sao sáng, dưới có 17 đợt 
sóng trùng dương tượng trưng cho 17 lớp hoặc 17 năm (58-74), bên trên cánh trái có chữ 
“hội ngộ trùng dường 2008” hàm ý đây chỉ là logo của HN 08 chứ không phải logo của SB 
và… để dành! Chương trình văn nghệ cũng thế, không hiểu sao trong bản nháp HN Chợ 
Mới có mời một số Sao Biển con (SBC) tham gia như con Thắng 72, con Dương 72, con 
Sơn 73… nhưng trong HN này lại cắt! MC thì hơi nhạt nhẽo vì tiếng Việt không trôi chảy 
lắm và hay dẫm chân nhau, chỉ được cái chất giọng tốt.

2.  Chương trình văn nghệ thì quá dài đã vậy lại diễn đến 2 đêm và… không cần thiết trong 
khi chương trình giao lưu quá ít ỏi và bị khống chế thời lượng (mỗi lớp chỉ được từ 1-2 
phút), lại bố trí kiểu phỏng vấn chỉ 2 người đại diện cho mỗi lớp nên không hợp với tinh 
thần tự phát của dân SB. Thằng em có làm 1 vòng thì nhận thấy nhiều anh em ngáp ngắn 
ngáp dài và than đói, vì 1 lý do đặc biệt mà thằng em biết được lớp 71 bỏ đi nhậu mất, còn 
lớp nào khác nữa thì không biết. SBC 72 đòi về bị thằng em quạt cho một trận bắt phải tôn 
trọng tinh thần tập thể. Nhưng cũng phải thôi, vì ngày đầu mới đến cũng đã mỏi mệt. 
Những mong được giới thiệu để xem mặt các anh em lớp khác, nhiều người chỉ được nghe 
danh qua mail đàn mà chưa diện kiến hoặc nhiều khi là anh chàng bán phụ tùng xe máy ở 
phố mình mua hoài mà có biết ảnh là SB đâu, vì khi mình vô thì ảnh đã lên Đà Lạt rồi mới 
có cái nick “tienccl” đó chứ! Nhiều anh em tâm sự: Mấy cái này thì mình mua vé xem lúc 
nào chả được. Mấy anh nội địa lại còn “kinh tế” hơn: 10 ngàn/1DVD cũng có! Nói thế sợ 
hơi phụ công anh em vì quả thực là chương trình văn nghệ được dàn dựng rất công phu và 
chuyên nghiệp: từ âm thanh, ánh sáng, khói và cả lời dẫn được lồng vào video clip trên hai 
màn ảnh phụ 2 bên đều hay và hài hòa. Chính vì thế mà trong bản quyết toán của cha Cần 
có chua một câu: để anh em thấy chương trình “hoành tráng” cỡ nào! Có điều, chữ “hoành 
tráng” cha để trong ngoặc kép ngụ ý gì thì chỉ có cha biết, thằng em chỉ trích dẫn, không 
dám diễn giải! Chỉ xin nói rằng, thằng em có cảm giác như mới vừa vượt sa mạc đang khát 
nước đến khô cả họng lại được mời một cái bánh ga tô kem to bự. Nghẹn là cái chắc!

3.  Chương trình hội thảo và giao lưu quá ngắn ngủi, không đủ để anh em khác lớp có dịp 
làm quen và trao đổi những kỷ niệm SB qua từng thời kỳ. Buổi hội thảo không đủ để đưa 
ra một định hướng rõ ràng cho sinh hoạt SB sắp tới: mail đàn, tập san TTSB, hỗ trợ khó 
khăn, khuyến học, tổ chức HN 60 năm, 70 năm…(?) Tại sao trong buổi hội thảo chúng ta 
không mời một đại diện của nhóm Tâm Biển ban đầu như anh Trần Công Khanh 67 phát 
biểu về tâm tư và định hướng của nhóm khi lập nên tờ tập san mà đã vội vàng tranh luận 
chuyện nên phát triển theo hướng nào. Chúng ta chưa công nhận nó là một phần của SB để 
có trách nhiệm “nuôi dưỡng” nó sao lại sớm đặt quyền hạn “dạy dỗ” nó v.v…

4.  Buổi dã ngoại Sông Lô hơi khiên cưỡng vì không thể hiện được tinh thần tập thể, chỉ có 
tốn thêm một ít tiền cho bà Tư Hường vì chẳng lẽ anh em đã đến Nha Trang mà không có 
“quà” cho bà Tư (?) 

5.  Còn một số tiểu tiết nữa như: Bữa tiệc đứng đêm đầu tiên bố trí chưa hợp lý lắm: buffet 
cũng không phải mà barbecue cũng không xong. Phòng triển lãm là trọng tâm lại thiếu cái 
bảng tên, một số anh em không để ý bản sơ đồ nho nhỏ đàng trước lối vào đã không biết có 
phòng triển lãm này.  Phòng VTR không phát huy được tác dụng như mong đợi… Đây là 
những hạn chế do chưa phát huy hết được nguồn nhân lực! Ai không chịu hợp tác thì thằng 
em không biết chứ riêng thằng em thì sẵn sàng cộng tác cho dù là dưới trướng một “đàn 
em” như chú Linh 73, vì xét về tay nghề thì chú ấy là sư phụ của thằng em lận, nhưng có ai 
mời đâu. Trước đó, có bỏ nhỏ chú Linh một phát nhưng chú ấy cũng dè dặt vì hình như chú 
cũng không dám hoặc không có quyền quyết định. Chú chỉ nói: “Phức tạp lắm, anh ơi! 
Linh lỡ nhận rồi phải làm chứ rắc rối lắm.” Thằng em loáng thoáng hiểu đó là chuyện tiền 
bạc. Bởi vì, đã làm bất cứ thứ gì thì đều tốn tiền và mức độ tốn kém chỉ có người trong 
nghề mới biết! Tuy nhiên, cái nào đáng tốn thì không nên sợ kém! Cứ nhìn cảnh anh nào 



cũng khư giữ quyển “Nửa thế kỷ Sao Biển qua ảnh” sau HN khắc biết.Và cũng có lẽ vì 
nguyên nhân trên mà môt số lớp có “tiết mục” riêng cho lớp mình chứ không dám phổ biến 
rộng rãi như: Áo thun đồng phục có in mẫu HNSB 08 của lớp 73, chiếc đĩa bằng đá lưu 
niệm của lớp 69-70, buổi conference call của lớp 72… 
6.   BTC cũng mặc nhiên cho rằng tất cả cựu chủng sinh (CCS) đều biết thông tin qua mạng 
nên có nhiều thứ bị bỏ qua. Thực ra, có nhiều anh em không biết gì về internet nên mù tịt 
các chuyện trên mail đàn. Lẽ ra, nên có một buổi báo công về những anh em đã đóng góp 
nhiều công sức cho HN, từ việc liên lạc ban đầu trên internet cho đến khởi xướng và thực 
hiện chương trình HN. Các anh em có mặt bước lên bục để anh em diện kiến dung nhan và 
đôi dòng tâm sự về công việc mình đã làm. Nhờ đó anh em có thể hiểu được phần nào công 
việc và tâm lực của những công thần này đặng mà âm thầm tri ân trong… tình thương mến 
thương. (Bởi vì thằng em hiểu rằng chi phí để thực hiện chỉ là phần nổi của tảng băng, phần 
chìm chính là tâm huyết của anh em kia). 
Nói tóm lại, mặc dù có những nhược điểm trên, cuộc HN vừa qua cũng để lại một dấu ấn 
tốt đẹp trong lòng anh em nhưng có lẽ cái hạnh phúc chỉ giới hạn trong từng lớp với nhau 
chứ chưa có được sự giao lưu nhiều thế hệ. Lớp 72 của thằng em chủ trương làm cái nhỏ 
cho thật tốt rồi mới dám làm cái lớn nên hàng năm vẫn tổ chức về “nhà Mẹ” họp lớp mà 
lần này còn thấy hào hứng vì có tài trợ lại được dẫn vợ con theo. Không hào hứng sao đươc 
khi trong buổi trưa dã ngoại ở Sông Lô, SB 72 ngồi ở xa nhất vẫn được cha Đắc, cha Cần 
và anh Tống Viết Minh chiếu cố đem thêm lương thực cho. Anh Phẩm 64 và anh Ngân 59 
cũng ngồi chơi chung suốt buổi như anh em cùng lớp. 
Nghe đồn năm 2010, lớp 69-70 sẽ tổ chức kỷ niệm 40 năm của lớp. Nhân đây, thằng em có 
ý mọn này: Nên chăng chúng ta sẽ tổ chức mỗi lần 3 lớp: lớp này 40 năm thì lớp kia 45 
năm và lớp nọ 50 năm. Ví dụ: năm 2012, lớp 72 sẽ tổ chức kỷ niệm 40 năm hợp tác với lớp 
67 kỷ niệm 45 năm và lớp 62 kỷ niệm 50 năm. Như vậy, đến năm 2018, chúng ta chỉ còn 5 
khối lớp để tổ chức HN 60 năm SB. Và đến lúc ấy, chúng ta sẽ thật sự mạnh và có kinh 
nghiệm. Cứ coi như HN 08 chỉ là bản nháp mà đã tốt như thế thì bản chính hẳn phải tốt hơn 
nhiều. Một số anh em hơi bi quan khi cho rằng: không có lần thứ hai nữa đâu! Chẳng lẽ 
chúng ta đánh trống bỏ dùi? Đây là dịp để chúng ta khai thác nhân tài, nhân lực và hy vọng 
dịp 60 năm sẽ có lớp SBC cộng tác và phê phán chúng ta để chúng ta lại có HN 2028 
hoành tráng hơn nữa! 
Để kết thúc, thằng em xin có đôi lời cảm tạ:
- Chúng con xin kính cám ơn cha Cần vì công lao của cha rất to lớn trong dịp HNSB vừa 
qua và theo nhận định của riêng con thì tài lãnh đạo của cha rất tuyệt vời: biết dung hòa, 
biết cương nhu đúng lúc và kiên trì chịu nhiều áp lực để chúng con có được một cuộc HN 
hoành tráng như thế (xin lưu ý là chữ hoành tráng của của con không nằm trong ngoặc kép. 
Trong một cái mail công bố chi phí HN, con thấy cha phát lên câu: BTC HN08 tuyên bố 
giải tán! Nghe như trong chữ giải tán của Cha có đôi chút mệt mỏi (không biết con hiểu có 
đúng không). Con hy vọng rằng chỉ giải tán BTC HN08 này thôi và cha vẫn sẽ lãnh đạo 
những BTC HNxx khác! Vì chỉ có Cha là người hội đủ đức tính, kinh nghiệm và am hiểu 
SB qua HN vừa rồi. 
- Xin thay mặt anh em kính cám ơn Đội kèn của anh Hải écorche lớp 68. Trong các mail, 
thằng em không thấy ai nhắc đến Đội kèn này và trong bản chi phí HN cũng không thấy 
khoản chi nước nôi gì cho Đội kèn. 
- Xin cám ơn các thành viên và các bộ phận khác trong BTC đã phục vụ tận tình cho HN 
08. 
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Xa xỉ xe đạp

Chuyện Tây. 
Cũng như một số rất đông anh em, những lúc mới định cư ở xứ người là những 
tháng ngày vất vả nhất. Tiền bạc không có, gia đình và bạn bè vắng như chùa bà 
đanh, nhà cửa thì ôi thôi khỏi nói. Được chỗ ngã lưng ban đêm là đã quá mừng... 
Cũng may ở xứ người, có cái cầu tiêu nhà xí tương đối sạch sẽ, và cũng là chỗ thư 
giãn sau những giờ phút cày lưng học hành và làm việc. Không lạ gì mà những nơi 
hôi hám ấy lại là nơi mà chú Tám có thể bình tâm ôn lại sách của thánh hiền. Ôn 
những gì ? Mẹ của Mạnh Tử thấy con ăn chơi hoang đàng nên đã dọn nhà dăm bảy 
lượt tới ngụ ở chỗ mà con cái nhà người ta thích học hành. Thế là cách đây 20 năm, 
chú Tám cũng dọn nhà. Ba cọc ba đồng những cũng rán mượn tiền ngân hàng để 
mua một căn hộ nho nhỏ trong một khu nổi tiếng là trí thức nhất nước Pháp.
 
20 năm trôi qua, bây giờ mới thấy cái hay của câu "ôn cố tri tân". Quyết định mua 
nhà thuở ấy bây giờ mới thấy được kết quả. Vì ở một khu chẳng quá nghèo nên con 
cái có thể yên tâm học hành. Vì ở một khu không quá giàu để con cái ít mặc cảm và 
bớt đua đòi. Vì ở một khu nhiều trí thức nên con cái có dịp vui chơi và học hành với 
chúng bạn. Và dù chúng chưa thành nhân, nhưng ít ra cũng thành đạt tí gì trên 
phương diện học hành. Mà chẳng phải chỉ từng ấy đâu !
 
Cả hơn năm nay, người ta làm đường xây cầu xây cống đủ loại. Tại mần răng ? Tại 
vì chính phủ Pháp muốn tạo khu phố ấy thành một tập thể đại học và cơ sở nghiên 
cứu tầm cỡ thế giới. Các grandes écoles của Pháp không phải là thứ vừa. Muốn vào 
đấy không những phải giỏi mà còn phải học tới ói ! Ta còn nhớ tới những bác học 
nổi danh của dân Việt mình như Hoàng Xuân Hãn vân vân ... Những vị này đều xuất 
thân ở những trường trong khu phố ấy ! Nhưng có cái lạ là khi xếp hạng toàn thế 
giới thì những trường ấy lại không có tiếng tăm gì ! Số là nhiều cơ sở nghiên cứu 
khoa học của Pháp nằm riêng rẻ, không hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống đại học 
và grandes écoles, chẳng hạn như những trung tâm nghiên cứu về  nguyên tử, máy 
bay, phi thuyền ... và trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia (CNRS) của Pháp 
cũng nằm ngoài hệ thống đại học. Mà khi sắp hạng đại học, thì người ta thường có 
khuynh hướng đưa vào bảng xếp hạng ấy những thành quả nghiên cứu khoa học. 
Một phần vì thế nên chính phủ Pháp đã quyết định tập hợp lại những cơ sở khoa học 
vốn đã có sẵn ở trung khu phố ấy : trường Polytechnique, trung tâm nghiên cứu 
khoa học quốc gia, đại học khoa học Orsay, trung tâm nghiên cứu nguyên tử hạch 
nhân, trường Centrale de Paris vân vân... thành một tổ hợp có thể cạnh tranh với bất 
cứ cơ sở khoa học nào của thế giới. Dự án đang đi vào hiện thực, và đầu năm 2009 
các nghị viên sẽ ra một đạo luật cho trung tâm này.
 
Mà một trung tâm lớn như thế không chỉ có đường cho xe hơi chạy, nhưng bó buộc 
phải có lối ngõ cho xe đạp. Ai đã từng xem bộ phim Hàn Quốc "chuyện tình 
Harvard" thì hiểu rằng thời sinh viên không phải chỉ là thời học hành mà còn là thời 
yêu đương. Mà còn gì lãng mạn bằng đi xe đạp với người yêu ngồi phía sau cười 
tươi như hoa hỉ ? Nhất là ở độ tuổi như hoa vừa hé nụ ? 
 
Trả lại em yêu



Khung trời đại học
Con đường Duy Tân
Cây dài bóng mát
 
Chẳng phải chỉ là hoa mà còn là cây dài bóng mát. Những con đường dành riêng 
cho xe đạp rộng chỉ độ chừng 2 thước tráng nhựa hẳn hoi nằm dọc theo đường xe 
hơi ấy đều có 2 hàng cây 2 bên. Đường tuy chưa làm xong, những mỗi sáng sớm lái 
xe đi ngang qua đấy mà tưởng tượng được cho tương lai của con cái. Chỉ cần 5-10 
phút xe đạp thì lái xe hơi mần gì cho tổn thọ ? Chỉ cần 10-15 phút thì đạp xe đạp 
cho bớt cân bớt mỡ, tội gì phải tốn tiền xăng nhớt ? Mà lại còn có thể ngưỡng mặt 
lên nhìn trời trăng ! Chưa ở thành phố lớn, chưa ở xứ người thì chưa biết ! Hỏi rằng 
có bao nhiều anh em ở Sài Gòn có thời giờ nhìn ngắm thiên nhiên ? Mà thiên nhiên 
còn có ở Sài Gòn hay không thì cũng dễ trả lời thôi !
 
Chuyện ta. 
Ấy vậy mà có người vẫn đi xe đạp ở Sài Gòn mới chết ! Chẳng phải là anh chàng 
cùng mạt ở tỉnh lên kiếm việc làm nuôi gia đình ở quê. Chẳng phải là anh nghèo mạt 
tới độ không sắm được chiếc xe máy cũ hiệu Trung Quốc. Ấy vậy mà vẫn có người 
mỗi ngày cưỡi chiếc xe đạp cà rịch cà tàng tới sở làm việc. Nhưng chiếc xe đạp ấy 
giá nghìn vàng chứ không phải chơi. Mần răng như rứa hỉ?
 
Này nhé ! Sở làm ở trung tâm thành phố Sài Gòn, nếu muốn tà tà đi xe đạp tới làm 
việc thì cũng phải ở gần đó chớ ! Mà ai cũng biết giá nhà cửa ở trung tâm Sài Gòn 
đắt tới cỡ nào. Không hiểu cái bong bóng địa ốc ở Việt Nam tới khi nào mới nổ, 
nhưng rõ là một tấc đất là một tấc vàng ... khối ! Này nhé ! Muốn đạp xe tới sở thì ít 
ra cũng còn chút sức khỏe. Già khú đế, răng bắt đầu rụng, nói cà lăm như chú Tám 
Ba Lê thì mần răng mà còn chút thơ mộng để đạp xe ?
 
Ngày về Việt Nam chơi nhân dịp HNSB tớ đã gặp 2 anh cái bang Sao Biển trí thức 
hạng nặng. Một là Hugo nhà giáo. Hai là Hư Trúc nhà báo. Nhà giáo thì xe máy cà 
rịch cà tàng nhưng lết từ ngoại ô vô trung tâm như cơm bữa. Tiền xăng thì chẳng 
bao nhiêu, nhưng tiền ghé quán thịt chó vỉa hè thì nhiều. Chẳng tốn bao nhiêu tiền 
sửa xe, nhưng tiền rượu đế đưa hơi thì miễn bàn. Mười nhân cho mười thành một 
trăm. Mười ngàn một xị mà cứ vài ba bữa vô một xị thì lương nhà giáo còn được 
mấy đồng nhỉ ? Hèn chi mà ổng phải thức thâu đêm để dịch hết sách này tới sách 
nọ. Còn ông nhà báo ? 
 
Thương em mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội vạn đèo cũng qua
 
Được ông nhà báo cho ngồi phía sau cái xe đạp cà rịch cà tàng ấy là cả một ân huệ. 
Nói không mấy ai tin. Biết rằng ở Sài thành có nhiều có cô tươi như hoa và xinh như 
mộng đội nón bảo hiểm thời trang, lái xe honda đời mới, nhưng chú Tám không 
thèm. Chỉ thèm được dạo xe đạp với ông nhà báo dọc công viên Tao Đàn. Dạo xe 
đạp với ông nhà báo ngang nhà thờ Đức Bà là  thấy đã lên mây ! Còn hơn ông nhà 
giáo khi đã vô vài xị. Hít thở không khí bụi bặm ô nhiễm của thành phố, hít cả cái 
mùi hôi của cái áo lâu ngày chưa giặt, hít cả cái nón mà nếu dzục xuống đất thì mấy 
anh xích lô cũng không thèm lượm ấy rồi thấy rằng số mình còn có phước. Cái 



phước được người ta chở xe đạp trong thành phố hối hả bon chen ấy là cả một xa xỉ 
phẩm. Ở trời Tây, đi xe đạp là một xa xỉ phẩm. Ở trời ta đi xe đạp dần dà đã trở 
thành một xa xỉ phẩm. Hỏi rằng được mấy ai hay ?
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Văn minh xứ người

Vừa cùng mí mẹ bề trên (MBT) đi lễ về ghé vào tiệm “fast food” làm một bụng 
hamburger thay cho bữa dinner thường lệ, nghĩa là về nhà khỏi phải vào bếp.
Thiệt là thoải mái quá lẽ!
Hổng dấu gì anh em, lão tui lúc nào cũng “cơm nhà” qua vợ, chưa hề nghĩ đến “cơm 
chợ” qua bà hàng xóm. Hôm nay có lẽ là ngày cực lành tháng cực tốt, được MBT 
cho đi ăn “cơm chợ”, lão tui mừng … hết muốn già luôn!
Các bác, các chú thấy chưa mình cứ việc ăn ở tử tế với MBT thì thế nào mí bà cũng 
động lòng trắc ấn mà bù lại phần nào cái công nâng chân sửa bóp.

Hồi còn nhỏ lão tui thấy ông già mình không bao giờ xuống bếp mà chỉ ngồi nhà 
trên uống trà, đọc báo. Đến giờ cơm thì bà già bảo: “lên nhà trên mời cha mày 
xuống ăn cơm”. Khi ngồi vào bàn, mọi người im thin thít đợi ông an tọa rồi xướng 
kinh, hết kinh mới dám cầm đủa. Cơm dù ngon hay dở thì cũng rán ngồi mà “ngậm 
đắng nuốt cay”, sau đó thì âm thầm rút lui có trật tự. Có lần ông cụ cắc cớ hỏi: “bộ 
chê cơm sao không ăn?”. Lão đóng kịch nhăn nhó: “dạ, con đau bụng”. Ông bắt 
uống ngay một liều “elixir paregorique”. Nhìn lọ thuốc đã thấy lạnh gáy, nhưng phải 
nhắm mắt mà uống. Thuộc cưc mạnh, có khi uống rồi thì lưu thông trong lục phủ 
ngũ tạng bị tắc nghẻn cả tuần như chơi!
Đó là kỷ niệm một thời vàng son xa xưa bên Mẹ hiền.
Bi giờ ở cái nước Huê Kỳ văn minh số một thì mọi sự đều đảo ngược. Bọn liền ông 
chúng mình bị xếp hàng chót sau cả chú “cẩu”.
Đi siêu thị mà không xách giỏ, đẩy xe cho bà nhà thì bị coi là mọi núi, thiếu văn 
minh. 
Cả 2 vợ chồng đều đi làm đầu tắt mặt tối cả ngày. Nếu chỉ một người thì làm sao đủ 
trả tiền nhà, tiền phấn son, hấp tẩy nỉ, bảo hiểm, điện, ga nước,  học phí cho xấp nhỏ 
và các thứ và các cái phát sinh khác.
Thời thượng, lúc còn nhỏ khi đậu xong trung học, tú tài thì kẻ làm con phải quì gối 
tạ ơn cha mẹ vất vả nuôi mình học hành.
Bi giờ ở cái nước văn minh nhất địa cầu,  bọn nhỏ ra trường thì hầu như mình lại 
phải cám ơn chúng nó đã chịu khó học hành, không xì ke ma túy…
Khi đi chợ thì MBT vô tư sắm sửa, mình chỉ biết đi theo hổ trợ để rồi cuối tháng 
bills về thì cắn răng, è cổ ra mà thanh toán không thì xe bay, nhà mất.
Đời sống xứ sở văn mình nó như vậy đó, quí bạn ơi.
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TRÀ DƯ TỬU HẬU
 

Có thể “tắt một lời” về lớp SB72 là: Đám trà dư tửu hậu! Khỏi cần 
rào đón, xin lỗi lôi thôi. Chẳng có thằng nào dại dột mà tự ái! Trà dư tửu hậu 
hiểu đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trà dư thì có thể chứng minh 
bằng mấy thằng ở Phi nôm, Bảo Lộc. Thôi thì đủ loại: chè sao, chè buồm, 
búp, móc câu… Nhưng cái khoản này thì… “tình cho không biếu… riêng” à 
nghen! Chỉ có chuyện tửu hậu thì… đại trà. Thậm chí lớp đàn anh hay đàn 
em có muốn nhập hội cũng… vô tư! Mỗi lần họp lớp có khi kéo dài đến ba 
bốn ngày mà không “tửu hậu” mới là chuyện lạ. Bởi thế mới truyền tụng 
nhiều giai thoại có thực mà anh em các lớp khác nghe qua cứ tưởng 
chuyện… trà dư tửu hậu!

Có lần Thắng bạch phiến mới “một mai qua cơn mê”, anh em rủ đi ăn 
sáng, cu cậu bèn năn nỉ Phari: “Dương ơi, mày cho tao dĩa cơm đi, ba ngày 
nay tao chưa có hột cơm vô bụng!” Còn Quý con bị dựng đầu dậy đi về thì 
cằn nhằn: “Tụi mày chơi kỳ dzậy? Tao còn muốn chơi mà đuổi!” Cũng may 
là lớp 72 có những phu nhân “trên cả tuyệt vời”, dịu dàng, tế nhị, biết giữ thể 
diện cho chồng… Có lần, họp lớp đã hai ngày rồi, ngày thứ ba tập trung tại 
nhà Phari Dương để “bới” đồ ăn đi Hòn Tằm. Dương phu nhân tròn xoe đôi 
mắt… nai vàng: “Ủa, họp lớp chưa xong hở anh Dương?” Thắng bạch phiến 
thì ỷ lại nhà gần nên rủ thêm một thằng bạn chạy về nhà lấy quần áo, Thắng 
phu nhân nhỏ nhẻ: “Anh đi mà không nhớ nhà sao anh Thắng?” Còn Kỉnh 
phu nhân lại càng… mị dân hơn: “Bạn bè anh, em thấy ai cũng có vẻ rảnh 
rỗi hết à!” 

Ấy là các đức phu nhân chưa chứng kiến các đức lang quân “con trời” 
của mình “quậy” các Đấng. Hồi nẳm, có lần đang ngồi dự tiệc sau Thánh Lễ 
Bổn Mạng tại Nhà Mẹ Sao Biển, Đức Ông Bề trên và Cha quản lý “không 
bao giờ hứa ngay hôm nay” tiến lại bàn lớp 72 thăm hỏi. Định mập liếc mắt 
thăm dò: “Thưa Cha, ở chủng viện mình có mấy cái chum đá không cha?” 
Hai đấng thuộc lòng Kinh Thánh cười cười chưa kịp đỡ cú “móc lò” thì Cáo 
Già bồi thêm: “Thằng Cường ở bên Mỹ nó có học của David Copperfield 
môn đó rồi, mà nó nói khách phải ngà ngà nó mới làm được. Còn bây giờ, 
mỗi người chỉ có từ một đến hai chai để nuôi dạy cho tốt thì đâu đã ngà 
ngà!” Hai Đấng chẳng biết nói sao bèn chép miệng: “Cái đồ… mùa hè đỏ 
lửa!” 

Tửu hậu còn có nghĩa là phải đi nhậu “tăng hai”, sau khi rời Nhà Mẹ, 
cả lớp lại “gầy độ” tiếp. Khi thì có chai rượu ngoại đem về nhà Kỉnh bà già, 
khi thì kéo tuốt ra nhà hàng Không Gian gần TCV cũ để nhớ về “một thời đã 
xa”. Có một rev. lớp đàn anh rất khoái đám “mùa hè đỏ lửa” nên không bao 
giờ bỏ sót “tăng” này, trừ khi bị… tai nạn! Đàn anh mới bước vào đã dõng 



dạc: “Ông bà ta có câu: Một sự nhịn là chín sự lành, đứa nào uống mà không 
nhịn là bất hiếu! Bây giờ uống bia ôm, mỗi đứa ôm một chai.” Đàn em hơi 
“rét”, uống cầm chừng. Sau ba tua, Thắng bạch phiến là thằng yếu thận nhất 
rụt rè giơ tay xin phát biểu: “Kính thưa anh Hai, ông cha ta đã từng xả thân 
cứu nước, bây giờ xin phép anh Hai cho em… xả nước cứu thân!” Anh Hai 
trịnh trọng: “Được, thằng này lễ phép. Duyệt! Để tao dẫn mày đi.” Cả bọn 
trố mắt nhìn anh Hai chơi… cha thiên hạ, bèn ùa nhau: “Để em dẫn anh Hai 
đi, anh Hai đi đâu em đi đó!” Thắng bạch phiến chận lại: “Ê, phải nói là anh 
Hai đi đâu, em đi đâu. Anh Hai đi đó, em đi đó. Anh Hai đi đâu mà tụi mày 
đi đó là khác chỗ!” Ấy, lại thêm một lý luận kiểu… SB 72.

Rồi mỗi đứa cũng có một giai thoại kiểu… trà dư tửu hậu. Phari 
Dương có biệt tài lo việc hậu cần cho anh em nên được mệnh danh là “xách 
giỏ đi chợ”. Chuyện là thế này: Phari Dương đang nằm xem bóng đá trên ti-
vi. Phu nhân ở trong buồng gọi với ra: “Anh Dương, vô em nhờ tí!” Dương 
sẵng giọng: “ Chuyện gì?” Phu nhân nhỏ nhẻ: “Đi chợ giùm em!” Dương 
sừng cồ: “Đi chợ là chuyện đờn bà, ta đây đường đường tu mi nam tử chỉ 
làm chuyện đàn ông đại sự!” Phu nhân nín khe, một lát sau lại điệp khúc cũ: 
“Anh Dương, vô em nhờ tí!” Dương hơi bực bội vì đang lúc David Beckham 
chuẩn bị sút phạt: “Chuyện gì nữa?” Phu nhân vẫn một mực nhỏ nhẻ: “Dạ, 
chuyện đàn ông!” Dương tiu nghỉu nhưng cũng làm bộ nghiêm giọng: “Giỏ 
đâu, đưa đây tôi đi chợ cho”. 

Việt cận lái xe tải nhưng có phu nhân là chị em song sinh với Hoạn 
Thư. Một bữa cu cậu đổ đèo Bảo lộc xuống đến Phương Lâm, gió xuân phơi 
phới, phu nhân ngồi kế bên bỗng hỏi: “Anh có thấy con bé mặc áo hồng đi 
xe Wave mình mới qua mặt không?” Việt cận giữ thế thủ: “Anh mắc lo lái 
xe, có thấy gì đâu!” Giọng Việt phu nhân bất chợt đổi tông: “Xạo hoài, em 
mới liếc qua kính chiếu hậu thấy anh nhìn con nhỏ chăm chắm mới hỏi chớ 
bộ!” Việt cận nhà ta chưng hửng than thầm: “Chạy đàng trời!” Lần khác, 
phu nhân lại thả giọng ngây thơ: “Anh xem con bé mang khăn quàng len dễ 
thương chưa kìa!” Việt cận biết không thể thoát nên ỡm ờ: “Ừ, anh thấy 
cũng thường thôi!” “Lại xạo nữa, em là phụ nữ mà thấy con nhỏ còn xao 
xuyến huống chi đàn ông. Chẳng lẽ anh… mất tác dụng?” Sơ sơ bấy nhiêu là 
Việt cận có ngay một cái nick kiểu… trà dư tửu hậu là “không cho nó 
thoát”. 

Qua lại với nhau đã vài năm, cũng có nhiều vấn đề, đồng chí Maisen 
thuộc loại “Chí phèo”… không cần Thị Nở! Bạn bè cũng tới lui khuyên giải, 
gom góp ít tiền cho nó trị bịnh gan. Nhưng chứng nào tật ấy, sức khỏe đỡ 
đỡ, Chí phèo lại uống tiếp, đến lúc Thị Nở bức xúc quá bỏ về nhà ngoại mới 
đâm lớn chuyện! Phari Dương vẫn là thằng xăn xái nhất mới động viên anh 
em đi thăm và thử làm… thuyết khách. Khổ nỗi, Thị Nở nhỏ hơn Chí phèo 



nhà ta cả giáp nên trông còn phơi phới lắm. Năm thằng đi 3 xe lên rủ Thầy 
Rùa đi cho vui, chừng vô nhà mẹ vợ Chí phèo, thay nhau làm MC. Phari 
Dương đang say sưa “phát pháo” thì Định mập kéo áo nói nhỏ: “Thôi, mày 
để tao. Mày thuyết hùng hồn quá có khi nó về thiệt thì… uổng!” Thắng bạch 
phiến lại muốn an toàn hơn: “Mà tụi anh nói vậy thôi. Chứ tùy ý em!” Kỉnh 
bà già còn vẽ thêm đường cho hươu chạy: “Em có cần công ăn chuyện làm 
thì xuống anh, anh giao cho chục cái bàn bi-da để… quản lý” Cáo già thấy 
mọi người đều có phần nên tranh thủ: “Em có cần đi đâu, để anh chở!” Cuối 
cùng, Thị Nở không về, Chí phèo cũng chỉ trách Thị Nở cứng đầu, anh em 
đã… nhiệt tình đến thế mà vẫn không lay chuyển! 

Diện méo (Lễ) thì lại có tính khá là đơn sơ, nghĩ gì nói nấy. Do đó, Lễ 
phu nhân cũng chưa từng biết Diện méo nói đùa với bạn bè. Lần đó, Cáo già 
“dẫn độ” Việt cận xuống Phan Rang thăm Sinh giòi và Hà bá, dự định sáng 
hôm sau đi thẳng ra Cam Ranh thăm Diện méo, gọi điện ra trước để lấy hẹn. 
Cáo già chứng nào tật đó, hỏi thăm Diện méo xem ngoài đó có gà không, 
Diện méo hớn hở khoe gà ngoài này rẻ lắm, chừng 15.000đ/kg thôi, gà ta 
đàng hoàng, không phải gà công nghiệp. Cáo già đòi gà loại 1000-2000đ/ký, 
mỗi con 45-50kg, giá cỡ 100.000đ trở lại là vừa! Nào ngờ lúc bấy giờ Diện 
méo nằm bên vợ nghe phone, thế là Diện méo nhà ta được một đêm “mất 
ngủ” nghe… Cao Văn Lầu! Sáng hôm sau, Cáo già và Việt cận ra nhà Diện 
méo hỏi thăm bà xã đâu, Diện méo nói đi qua nội. Ai dè, lúc đó Lễ phu nhân 
đang còn giận nằm lì trong buồng, Cáo già mở “đài” định… phát thanh tiếp 
bị Diện méo lôi tuốt ra ngoài sân… nói chuyện! Sau đó một thời gian, mỗi 
khi Diện méo nhận phone nghe tiếng Cáo già là gác máy cái rụp như con 
chim sợ cây cong. 

Nhưng có lẽ bà con chưa biết Diện méo đơn sơ cỡ nào. Xin thưa, có 
một lần, Diện méo vô nhà Sinh giòi cùng mấy anh em. Diện méo lần đầu 
đến nhà Sinh giòi nên quan sát hơi kỹ, ngó quanh quất một hồi, ánh mắt 
dừng chỗ bàn thờ cụ thân sinh của Sinh giòi, Diện méo cất giọng… mầm 
non: “Ê, cái hình này mày chụp hồi nào mà già dữ vậy Sinh?” Diện méo nói 
thật lòng như chưa từng phân biệt được cái hình thờ có chân đế và cái hình 
chưng móc trên tường. Anh em được một phen cười bể bụng, còn Sinh giòi 
chỉ còn biết ngậm ngùi vì cái sự… giống cha của mình!

Nói trộm vía bạn Lê Thanh Trùng, anh em đều tin bạn giờ đang ở bên 
đầu gối Mẹ Sao Biển nên không chấp tụi 72 lếu láo. Bạn ra đi vào dịp gần 
Tết, từ ngày tiễn bạn đến mồng 2 Tết mới giáp tuần. Sinh giòi cũng nhớ 
ngày mồng 2 cầu cho Các Đẳng nên khuya mồng một đi thăm Tết mấy 
người bạn ở Phan Rang về đến Cà Đú đã 2 giờ sáng, thấy đám con của 
Trùng còn chơi với bạn bè đàng trước nên ghé vào thắp hương cho bạn. 
Hôm sau, Cáo già, Phari, Định mập và Việt cận ghé thăm, vợ Trùng khoe: 



“Bữa mồng 2 Tết, hình như anh Sinh ghé thắp hương lúc 2 giờ sáng nhưng 
em mệt quá không ra tiếp được”. Thế là, trong chuyện trà dư tửu hậu của 
đám SB72 có thêm giai thoại “Sinh giòi đi thắp hương cho bạn lúc 2 giờ 
sáng”. Định mập khuyên vợ Trùng nên treo tấm bảng: “Chỉ được thắp 
hương trong giờ hành chánh” cho… an toàn! 

Chuyện “trà dư tửu hậu” của đám SB72 còn dài, nay tạm post lên bấy 
nhiêu. Ai muốn đọc thêm, xin đón xem… quyển Hạ!

Hồng Bảo 72



CHÚNG CON ĐÃ VỀ ĐÂY
 

 Ave Maria!
        Chúng con đã về đây
        Mừng vui khôn xiết
        Năm châu bốn biển
        Hành trang trở về
        Mừng Mẹ Sao Biển
        Sum họp đàn con
        Trong tay Mẹ hiền .
 
         Ave Maria!
         Nhà Mẹ vui quá
         Anh em ca hát
         Tung hô mừng Mẹ
         Tay bắt mặt mừng
         Nâng ly chúc phúc
         Các con của Mẹ!
         Yêu kiều biet bao!
 
          Ave Maria!
          Năm mươi năm rồi
          Như ngày hôm qua
          Mẹ là thời gian
          Bên từng đứa con
          Chở che nâng đỡ
          Khó khăn gian khổ
          Có Mẹ đừng lo!
 
          Ave Maria!
          Xin tri ân Mẹ 
          Chúng con vui mừng 
          Nhận ngân ơn phúc
          Ngày mai ra đi
          Chúng con xin hứa
          Thành hạt giống tốt
          Cho đời bình an !
                       
             Đỗ Tiến Sĩ 71
             Cần Thơ



1. ĐỖ TIẾN SĨ
 Ngày nhập học, các chú  vào phòng cha bề trên Sách để chào.
Cha bề trên nghiêm nghị chỉ từng người mà hỏi:
- Con tên gì?
-  Nguyễn Lâu Bâu
- Nhiều chuyện đó nghe!
- Còn con
- Dạ, Nguyễn Tái Sinh
- Mới sống lại hả? Sao không là phục sinh mà… ?
- Còn chú này?
- …. Đỗ Tiến Sĩ
- Đổ tiến sĩ rồi học chi nữa, về đi…
- … dạ da dạ… thưa cha…
Đỗ Tiến Sĩ 71, Cần Thơ

2. ÔN CỐ TRI TÂN
Hồi mới vào chủng viện được dạy 2 câu thơ này, không biết tác giả là ai. 
Đúng giờ, đúng việc, đúng nơi
Đúng kitô hữu, đúng người chủng sinh
 Em nghĩ cứ để ngăn nắp trật tự đâu vào đó sẽ giúp mọi người thoải mái hơn.
Đôi giày cứ để để dưới gầm giường hoặc tủ để giày, chứ đừng để lên trên đầu 
giường
Cục xà bông để trong toilet chứ đừng đem ra bàn salon ở phòng khách
Dĩa mắm nêm chỉ nên để lúc ăn. lúc khác phải để trong chai kín 
Trang phục adong, eva chỉ được trình diễn chỗ nào chứ không phải diện để tiếp 
khách
 Không phải là chuyện ... che, bịt mà là nên biết ứng xử đúng nơi, phải lúc mới là 
người tự trọng và biết tôn trọng người khác
Nguyễn Công Đắc SB69

3. LỄ NHANH KỶ LỤC

Tân linh mục gốc Sao Biển tên Thục cảm động dâng lễ mở tay. 
Tiếng nhạc của ca đoàn vừa dứt, vị chủ tế run run:
- Chúa ơ … ở… cùng anh chị e … m.
- Và ở cùng cha, cộng đoàn đáp.
…(một giây im lặng, vì cảm động)
- Lễ xong chúc anh chị em về bình an, chủ tế bình thản.
- A… ha… , cộng đoàn… , lễ mau đến bất ngờ.
Bạn cùng lớp kể

4. THẦY THUỐC BỐN MÙA

Đức ông Phong, bị tiểu đường nằm bệnh viện Chợ Rãy, phòng VIP dành cho một 
người, có máy lạnh và đầy đủ tiện nghi xem xem khách sạn 3 sao, có hai cậu học trò 
tình nguyện chăm sóc ngày đêm. 



Một đêm nọ trời nóng nực, hai chàng để nhiệt độ trong phòng xuống 17độC, nữa 
đêm cha giáo lạnh quá chịu không nổi và kêu rát cổ họng. Một trong hai ông học trò 
bèn cho đức ông ngậm 2 viên kẹo. Đường huyết đột ngột tăng vù vù, phải cấp báo 
bác sĩ trực cho thuốc hạ áp cấp tốc. Cậu học trò cho thuốc sợ xanh cả mặt, cha giáo 
có mệnh hệ gì, thì cậu ta chỉ có nước học sách Giuda Iscariot.
Bart Hà 74

5. KHI CHA CẢNH CỞI QUẦN
 
Cha Cảnh bắt được con baba to, các chú khâm phục nhưng thắc mắc
- Con baba to lớn thế kia, làm sao cha bắt được?
- Thì cha dùng mẹo, lật ngữa nó lên.
- Sao cha kéo về được?
- Cha dùng dây.
- Dây đâu mà cha cột.
- Cái quần dài của cha, bực mình cha gắt.
- Vậy là cha ở … quần mà không sợ…
- Còn cái áo do… òng mà, cha phì cười.
Các chú trố mắt nhìn nhau
- Ờ… hé…
Hoàng 57

6. KHÙNG

Câu chuyện vừa xảy sáng nay (100% là thật) nên chia sẻ với anh em. 
Mình đang làm việc thì có người báo là bên ngoaì đang có xảy ra chuyện, 
chú ra giải quyết. 
Mình vội vã chạy ra. Trong số khách hàng khoảng 20 người thì có hai người 
đang cãi nhau to tiếng, đứa nào cũng chỉ trỏ nhau và nói nhau là đồ khùng , 
sửa soạn đánh nhau. Lạ một điều là những người còn lại vẫn tĩnh bơ uống cà 
phê. Các bạn biết tại sao không ?...Vì là đám khách hàng này ai cũng rõ cả 
hai người đều có giấy chứng nhận của Bệnh viện là bị Tâm Thần. Một người 
bị lừa thua tiền bạc, mất nhà cửa vợ con rồi điên luôn, đi đâu tay cũng múa 
máy vẽ vời, tuị mình thường gọi là “thằng vẽ buà” vì không biết tên. Còn 
người kia mới đầu thì bình thường, sau vì thấy tiền cấp dưỡng cho diện này 
cao và không phải đi làm nên giả khùng. Sau gần 10 năm, vì cứ cố gắng giả 
khùng cho người ta tin nên bây giờ khùng thiệt luôn, khi nào cũng khoe 
chính phủ cho tao thêm bao nhiêu tiền, hứa cho tiền mua nhà, cho tiền cưới 
vợ.
Các bạn thấy tức tối hay là thấy thương hại khi thấy hai thằng điên chưởi 
nhau là "khùng" vậy ?
 
Vinh 69



Thư gởi các cháu con nhà Sao Biển

Sinh viên Tây tổ chức hội ngộ

Thân gởi các cháu SBC
Xavier về tới nhà, ăn vội vài miếng, tắm rửa rồi leo lên giường ngủ một lèo. Lúc mở 
cửa bước vào nhà, chú thấy mặt cháu hốc hác và tái mét kiểu thiếu ăn thiếu ngủ. Mà 
đúng như vậy, cả hơn một tuần Xavier chẳng ăn uống bao nhiêu và ngủ cũng chẳng 
được mấy tiếng đồng hồ. Một tuần vừa vui chơi, vừa làm việc cật lực. Một tuần học 
hỏi được không biết bao nhiêu là kinh nghiệm: kinh nghiệm tổ chức cũng như kinh 
nghiệm xã giao.
Học ở trường và học ở đời
Ngày cháu Xavier tựu trường, thầy hiệu trưởng tổ chức họp mặt các phụ huynh học 
sinh. Trong buổi nói chuyện thân mật, thầy nói một câu mà chú vẫn còn nhớ: 
- Xin chúc mừng ông bà, con cháu ông bà đã vượt qua ải thi tuyển khó khăn, nhưng 
xin ông bà nhớ cho điều này. Từ trước tới bây giờ, khi học hành, con cháu của ông 
bà đã một mình đối diện với những vấn đề được đặt ra một cách rất chính xác, và 
những vấn đề ấy hầu như chỉ có một lối giải. 
- Vâng, vâng! Đúng như thế!
- Nhưng kể từ bây giờ, các cháu sẽ tập làm việc theo ê kíp, và những vấn đề được 
đặt ra không phải lúc nào cũng rõ ràng, và nhất là không phải chỉ có một lối giải mà 
có nhiều lối giải! Đôi khi, ta lại không có lối giải! 
Thế đấy, khi chuẩn bị thi tuyển, các cháu đã cố gắng hết sức mình. Một thân một 
mình đối diện với bài vở, tức là đối diện với những câu hỏi, những bài toán được 
nghiên cứu và được đặt ra rất chính xác. Nhưng tiếc rằng những câu hỏi của cuộc 
sống đâu phải lúc nào cũng rõ ràng như thế! Bởi vì chính mình phải tìm lấy câu hỏi, 
phải đặt ra câu hỏi và đôi khi những vấn nạn ấy thấy sao mà mơ hồ, khó hiểu. Lấy 
thí dụ, những trục trặc xảy ra trong một xí nghiệp, một tập thể đâu phải lúc nào cũng 
dễ thấy và thấy rõ ràng. Chưa hết, với toán, với khoa học thì lời đáp hầu như chỉ có 
một, trong khi ở đời, ở trong xí nghiệp,  ta sẽ có biết bao nhiêu lối giải, và đôi khi, 
tuy thấy rõ vấn đề, nhưng ta vẫn không tìm ra được lối thoát!
Sinh hoạt hội đoàn
Cả trường gồm 3 lớp học và vỏn vẹn chừng một ngàn sinh viên mà thôi. Mỗi niên 
khóa họ tuyển độ chừng 300 sinh viên. Tuy chuyên về kỹ thuật khoa học, nhưng các 
cháu phải học đủ thứ, từ luật cho tới tài chính, từ triết cho tới ngôn ngữ, từ khoa học 
kỹ thuật cho tới sinh lý học, từ thực tập trong phòng thí nghiệm cho tới thực hành 
những đơn đặt hàng của những xí nghiệp … Nhưng như vậy cũng chỉ là một nửa, 
nửa còn lại là tập tổ chức, điều hành, xã giao … Cho nên, không lạ gì với một ngàn 
sinh viên, mà trường có tới 200 hội đoàn đủ loại. Mỗi sinh viên có mặt trong 3-4 hội 
đoàn. Có hội chuyên về vi tính, có hội chuyên về nhảy đầm, có hội chuyên về truyền 
hình phim ảnh… Trường có truyền hình riêng của trường, có radio riêng của trường 
vân vân. Một trong những hội đoàn mà Xavier đăng ký là hội tổ chức RAID. Raid là 
một loại thể thao dã ngoại có tính cách nhà binh. Tức là leo đèo vượt suối bằng đủ 
mọi cách, có bắn súng, có canoe kayak, có vượt giây tử thần, có leo núi, có xe đạp 
thể thao … vân vân. Và các cháu tổ chức Raid này không phải chỉ riêng cho trường, 
cho lớp của mình, mà cho tất cả các sinh viên trên thế giới. Đó cũng là một cách 
thực tâp điều khiển, tổ chức, xã giao.



Vào học độ chừng một tháng là chú bé phải thường xuyên xuống miền Nam nước 
Pháp để xem trước nơi mà các cháu sẽ tổ chức Raid. Chú thấy không thua gì tổ chức 
Hội Ngộ Sao Biển, và có lẽ còn khó khăn hơn.  Phải lo từng chút một! Từ vấn đề an 
ninh, sức khỏe, vui chơi giải trí cho tới vệ sinh môi trường. Vì trường có truyền 
thống lâu đời, đã 200 năm từ thời Napoléon  tới bây giờ, cho nên Raid cũng đã được 
vào ISO đàng hoàng. Có lẽ vì thế mà tất cả mọi khâu tổ chức phải đâu ra đó, vệ sinh 
môi trường cũng phải tới nơi tới chốn. Từ khâu chọn cách di chuyển ít khí thải cho 
tới khâu không xả rác bậy bạ … đều phải chấp hành đúng tiểu chuẩn ISO
Tổ chức lẽ dĩ nhiên phải có một người đứng đầu. Người cầm đầu và ban tổ chức chỉ 
gồm sinh viên, chứ không phải là một giáo sư hay một phụ huynh học sinh. Tổ chức 
Raid là do sinh viên tổ chức, cha mẹ và thầy không dính líu gì vào đấy cả. Thế là 
phải gặp những nhà tài trợ, phải uốn ba tấc lưỡi xin tiền, phải tiếp xúc với chính 
quyền địa phương, phải gặp những công an, những ủy ban cấp cứu. Phải liên lạc với 
các bác sỹ và những chuyên gia vật lý trị liệu để họ tình nguyện đi theo giám sát và 
chữa trị khi cần. Tất cả những điều ấy được phân công thật chi tiết, tỉ mỉ từng chút! 
Rồi còn phải liên hệ với nhà báo, ký giả vân vân.
Xavier có bổn phận chính là tiếp các VIP và bổn phận phụ là xem xét lộ trình cho 
các vận động viên. Phải vạch đường đi như thế nào cho đúng luật, không vi phạm 
vào phần đất cá nhân, và cũng phải chọn như thế nào cho hợp với luật an ninh khi 
phải leo núi vượt đèo … Thế là phải khảo sát, đắn đo và suy tính. Về phần các VIP 
thì đó thường là nhân viên được những nhà tài trợ phái tới. Đó cũng là những 
chasseur de tête –săn người-  tìm cộng sự viên tương lai cho xi nghiệp của mình. 
Như thế, đó cũng thường là mấy bà mấy cô hơi hơi lớn tuổi trong ban resources 
humaines của xí nghiệp. Cho nên không lạ gì mà mấy cháu gọi họ là vieilles filles 
(gái già) do đọc trại chữ VIP (vi ai phi)
Tuổi trẻ tài cao
Có chuyện này hơi ngoài lề, nhưng kể ra mới thấy là thiệt « khủng »! Trước khi 
xuống miền Nam trước mấy ngày cho kịp tiếp đón phái đoàn vận động viên, cháu 
Xavier đã phải thức mấy đêm liền làm cho xong một bản tường trình khoa học thực 
nghiệm. Cháu còn phải thuê một cái xe tải cỡ nhỏ để chở đồ đạc và cho 3-4 sinh 
viên khác đi ké. Cháu chưa bao giờ lái xe tài! Thế là mẹ cháu lo lắng: 
- Con thức khuya như thế thì có lẽ không đủ sức lái 7-8 trăm cây số. Các cháu sinh 
viên đi cùng với con sẽ thay phiên lái xe chứ?
- Dạ thưa không! Con phải lái một mình!
- Tại sao như vậy?
- Tại vì mấy đứa kia chưa được phép thi lấy bằng lái! Bởi vì tụi nó chưa tới tuổi 
trưởng thành, chưa được 18 tuổi! 
Trình độ học vấn khi thi vào trường là năm thứ 3, thứ 4 đại học. Và muốn vào 
trường ấy là phải thi tuyển tới ói máu. Ói thiệt chứ không phải chỉ là cách nói văn 
vẻ. Chú đã từng khám và chữa trị cho một số cháu như thế. Căng thẳng tới độ mà 
mỗi sáng là cháu ói! Vậy mà sau gần một niên học, có cháu vẫn chưa được 18 tuổi, 
tuổi trưởng thành ở bên Pháp! Thi tú tài vào độ 13-14 tuổi thì hiếm nhưng cũng 
không có gì là đáng ngạc nhiên. Nhưng đậu vào những trường như thế ấy mà chỉ 
mới 16-17 tuổi, thì thiệt hết nói! Chỉ 2 năm nữa thôi, tức là khi những cháu ấy chưa 
tới 20 tuổi, thì các cháu đã phải điều khiển xí nghiệp rồi! « Khủng » quá phải 
không!
Danh tiếng của trường
Quay lại chuyện Raid. Thi đua vận động kéo dài 5 ngày. Mỗi ngày mỗi vượt đèo, 
vượt suối. Trong mưa, giữa nắng, dưới tuyết. Vì trên đỉnh núi cao, tháng 4 đôi khi 



vẫn còn tuyết! Và nhất là phải di chuyển. Mỗi ngày, sau khi ăn sáng, phải thu dọn 
“chiến trường”, xếp lều,chở lều và cắm lều chỗ khác… Thật là không phải một 
chuyện dễ! Và nhất là các cháu chẳng có thợ hay bất cứ ai phụ giúp! Chỉ thuê một 
anh đầu bếp nấu món ăn chính cho hơn 200 vận động viên, cho ban tổ chức và phái 
đoàn.
Chưa hết, Xavier nói rằng cái Raid ấy giống giống như một Tour de France bé tí. 
Mỗi ngày mỗi di chuyển, mỗi ngày phải tổ chức ăn uống, vệ sinh, an ninh cho hơn 
300 người. Và mỗi ngày phải tổ chức phỏng vấn cho các ký giả, những nhà báo 
truyền hình thứ thiệt cũng như những ký giả nghiệp dư của trường. Tối đến, sau khi 
đã ăn uống xả hơi chút đỉnh, còn phải trình chiếu những phim ảnh và phóng sự liên 
quan tới cuộc đua trong ngày …
Tham dự Raid phần lớn là những sinh viên nước Pháp, nhưng cũng có những sinh 
viên từ nước khác tới. Như nước Đức, nước Tàu! Trung Hoa lục địa cũng gởi 3 sinh 
viên tới tham dự. Xavier vừa kể vừa cười mỉm! 
- Ba ơi, có 3 bạn sinh viên người Tàu!
- Vậy hả?
- Nhưng các bạn Tàu được một ủy viên chính trị luôn đi kèm để chỉ bảo và hướng 
dẫn!
Tuy cháu không nói ra nhưng đủ để hiểu rằng như ri. Trời ơi là trời! Tụi tui tổ chức 
một mình chẳng cần ai giúp, phần anh chỉ tới dự thôi mà còn phải kèm theo một ủy 
viên chính trị! Hết nói!
Đừng tưởng rằng các cháu vận động viên tham dự khơi khơi! Danh tiếng của trường 
mình cả đấy! Ai cũng biết rằng những cuộc đua giữa sinh viên bên Mỹ chẳng hạn 
rất quan trọng. Vừa là dịp trường tự giới thiệu mình, vừa là dịp tuyển chọn nhân tài 
thể thao … Không lạ gì mà mỗi trường có một nhóm riêng chuyên tập luyện về 
Raid. Đặc biệt nhất là trường Polytechnique của Pháp. Được sang lập từ thời 
Napoléon, tuy là một trường kỹ sư, nhưng trường có tư cách pháp lý là một trường 
của quân đội, nên không lạ gì mà đầu óc cũng giỏi và tay chân cũng mạnh… Dân 
Polytechnique này kinh khủng lắm. Xavier kể có lần gặp bạn bè cũ mặt rạm nắng và 
hỏi:
- Đi đâu về thế? Những người bạn trả lời:
- Mới tập « quân sự » trên núi tuyết cả tháng nay!
- Thế thì khi nào mới có bài vở? Các cháu Polytechnique chỉ tập tài liệu dày cộm và 
nói:
- Có gì đâu! Thấy mới phát cho mỗi người một tài liệu về toán cỡ chừng 400 trang 
và nội trong một tuần phải ngốn cho hết.
Trời ơi là trời! Toán chứ có phải văn chương, chuyện chưởng đâu! Mà trong tuần 
ấy, đâu phải chỉ học có môn toán!
Đầu và tay chân
Thời cháu còn ở trung học, chú vẫn thường nhắc nhủ Xavier nhớ để ý nhiều tới sức 
khỏe. Đầu óc liên hệ mật thiết với thân thể. Phải có sức khỏe mới chịu đựng được 
những mùa thi cử gắt gao. Phải có sức khỏe mới qua được những thử thách ở trường 
đời. Ở một trình độ nào đó, trí thông minh, khả năng hấp thụ bài vở, hồ sơ đều 
ngang ngửa nhau. Nhưng cháu nào có sức khỏe thì sẽ vượt lên trên những cháu 
khác. Hy vọng bây giờ Xavier đã thấy rõ điều ấy.
Lộ trình vượt đèo, vượt suối, leo núi tổng cọng là 280 cây số. Thời tiết thì khi nóng, 
khi lạnh, khi mưa, khi tuyết. Trong 5 ngày ấy, ban cứu thương cũng đã làm việc kiệt 
lực. Nào là vọp bẻ, ngất xỉu, nhiệt độ trong người xuống quá thấp. Xavier thì ngủ 
trong lúc ăn cơm, bạn bè thức dậy không được … Khi cháu thức dậy thì thấy mình 



đang nằm ngon ơ, thoải mái trong lều. Vừa ngơ ngác vừa một tý xấu hổ với bạn bè. 
Dễ hiểu mà! Công việc đã chia rạch ròi, nếu mình không làm thì một bạn khác đã 
làm thế mình. Và bạn ấy cũng mệt mỏi không kém gì mình.
Chú muốn thuật lại nhiều hơn về cuộc thi Raid này, nhưng chính mình cũng không 
có mặt. Chỉ biết được một vài mảnh chuyện qua lời kể của Xavier, kỳ dư thì vào 
trang web của các cháu để xem hình. Muốn biết thêm chi tiết và hình ảnh của Raid 
thì xin mời vào trang web dưới đây: http://www.raidecp.net/zenphoto/index.php?
album=raid-2009. Còn bản video trong trang web này là bản video quay trước ngày 
tổ chức Raid 2 tháng. Các cháu đang tập dượt trong mảnh rừng Fontainebleau ở 
ngoại ô Paris. Chú nhớ lại rồi, ngay hôm ấy, Xavier về trễ, hỏi tại sao thì cháu trả lời 
rằng con phải chở một bạn sinh viên vào bệnh viện vì anh ta té gãy tay.
Hơn 200 hội đoàn cho một nhóm sinh viên chừng một ngàn người. Hội đoàn nào 
cũng học tập tổ chúc đâu ra đấy.. Đó là chú chưa dám kể khi các cháu ấy tổ chức 
Gala. Hỏi có bao nhiêu người tới dự Gala, Xavier trả lời năm nay hơi thất bại, chỉ 
được độ chừng 2 ngàn người mà thôi!
Nhìn lại mình?
Khi thấy các cháu tổ chức như thế, chú thường đặt câu hỏi với một số đồng nghiệp 
và thân chủ. Ông bà thấy chưa! Ngành Y là một ngành cần phải làm việc với ê kíp 
hơn tất cả mọi ngành khác! Vì sức khỏe của bệnh nhân và của cộng đồng mà các 
chuyên gia phải biết phối hợp khả năng chuyên môn của mình, tức là phải biết làm 
việc chung. Nhưng khi được huấn luyện, sinh viên trường Y có khi nào học tổ chức 
như thế này đâu!
Đó là chú chưa dám nói tới cái tính lè phè vốn có, của người lớn cũng như của tuổi 
trẻ. Người  lớn thì thích ngồi một chỗ uống li bia và ca hát, đôi khi có thể châm 
chước vì đau lưng, vì lớn tuổi, nhưng nhiệt huyết của tuổi trẻ Việt Nam phải sợ 
những chướng ngại, rào cản đến từ mọi phía hay sao?
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Những con số cần biết về Giáo hội Công Giáo trên thế gới

1. TỔNG KẾT THỐNG KÊ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 

Theo Annuario Pontificio (Niên giám Toà Thánh) 2008 của Toà Thánh, tính đến ngày 1-1-2007, 
tổng số dân trên thế giới là 6.463.234.000 người, trong đó có 1.114.966.000 người Công giáo, 
chiếm tỷ lệ 17,25 %. Chia ra theo các châu lục: châu Mỹ: 64,6 %; châu Âu: 40 %; châu Đại Dương: 
26,2 %; châu Phi: 17% và châu Á: 2,9%.
 
Tổng số người tham dự vào hoạt động mục vụ: 4.217.572 người. Trong đó có 3.611 giám mục, 
405.450 linh mục,  112.373 đại chủng sinh, 31.524 phó tế vĩnh viễn, 54.260 nam tu sĩ, 776.269 nữ 
tu đã khấn, 29.607 người tu hội đời, 172.331

2. DÂN SỐ KITÔ GIÁO TRONG MỐI TƯƠNG QUAN VỚI DÂN SỐ HOÀN CẦU VÀ CÁC TÔN 
GIÁO KHÁC

Đơn vị tính: nghìn người
Dân số 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2004

Thế giới 5.759.276 5.804.121 5.892.480 5.929.839 6.010.779 6.091.351 6.301.377

Kitô giáo 1.939.419 1.955.229 1.995.026 1.965.993 1.990.018 2.015.743 -

Ngoài Kitô 3.819.857 3.848.892 3.897.454 3.963.846 4.020.761 4.075.608 -

Công giáo 1.052.116 979.834 992.295 1.055.412 1.040.018 1.053.104 1.085.557

Hồi giáo 1.057.599 1.126.995 1.154.302 1.179.326 1.189.359 1.215.693 -

Ấn giáo 777.372 793.075 806.099 767.424 774.080 786.532 -

Phật giáo 341.096 326.056 328.233 356.875 358.527 362.245 -

Sikks 20.550 19.647 20.159 22.874 22.714 23.102 -

Do Thái giáo 13.543 13.858 14.180 15.050 14.214 14.307 -

Đạo truyền thống 99.246 99.896 100.137 244.164 252.207 255.950 -

Giáo phái mới 128.587 123.048 124.835 99.191 101.236 102.174 -

Không Tôn giáo 937.185 876.448 886.104 766.672 767.865 774.693 -

Vô thần 242.590 222.195 224.489 146.406 150.979 151.430 -

(nguồn hdgmvietnam.org)



BAÛNG TOÅNG KEÁT 26 GIAÙO PHAÄN VIỆT NAM

STT
GIAÙO 
PHAÄN

DIEÄN 
TÍCH DAÂN SOÁ

DAÂN 
SOÁ

NHAÂN SÖÏ

LINH MUÏC CHUÛNG SINH TU SÓ TU HOÄI

GIAÙO LYÙ 
VIEÂN

COÂNG 
GIAÙO

LM 
trieà

u

LM 
doøn

g
Taân LM

LM CS CS CS 

qua 
ñôøi

ñang 
hoïc

 hoïc 
xong

Döï 
bò

TS 
Nam

TS 
Nöõ

TH TH 

Na
m

Nöõ

1 Haø Noäi 4456,06 6839200 332006 91 8 18 1 57 0 23 0 242 20 39 1385

2 Laïng Sôn 16000 1584000 6320 8 0 0 0 9 0 23 1 20 0 0 11

3

Haûi 

Phoøng 9079,1 4804516 119783 49 5 6  36 2 55 3 20 0 60 900

4 Baéc Ninh 24600 7376504 127734 42 0 9 0 38 0 64 1 0 0 268 1058

5

Höng 

Hoaù 54352 6881060 217030 52 1 7 1 33 0 92 0 134 0 45 2098

6 Buøi Chu 1350 1428658 388013 159 1 64 1 39 0 124 0 589 0 0 3255



7

Thaùi 

Bình 2301 3650000 119920 60 2 8 1 32 0 70 32 123 3 6 952

8

Phaùt 

Dieäm 1786,77 980987 153131 55 0 14 0 45 1 129 0 159 0 35 1217

9

Thanh 

Hoaù 11106 3520000 134994 61 0 10 0 65 0 55  474   1011

10 Vinh 30594,9 5079500 481351 154 0 3 1 88 2 47 0 471 0 0 7659

11 Hueá 16003 2255000 67780 89 20 10 3 37 2 17 85 689 0 0 722

12

Ñaø 

Naüng 11664 2281023 63848 67 14 2  22  37 1 242 0 9 763

13 Quy Nhôn 16194 3734903 68011 71 8 6 0 30 6 49 0 392 0 0 950

14 Kontum 25110 1584116 243751 45 25 0 1 47 0 58 10 337 0 0 3112

15 Nha Trang 9486,25 1650000 194403 124 45 10 1 46 12 114 50 552 0 30 2047

16 BMT 24462,44 2650786 346064 93 16 9 2 38 7 16 25 365 0 0 3544

17 TP. HCM 2093,7 6114871 651046 316 260 34 7 61 0 275 945 3110 82 478 5243



18

Vónh 

Long 6771,79 4162100 188569 156 11 7 8 48 1 42 33 567 0 0 749

19 Caàn Thô 13423,1 4972100 187406 181 0 14 4 72 0 46 0 763 0 1 1174

20 Myõ Tho 9262 4252698 119555 106 1 0 1 31 10 21 0 292 0 0 459

21 Ñaø Laït 9764,79 1190057 313086 108 85 7 0 67 0 17 92 694 19 43 2124

22

Long 

Xuyeân 10256 4213978 239132 208 9 1 1 56 17 121 39 201 0 0 1977

23

Phuù 

Cöôøng 9543,35 2850347 120994 108 26 0 1 27 8 15 36 379 2 3 812

24

Xuaân 

Loäc 5955 2386744 816342 281 85 17 3 154 26 116 221 1609 8 84 8821

25

Phan 

Thieát 7828 1165599 155287 93 14 8 1 54 1 57 40 284 36 155 1183

26  Baø Ròa 1988,65 1052892 232103 69 28 3 3 32 11 82 184 462 3 29 2907

Toång coäng
335.431

,9
886616

39
60876

59
284

6 664 267 41
126

4 106
176

5
179

8
1317

0
17
3

128
5 56133

(Theo hdgmvietnam.org-2008)



Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH 
                        Năm Thánh 2010

Giáo hội Công giáo Việt Nam sẽ cử hành Năm Thánh 2010 kỷ niệm 50 năm thành lập 
hàng giáo phẩm Việt Nam

1. Ý nghĩa 
Năm Thánh 2010 ghi dấu thời điểm kỷ niệm: 
1. 350 năm thành lập hai giáo phận Tông Toà Đàng Ngoài và Đàng Trong (xem Sắc Chỉ 
Super Cathedram, 9.9.1659, của Đức Alexandre VII), 
2. 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam (xem Tông hiến Venerabilium Nostrorum 
24.11.1960). 
Thời gian cử hành Năm Thánh từ 24.11.2009 đến lễ Hiển Linh 06.01.2011, đi từ khởi 
điểm và chứng nhân đức tin đến toả sáng và chia sẻ niềm tin. 

2. Mục đích 
Việc cử hành Năm Thánh 2010 nhằm: 
1. Nhìn lại quãng đường lịch sử gần 500 năm truyền giáo qua 3 thời kỳ: 126 năm Bảo 
Hộ (1533-1659), 300 năm Tông Toà (1659-1960), đặc biệt là 50 năm Chánh Toà 
(1960-2010). Nhìn lại lịch sử nhằm mời gọi cộng đồng Dân Chúa Việt Nam cùng chung 
lòng tạ ơn Chúa đã thương ban cho Dân Người được hình thành, tồn tại và phát triển 
qua những thăng trầm của lịch sử, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với Toà Thánh và 
các bậc tiền nhân đã góp phần tích cực vào việc loan Tin Mừng và xây dựng Giáo Hội 
trên đất nước Việt Nam. 
2. Nhìn lại lịch sử cùng với những thẩm định về đời sống Giáo Hội nhằm rút ra những 
bài học lịch sử cho việc thi hành sứ vụ yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô, trong 
cộng đồng dân tộc cũng như cộng đồng thế giới hôm nay. 
3. Đồng thời cũng nhìn tới tương lai trong bối cảnh văn hoá xã hội đang đổi thay của 
những thập niên đầu thiên niên kỷ III, nhằm vận động cộng đồng Dân Chúa một lòng 
quyết tâm đáp trả tình thương của Chúa, và làm mới hình ảnh gia đình Giáo Hội tại Việt 
Nam theo hình mẫu mà Công Đồng Vatican II 1965 đã phác họa như sau: 
• Giáo Hội hiệp thông: đào sâu mối hiệp thông giữa cộng đoàn tín hữu với Thiên Chúa 
trong Đức Kitô nhờ Chúa Thánh Thần, củng cố sự hiệp thông giữa các thành phần Dân 
Chúa, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, trong mỗi Giáo Hội địa phương, hiệp thông giữa các Giáo 
Hội địa phương với nhau cũng như với Giáo Hội toàn cầu; 
• Giáo Hội tham gia: mọi thành phần Dân Chúa, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, đều có quyền 
và trách nhiệm tham dự vào mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ của Giáo Hội, mỗi thành 
phần theo đặc sủng của mình; 
•  Giáo Hội vì loài người: quyền bính và sứ vụ của Giáo Hội là quyền và trách nhiệm 
yêu thương và phục vụ cho sự sống của mọi người anh em đồng bào và đồng loại. 

(trích phần I Bản nội qui “Cộng đoàn dân Chúa cử hành Năm Thánh 2010 do Giám 
mục chủ tịch HĐGMVN ký ngày 27/3/2008)



                                     TỰ THUẬT 2

LTS: 
Phương pháp làm việc: tự học, giờ nào việc nấy học được trong 
sáu năm ở Tiểu chủng viện Sao Biển đã giúp tác giả bài “Cố 
Hồng, thần tượng của tôi” (Tự thuật 1) có những thành đạt như 
hiện nay nhất là trong việc học được những những ngôn ngữ như 
Do Thái, Hy Lạp cùng những cổ ngữ cổ tự ở vùng Lưỡng Hà Địa 
(Mesopotamia).
Trong Tự thuật 2, nhà khảo cổ học gốc Sao Biển , muốn gởi gấm 
độc giả TTSB những khó khăn vất vả nhưng nhờ sự kiên trì đã đến 
đến với nền văn hóa Chàm, cụ thể là bia kí và cổ tự Chàm 
(Epigraphy and Palaeography of Champa) đang dần bị biến 
mất.(TTSB)

Tôi đến với Văn Hóa Chàm phải nói là trong tình trạng “cực 
chẳng đã”. Vì sinh ra ở một vùng đất của Phan Rang cho nên 
người Chàm đối với tôi không xa lạ gì. Lúc nhỏ thấy họ bẻ đọt 
dẹp ở hàng rào ăn tôi thấy ghê ghê sao ấy. Những năm 69-70 
tôi nghe nói cha Gérard Moussay sống với người Chàm. Trước 
đó, vào những năm đầu thập niên 60 tôi đã thấy mặt cha rồi. 
Lúc ấy cha thường xuất hiện với cái miệng trề trề, gương mặt 
hề hề làm tôi chú ý và thích thú. Cha rất vui tính. Nhưng mãi 
đến năm 73-74 tôi mới quen thân với cha; thậm chí cha còn gợi 
ý tôi về làm việc với cha tại Trung Tâm Văn Hóa Chàm. Tôi 
không quan tâm lắm. Nhưng tôi vẫn thường lui tới với cha ở 
Trung Tâm mỗi khi có dịp về Phan Rang; lúc đó tôi đang đi 
dạy ở Nha Trang. Năm 74, lúc này cha không còn vui tính như 
ngày xưa, không hiểu sao, (vì là nhà nghiên cứu nên trở thành 
đao mạo chăng?), cha nói với tôi cha về Paris để học tiếng 
Phạn (Sanskrit) và hẹn hè 75 sẽ quay trở lại Phan Rang. Nhưng 
ai đâu ngờ. Trước khi đi cha có giao chìa khóa thư viện của 
Trung Tâm cho cha Marc Lefèbre (cố Kim), cha sở Tấn Tài 
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Phan Rang Ninh Thuận, dặn khi nào tôi cần vào thư viện thì 
mở cửa cho tôi vào. Tôi còn nhớ rất rõ, cha có nói với tôi rằng 
cha sẽ mang cuốn Dictionnaire Căm Vietnamien Francais 
(DCVF) của cha theo; tuy nó còn nhiều sai sót nhưng phải cho 
người ta thấy công trình của Trung Tâm để dễ xin tiền, khi về 
rồi sẽ sửa lại sau. Thế nhưng mãi đến nay công trình đó chưa 
một lần được sửa chữa. Hiện nay nhiều người trong đó có cả 
cha vẫn coi đó là khuôn vàng thước ngọc về Từ Điển tiếng 
Chàm; hễ đụng đến tiếng Chàm thì người ta cứ trưng nó ra, 
nhiều công trình nghiên cứu ngôn ngữ học cũng trích dẫn nó. 
Đâu ai biết nó sai như thế nào. Thật là buồn (cười)! Sau 30 
tháng 4 năm 1975, tôi nghĩ rằng thế là hết; hết có dịp học hỏi 
nghiên cứu các cổ ngữ cổ tự của vùng Trung Cận Đông. Một 
bữa kia khi về thăm nhà, lúc này cha mẹ tôi đã vào ở tại Tấn 
Tài Phan Rang, tôi có lên thăm tháp Po Klong Girai, tôi phát 
hiện hai bên cửa tháp khắc dày đặc một thứ chữ mà tôi đọc 
không được. Mười một giờ trưa hôm sau tôi lại lên tháp; có 
mang giấy và bút chì theo để cà lấy chữ. Trong khi tôi đang 
mãi mê cà lấy chữ giữa trưa nắng đổ lửa thì một chú công an 
xuất hiện, khi biết tôi đang làm cái việc “điên điên không phản 
động chút nào” này, chú mỉm cười bỏ đi. Tháng sau, tôi mang 
bản dập thô sơ này vào Sàigòn đến một chuyên gia về Sanskrit 
lúc bấy giờ là linh mục Hoàng Sĩ Quý nhờ đọc. Cha Quý bó 
tay. Tôi nghĩ thôi thì mình “chơi” tạm thứ này vậy. Và việc tôi 
đến với bia ký Chàm nói riêng và Văn Hóa Chàm nói chung 
bắt đầu từ đó.
  Lúc tôi là sinh viên ở cư xá Đắc Lộ Sàigòn của các cha Dòng 
Tên tôi có quen Thầy Phạm Hữu Lai, một tu sĩ Dòng Tên có 
bằng tiến sĩ ngữ học Sorbonne. Lúc bấy giờ có ba tu sĩ Công 
giáo có bằng tiến sĩ ngữ học Sorbonne, cùng là học trò của nhà 
ngôn ngữ học người Pháp André Martinet, là cha Lê Văn Lý, 
cha Nguyễn Hưng và thầy Phạm Hữu Lai. Tôi không phải là 
học trò của thầy Lai, nhưng thường lui tới để hỏi về ngôn ngữ 
học và mượn tài liệu ngôn ngữ học. Thầy Lai thường nhắc nhở 
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tôi rằng muốn nghiên cứu vấn đề gì thì phải “đứng trên vai của 
người khác”. Tôi luôn nhớ điều đó cho nên việc đầu tiên là tôi 
muốn biết có ai đọc được thứ chữ đó không và có những công 
trình nghiên cứu nào về thứ chữ ấy. “Tìm thì sẽ thấy, gõ thì sẽ 
mở”. Khi quen cha Moussay tôi thấy trong thư viện của cha có 
một ít Tập san của Trường Viễn Đông Bác Cổ Pháp (Bulletin  
de l’École Francaise d’Extrême Orient thường gọi tắt là 
BEFEO). Ngoài ra ở phần thư tịch của cuốn DCVF có nêu tên 
Tập san này. Thế là việc đầu tiên tôi phải làm là đi tìm những 
Tập san này để xem người Pháp đã viết gì và viết tới đâu rồi về 
bia ký Chàm. Tôi nghĩ là các thư viện lớn ở Saigòn có. Có điều 
rất may là tôi được dịp quen ông Phan An, trưởng ban dân tộc 
học thuộc Viện Khoa Học Xã Hội TP HCM. Ông An đang viết 
luận văn Phó tiến sĩ về người Stiêng Sông Bé. Ông An đang 
cần người làm tóm tắt những bài viết bằng tiếng Pháp về người 
Stiêng. Tôi đã đề nghị ông An cho tôi giấy giới thiệu với tư 
cách là cộng tác viên của ban dân tộc học để vào Thư Viện của 
Bảo Tàng Lịch Sử TP HCM (TVBTLS) (nằm cạnh Thảo Cầm 
Viên Sàigòn) đọc tài liệu. Phải thú thật là tôi đã đọc cho ông 
An một và đọc cho tôi mười. TVBTLS có trọn bộ Tập San của 
Trường Viễn Đông Bác Cổ (TSTVĐBC) từ năm 1901 đến năm 
1973. Việc phải làm là tìm bảng mục lục tất cả những bài viết 
về Champa, sau đó đọc riêng những bài về bia ký Chàm. Lần 
đầu tiên tôi được tiếp xúc với các tên tuổi như E.Aymonier, 
A.Bergaigne, A.Cabaton, L.Finot, E.Huber, E.M.Durand, 
H.Parmentier, G.Coedès, P.Mus, J.Y.Claeys, R.C.Majumdar, 
K.A.Sastri, C.Jacques. Tôi đặc biệt chú ý đến loạt bài Notes  
d’épigraphie của L.Finot và Études indochinoises của 
E.Huber  cũng như Notes sur les Chams của E.M.Durand. Tôi 
cũng có tìm đọc một vài số của tập san Báo Á Châu (Journal  
Asiatique), nhất là các số năm 1888, 1891, 1896, 1898, 1899, 
nhưng tình trạng các số báo này không được tốt, dễ bị vỡ vụn 
khi đụng đến. Việc này đã gây cản trở cho tôi rất nhiều; mãi về 
sau này khi internet phát triển ở Việt Nam tôi mới có dịp đọc 
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các bài viết cần thiết trong những số báo này.Tôi đã bỏ gần hai 
tháng hè để đọc và chép tay những bài viết về Champa trên các 
số BEFEO. Phải chép tay vì lúc bấy giờ photocopy không 
được thịnh hành lắm, giá cả sao chụp cũng còn đắt, vả lại sách 
phải đọc tại chỗ. Sau thời gian miệt mài tôi đã có được trong 
tay hai mươi cuốn vở một trăm trang chép tay những bài viết 
cần thiết của BEFEO; ngày nay tôi vẫn còn giữ để làm kỷ 
niệm. Biết tôi đã đọc khá nhiều về Champa, ông Phan An có 
mời tôi nói chuyện với ban dân tộc học về những gì người 
Pháp đã viết về Champa. Hôm tôi đến với ban dân tộc học tôi 
đã đi tay không và đã thao thao bất tuyệt trong gần hai tiếng 
đồng hồ. Không phải tôi khinh thường các “nhà dân tộc học” 
đang ngồi nghe tôi nói mà vì tôi nghĩ rằng tôi chỉ là anh nghiệp 
dư và cuộc gặp mặt của tôi chỉ là “chơi cho vui chẳng quan 
trọng gì”. Khi thấy các nhà chuyên môn ghi ghi chép chép tôi 
mới thấy những gì mình nói là quan trọng; chắc họ không có 
điều kiện đọc đó thôi. Phần tôi khi nói tay không như thế tôi 
mới biết được những điều mình đọc đã tiêu hóa như thế nào. 
Nhìn chung là tốt. Tôi thấy trí nhớ của mình còn tốt và mình đã 
thật sự say mê đề tài Champa này. Khi đọc các bài nghiên cứu 
về bia ký Champa tôi mới thấy mình cần phải học Sanskrit và 
tiếng Chàm cổ. Chú vợ của tôi là bác sĩ Nguyễn Văn Thọ là 
một học giả, một nhà nghiên cứu nổi tiếng, đúng hơn một giáo 
sư dạy về triết Đông ở các đại học ở Saigon lúc ấy. Chú rất 
quen thân với các thầy bên Viện Đại học Vạn Hạnh, lúc ấy đã 
có loáng thoáng cái tên là Thiền Viện Vạn Hạnh; tôi thì quen 
gọi ngắn gọn là Vạn Hạnh. Trước ngày chú đi định cư bên Mỹ, 
chú có dắt tôi sang bên Vạn Hạnh giới thiệu và gửi gắm với hai 
đại tôn sư là Thầy Thích Minh Châu và Thầy Lê Mạnh Thát. 
Thầy Lê Mạnh Thát đã trực tiếp giúp đỡ tôi trong việc giới 
thiệu và cho mượn những cuốn ngữ pháp và từ điển Sanskrit 
viết bằng tiếng Anh để tôi mượn photo. Lần này thì photo chứ 
không còn đủ sức để chép tay nữa vì sách dày quá.Và tôi bắt 
đầu tiếp xúc với Sanskrit qua ngả đó và từ đó. Về phần chữ 
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Chàm cổ thì tôi không tìm đâu ra thầy để học vì lúc ấy, và cả 
bây giờ, không có một người nào ở Việt Nam và trên toàn thế 
giới biết về tiếng Chàm cổ, tuy cái thứ ngôn ngữ và chữ viết 
ấy, từ thế kỷ IV đến thế kỷ XVII sau CN, không lấy gì làm cổ 
nếu so với những ngôn ngữ chữ viết có trước CN vài ngàn năm 
như Xu-me (Sumerian), Ai Cập (Egyptian), Ác-cát (Akkadian) 
chẳng hạn. Tôi không ngờ mình phải một mình cả đời tự mò 
lấy cái thứ ngôn ngữ chữ viết không lấy gì làm cổ ấy. Tạm thời 
tôi phải học tiếng Chàm phổ thông. Vị thầy người Chàm tôi 
tiếp xúc cũng là một đại tôn sư. Quả đúng như vậy, người 
Chàm lúc bấy giờ vẫn thường gọi vị này là GRU (Thầy). Đó là 
Thầy Thiên Sanh Cảnh, tôi quen gọi ngắn gọn là Bác Cảnh. 
Bác là một đại trí thức người Chàm lúc bấy giờ. Trình độ phổ 
thông của bác chỉ là một người có bằng Sơ học yếu lược, đúng 
hơn là một giáo viên tiểu học mà thôi, nhưng kiến thức về văn 
hóa Chàm vào thời ấy không ai sánh bằng được, và hiện nay 
người duy nhất có thể thay thế vị trí của bác là một học trò của 
bác, nhà nghiên cứu văn hóa Chàm số một Việt Nam, và cả thế 
giới nữa, Sử Văn Ngọc, bạn tôi và cũng là người anh em kết 
nghĩa của tôi. Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Bác Cảnh, nhìn 
bộ dạng của tôi và nhất là nước da không được sáng của tôi, 
Bác hỏi: “Cháu có lai Chàm không?” – “Dạ thưa không.” – 
“Cháu về hỏi ba cháu có dính dáng gì với người Chàm không.” 
– “Dạ thưa, người kinh trăm phần trăm. Cha con dân Tuy 
Phước, dân Bình Định mà.” – “Dân Bình Định lại cần phải coi 
lại.” – “Con chắc là không có lai Chàm.” – “Không lai Chàm, 
không dính dáng gì với người Chàm, không phải người Chàm 
thì không nên nghiên cứu về người Chàm. Việc của người 
Chàm thì để cho người Chàm lo.” Tôi chưng hửng. Nhưng tôi 
vốn mẫu người lì lợm, cứ vẫn tiếp tục lui tới nhà Bác. Riết rồi 
cũng hóa quen. Kết quả bác coi tôi như con trong nhà. Đến độ 
bác còn soạn riêng cho tôi một tập sách học tiếng Chàm. Tài 
liệu này hiện nay tôi còn giữ. Tôi đã bắt đầu học tiếng Chàm 
với tập tài liệu này. Tôi cũng coi thêm ba tập học tiếng Chàm 
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khác do Bác Cảnh cộng tác với Summer Institute of  
Linguistics soạn, Bộ Giáo dục Saigon xuất bản năm 1970. Bộ 
sách có nhan đề: Aday bach Akhăr Chăm birau (Em học vần 
Chàm). Về sau Sử Văn Ngọc còn viết riêng cho tôi một tập học 
tiếng Chàm nữa cùng với một tập về chữ viết Chàm phổ thông. 
Đó là bốn tài liệu căn bản nhất về ngôn ngữ chữ viết Chàm phổ 
thông mà tôi dùng để học. Và tôi chỉ học ở bốn tài liệu đó mà 
thôi. Về từ điển thì tôi chỉ tin tưởng ở cuốn Dictionnaire Cam-
Francais của E. Aymonier và A. Cabaton, xuất bản năm 1906. 
Tuy tôi có đầy đủ các tài liệu sách vở khác nhưng tôi chỉ dùng 
để tham khảo, thậm chí để thỏa mãn việc sưu tập mà thôi vì tôi 
thấy giá trị nội dung những tài liệu đó không cao, nhất là 
những sách vở viết gần đây. Tôi muốn nói rằng những tài liệu 
sách vở có giá trị viết về ngôn ngữ chữ viết Chàm phổ thông 
quả là nghèo nàn. Tôi đã học văn hóa Chàm qua những lần nói 
chuyện với Bác Cảnh và qua  những quan sát sinh hoạt của 
người Chàm cụ thể và nhiều nhất ở hai làng Hữu Đức và Bầu 
Trúc. Bác Cảnh có kiến thức rất uyên bác về văn hóa Chàm. 
Tất cả những câu hỏi đều có lời giải đáp cặn kẽ rõ ràng. Trước 
1975 Bác Cảnh chủ biên nội san Panrang. Mỗi số đều có 
những bài viết về văn hóa, phong tục, tập quán của người 
Chàm, có phần dịch thuật và sáng tác. Tuy nội san chỉ ra được 
tám số nhưng đã đóng góp rất nhiều trong công việc sưu tầm 
và bảo vệ văn hóa Chàm. Bác Cảnh đã trực tiếp dịch những 
akayet và ariya Chàm sang tiếng Việt. Bác là người sưu tầm, 
chỉnh sửa, từ những dị bản đúc kết thành những bản văn ổn 
định rồi dịch sang tiếng Việt. Có thể nói các akayet và ariya 
Chàm có được bộ mặt tương đối ổn định như ngày nay là do 
Bác Cảnh. Bác là người đầu tiên dịch những tác phẩm đó sang 
tiếng Việt. Các bản dịch của bác trọn vẹn, hoàn chỉnh và chính 
xác. Bác đã dịch bốn tác phẩm lớn của nền văn học Chàm. Đó 
là: Deva Mano, Inra Patra, Gleng Anak, Tey Ley. Bác cũng là 
người duy nhất có khả năng điển chế các từ ngữ mới và thống 
nhất một lối viết chữ Chàm phổ thông ổn định và bền vững. 
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Thậm chí nhiều lần bác còn chỉ cho tôi thấy dấu ấn của bác 
trong những thuật ngữ và chữ viết Chàm phổ thông. Bác cũng 
là người đầu tiên soạn lịch Chàm và viết về lịch Chàm. Nhưng 
công việc thống nhất lịch Chàm cho hai vùng Ninh Thuận và 
Bình Thuận là công lao của người học trò của bác là Sử Văn 
Ngọc. Bác Cảnh đã cung cấp tài liệu văn hóa Chàm cho rất 
nhiều người viết về văn hóa Chàm. Nhưng trớ trêu thay rất ít 
người ghi ơn sự đóng góp của bác. Đóng góp của bác cho nền 
văn hóa Chàm rất lớn nhưng ít người thấy và công nhận điều 
đó. Cũng có nhiều người ganh ghét đố kỵ bác. Hiện tại chúng 
tôi (ý muốn nói Sử Văn Ngọc và tôi) đang cố gắng tìm cách trả 
lại cho bác những đóng góp, công lao của bác. Bác phải được 
tôn vinh như một nhà văn hóa Chàm có công rất lớn trong việc 
bảo tồn và phát triển nền văn hóa này. Rất may sau khi bác ra 
đi thì còn có người học trò (Sử Văn Ngọc) của bác nối nghiệp. 
Và Sử Văn Ngọc đang làm việc này rất tốt. Đúng là “hậu sinh 
khả úy”. Năm 1977 tôi đã quen biết Sử Văn Ngọc theo lời giới 
thiệu của Bác Cảnh. Sau đó chúng tôi (gồm Bác Cảnh, Sử Văn 
Ngọc và tôi) hợp đồng cộng tác soạn một cuốn Từ điển Chàm 
Việt Anh. Tôi được phân công phần tiếng Việt và tiếng Anh. 
Chúng tôi làm việc theo phương thức hai giai đoạn: chuyển từ 
từ tiếng Chàm trực tiếp sang từ tiếng Việt và từ tiếng Chàm 
chuyển trực tiếp sang từ tiếng Anh. Sau khi soạn xong phần 
Chàm Việt khoảng mười ngàn từ thì bác Cảnh qua đời. Và rồi 
vì sinh kế chúng tôi tạm ngừng kế hoạch ở đó. Phải nói thêm 
công sức chính soạn phần Chàm Việt này là của Sử Văn Ngọc. 
Ngày nay, Sử Văn Ngọc và tôi vẫn cộng tác làm việc.
  Như trên đã nói, muốn nghiên cứu bia ký Chàm phải rành 
Sanskrit và Chàm cổ. Sanskrit thì có thể vượt qua được rồi, 
hơn nữa những phần bia ký viết bằng Sanskrit thì các nhà bia 
ký của Trường Viễn Đông Bác Cổ (École Francaise  
d’Extrême Orient - EFEO) đã “dọn dẹp gọn gàng” rồi, không 
còn gì để tìm kiếm khám phá. Nhưng phần bia ký viết bằng 
Chàm cổ thì coi như các nhà bia ký mới làm được bốn mươi 
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phần trăm, thành ra còn việc để làm, nhưng phải nói là rất khó 
khăn vì như đã nói không còn ai có thể gọi là biết đủ để dạy. 
Tôi phải tự vạch ra con đường phải đi. Trước hết phải nắm 
vững ngôn ngữ chữ viết Chàm phổ thông và Sanskrit. Bước kế 
tiếp thật gian khổ là đọc những sách viết về cổ tự và bia ký Ấn 
Độ để biết sự biến đổi và phát triển chữ Sanskrit qua các thời 
kỳ vì Chàm cổ vẫn dùng mẫu tự Sanskrit. Cũng may ngoài 
những bài viết về bia ký Ấn Độ đọc được trên các tập san và 
phần phụ lục, paléographie, trong cuốn L’Inde classique của 
Louis và Jean Filliozat Renou tôi đã có được hai cuốn sách viết 
về cổ tự và bia ký Ấn Độ rất đặc sắc. Theo chủ quan của tôi, 
chỉ cần đọc hai tác phẩm này là đủ, và trong hoàn cảnh của tôi 
mà có được hai cuốn sách này quả thật là hi hữu. Đó là cuốn 
Indian Epigraphy: A Guide to the Study of Inscriptions in 
Sanskrit, Prakrit, and the other Indo-Aryan Languages (South 
Asia Research) của Richard Salomon (1998) và cuốn Indian 
Palaeography của Ahmad Hasan Dani (1997). Thật ra nếu muốn 
hoàn chỉnh hơn thì nên đọc thêm cuốn L’histoire de l’écriture của 
J.G. Février (1968) và cuốn
Elements of South-Indian Palæography của Arthur Coke Burnell 
(2008). Ngoài ra tôi còn có cuốn 
The World's Writing Systems của Peter T. Daniels và William 
Bright (1996), và đặc biệt cuốn 
The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages 
của Roger D. Woodard (2004). Với kiến thức mới được cập nhật, 
năm 2001 tôi và Sử Văn Ngọc quay trở lại chân núi Cà Đú tìm lại 
bia Cà Đú (C123). Chúng tôi đã lấy chữ, sau đó là phần việc của 
tôi. Hai tháng sau tôi đã la tinh hóa được 4 hàng chữ Chàm cổ này. 
Tôi đã đọc chúng lên và Sử Văn Ngọc nghe và đã hiểu được loáng 
thoáng nội dung. Hiểu loáng thoáng là vì trong ngôn ngữ Chàm cổ 
có những từ Sanskrit-Chàm, cũng giống như tiếng Việt có từ Hán-
Việt vậy, và những thành ngữ cổ mà hiện nay không còn dùng 
trong tiếng Chàm phổ thông nữa. Công việc kế tiếp không khó 
khăn lắm. Với cái vốn liếng tiếng Chàm và Sanskrit đã học được 
cộng với các cuốn từ điển, tôi dùng suy luận để tìm ra ý nghĩa nội 
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dung của bia. Tôi khám phá ra rằng nội dung bia Cà Đú (C123) 
giống với phần hai (cũng 4 hàng bằng chữ Chàm cổ) của bia Đá 
Nẻ (C18) vì thế bia Cà Đú có thể gọi là bia Đá Nẻ 2 (Batau tablah 
II). Sau khi đã có được bản mã, có thể gọi như vậy, tôi bắt đầu đọc 
bia ở Chùa Linh Sơn Tháp Chàm (C119) và sau đó là những phần 
bia viết bằng chữ Chàm cổ ở Tháp Po Nagar Nha Trang và lần lượt 
những bia khác. Vấn đề hiện nay là thời gian và tình trạng các bia 
mà thôi. Thứ nhất,  tôi không có nhiều thì giờ để đeo đuổi một việc 
“không hề đẻ ra được một đồng xu nào” trong khi nghề nghiệp 
chính của tôi hiện nay là dịch và viết sách để xuất bản gọi là “để có 
tiền đi chợ”. Thứ hai, tình trạng các bia hiện nay phần lớn đã bị hư 
hại, lu mờ, mất mát. Tốt nhất là đọc trên các bản dập do EFEO làm 
trước đây nhưng tôi không có điều kiện để tiếp cận những bản dập 
này. Gần đây nơi này nơi khác phát hiện được một số bia Chàm mà 
trước đây các nhà nghiên cứu người Pháp chưa hề biết đến như bia 
Trà Kiệu (Linh mục Nguyễn Trường Thăng phát hiện), bia Hòn 
Đỏ, Ninh Hải Ninh Thuận, bia Phước Thiện, Ninh Phước Ninh 
Thuận, bia Hòa Lai ở Tháp Hòa Lai Ninh Thuận v.v. Tôi lại phải 
dành nhiều thì giờ cho những bia này. Thật quả là “bỏ thì thương 
vương thì tội”.
Về phần cổ ngữ cổ tự Chàm, điều tôi đang ao ước là được thấy tận 
mắt bia Đông Yên Châu (C174). Tôi không rõ tình trạng hiện nay 
của bia này. Tôi chỉ biết nó nằm cách Trà Kiệu một cây số đường 
chim bay về hướng tây, ở tọa độ: 117 Gr. 64 kinh tuyến Đông và 
17 Gr. 58 vĩ tuyến Bắc. Hình chụp bản dập của bia này thì tôi đã 
có; do người bạn thân của tôi là Tiến sĩ sử học Nguyễn Văn Ký từ 
Pháp gửi về năm 2006. Sở dĩ tôi có mong ước này là vì tôi muốn 
nhìn tận mắt rờ tận tay bản văn khắc chữ Chàm lâu đời nhất (thế 
kỷ IV CN), có thể gọi việc này là nói có sách mách có chứng, ngõ 
hầu mới có thể an tâm kết thúc tập chuyên khảo ấp ủ ba mươi năm 
của tôi có tựa đề là The Epigraphy of Champa and the  
Introduction to the Cham Palaeography.
Nguyễn Thành Thống 60
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Làm thế nào để kết hợp thân tình với Chúa Giêsu 
(Chia sẻ trong đại Ultreya tại TTCGVN Giáo phận Orange, Sunday March 22, 2009)

Kính thưa quí anh chị Cursillistas,

Tôi tên là Nguyễn Hồng Phúc, tốt nghiệp khóa 435 Cursillo năm 2005 tại đồi 
Marywood, có vợ và ba con. Hai vợ chồng sinh hoạt tại liên nhóm Anaheim.

Mùa chay là mùa sám hối ăn năn và cầu nguyện. Vì thế hôm nay tôi xin chia sẻ đề 
tài “Làm thế nào để kết hợp thân tình với Chúa Giêsu trong một xã hội đầy biến 
động, bạo động và những hình ảnh kích thích ta về mọi phương diện”.

Trong những lần cầu nguyện ở liên nhóm, tôi đã tuyên bố “chia sẽ không được ép 
buộc, nếu ép buộc thì cũng không nên từ chối”. Anh liên nhóm trưởng hiểu được ý 
câu nói này nên đã mạnh tay đẩy tôi ra đây, vì anh biết tôi không thể từ chối, mà 
đúng vậy. Không biết làm gì khác tôi “cũng liều nhắm mắt đưa chân, xem thầy Chí 
Thánh đưa mình đi đâu.”

Đã mấy mươi năm rồi tôi tự nhủ lòng “đợi đến khi về hưu thì mình sẽ bỏ nhiều 
thời giờ để phục vụ Chúa” hoặc “khi nào bị Layoff tha hồ ta sẽ dùng thời gian rảnh 
rỗi để dấn thân cho Tin Mừng”.

Hết ngụy biện này đến ngụy biện nọ, tôi luôn tránh né những việc lành hoặc không 
nhận lãnh trách nhiệm. Phải mất trên 13 năm tôi mới được thuyết phục để tham gia 
ba ngày tĩnh tâm Cursillo, và một sức mạnh phi thường nào đó đã đẩy tôi đi, về sau 
tôi đã cảm nghiệm được sức mạnh đó đến từ đâu và tác nhân là ai. 

Hôm nay ngồi nghĩ lại, với tình trạng kinh tế suy sụp như thế này, quỷ hưu bổng 
sụt giảm thê thảm, thì ngày về hưu còn xa vời nên biết khi nào mới có cơ hội phục 
vụ Chúa được? Lỡ ngày mai Chúa thương gọi về sớm thì làm sao? Còn chờ đến 
khi bị Layoff thì chưa chắc gì có giờ rãnh nữa, hay là lúc ấy phải chạy Đông chạy 
Tây đi kiếm việc khác. Không có tiền tiêu thì đâm ra lo lắng, và có còn vui vẻ đâu 
nữa mà phục vụ Chúa cách hăng say?

Tự xét mình, tôi đã từng xin Chúa biết bao ơn lành, mà Ngài đã không từ chối. Tại 
sao tôi không dám dâng cho Chúa những giây phút tốt đẹp nhất của đời tôi? Và 
giây phút tốt đẹp nhất phải là giây phút hiện tại. Tôi còn khỏe mạnh, còn đi đứng 
được, còn đi làm, còn sức khỏe. Tại sao tôi lại dâng Ngài những giây phút thừa thải 



của cuộc đời vậy? Tại sao ta lại không bắt chước Abel mà lại bắt chước Cain? Chờ 
đến khi về hưu, lúc đó có thể bị tai biến mạch máu não hay bị máu nhồi cơ tim, 
nằm một chỗ không đi được rồi sẽ tiếc hùi hụi rằng “ước gì ta dâng cho Ngài 
những giây phút trước khi ta bị như thế này...” Có nói chi cũng đã muộn màng rồi.

Thưa quý anh chị,

Trước kia bảo chia sẻ những vất vả cực nhọc trong đời sống, tôi sẽ không ngần 
ngại tí nào. Nhưng bảo chia sẻ những hồng ân của Chúa ban cho thì tôi rất ngại, vì 
lúc nào cũng mang trong mình hai nỗi sợ. Sợ chính mình và sợ người khác. Sợ 
chính mình vì nghĩ rằng nói về mình thì chẳng khác nào tự kêu tự đại. Sợ người 
khác bảo mình là thích khoe khoang, háo danh. Cho đến ngày nọ tôi gặp một vị đại 
lương y, chuyện trị những chứng bệnh đường thiêng liêng. Người đó mang đến 
tâm hồn tôi một luồng gió mới và đã lấy đi những mặc cảm sợ sệt. Đó chính là 
thánh Ignatio Loyola. Xin trích đoạn bài viết của thánh Ignatio Loyola, như sau:

 “Khi thấy đầy tớ Chúa tốt lành và khiêm nhường, đến độ người ấy, tuy tuân hành 
thánh ý Chúa, nhưng vẫn nghĩ mình thật là vô dụng, nên hắn [ma quỉ] xúi người ấy 
nghĩ rằng, nếu nói về ơn thánh Chúa ban cho mình, nói về những công việc dự tính 
và mong ước, thì sẽ phạm tôi háo danh, vì đó là nói về vinh dự của mình. Vì vậy ma 
quỉ làm sao để người ấy không nói về những ơn lành đã được Chúa ban, và thế là 
ngăn cản không cho những ơn lành ấy sinh ích nơi người khác và nơi bản thân 
người ấy, bởi lẽ việc nhớ lại những ơn lành đã lãnh nhận luôn giúp thực hiện những 
việc cao cả hơn nữa” (Lettera del 18.6.1537. CNHV trang 186). 

Thánh Lorenso Giustiniani còn đi một bước tiến xa hơn, ngài viết:

 “Không gì trên thế giới có thể chúc tụng Thiên Chúa và cho thấy Ngài đáng ngợi 
khen cho bằng sự khiêm tốn trao đổi trong tình huynh đệ những hồng ân thiêng 
liêng...Vì thế nếu không muốn vi phạm luật Chúa và bị xét xử như những linh hồn 
coi rẻ, không quan tâm đến phần rỗi của người anh em, thì những ai đã nhận được 
ơn thiêng từ trời, phải hết sức cố gắng truyền thông cho người khác những hồng ân 
Chúa đã ban cho mình, nhất là những ơn có thể giúp để họ trong đời sống trọn 
lành” (Disciplina e perfezione della vita monastica, Rome 1967, p.4. CNHV trang 
186).

Nếu anh chị hỏi tôi, duyên cớ nào khiến tôi gặp những lời vàng ngọc nói trên?



 Thi văn Việt Nam từ thời tiền chiến có câu : “Gặp hôm nay nhưng hẹn đã ngàn 
xưa”. Tin Mừng thì  có  câu “Dù một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài 
thánh ý Thiên Chúa”. Đức Hồng Y Thuận đã làm hẹn cho tôi gặp thánh Ignatio 
Loyola và Thánh Lorenso Giustiniani qua bài giảng Chứng nhân hy vọng cho Đức 
Thánh Cha John Paul II và  giáo triều Roma năm 2000. Trong Chứng nhân Hy 
Vọng trang 186, tôi đọc được hai tư tưỏng trên. Sau đó vào internet, download 
được cả cuốn sách của Thánh Ignatio bằng Anh ngữ do công ty ‘Googles.com’ 
chuyển sang pdf file mà Đức Hồng Y chú thích. “Letters & Instructions of St 
Ignatius Loyola Vol. I, 1524-1547”. Tuy nhiên tôi tìm mãi mà không thấy đoạn 
văn Đức Hồng Y trích. Gởi email và gọi điện thoại sang Texas nhờ một anh bạn 
thân tên Hồ trí Thức đọc giùm, anh cũng không tìm ra. Nhưng anh cho biết đã 
email câu hỏi của tôi về cho Đức cha Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc 
Ninh; ngài ở dòng Tên trong 40 năm trời. Đức Cha  Hoàng Văn Đạt email trả lời 
ngay; ngài cũng trích dẫn câu nói tương tự trên của thánh Ignatio bằng tiếng Pháp 
và cho biết là trong sách Chứng nhân Hy Vọng đã in sai năm 1537 thay vì năm 
1536.

Tôi mở lại sách của Thánh Ignatio và lần này đã thấy đúng như thế. Tôi đã đọc 
được trọn vẹn bản văn của thánh Ignatio nhiều lần mà Đức Hồng Y Thuận trích 
đoạn ngắn nói trên. Tôi vui mừng vô cùng và tạ ơn Chúa vì tôi đã tìm được một 
thang thuốc huyền nhiệm tuyệt vời để chữa bệnh cho tôi. Sau đó tôi đã điện thoại 
đến cơ sở xuất bản Regina ở Misouri và cho biết ‘trục trặc kỹ thuật về in ấn’ với 
những bằng chứng tôi tìm thấy; họ đã đồng ý sửa chữa lại cho ấn bản sau. Bạn tôi, 
anh Hồ Trí Thức, cho biết đã liên lạc với một cơ sở xuất bản tại Canada, cũng xuất 
bản sách Chứng nhân Hy Vọng’ để cho biết về điều này.

Vậy hôm nay tôi xin chia sẻ với quí anh chị những hồng ân mà Chúa đã ban cho tôi 
một cách thành thật, không đâu diếm điều gì cả. Làm thế nào để kết hợp với Chúa 
Giêsu một cách thân tình trong một xã hội đầy biến động và bạo động, tràn đầy 
những hình ảnh kích thích ta về mọi phương diện?

Khi người ta yêu nhau, họ thường nghĩ đến nhau; nhìn bầu trời nắng đẹp, họ liền 
tưởng nhớ người yêu, gọi tên người yêu. Có người mong được gọi tên người yêu 
trong giấc mơ. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trong bốn câu chót của bài Hạ trắng, đã 
viết:  



“Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi,
Nắng đưa em về miền cao gió bay.
Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây,
Gọi tên em mãi suốt cơn mê này.”

Chính câu sau cùng đã làm tôi chú ý đến nhiều. Trong hành trình đức tin, là những 
Kitô hữu và là Cursillistas, chúng ta gọi tên ai trong lúc tỉnh thức, lúc buồn, lúc 
vui, lúc sầu khổ, thất vọng, chán chê cuộc đời? Câu hỏi này đã hàm chứa câu trả 
lời rồi. Chúng ta hãy gọi tên Người đã yêu, đã thí mạng sống vì chúng ta, dù lắm 
lúc chúng ta chưa cảm nghiệm được tình yêu của Người đối với chúng ta.  

Nhưng điều tôi muốn đặc ra đây là gọi tên Chúa Giêsu như thế nào, gọi làm sao và 
nói gì với Ngài? 

Mỗi ngày tôi dâng lên Chúa nhiều lần một lời nguyên đơn sơ, ngắn gọn và dễ nói: 
“Chúa Giêsu, có Phúc đây”. Buổi sáng nếu hai vợ chồng thức dậy cùng một lúc, tôi 
nói “Chúa Giêsu, có Hồng và Phúc đây”. Lúc lái xe, lúc ăn trưa ở sở làm, lúc nghĩ 
ngơi ..., tôi đều gọi tên Ngài và nói như vậy. Tôi không sáng chế ra lời cầu nguyện 
này, mà tôi bắt chước Đức Hồng Y Thuận, khi ngài ở trong tù, vì quá mỏi mệt, 
ngài chỉ nói “Chúa Giêsu có Thuận đây”. Con đường ấy, Đức Hồng Y đã đi qua và 
ngài thấy có kết qua mỹ mãn; tôi chỉ bắt chước làm theo và cũng thấy như vậy. Lúc 
biết mình sắp có một tư tưởng, một lời nói hay một hành động xấu hoặc trái lương 
tâm, tôi nói “Chúa Giêsu, có Phúc đây”. Rất ngạc nhiên, tôi thấy mình có thể dừng 
lại cách dễ dàng tất cả những gì xấu xa mình sắp nghỉ, sắp nói và sắp làm, điều mà 
trước kia tôi không tài nào tránh nổi. Dâng cho Chúa nhiều lần lời nguyện này 
trong một ngày, tôi cảm thấy tâm hồn thật sự hướng về Chúa Giêsu và kết hợp thân 
tình với Ngài. Đầu óc, tư tưởng lúc nào cũng nhớ đến Chúa Giêsu.

Nhận thấy tên cực thánh Chúa Giêsu ảnh hưởng thật mạnh đến tâm hồn mình, tôi 
tìm về kinh thánh bằng cách vào Internet tìm chữ ‘holy name of Jesus’, 
‘Google.com’ đã cho rất nhiều websites về đề tài này, tôi để ý đến Catholic 
Encyclopedia (Bách khoa từ điển Công Giáo), trong thơ Philipphê (2: 10-11) thánh 
Phaolo đã viết: “Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Chúa Giêsu cả trên trời dưới 
đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quì, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi 
loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa.” 



Nhìn lại lịch sử các thành tử đạo VN, có Á Thánh Anrê Phú Yên là người luôn kêu 
đến danh thánh Chúa Giêsu. Học giả công giáo Phạm Đình Khiêm gọi là ‘Người 
chứng thứ nhất’, đã viết về cái chết anh dũng của vị tử đạo trẻ và đầu tiên của VN, 
mới 19 tuổi đời, vừa biết Chúa được ba bốn năm, lúc bị hành quyết, khi chiếc đầu 
đã bị cắt rời khỏi thân xác, miệng vẫn còn kêu được tên Giêsu vài lần. Có cha Đắc 
Lộ (Alexander de Rhodes, người đã có công phát triển chữ quốc ngữ) đứng gần 
chứng kiến làm chứng từ đầu đến cuối, và cha đã ghi lại bằng giấy trắng mực đen 
rõ ràng. Vậy tên thánh Chúa Giêsu đã ảnh hưởng đến tâm trí của những ai tin vào 
Ngài biết là dường nào. Anh chị muốn nghiên cứu, xin vào 
http://www.ghphuyen.com/anrephuyen/. 

Tìm trong Internet câu thứ hai, ‘Lord here am I’, đây là một lời nói ngắn gọn 
nhưng mang nhiều ý nghĩa: “Lạy Chúa con đây, Chúa muốn con làm gì?” Nhiều 
nhân vật quan trọng trong Thánh Kinh thường dùng đến, từ tổ phụ Giacob trong 
sách Sáng Thế (46:2): “Thiên Chúa phán với Israel trong thị kiến ban đêm, người 
phán ‘Giacop, Giacop’. Ông thưa, ‘Dạ con đây”. Sách tiên tri Isaiah (6:8) “Dạ con 
đây xin sai con’. Sách tiên tri Samuel 3:  “Lạy Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài 
đang lắng nghe!” Trong phụng vụ bằng tiếng Anh có một bài hát nổi tiếng do một 
soạn giả người Mỹ, Dan Schutte viết, đó là bài ‘Here I am, Lord!’, xin vào 
http://my.homewithgod.com/heavenlymidis2/here.html nghiên cứu thêm bằng Anh 
ngữ.

Lời cầu nguyện có hai tác dụng. Tác dụng tâm lý: khi mình xin Chúa thì tâm hồn 
mình cũng sàn sàn mở ra đón nhận ơn Chúa. Tác dụng siêu nhiên: dựa vào lời kinh 
thánh, Chúa sẽ ban cho chúng ta những gì ta xin Ngài. “Có người nào trong anh 
em, khi con mình xin cái bánh mà lại cho hòn đá” (Mat 7:9). Nhiều lúc cầu nguyện 
mình cứ tưởng là Chúa chưa nhậm lời. Những bằng cách này hay cách khác Ngài 
đã ban cho ta mà mắt trần ta chưa nhận biết thôi. Cũng như hai người môn đệ đi 
trên đường Emmau, đâu có nhận ra chính Thầy mình đang đi sát bên cạnh, đang 
chuyện trò thân mật với mình.

Nếu có ai bảo tôi sửa lại câu hát sau cùng trong bài Hạ Trắng, tôi sẽ viết như sau: 
‘Xin được gọi mãi tên Chúa Giêsu suốt cơn hôn mê này.” Hôn mê (coma) chứ 
không phải là mê. Tôi đã xin Chúa cho tôi nhớ lời nguyện này trong tâm hồn khi 
tôi bị hôn mê lúc gần chết, “Chúa Giêsu có Phúc đây’, và tôi đã cảm nhận có tiếng 
vọng lại “Phúc ơi đừng sợ, có Chúa Giêsu đây”. 

http://my.homewithgod.com/heavenlymidis2/here.html
http://www.ghphuyen.com/anrephuyen/


Nếu hiểu được trọn vẹn câu nói của thánh Phaolô “Vì đối với tôi, sống là đức Kitô, 
và chết là một mối lợi” (Philipphe 1: 21) thì ta còn sợ gì nữa trước cái chết. Ta sẽ 
nhìn những thách đố của đời nầy nhẹ như bông hồng. Nhìn cuộc đời dưới ánh mắt 
đức tin làm cho ta bớt bồn chồn lo lắng hay sợ sệt thái qúa.

Nhân mùa chay thánh, nguyện xin Tình Yêu, Sức Mạnh và Ơn Cứu Độ của Thầy 
Chí Thánh hằng ngự trị mải trong tâm hồn của từng người chúng ta, và xin đừng để 
bao giờ chúng ta phải lìa xa cách Chúa. 
Xin thân chào và cảm ơn tất cả.

Nguyễn Hồng Phúc, cursillistas



Thượng đế và các nhà khoa học
Trần Văn Quý 65

Thông thường, từ “Thượng đế” được dùng để chỉ đấng Tối cao của độc thần giáo. Đó là một hữu thể có 
nhân tính, tạo dựng ra vũ trụ và muôn loài, có những thuộc tính như toàn năng, toàn trí, toàn thiện, toàn 
hảo, hiện diện ở khắp mọi nơi, và thường hay thay đổi những định luật của thiên nhiên theo lời cầu xin của 
con người. Trong suốt tiến trình lịch sử, ý nghĩa của từ này đã được biến hóa theo mức độ tri thức của con 
người. Đối với các nhà khoa học và triết gia hiện đại, từ Thượng đế chỉ còn mang ý nghĩa của từ “thiên 
nhiên” (nature), hoặc những định luật vật lý, không còn là một hữu thể có ý chí tự do. Ngay cả tĩnh từ “có 
xác tín tôn giáo” (religious) cũng mang một ý nghĩa khác hẳn. Nó không còn ý nghĩa có một tôn giáo rõ rệt. 
Đối với họ, có xác tín tôn giáo chỉ là rung động, ngưỡng mộ, và cảm hứng trước vẻ đẹp của thiên nhiên; 
hoặc đó là lòng thán phục trước sự vi diệu của sự sống.

Một vài con số thống kê

Ở Mỹ, có đến 90% dân chúng tin Thượng đế hiện hữu. Nhưng trong nhóm những người có học thức cao, 
con số tỉ lệ đó giảm xuống còn 40%, dưới mức trung bình. Nếu xét riêng tập thể của những nhà khoa học 
danh tiếng, con số tỉ lệ đó còn giảm xuống ở mức đáng ngạc nhiên hơn nữa. Một cuộc nghiên cứu thăm dò 
của Larson và Witham, được đăng trong tạp chí “Tự nhiên” (Nature) năm 1998, ghi nhận rằng chỉ có 7% 
những nhà khoa học Mỹ có tên trong hội Hàn lâm Khoa học Quốc gia (National Academy of Sciences) là 
tin vào một Thượng đế có nhân tính; nghĩa là có đến 93% các nhà khoa học là những người vô thần.[1] Như 
vậy, con số tỉ lệ của những nhà khoa học hữu thần hiện có khuynh hướng giảm dần theo thời gian: từ 29% 
năm 1914 xuống 15% năm 1933, và chỉ còn 7% năm 1998.[2]

Richard Dawkins tìm thấy một trang báo điện tử duy nhất liệt kê những nhà khoa học Kitô giáo thắng giải 
Nobel (Nobel Prize-winning Scientific Christians). Trang báo chỉ trưng ra được 6 khoa học gia trong số 
nhiều trăm khoa học gia đã thắng giải. Nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng, Dawkins nhận thấy 4 trong 6 vị đó 
chưa bao giờ thực sự thắng giải, và một vị, theo sự hiểu biết chắc chắn của Dawkins, là người-không-tin 
(non-believer) vì chỉ đi nhà thờ để thỏa mãn nhu cầu giao tế xã hội.[3]

Một nghiên cứu có hệ thống của Benjamin Beit-Hallahmi còn ghi nhận rằng, “trong số những người thắng 
giải Nobel ở các lĩnh vực khoa học và văn chương, có một mức độ vô tín ngưỡng rõ rệt (remarkable degree 
of irreligiosity) sánh với đại chúng mà họ xuất phát”.[4]

Tại Anh vừa có một cuộc nghiên cứu thăm dò về niềm tin của những khoa học gia trong hội Hoàng gia 
(Royal Society). Hội Hoàng gia này, tương đương với hội Hàn lâm Khoa học Quốc gia ở Mỹ, có uy tín và 
thẩm quyền tối cao trong lĩnh vực khoa học. Mặc dù cuộc nghiên cứu đã hoàn chỉnh nhưng kết quả hiện 
chưa được công bố chính thức. Elisabeth Cornwell và Michael Stirrat, là hai đồng nghiệp của Dawkins, đã 
cho phép Dawkins tóm tắt kết quả nghiên cứu trong cuốn sách của ông, “The God Delusion”, mới xuất bản 
năm 2006. Trong tất cả 1.074 khoa học gia của hội Hoàng gia (Fellows of the Royal Society) được gửi câu 
hỏi qua điện thư, có 23% khoa học gia đã trả lời. Đây là một con số tỉ lệ tương đối cao nếu so sánh với các 
cuộc nghiên cứu thăm dò khác. Trong bản thăm dò, để trả lời cho câu hỏi ông có tin một Thượng đế có 
nhân tính (personal God) tồn tại hay không, người trả lời phải chọn 1 trong 7 nấc thang tùy vào mức độ tin 
nhiều hay ít. Hoàn toàn tin thì số 7, còn hoàn toàn không tin thì số 1. Có 3.3% chọn số 7, nghĩa là hoàn toàn 
tin; và 78.8% chọn số 1, nghĩa là hoàn toàn không tin. Nếu định nghĩa những người vô thần là những người 
chọn số 1 và số 2, còn những người hữu thần là những người chọn số 6 và số 7, thì kết quả có 213 khoa học 
gia vô thần và 12 khoa học gia hữu thần. Như vậy, con số tỉ lệ của những khoa học gia vô thần của hội 
Hoàng Gia tại Anh quốc còn cao hơn con số tỉ lệ của hội Hàn lâm Khoa học Quốc gia ở Mỹ. Kết quả còn 

[1] E. J. Larson và L. Witham, Leading scientists still reject God, Nature số 394, trang 313, 23 Jul 
1998.
[2] Victor J. Stenger, Has Science found God? Free Inquiry Magazine, Volume 19, Number 1, 
nguồn:  http://www.secularhumanism.org/index.php?section=library&page=stenger_19_1
[3] Richard Dawkins, The God Delusion, trang 100, Houghton Mifflin Company, 215 Park Avenue 
South, New York, New York 10003.
[4] Beit-Hallahmi and Argyle, 1997.
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cho thấy có một khuynh hướng, mặc dù nhỏ nhưng lại có nhiều ý nghĩa, rằng những nhà sinh vật học thì vô 
thần hơn những nhà vật lý học.[5] 

Kết quả của các cuộc nghiên cứu thăm dò nêu trên đã xác định một khuynh hướng rất rõ rệt rằng, càng có 
trình độ tri thức cao, hoặc càng có hiểu biết nhiều về khoa học, thì niềm tin vào sự tồn tại của một Thượng 
đế có nhân tính càng giảm theo tính lũy thừa.

Những ngộ nhận có chủ ý

Có hai tên tuổi khoa học gia sáng giá nhất mà các nhà tôn giáo hay lạm dụng nêu ra như là bằng chứng để 
chứng minh cho lập luận có Thượng đế. Đó là Albert Einstein và Isaac Newton. Đây là một thứ lập luận 
ngụy biện (fallacy), phải dựa trên uy tín của những nhà khoa học danh tiếng được quần chúng ngưỡng mộ. 
Họ lập luận rằng, bạn nghĩ bạn là ai mà dám không tin có Thượng đế tồn tại, trong khi những người thông 
minh xuất chúng như họ còn đang cần phải bám víu vào một Thượng đế.

Các nhà tôn giáo cho rằng Albert Einstein (1879-1955) là một nhà hữu thần bằng cách trích dẫn rời rạc ra 
khỏi văn cảnh các tuyên bố của ông mang dấu vết của những từ “Thượng đế” và “tôn giáo”. Chẳng hạn như 
những câu “khoa học không tôn giáo thì khập khiểng, tôn giáo không khoa học thì mù quáng”, hoặc 
“Thượng đế không chơi lắc xí ngầu”, hoặc “Thượng đế đã có sự lựa chọn hay không khi tạo dựng vũ trụ?”, 
hoặc “sự may rủi không nằm ở trong mọi sự vật”. 

Thực ra, những câu như vậy chỉ là lối diễn tả trong văn chương thi phú của người theo thuyết Phiếm thần 
(pantheist) hơn là người hữu thần (theist). Người theo thuyết Phiếm thần là người không tin có một đấng 
sáng tạo toàn năng và hay can thiệp vào công việc của con người. Họ dùng từ Thượng đế để chỉ về thiên 
nhiên hay những qui luật vật lý trong vũ trụ. Nhiều khi người ta gọi họ là kẻ “ngoại đạo”, hàm ý khinh 
thường những niềm tin nằm ngoài Kitô giáo. Chính Einstein đã tỏ ra bực bội khi người ta gán ghép cho ông 
là người hữu thần, và ông đã xác nhận lập trường vô thần của ông rất rõ ràng trong đoạn văn sau:

“Dĩ nhiên, đó là lời nói láo khi người ta bàn về niềm tin tín ngưỡng của tôi. Lời nói láo đó đang được lặp đi 
lặp lại một cách có hệ thống. Tôi không tin vào một Thượng đế có nhân tính, và tôi không bao giờ chối 
điều này mà đã tuyên bố nó một cách rất rõ ràng. Nếu điều gì trong tôi có thể được gọi là niềm tin tín 
ngưỡng, thì đó là sự ngưỡng mộ vô tận về cấu trúc của thế giới tới chừng mực mà khoa học có thể khám 
phá.” [6]

Vậy, niềm xác tín tôn giáo của Einstein hoàn toàn khác hẳn với nghĩa trong truyền thống qui ước. Để phân 
biệt rõ ràng hơn, người ta gọi đó là thứ “tôn giáo Einstein” (Einsteinian religion). Chính Einstein cũng đã tự 
xác nhận:

“Tôi là người-không-tin nhưng có xác tín tôn giáo sâu đậm ( deeply religious non-believer). Đây là một thứ 
tôn giáo mới. Tôi không bao giờ gán cho thiên nhiên một ý định, một mục đích, hoặc bất cứ cái gì có thể 
được hiểu như vị nhân. Điều tôi nhìn thấy trong thiên nhiên là sự cấu trúc tuyệt mỹ mà chúng ta không thể 
hiểu hoàn toàn, và điều đó làm tràn ngập những ai có suy nghĩ một cảm giác tuân phục. Đây là cảm giác 
tôn giáo đích thực, một thứ cảm giác không có liên hệ gì với chủ nghĩa tôn giáo huyền bí. Ý tưởng về một 
Thượng đế có nhân tính thì hoàn toàn xa lạ đối với tôi, và nó có vẻ ngây ngô.” [7]

Bàn về một quan niệm tín ngưỡng kiểu đó, một nhà sinh vật học vô thần đương đại rất danh tiếng Anh 
quốc, Richard Dawkins, đã công khai tự xác nhận là chính ông cũng có một xác tín tôn giáo như vậy; 
nhưng ông không muốn người ta sẽ hiểu lầm ông như đã từng hiểu lầm Einstein nên ông đã thẳng thừng 
muốn người ta gọi mình là người vô thần.

[5] Richard Dawkins, The God Delusion, trang 102, Houghton Mifflin Company, 215 Park Avenue 
South, New York, New York 10003
[6] Richard Dawkins, The God Delusion, trang 15, Houghton Mifflin Company, 215 Park Avenue 
South, New York, New York 10003
[7] Richard Dawkins, The God Delusion, trang 15, Houghton Mifflin Company, 215 Park Avenue 
South, New York, New York 10003



Ngoài những gì Einstein đã viết, người ta còn có thể nêu lên vô số bằng chứng từ những người đồng thời 
với ông, họ đã nhân danh tôn giáo phê phán ông. Những bài viết của họ mang nặng dấu vết của sự nhục 
mạ, kỳ thị, đe dọa, hoặc có ẩn ý chính trị; tuyệt đối không có một lời giải thích nào nghe thuận tai. Một vị 
sáng lập hiệp hội Tin lành “Calvary Tabernacle Association” ở bang Oklahoma đã viết:

“Thưa giáo sư Einstein, tôi tin mọi người Kitô hữu ở Mỹ sẽ trả lời với ông rằng: chúng tôi sẽ không từ bỏ 
đức tin của chúng tôi tin vào Thượng đế và con ngài là đức Giêsu Kitô, nhưng chúng tôi mời ông, nếu ông 
không tin vào Thượng đế của dân tộc quốc gia này, hãy trở về nơi chốn mà ông đã rời bỏ.” Và “Tôi đã làm 
tất cả những gì trong quyền hạn của tôi để giúp đỡ dân tộc Do thái, và chỉ bằng một lời tuyên bố qua miệng 
lưỡi phạm thượng của ông, ông một mình làm hại tới phúc lợi của dân tộc ông hơn tất cả mọi cố gắng của 
những người Kitô hữu thương yêu quốc gia ông có thể làm để loại bỏ chủ nghĩa bài Do thái ra khỏi đất 
nước chúng tôi. Thưa giáo sư, mỗi người Kitô hữu ở Mỹ sẽ trả lời với ông ngay rằng “ông hãy mang lý 
thuyết tiến hóa sai lầm điên khùng của ông về lại Đức quốc nơi ông xuất phát, hay hãy ngừng phá hoại đức 
tin của những người đã đón tiếp ông khi ông bắt buộc phải rời bỏ phần đất nơi ông được sinh ra.””[8]

Như vậy, Einstein rõ rệt là một người ngoại đạo theo thuyết Phiếm thần, cũng như Spinoza, chỉ tin vào 
những định luật bí ẩn của thiên nhiên; hay cường điệu lắm thì ông chỉ là người theo Tự nhiên thần giáo 
(deist), giống như Voltaire hay Diderot, chứ không phải người hữu thần. Người theo Tự nhiên thần giáo tin 
có một Thượng đế sáng tạo ra vũ trụ và muôn loài, nhưng sau khi sáng tạo, ngài không cai quản, bảo hộ và 
hướng dẫn tạo vật, mà để tạo vật biến chuyển theo những định luật tiến hóa tự nhiên. Thượng đế trong Tự 
nhiên thần giáo lãnh đạm với những lời cầu xin của con người, và ngài cũng không thưởng phạt con người 
sau khi chết.

Còn Isaac Newton (1642-1727), lý do duy nhất ông tin vào thuyết Sáng tạo (Creationism) vì ở thời điểm đó 
ông không giải thích được những chuyển động bất thường của các vì sao chổi. Mặc dù vậy, ông không bao 
giờ tin việc Thượng đế xen vào tiến trình tiến hóa của vũ trụ. Thượng đế tạo dựng vũ trụ rồi để vũ trụ tự 
động tiến hóa theo những qui luật vật lý tự nhiên. Những điều bất thường đó ngày nay đã được các nhà 
Toán học và Vũ trụ học giải thích rất tường tận.[9] Với một quan niệm như vậy thì ta nên gọi Newton là 
người theo Tự nhiên thần giáo. Hơn nữa, Newton sống giữa thế kỷ 17 và đầu thế kỷ 18, thời điểm mà ảnh 
hưởng của Kitô giáo còn đang rất thịnh hành và thuyết tiến hóa của Charles Darwin giải thích mọi nguồn 
gốc của sự sống chưa được công bố. Như vậy, không thể xem Newton là người hữu thần theo nghĩa thông 
thường của từ “theist”: người hữu thần là người tin vào một Thượng đế có nhân tính. 

Tóm lại, có thể xem Einstein là người theo thuyết Phiếm thần, cùng lắm là người theo Tự nhiên thần giáo; 
còn Newton là người theo Tự nhiên thần giáo. Dù là người ngoại đạo theo thuyết Phiếm thần hay người 
theo Tự nhiên thần giáo, chủ yếu họ đều là những người vô thần.

Một thí dụ điển hình

Trang báo điện tử Thông tấn xã Công giáo Việt Nam (VietCatholicNews) còn đang đăng một bản tin của 
tác giả Nguyễn Việt Nam, viết ngày 26/08/2005, có tựa đề “Hơn 100 nhà vật lý từng đoạt giải Nobel: 
Thuyết tiến hóa của Darwin không có cơ sở khoa học”.[10] Đọc một bản tin với cái tựa như vậy, độc giả 
không khỏi có một vài nghi vấn: 

1. Kể từ ngày có giải Nobel Vật lý học năm 1901 cho đến ngày có hội nghị năm 2005, một khoảng thời 
gian dài hơn một thế kỷ, tổng số người thắng giải chỉ có 173 vị.[11] Điều đó làm độc giả khó có thể 
tưởng tượng được rằng hiện có hơn 100 nhà vật lý từng đoạt giải Nobel còn đang sống và “đã lên tiếng 

[8] Richard Dawkins, The God Delusion, trang 17, Houghton Mifflin Company, 215 Park Avenue 
South, New York, New York 10003
[9] Corliss Lamont, Humanism, trang 140, Eight Edition, Revised. Half Moon Foundation, Amherst, 
NY 14226
[10] Nguồn: http://www.vietcatholic.net/News/Html/28767.htm
[11] Nguồn: http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/
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trong một hội nghị khoa học tại Helsinki, Phần Lan, tổ chức hôm 12/8/2005 là thuyết tiến hóa không 
có cơ sở khoa học...”

2. Trong toàn bản tin, độc giả không tìm được một lời “đã lên tiếng” của bất cứ nhà khoa học nào. Chỉ 
một mình Tổng Giám Mục (TGM) Barry James Hickey, giáo phận Perth, Úc châu, là người “đã lên 
tiếng” duy nhất.

3. Những lời phát biểu của TGM Hickey cho độc giả nhận thấy ông không phải là một nhà khoa học. 
Thuyết tiến hóa chỉ để giải thích nguồn gốc của sự sống, không phải để giải thích nguồn gốc của vũ trụ 
như TGM phát biểu. Nguồn gốc của vũ trụ được giải thích bằng những lý thuyết khác trong Vật lý và 
Vũ trụ học mà tiêu biểu nhất là Lý thuyết Dây (String theory) và thuyết Big Bang (Big Bang theory). 
Sự sống cũng không phải “nghĩa là, hệ quả của may rủi”. Đó là kết quả của một chuỗi từng bước tiến 
hóa có sự chọn lọc tự nhiên, chứ không phải chỉ hoàn toàn may rủi. Sự chọn lọc tự nhiên là một tiến 
trình tích lũy và tiệm tiến để giải thích tính xác suất không thể xảy ra (improbability). Hơn nữa, thuyết 
Thiết kế Thông minh (Intelligent Design) không phải là một “thuyết mới”. Đó là một phó sản của 
thuyết Sáng tạo có xuất xứ từ cuốn Sáng thế ký của kinh Cựu ước. Có thể cho rằng thuyết Thiết kế 
Thông minh có nguồn gốc từ Thomas Aquinas ở thế kỷ 13, mặc dù các triết gia cổ Hy lạp cũng đã bàn 
tới.

4. Nhận xét của TGM Hickley rằng thuyết Thiết kế Thông minh “không đòi hỏi niềm tin vào một đấng 
Hóa công” thì không hợp lý, bởi vì nếu không có một giả định của đấng Hóa công thì sẽ không có thể 
giải thích được nguyên nhân đầu tiên (First Cause), và như vậy, thuyết Thiết kế Thông minh sẽ trở 
thành vô dụng. Điều chủ yếu của thuyết Thiết kế Thông minh là thiết lập thêm một giả định khác 
(Thượng đế hay Hóa công) để giải thích một giả định (nguyên nhân đầu tiên), do đó, nó không phải là 
“một bước tiến giải thích”. Đó hiển nhiên chẳng phải là giải thích. Đúng hơn, đó là lối giải thích thụt 
lùi làm điều muốn giải thích tối tăm thêm. Hơn nữa, câu hỏi rằng ai đã tạo dựng nên đấng Hóa công để 
phản bác thuyết Thiết kế Thông minh vẫn chưa có câu trả lời. Vẫn chưa có ai có thể giải thích được tại 
sao đấng Hóa công có thể hiện hữu mà không cần một nguyên nhân đầu tiên. Tại sao tiền đề giả định 
mọi sự hiện hữu đều có một nguyên nhân đầu tiên lại không áp dụng cho tất cả, kể cả đấng Hóa công?

5. Tác giả có vẻ cố tình quên sự kiện rằng, sau hằng trăm năm chống đối, đức Giáo hoàng John Paul II 
của Công giáo La Mã đã công khai tuyên bố thừa nhận thuyết Tiến hóa vào ngày 26/10/1996, 9 năm 
trước ngày có hội nghị nói trên.[12] Vatican công khai nhìn nhận Thiết kế Thông minh không phải là 
một lý thuyết đúng đắn, và nó không nên được dạy cho các học sinh.

6. Cũng nên ghi nhận rằng, Thiết kế Thông minh hiện nay đã bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi chương trình 
giảng dạy ở các trường trung học công lập ở Mỹ và được thay thế bởi thuyết Tiến hóa của Charles 
Darwin. Người ta thường hay lầm lẫn giữa sự kiện (facts) và lý thuyết (theory). Tiến hóa là một sự 
kiện đã được chứng minh qua các cuộc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và được xác định bởi 
những khám phá của Nhân chủng học, Sinh vật học và Địa chất học; trong khi lý thuyết Tiến hóa bằng 
sự chọn lọc tự nhiên của Darwin là một giả thuyết để giải thích cơ chế tiến hóa (mechanism of 
evolution), bao giờ cũng nên được bàn cãi trên cơ sở tính xác suất của các chân lý khoa học. Dù có hay 
không lý thuyết Tiến hóa, muôn loài muôn vật vẫn cứ tiếp tục tiến hóa từ những đơn bào thành các 
chủng loại sơ đẳng rồi mới tiến dần đến phức tạp, tinh vi và thông minh hơn. Cũng như trái táo rụng 
xuống đất là một sự kiện. Dù có hay không lý thuyết về hấp lực trái đất của Newton, trái táo vẫn cứ 
tiếp tục rụng xuống đất. Như vậy, nếu không có các nhà khoa học thì vẫn có sự tiến hóa; ngược lại, nếu 
không có các nhà tôn giáo thì sẽ chẳng bao giờ có thiết kế thông minh. Nghiên cứu thống kê cho biết 
hiện có 99.85% các nhà khoa học về Sinh vật học và Địa chất học cùng nhìn nhận thuyết Tiến hóa là 
thuyết đúng đắn nhất để giải thích mọi nguồn gốc của sự sống.[13]

[12] Đỗ Thuận Khiêm, Nhân việc Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II tuyên bố thừa nhận thuyết Tiến Hóa, 
nguồn: http://www.giaodiem.com/doithoai/pope-evolution.htm
[13] Nguồn: http://www.religioustolerance.org/ev_proof.htm

http://www.religioustolerance.org/ev_proof.htm
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Đọc một bản tin có quá nhiều mâu thuẫn với các sự kiện khoa học của tác giả Nguyễn Việt Nam, độc giả 
không thể không tự hỏi phải chăng đó là những lầm lẫn có chủ ý của những nhà tôn giáo.

Tóm lại, khoa học và tôn giáo là hai thực thể thường hay xung khắc. Mục đích của khoa học là khám phá ra 
chân lý, cái đang là, cái chân như, không phải cái mong muốn; trong khi các tôn giáo trong nhóm độc thần 
giáo, bằng mọi cách, lại lo bảo vệ những tín điều nghịch lý, được tin là tuyệt đối vĩnh hằng, không thể sai 
lầm, và có nguồn gốc từ Thánh kinh viết vào thời tiền khoa học cách nay đã hơn hai ngàn năm. Lập luận 
bằng cách nêu ra niềm tín ngưỡng của các bộ óc thông minh xuất chúng để cố chứng minh cho sự tồn tại 
của Thượng đế thì không có giá trị, và vấn đề thường không được trình bày một cách trung thực. Bảo vệ và 
phục vụ cho tôn giáo luôn luôn là bổn phận trước tiên của các nhà tôn giáo; do đó, họ phải cố gắng làm các 
chân lý khoa học mất sự tín nhiệm, nếu các chân lý được khoa học khám phá đối nghịch với giáo lý của tôn 
giáo họ. Đó là nét đặc trưng của các nhà tôn giáo khi họ bàn về những điều liên quan đến khoa học.

Nhưng bảo vệ và phục vụ tôn giáo hay bảo vệ và phục vụ chân lý, điều nào quan trọng hơn?

12] Đỗ Thuận Khiêm, Nhân việc Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II tuyên bố thừa nhận thuyết Tiến Hóa, nguồn: 
http://www.giaodiem.com/doithoai/pope-evolution.htm
[13] Nguồn: http://www.religioustolerance.org/ev_proof.htm
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Tin Sao Biển

1. Hội Ngộ Cựu Chủng Sinh Tiểu chủng viện Sao Biển Nha Trang

Nha Trang (2/8/2008) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Tiểu chủng viện (TCV) Sao 
Biển (1958-2008), anh em cựu chủng sinh TCV Sao Biển đã tổ chức Hội ngộ Sao Biển 
2008 “Tri ân và Gặp gỡ” tại Đại chủng viện Sao Biển từ chiều 30/7 đến chiều ngày 
1/8/2008, để mừng kỷ niệm đặc biệt này cũng như để gặp mặt anh em cựu chủng sinh và 
gia đình sau nhiều năm xa cách, và để bày tỏ lòng tri ân đối với Giáo phận, quý Cha -Thày 
giáo sư, quý dì và ân nhân của TCV. 

Cuộc Hội ngộ Sao Biển 2008 đã chính thức khai mạc với chương trình chào mừng tối 30.7 
để tri ân và tưởng nhớ các vị chủ chăn Giáo phận, các bề trên và ân sư, quý dì và ân nhân 
của TCV Sao Biển. Sau đó, đại diện các lớp từ niên khóa 1957 đến 1974 chia sẻ, nhắc lại 
những kỷ niệm dưới mái trường Sao Biển cũng như những tâm tình đối với kỳ hội ngộ lịch 
sử 50 năm. Hai Đức cha hiện diện trong đêm khai mạc, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, 
Giám mục Phó Giáo phận Nha Trang và Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo 
phận Thanh Hóa, cũng nói lên sự phát triển của chủng viện Sao Biển và ước mong dịp hội 
ngộ 2008 là một khởi đầu cho những thăng tiến nhiều hơn nữa trong tương lai.

Ngày 31.7 có thánh lễ mừng kính Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria, bổn mạng của chủng viện 
Sao Biển. Trong bài giảng, Đức cha Nguyễn Chí Linh, một người con của Sao Biển (vào 
TCV Sao Biển năm 1962), đã khuyến khích cộng đoàn tham dự hãy bắt chước Mẹ Maria 
và thánh cả Giuse, biết hy sinh những chương trình, dự tính của cá nhân để phục vụ cho 
chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Buổi chiều, Ban Tiếp tân của Hội ngộ 2008 đã tổ chức đi thăm lại Nhà thờ Chánh Toà, 
Dòng Kín và cơ sở TCV Sao Biển cũ tại Thanh Hải. Cơ sở TCV đã có chủ mới và thay đổi 
rất nhiều, làm anh em luyến tiếc nơi đã có nhiều kỷ niệm.

Tối ngày 31.7 là đêm văn nghệ chào mừng Hội ngộ Sao Biển 2008 với sự đóng góp của ca 
đoàn - giới trẻ hai giáo xứ Bắc Thành và Phước Hải, dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, 
dòng Mến thánh Giá Nha Trang và Qui Nhơn, và các cháu Sao Biển.

Sáng ngày 1.8 anh em cựu chủng sinh và gia đình có buổi dã ngoại vui chơi tại Khu giải trí 
Wonder Park, Sông Lô. Trước khi chia tay Đức ông Gioan Baotixita Lê Xuân Hoa, Tổng 
đại diện Giáo phận Phan Thiết, nhắc nhở mọi người là sau hội ngộ anh em cựu chủng sinh 
và gia đình sẽ về lại với cuộc sống hằng ngày, mỗi người sẽ xa nhau, nhưng xin đừng xa 
Chúa. Luôn gắn bó với Chúa vì chính Ngài là sức mạnh, là nguồn đỡ nâng cho mọi người.

Ngoài chương trình chung của Hội ngộ, các lớp cũng có những lần sinh hoạt và thánh lễ 
riêng trong thời gian trước ngày Hội ngộ để gặp lại anh em sau nhiều năm xa cách, cầu 
nguyện cho những anh em đã an nghỉ cũng như tìm cách để thắt chặt tình huynh đệ.

Ban Tổ chức Hội ngộ Sao Biển 2008 cũng đã cố gắng nhiều để trưng bày những hình ảnh, 
sách vở, vật dụng... của TCV Sao Biển, cũng như trao tặng cho anh em một tập hình ảnh và 
các bài ca sáng tác về những kỷ niệm, tâm tình đối với Hội ngộ Kim Khánh Sao Biển.

Cuộc Hội ngộ Sao Biển 2008 có sự tham dự của Đức cha phó GP Nha Trang thay mặt cho 
Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Nha Trang vì công việc mục vụ nên không 
thể tham dự, Đức cha Giáo phận Thanh Hóa – Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt nam, 
quý cha, thày cựu giáo sư như Đức ông Nguyễn Quang Sách, Đức ông Trần Thanh Phong, 



Đức ông Lê Xuân Hoa, cha Nguyễn Công Phú, cha Nguyễn Thạch Ngọc… Cuộc gặp gỡ và 
tri ân này cũng qui tụ khoảng 455 anh em cựu chủng sinh TCV Sao Biển và gia đình.
Gia nhân 
(trích từ trang web GPNT 8/2008)

2.  Tâm Tư Sao Biển xin chia sẻ

Trong thời gian qua (sau TTSB số 10 – 2007 đến nay), TTSB nhận được rất nhiều tin buồn, 
tin vui của anh em Sao Biển khắp nơi, mà không thể cập nhật hết để chia buồn chia vui cho 
mỗi tin. Có những tin buồn tin vui mà quí anh em đã cùng nhau chia sẻ trên meo  đàn 
cuusaobien hoặc stellamarisminor hay meo đàn các vùng, các nhóm; cũng có những tin vui, 
tin buồn ít anh em biết hoặc biết quá trể. 

- TTSB xin chia buồn với tất cả anh em có người thân yêu được Chúa thương gọi về. 
Nguyện xin Thiên Chúa là cha toàn năng, giàu lòng thương xót đưa linh hồn người thân 
của quí anh em sớm về vui hưởng trước Thánh nhan.

- TTSB xin chúc mừng quí anh em được làm sui gia, lên chức ông bà nội ngoại, kỷ niệm 
20, 25, 30, 33…  năm hôn phối, kỷ niệm gia đình.. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử 
của Mẹ Sao Biển ban nhiều hạnh phúc và nhất là sự bình an trong gia đình của quí anh em 
và con cháu.
TTSB 2009

3. Anh em SGPC chào mừng Xuân mới 

Tân Phú, SG (1/1/2009)
Để thắt chặt tình anh em trong vùng, ngày 01/1/2009 anh em cựu Sao Biển vùng Sài gòn & 
PC đã có buổi họp mặt:
- Mừng Xuân,
- Thảo luận về “niên liễm” hàng năm
- Đề cử người người vào Ban Đại Diện Sao Biển (BĐDSB)
- Và mừng 20 năm Hôn phối của anh chị Hà – Thoa 74.
- Sĩ số hiện diện trong cuộc họp mặt là 25 anh em từ các lớp 57 đến 74.
Anh em đã sôi nổi chọn lực để đề cử người vào BĐDSB và đồng thuận về việc đóng niên 
liễm gây quỹ sinh hoạt trong vùng SGPC. 
Sau buổi thảo là tiệc chúc mừng 20 hôn phối của anh chị Hà – Thoa vui vẻ thân tình kéo 
dài suốt ngày.
TTSB 2009

4. Họp mặt Chúa Chiên Lành
Phước Hải NT (6/5/2009) 
Vào ngày thứ tư 6/5/2009, 39 anh em cựu chủng sinh chủng viện Chúa Chiên Lành trên 
toàn quốc và anh em cựu Sao Biển vùng Nha Trang đã đến họp mặt tại nhà xứ Phước Hải, 
30 Trương Định, Nha Trang.
Buổi họp mặt cởi mở ấm cúng giữa những anh em cựu chủng sinh đã từng ăn học với nhau 
dưới một mái trường SB và CC L. Sau hơn một giờ trao đổi thân tình là thánh lễ đồng tế tạ 
ơn sốt sắng của các rev gốc SB và một bữa cơm trưa rộn rã tiếng cười.
Anh em tạm biệt vào lúc 14 giờ.
Đình Thọ 73

5. Kim khánh cha giáo Benoit Nguyễn Công Phú (1959-2009)



Cây Vông NT (20/5/2009)
Vào lúc 9 giờ 30, Thánh lễ Kim Khánh linh mục của cha Benoit Nguyễn Công Phú đã được 
tổ chức trọng thể tại thánh đường giáo xứ Cây Vông. 
Với hơn 150 linh mục đồng tế dưới sự chủ tế của hai Đức Cha chính và phó địa phận Nha 
Trang, thánh lễ tạ ơn diễn ra thật qui mô, hoành tráng, trang nghiêm và ấm cúng. Trong 
thành phần dân Chúa đông đảo tham dự, chúng tôi nhận thấy có rất đông bà con dòng họ 
của cha Benoit tại Hòa Tân, Hà Dừa, Bình Cang, Chợ Mới…,đại diện các giáo xứ lân cận 
và các giáo xứ nơi cha Benoit từng phục vụ xưa kia như Dục Mỹ, Ba Ngòi và đặc biệt là 
Võ Đắt với một phái đoàn hùng hậu trên 50 người; hầu hết các xơ dòng Khiết Tâm Bình 
Cang đều có mặt. Đông nhất là giáo dân giáo xứ Cây Vông với đầy đủ các hội đoàn nghiêm 
chỉnh trong từng bộ đồng phục riêng. Ngoài ca đoàn Cây Vông còn có đội kèn của giáo xứ 
Thanh Hải của cha Mai Tính, cựu Sao Biển 59. Công tác tổ chức thật chu đáo bài bản từ 
ngoài vào trong nhà thờ. Đúng là có bàn tay của cha Hứa, cựu Sao Biển 60. 
Sau Thánh lễ, hai vũ khúc vui nhộn và sinh động do các em thiếu nhi Cây Vông trình diễn 
cộng với tiếng kèn hùng hồn của đội kèn Thanh Hải làm cho không khí vỡ òa trong niềm 
hân hoan cảm tạ Thiên Chúa về mọi ơn lành mà Người đã ban cho giáo dân Cây Vông 
cũng như một số giáo xứ khác qua trung gian của cha Benoit trong 50 năm linh mục. 
Tiếp theo lời chúc mừng cảm tạ thấm đượm nghĩa tình của ông chủ tịch Ban hành giáo Cây 
Vông, cha Benoit đã đáp từ với những lời nói mộc mạc chân tình xen lẫn dí dỏm, có lẽ ngài 
muốn che giấu những giọt nước mắt rưng rưng sắp rơi trong một buổi lễ ấm cúng chan hòa 
yêu thương như thế này. 
Trước khi tiến hành bữa tiệc mừng, hai Đức Cha địa phận đã mở sâm banh chúc mừng cha 
Benoit. Những tiếng vỗ tay rào rào của trên 500 khách mời như muốn làm vỡ cả nhà xứ 
Cây Vông. Được biết toàn bộ chi phí cho lễ Kim Khánh này là hồng ân của Đức giám mục 
địa phận Nha Trang và giáo xứ Cây Vông. Chính cha Benoit cũng không ngờ có một ngày 
như thế này. 
Được biết Cha Benoit Nguyễn Công Phú thụ phong linh mục tại Paris ngày 29 tháng 6 năm 
1959. Ngài về Việt Nam năm 1964 và đã kinh qua các chức vụ trong giáo phận như giáo sư 
kiêm quản lý Tiểu chủng viện Sao Biển Nha Trang, phụ trách các chủng sinh du học tại 
trường Thiên Hựu Huế, linh mục chánh xứ tại các giáo xứ Dục Mỹ, Ba Ngòi, Võ Đắc… và 
sau cùng là Cây Vông. Do tình trạng sức khỏe, ngài được Đức Cha địa phận cho phép nghỉ 
dưỡng ở nhà an dưỡng linh mục tại Hòn Chồng gần ba năm nay. 
Năm mươi năm linh mục của ngài là 50 năm quên mình, khiêm tốn, hi sinh phục vụ dân 
Chúa, 50 năm xây dựng từ thánh đường cho đến trường học và phòng giáo lý. Thánh 
đường bề thế và hoành tráng của giáo xứ Cây Vông là một trong số những thánh đường 
nhất nhì của giáo phận Nha Trang, công trình này là công sức của cha Benoit và giáo dân 
Cây Vông. 
Cầu chúc cho cha mãi mãi là linh mục của Chúa Kitô. 
  Kim Ngân 59

 6. Họp mặt hằng năm Cựu Sao Biển SGPC.

Đánh dấu 10 năm anh em Sàigòn & Phụ cận gặp gỡ
Và 10 năm tập san Tâm Tư Sao Biển phát hành,  cuộc họp hằng năm 2009 sẽ được tổ chức 
đặc biệt:
Tại nhà anh Nguyễn Hữu Hoàng, số 4242 Phước Tân, phường Tân Hưng, thị xã Bà Rịa.
Thời gian : từ 8 giờ 30 đến 15 giờ ngày 12/7/2009.
Rất mong anh em trong vùng về tham dự đông đủ và hân hạnh được đón tiếp anh em cựu 
Sao Biển từ khắp nơi đến chung vui.
Ant.Nguyễn Hữu Hoàng (60)



Lời tạ

- Như thường lệ, TTSB 2010 sẽ phát hành vào dịp gặp mặt (hè năm 2010) của anh 
em cựu Sao Biển vùng SGPC.
Chủ đề : tự do
Rất mong đón nhận được bài vở, hình ảnh của anh em cựu Sao Biển, các mẹ bề trên 
và các SBC khắp nơi. Quí anh em có thể viết dưới nhiều thể loại: thơ, văn, bút ký, 
hồi ký, tường thuật, phóng sự, chuyện ngắn… và gởi về nhóm thực hiện TTSB: 
nguyenvansb@gmail.com hoặc congkhanh05@gmail.com.
 
- TTSB 2009 (số 12) xin chân thành cám ơn anh Nguyễn Long Định 61, anh 
Nguyễn Trọng Tôn 60, anh cựu trưởng ban tổ chức HNSB 08, anh Trần Văn Quý 65 
và 2 người anh em (xin được dấu tên) đã giúp chúng tôi hoàn thành tập san này.

Hẹn ở TTSB 2010

                                                                     Nhóm thực hiện TTSB 2009

mailto:congkhanh05@gmail.com
mailto:nguyenvansb@gmail.com
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Mười năm Cựu Sao Biển Sàigòn & Phụ cận (SGPC) hình thành,
10 năm Tâm Tư Sao Biển (TTSB) đồng hành. 

Nhúm men đầu tiên ngồi trên thềm nhà thờ Tân Định đưa
những cặp mắt dáo dác  tìm kiếm, mời gọi, chờ đón. Với 5 anh em
vùng Phụ cận, 6 anh em Sàigòn cùng một người anh em hải ngoại
họp thành một bàn tiệc 12 cho những quyết định táo bạo: tổ chức
một cuộc họp mặt tại Bà Rịa (hè 1999) và phát hành tập san Ký ức
Sao Biển 1999, tiền thân của TTSB.

…Nhóm anh em cựu Sao Biển SGPC ngày càng lớn thêm, cho
đến hôm nay nhìn vào danh sách đã thấy được con số 6 ở hàng
chục. Với 106 trang của 80 ấn bản Ký ức ban đầu đã phải in ra 200
ấn bản cho kỳ phát hành trong buổi họp mặt lần thứ 2 mở rộng
(với anh em Sao Biển Hàm Tân, Phan Thiết, Nha Trang) vào năm
2000 tại nhà thờ Huyện Sĩ Sàigòn. 

10 lần anh em cựu Sao Biển SGPC luân phiên họp mặt, 10 lần
TTSB đến với anh em như những món quà khơi đầy kỷ niệm.

Anh em cựu Sao Biển SGPC cùng với tập san TTSB cũng chỉ là
nhịp cầu tạm thời cho sự nối kết của anh em Sao Biển khắp nơi.

Kỷ niệm 10 năm anh em Sao Biển SGPC gặp nhau, 10 năm tập
san TTSB ra đời đánh dấu một chặng đường chia sẻ tâm tình của
những người con cùng Mẹ Sao Biển không chỉ gói gọn trong anh em
vùng Sàigòn & Phụ cận mà mong trải rộng khắp nơi.

Nhóm thực hiện 

Lời ngỏ
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Nhúm men ở thềm nhà thờ Tân Định, Sàigòn

Họp mặt SGPC lần I ở nhà Thanh
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Họp mặt SGPC lần II ở nhà thờ Huyện Sĩ

Họp mặt SGPC lần II ở nhà thờ Huyện Sĩ
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Họp mặt SGPC lần I ở nhà anh Hoàng

Hôi ngộ toàn CSB 2008 tại đại chủng viện Sao Biển
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Tiếng gió thổi rì rào sóng nước
Ân tình xưa nhịp bước tứ phương
Mẹ ơi! dẫu có dặm trường

Thân thương ấp ủ mái trường ngày xưa
Ước mong sao ngày qua tháng lại

Sống với đời còn mãi thân thương
Anh em có Mẹ dẫn đường
Oai nghi Mẹ đứng cuối đường đợi mong

Bao sóng gió biển đời xô tới
In hình hài bóng Mẹ nơi con
Êm đềm suối mát cỏ non
Nước Trời quê ấy mẹ con sum vầy

3/5/09

một tên gọi
Hoàng Trung
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Mười năm tức 1/10 thế kỷ, hoặc 1/5 của 50 năm. Thời gian
này, thật quá ít, nhưng đối với anh em cựu Sao Biển Sàigòn
và Phụ cận (CSB SGPC), đã đánh dấu một bước mới: gần

gũi và thân tình.
10 năm chỉ là một thời gian ngắn ngủi có những bước thăng

trầm, những bất đồng ý kiến, nhưng anh em chúng ta đã không
dừng lại mà vẫn luân phiên tiếp tục những buổi họp mặt thường
niên, năm nay chỗ này, năm sau chỗ kia không đứt đoạn.

Từ năm 1999 lưa thưa trên chục anh em, dần dần chúng ta tìm
lại được những gương mặt già hơn hoặc trẻ hơn để rồi đến năm
2009 này, con số anh em gốc nhà Sao Biển đi “tha phương cầu thực”
ở ba vùng Sàigòn, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh phía Tây
Nam tăng lên rất nhiều. Thật là quý hóa khi chúng ta tìm đến nhau,
gặp gỡ chuyện vãn, chia sẻ ngọt bùi đắng cay sau những năm tháng
xa cách như cảnh đoàn tụ của các thành viên trong một gia đình.

Trước tiên chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Sao Biển đã
giúp chúng ta tìm đến với nhau qua cách này hay cách khác. Đến
với nhau để ôn lại những kỷ niệm xa xưa dưới mái trường Tiểu
Chủng Viện (TCV) hoặc chỉ để uống mội vài ly bia, nhấp một vài cốc
rượu: tất cả cũng chỉ vì chúng ta cùng là con của một Mẹ Sao Biển.
Hội ngộ 08 vừa rồi mừng tuổi Mẹ và gia đình tròn 50 năm đã nói lên
những gì mà chúng ta ấp ủ và mơ ước từ lâu. Tạ ơn Thiên Chúa và
Mẹ vì các Ngài đã giúp chúng ta có dịp về tri ân các ân sư, gặp gỡ
anh em từ khắp năm châu bốn bể về sum họp thăm lại mái trường
xưa, thầy cũ và bạn bè.

10 năm nhìn lại
Hoàng SB60
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Kỷ niệm 10 năm sinh hoạt của anh em CSB SGPC, chúng ta
không quên những anh em đã bỏ công sức để liên lạc và tạo đủ mọi
điều kiện cho anh em gặp nhau, làm cái đà cho những buổi sinh
hoạt hàng năm trong suốt 10 năm qua. Những Hoàng Trung 59,
Simon Cường 61-60, Nguyễn Quang Vinh 61, Nguyễn Văn Cẩm 62,
Nguyễn Thế Hùng 62, Trần Công Khanh 67… và những anh em
khác đã tìm đủ mọi cách để quy tụ tất cả anh em sống rải rác trong
ba vùng trên. Nhờ thế nhóm SGPC mới có được những buổi sinh
hoạt như ngày hôm nay. Anh em, tuy ở những vùng cách xa hai địa
phận gốc, lại có số đông đáng kể và những hoạt động đi bước trước.
Tập san Tâm Tư Sao Biển (TTSB), mặc dù gặp nhiều khó khăn
trong từng khoảnh khắc, thế nhưng vẫn được phát hành hằng năm,
thậm chí có năm thêm một số vào dịp Tết nữa (Xuân 05). Điều này
nói lên đúng tinh thần của câu nói “mưu sự tại nhân, thành sự tại
thiên”. Nói như thế, không phải cố ý phủ nhận những đóng góp
quý báu của tất cả anh em trong và ngoài nước đã sẳn sàng góp sức
vun trồng nó.

Anh em đã có lòng, lẽ nào để cho nó bị èo uột mai một. 
Thay mặt anh em CSB SGPC, nhóm thực hiện TTSB, xin trân

trọng cám ơn những đóng góp vật chất cũng như tinh thần của tất
cả anh em CSB khắp nơi trong thời gian qua cho tập san này…

Nhìn lại chặng đường 10 năm. Kẻ đi, người ở lại. Số anh em tìm
lại được trong vùng tăng thêm, nhất là những anh em lớp trẻ, qua
tập san, qua trang web TTSB và các anh em cùng lớp, cùng quê giới
thiệu về anh em CSB SGPC. Thương tiếc cho những anh em đã qua
bên kia thế giới quá sớm như Nguyễn Minh Châu (61) ở Xuân Lộc
Đồng Nai, một trong những người đến đầu tiên; Mai Ngọc An (69)
ở Võ Đắt, Nguyễn Huy Chương (70) ở Bảo Lộc chưa được một lần
gặp anh em. Dù thế, anh em trong lớp vẫn giữ liên lạc với thê tử của
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họ, đặc biệt trong HN 08 vừa qua, đã cố tạo điều kiện để họ cùng về
tham dự cho dù không có mặt của đức lang quân.

Đó là những ưu điểm mà chúng ta có thể nhìn thấy được.Tuy
nhiên vẫn còn có những khiếm khuyết, nhất là khi anh em gặp gỡ
nhau, anh em thường trách cứ nhau, phê bình nhau, có khi để xây
dựng, nhưng cũng có khi vì tự ái về điều này điều nọ. Thêm vào đó,
nồng độ của rượu bia làm cho anh em khó tự chủ khi đưa ra những
lời phát biểu không tế nhị, sát phạt, nghi ngờ nhau về những chuyện
không đâu. Có những sự mất mát người thân trong gia đình, nhưng
vì thông tin chậm hay do đường sá xa xôi, anh em không cập nhật,
thậm chí không được tin, làm cho anh em khổ chủ búc xúc. Điều
này đã có lần anh em xin lỗi nhưng chưa thỏa đáng được, làm cho
những anh em này phải phật lòng.

Về vấn đề tài chánh, thật tế nhị! Xưa nay, anh em sinh hoạt
không có niên liễm hằng năm, chỉ bỏ giỏ tùy hỉ theo cách của hội
viên Legio. Đã có tổ chức họp mặt, tất nhiên phải tốn kém, năm nào
cũng bù lỗ. Chính vì thế trong lần họp mặt tất niên ngày 1/1/2009
vừa qua, anh em đã nhất trí đóng niên liễm dùng vào việc chia sẻ
đối với những anh em bị hoạn nạn trong vùng hay ngoài vùng khi
cần. Trong lần họp mặt sắp tới, vào mùa hè năm nay, thiết tưởng
chúng ta nên bàn tiếp để có một giải pháp hợp lý hơn…

Số anh em đi họp mặt hàng năm dường như giảm đi rất nhiều.
Có nhiều lý do chúng ta có thể nắm bắt được: bất mãn, điều kiện gia
đình, bận bịu công việc, v.v… Tuy nhiên việc này đã được phân
minh rõ ràng, đã được khẳng định từ trước. Đây là một vườn chơi,
anh em tham gia hay không, đó là quyền tự do của anh em. Tưởng
rằng sau Hội ngộ 08 tại Nhatrang, anh em có nhiều phấn chấn tích
cực hơn, nhưng dường như sau cái tột đỉnh của hội ngộ, mọi thứ
đổ sụp xuống, bằng phẳng… Không hiểu lý do tại sao? Thêm được
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một số anh em mới tìm lại được, nhưng lại mất một số anh em. Có
lẽ khi nhìn lại 10 năm sinh hoạt, chúng ta cũng nên đặt lại vấn đề
và tìm ra giải pháp để khắc phục. Anh em vẫn tự hào là con cùng
Mẹ Sao Biển, con cùng một nhà, nhưng vẫn có những bất đồng
chưa tháo gỡ được. 

Ước mong những ngày tháng còn lại, chúng ta có thể làm một
việc gì đó cụ thể và ý nghĩa để gắn chặt mối thân tình của những anh
em nhà Sao Biển: gặp gỡ, chia sẻ, thông cảm, vun trồng ơn thiên
triệu và giúp nhau thăng tiến để thế hệ mai sau con cháu chúng ta
có thể theo đó tiếp nối cuộc hành trình mà chúng ta đã đi qua.

Theo khảo sát, số anh em SB đang dùng Internet hiện giờ vẫn
còn khiêm tốn. Hầu như chỉ có một số ít anh em trong vùng có được
phương tiện này. Đúng là một thiếu sót lớn. Anh em không nắm rõ
tình hình liên quan và các thông tin khác. Vì không trực tiếp nghe
qua mạng, chỉ nghe nói lại qua miệng, thông tin nhiều khi bị bóp
méo, không đúng sự thật, tạo ra những hiểu lầm; thậm chí có anh
em than phiền về sự phân biệt nhóm này nhóm kia, người này được
chiếu cố, người kia không, v.v.

Nhìn lại 10 năm sinh hoạt, xin viết lên những dòng tâm sự này,
không phải để phê bình chỉ trích, không phải vì bi quan cũng không
phải vạch lá tìm sâu hay châm dầu vào lửa, nhưng là để ôn cố tri
tân, rút ra những kinh nghiệm, những thiếu sót trong 10 năm qua
và tìm ra một hướng sinh hoạt tốt hơn trong tương lai.

Cầu xin Mẹ Sao Biển luôn đồng hành và hướng dẫn anh em
chúng ta đi đúng hướng đã vạch ra bởi vì Mẹ chính là Ánh Sao Mai
luôn chỉ đường cho chúng ta về bến an toàn. 

Bà Rịa ngày 1/5/2009 
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A/ Họp mặt thường niên
1. Ngày 3/7/1999: Họp mặt chính thức lần đầu tiên, buổi trưa

tại nhà anh Nguyễn Hữu Hoàng 60, Bà Rịa. Phát hành cuốn Ký Ức
Sao Biển 1999.

Buổi tối sinh hoạt tại nhà anh Hoàng Thanh 61, Xuân Sơn, Bà
Rịa Vũng Tàu.

Ngày 4/7/1999: Tân gia nhà anh Nguyễn Minh Châu 61, Xuân
Lộc, Đồng Nai.

2. Ngày 15/7/2000: Họp mặt tại nhà anh Nguyễn Văn Cẩm 62,
nhà thờ Huyện Sĩ, Sàigòn. Phát hành Tâm Tư Sao Biển 2000. Tên
tập san Tâm Tư Sao Biển bắt đầu từ đây.

.3. Ngày 1/7/2001: Họp mặt tại nhà anh Simon Nguyễn Văn
Cường 61, Bình Chánh, Sàigòn. Phát hành TTSB 2001. 

4. Ngày 6/7/2002: Họp mặt tại nhà anh Cao Đức Thắng 67,
Xuân Sơn, BRVT. Phát hành TTSB 2002.

5. Ngày 29/6/2003: Họp mặt tại nhà anh Lưu Văn Học 63, Xuân
Bình, Long Khánh, Đồng Nai. Phát hành TTSB 2003. 

Dịp này anh em đã đề cử anh Nguyễn Hữu Hoàng 60 làm thủ chỉ
thay anh Hoàng Trung 59 đi định cư ở Mỹ (2001).

Nhật ký họp mặt 
CSB Sàigòn & phụ cận

Hoàng Châu 60 ghi chép 
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6. Ngày 4/7/2004: Họp mặt tại nhà anh Phạm Văn Phương 65,
Kẻ Sặt, Biên Hòa. Phát hành TTSB 2004.

7. Ngày 26/6/2005: Họp mặt tại quán Dương Tửu (nhà của
Đậu Hiệu 65, chủ quán là anh Nguyễn Vĩnh Khang 65, Suối Nghệ.
Phát hành TTSB 2005.

8. Ngày 18/6/2006: Họp mặt tại nhà anh Trần Văn Cư 63, Lộc
Hòa, Thống Nhất, Đồng Nai, dịp lễ thành hôn con trai cua anh chị
Liên Cư. Phát hành TTSB 2006

9. Ngày 10/7/2007: Họp mặt tại nhà anh Nguyễn Lương Thiện
70, Bình Tân, Sàigòn. Phát hành TTSB 2007.

10. Ngày 30/7-1/8/2008: Hội ngộ Sao Biển tại Nha Trang. Phát
hành tập ảnh: ½ Thế kỷ Sao Biển qua ảnh (TTSB số 11). 

11. Ngày 1/1/2009: Họp mặt tân niên tại nhà anh Lê Sơn Hà 74,
Tân Bình, Sàigòn. Kỷ niệm 20 năm hôn phối của anh chị Hà-Thoa.

B/ Những dịp gặp gỡ chia sẻ trong vùng
Ngoài ra còn có những cuộc họp mặt thăm dò cho việc hình

thành CSB SGPC: 
- Năm 1992 tại cư xá Thanh Đa, nhà anh Nguyễn Thế Hùng 62. 
- Tại nhà anh Trần Văn Bồng 61, tháng 10/1998 và
- Tại nhà anh Nguyễn Văn Cẩm 62, tháng 10/1998, dịp rev

Nguyễn Quang Vinh 61 về thăm gia đình; anh em có mặt đã đi tới
một quyết định đặt tên cho nhóm: Cựu Sao Biển Sàigòn & Phụ cận,
mỗi năm họp mặt chính thức một lần vào khoảng cuối tháng 6
hoặc đầu tháng 7.

Vào những dịp tang hôn và đặc biệt khác, anh em cũng đã về
sum họp chia sẻ, dù ít dù nhiều.

1. Hỷ
- Mùng 6 Tết 1999: 20 năm hôn phối anh chị Liên Cư 63, Lộc
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Hòa, Đồng Nai.
- 14/7/2001: Vu quy Trưởng nữ của Hoàng Văn Khánh 62, Xuân

Lộc, Đồng Nai.
- 10/8/2001: Vu quy thứ nữ của Đậu Hiệu 65, Suối Nghệ, Bà Rịa.
- 1/2/2002: Vu quy Hải Yến, trưởng nữ của Nguyễn Vĩnh Khang

65, Suối Nghệ
- 12/5/2002: Vu quy trưởng nữ của Lưu Văn Học 63, Xuân Lộc.
- 9/4/2003: Thành hôn Duy Nhã, con trai của Hoàng Văn Khánh

62, Xuân Lộc
- 10/6/2003: Vu quy Mông Triệu, con gái của Simon Cường 61,

Sàigòn
- 25/10/2003: Vu quy Kim Vy, trưởng nữ của Nguyễn Đăng Khoa

tức Hườn 61.
- 13/11/2003: Vu quy Hoàng Huyền, con gái của Đậu Hiệu 65,

Suối Nghệ.
- 10/1/2004: Vu quy Mai Thảo, con gái của Lưu Văn Học 63,

Xuân Lộc.
- 4/2008: Vu quy con gái của Trần Văn Bồng 61, Sàigòn
- 20/8/2008: Thành hôn Sinh Nhựt, con trai của Nguyễn Lương

Thiện (70), Sàigòn.
- 15/10/2008: Thành hôn con trai của Nguyễn Văn Hóa 67, Võ

Đắt, Bình Thuận.
- 25/10/2008: Vu quy con gái của Phạm Văn Phương 65, Kẻ Sặt,

Biên Hòa.
- 18/4/2009: Vu quy Đan Thùy, con gái của Lưu Văn Học 63,

Xuân Lộc.
- 26/4/2009: Thành hôn Duy Bảo, trưởng nam của Nguyễn

Minh Châu 61, Xuân Lộc.
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2. Bi (Tang)
- 5/2000: thân phụ Nguyễn Quang Vinh 61, Nha Trang
- 26/6/2000: nhạc mẫu Trần Công Khanh 67, Sàigòn.
- 21/7/2000: thân mẫu Phùng Kim Tiên 61, Nha Trang.
- 12/9/2000: thân mẫu rev Hoàng Văn Khanh 59 và Hoàng văn

Khánh 62, Xuân Lộc, Đồng Nai.
- 2/4/2001: thân phụ Nguyễn Thế Hùng 62, Sàigòn.
- 10/5/2001: Nguyễn Huy Chương 70, Bảo Lộc.
- 2/5/2002: thân mẫu Nguyễn Ngọc Phượng 61, Phước Thiện,

Phan Rang.
- 19/7/2002: Nguyễn Minh Châu 61, Xuân Lộc, Đồng Nai.
- 19/1/2003: rev Trần Xuân Lai, Sàigòn.
- 18/5/2003: thân mẫu Nguyễn Văn Cẩm 62, Bình Tuy.
- 23/3/2003: thân mẫu Lê Quang Hương 66, Bình Tuy.
- 20/4/2003: thân phụ Nguyễn Văn Hóa 67,Võ Đắt.
- 21/5/2003: ĐGM Nguyễn Văn Nho, Sàigòn, Nha Trang.
- 6/1/2004: thân phụ Nguyễn Minh Châu 61, Xuân Lộc,

Đồng Nai.
- 27/1/2004: cháu Nhân Ái, con gái của Nguyễn Thế Hùng 62,

Sàigòn.
- 9/3/2004: thân phụ Đậu Hiệu 65, Ban Mê Thuột.
- 12/4/2004: cháu Thiên Ân, con trai của Phan Kim Cương 66,

Sàigòn.
- 4/10/2004: thân mẫu Rev Hoàng Văn Khanh 59 và Hoàng Văn

Khánh 62, Xuân Lộc.
- 22/11/2004: thân mẫu Lưu Hồng Điệp 61, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.
- 29/6/2005: thân phụ Hoàng Thái Học 63, Bình Tuy.
- 23/7/2005: rev Đinh Văn Hoành 64.
- 26/1/2006: thân phụ Nguyễn Lục Khoa 67 và Nguyễn Lục Thi
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70, Thanh Điền.
- 20/4/2006: thân phụ Rev Hoàng Văn Khanh 59 và Hoàng Văn

Khánh 62
- 31/5/2006: thân mẫu Nguyễn Đình Quang 62,Vinh Lưu,

Phan Thiết.
- 21/6/2006: thân mẫu Cao Đức Thắng 67, Thọ Tràng, Phan Thiết.
- 16/9/2006: rev Hoàng Kim Đạt, Phan Rang.
- 19/2/2007: thân mẫu Hoàng Thanh 61, Thọ Tràng, Phan Thiết.
- 6/4/2007: nhạc mẫu Đậu Hiệu 65, Suối Nghệ.
- 6/5/2007: nhạc phụ Đậu Hiệu 65, Suối Nghệ, Bà Rịa.
- 12/5/2007: nhạc mẫu Hoàng Ngọc Quang 62, Sàigòn.
- 24/7/2008: thân phụ Phạm Tiên 70, Sàigòn.
- 14/8/2008: nhạc phụ Cao Đức Thắng 67, Xuân Sơn,
- 12/2008: thân mẫu Nguyễn Xuân Phượng 65, Cam Ranh. 
- 20/5/2009: cháu Nguyễn Tiến Dũng, con trai của Nguyễn

Đăng Khoa 61, BRVT
Requiescant in pace!

3. Những dịp gặp gỡ khác
- 8/3/2001: 25 năm hôn phối của anh chị Nguyễn Văn Cẩm

62, Sàigòn.
- 27/6/2003: 25 năm hôn phối của anh chị Đỗ Bắc Du 65,

Sàigòn.
- 25/10/2003: gặp gỡ Hoàng Xuân Lý 65 từ Mỹ về Sàigòn.
- 5/11/2003: rev Nguyễn Chí Linh về nước 
- 11/2003: tân gia nhà Hoàng Văn Khánh 62, Xuân Lộc, Đồng

Nai.
- 27/1/2004: 25 năm hôn phối của anh chị Liên Cư 63.
- 26/8/2004: mừng Tân giám mục Nguyễn Chí Linh 62- 61, trụ
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sở Thanh Hóa tại Sàigòn.
- 17/7/2005: giỗ 3 năm Nguyễn Minh Châu 61, Xuân Lộc.
- 22/7/2005: 40 năm lớp 65 tại giáo xứ Phú Lâm của rev Nguyễn

Văn Khẩn 65
- 8/2005: gặp gỡ anh Nguyễn Tý Hà Dừa 58 từ Mỹ về thăm. 
- 11/8/2005: gặp gỡ Nguyễn Văn Hòa 62-63 từ Pháp và Long 64

từ Canada về thăm anh em SGPC. 
- 2/2006: gặp anh Nguyễn Đăng Khoa 59 từ Úc về thăm.
- 4/2006: giỗ 3 năm rev Trần Xuân Lai tại nhà Trần Văn Bồng

61, Sàigòn.
- 20/7/2006: giỗ 3 năm rev Đinh Văn Hoành 64 tại nhà thờ cây

số 23 của rev Hoàng Minh Hùng. 
- 10/7/2007: giỗ rev Trần Khánh Thành 61, Sàigòn
- 1/1/2009: 20 hôn phối của anh chị Hà Thoa, Sàigòn.
- 27/5/2009: 20 năm hôn phối chị Nguyễn Ngọc Tuấn 74 tại

Bình Dương.



tâm tư sao biển 21

chuyện xưa
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SAO con chưa về thăm trường cũ!
BIỂN vắng hàng dương, vắng người thân
SAO khuya lẻ bóng trăng cô độc.
BIỂN Mẹ trùng dương nhớ ngút ngàn...

SAO con chưa ghé chỗ trường xưa!
BIỂN vẫn chờ con... quán nắng trưa
SAO thuyền ai đó quên bến cũ !
BIỂN cứ đợi mong sóng vỗ bờ...

SAO trời vẫy gọi ánh hừng đông
BIỂN thả trôi đời gánh rêu phong
SAO đêm thầm đếm... ngày xa cách
BIỂN ngày hồi tưởng... đêm nhớ mong

SAO ta cố đợi năm mươi năm!
BIỂN sóng triều dâng lặng xoay vần
SAO đêm cứ lặn rồi lại mọc
BIỂN Mẹ đợi chờ mãi ngàn năm...

Cảnh Hương 72
Tâm sự
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Ngược dòng lịch sử, không lâu sau sắc chỉ Crescit Laetissimo
thành lập Giáo phận Nha Trang (5/7/1957), Đức cha Marcel
Piquet Lợi, giám mục tiên khởi giáo phận, đã chọn vùng đất

rộng khoảng 4 ha, sát bờ biển thuộc địa giới giáo xứ Thanh Hải để
làm nơi xây dựng Tiểu chủng viện Sao Biển. Lễ đặt viên đá đầu tiên
diễn ra vào ngày 19/3/1958. Đến ngày 15/9 năm đó, lớp chủng sinh
đầu tiên đã được thâu nhận và hằng năm đều có tuyển sinh lớp mới. 

Tiểu chủng viện Sao Biển (TCVSB), với bổn mạng Sinh nhật Đức
Trinh nữ Maria (8/9), là nơi huấn luyện các chủng sinh của các
lớp bậc trung học theo chương trình Pháp. Từ niên khóa 1967-1968,
vì thiếu giáo sư nên Đức cha Piquet đã gởi ba lớp đệ nhị cấp đi học
ngoài địa phận. Hai lớp première và seconde được gởi ra Huế, trú và
học tại trường Providence (Thiên Hựu), lớp terminale lên Đà lạt học
tại trường Adran. Từ niên khóa 1968-1969, TCV chuyển sang chương
trình Việt. Vì hoàn cảnh đất nước, TCVSB đã phải ngưng hoạt động
vào tháng 3/1975. Trong 17 năm hoạt động (1958-1975), con số
tiểu chủng sinh Sao Biển nhập học được ước tính khoảng 870 người,
dưới sự chăm sóc của 6 vị giám đốc kế tiếp nhau. Đó là các cha
Joseph Clause Cố Hồng (1957-1959), cha Pierre Jeanningros Cố Vị

Từ Tiểu chủng viện đến 
Đại chủng viện Sao Biển 
Nha Trang

Gioan Bosco Cao Tấn Phúc, ĐCV Sao Biển 
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1959-1964), cha Giuse Nguyễn Công Nghị (1964-1966), cha Antôn
Hồ Ngọc Hạnh (1966-191967), cha Phêrô Nguyễn Quang Sách
(1967-1972) và cha Phanxicô Assisi Nguyễn Tôn Sùng (1972-1975).
Trong số khoảng 870 cựu tiểu chủng sinh Sao Biển, cho đến nay đã
có được 2 Giám mục, 66 linh mục, 2 phó tế vĩnh viễn và 2 tu sĩ
không có chức linh mục.

Ngoài ra, do nhu cầu và thời cuộc, Đức cha Phanxicô Xaviê
Nguyễn Văn Thuận, vị giám mục thứ hai của giáo phận, đã cho xây
cất tại số 10 đường Nguyễn Tri Phương Đà Lạt, một chủng viện để
tiếp nhận các tiểu chủng sinh của 3 lớp đệ nhị cấp chương trình
Pháp (première, seconde và terminale) từ niên khóa 1970-1971. Cơ
sở này được mang tên chủng viện Chúa Chiên Lành với vị giám đốc
đầu tiên là cha Gioan Baotixita Hoàng Kim Đạt.

Năm 1971, cùng với dự án chia giáo phận Nha Trang thành 2 giáo
phận, trong đó Bình Thuận và Bình Tuy thành một giáo phận mới,
Đức cha Phanxicô Xaviê đã chọn trường trung học Tinh Hoa tại quận
Hàm Tân, tỉnh Bình Tuy, làm cơ sở cho chủng viện Tinh Hoa.

Vào mùa hè năm 1969, Đức cha Phanxicô Xaviê còn cho mở Văn
phòng Thiên triệu trong khuôn viên Toà giám mục để qui tụ các
chủng sinh tu muộn. Từ niên khoá 1970-1971, văn phòng Thiên
triệu được đổi tên thành chủng viện Truyền Giáo; đó là tiền thân của
chủng viện Lâm Bích sau này (từ năm 1971 tên gọi của chủng viện
được đổi theo tên phiên âm của Đức cha Lambert de la Motte nhân
dịp kỷ niệm 300 Đức cha tiên khởi của Đàng Trong tới Nha Trang).

Vào đầu tháng 5/1975, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, vị giám
mục thứ ba của giáo phận đã triệu tập các đại chủng sinh Nha Trang
trước đó được gửi đi tu học tại các đại chủng viện Xuân Bích Huế và
Đà Nẵng, Giáo hoàng học viện Piô X Đà Lạt, chủng viện Chúa Chiên
Lành tại Đà Lạt, chủng viện Lâm Bích về Tiểu chủng viện Sao Biển
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và nâng chủng viện này thành Đại chủng viện Sao Biển.
Đại chủng viện Sao Biển (ĐCVSB) được khai sinh từ đó, với vị

giám đốc lúc bấy giờ là cha Phêrô Nguyễn Văn Nho. Số chủng sinh
được quy tụ về có tất cả 29 thầy thần học và 4 thầy triết học. Song
song với ĐCVSB tại Thanh Hải, còn có sự xuất hiện của một số trung
tâm khác để quy tụ các chủng sinh muốn tiếp tục ơn gọi linh mục
như: trung tâm Phước Đức và Tấn Tài tại giáo hạt Ninh Thuận,
trung tâm Hoà Yên tại giáo hạt Cam Ranh. Tại cơ sở chính, Đại
chủng viện Sao Biển tiếp tục sinh hoạt cho đến ngày 1/6/1979. Do
tình hình thời cuộc lúc bấy giờ, chính quyền tỉnh Phú Khánh đã
tiếp thu và giải tán ĐCV. Các cha giáo, các đại chủng sinh được phân
tán về các giáo xứ để làm việc mục vụ. Riêng cha giám đốc và 7
thầy được chuyển về giáo xứ Hà Dừa, thuộc xã Diên Thạnh, huyện
Diên Khánh.

Đến tháng 5/1980, Tòa giám mục Nha Trang nhận được thông
tư của Thủ tướng Chính phủ về việc cho mở lại các Đại chủng viện
tại Việt Nam, trong đó có Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang. 

Ngày 4/12/1991, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa ký nhận
trường Lê Thanh Liêm, tại số 60 đường số 9, phường Phước Hải,
thành phố Nha Trang (nay là 60 đường Lý Nam Đế, phường Phước
Long) và đến ngày 31/12/1991, Đức cha Phaolô đồng thời cũng là
vị Giám đốc tiên khởi của ĐCVSB tại cơ sở mới, đã long trọng tuyên
bố khai giảng, chính thức đưa ĐCVSB sinh hoạt trở lại. Đây là mốc
quan trọng đánh dấu một giai đoạn mới trong việc khôi phục và
phát triển Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang.

Ngày 21/4/1992, Đức cha Phaolô chủ sự nghi thức tuyên xưng
đức tin và thánh lễ khai giảng khoá đầu tiên của ĐCVSB, gồm 30
thầy của 3 giáo phận Nha Trang, Qui Nhơn và Buôn Ma Thuột.

Ngày 17/6/1993 được chọn làm ngày đặt viên đá đầu tiên. Sau
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gần 3 năm xây dựng, ngày 11/4/1996, Đức cha Phaolô đã long trọng
chủ sự lễ khánh thành, chính thức đưa công trình vào hoạt động,
gồm có 3 khối nhà lớn với diện tích sử dụng lên đến 14.050 m², có
khả năng tiếp nhận khoảng 200 người gồm chủng sinh, ban giám
đốc, các giáo sư và bộ phận phục vụ.

Để điều hành ĐCV Sao Biển các Giám mục của ba giáo phân có
liên hệ với ĐCV đã có những quyết định sau đây:

1. Ban Giám đốc: được ủy thác điều hành chủng viện và huấn
luyện đào tạo các chủng sinh, với tôn chỉ là đồng hành cùng các
chủng sinh nhằm giúp các ứng sinh linh mục có thể được đào tạo
và tự đào tạo. Hiện nay (2008) Ban Giám đốc gồm 9 linh mục của
Giáo phận Nha Trang và Buôn Ma Thuột.

2. Ban Giáo sư: ngoài các cha giáo (triều và dòng) của giáo phận
Nha Trang, còn có các cha giáo đến từ các giáo phận Huế, Qui Nhơn,
Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Kontum, Phan Thiết... Niên khóa 2007-
2008, ban giáo sư gồm 32 linh mục và 2 giáo sư ở ngoài đời.

3. Về việc tuyển sinh: theo quy định của nhà nước, cứ 2 năm một
lần, Đại chủng viện Sao Biển tiếp nhận chủng sinh thuộc ba giáo
phận: Nha Trang, Qui Nhơn và Buôn Ma Thuột trên địa bàn 8 tỉnh
miền Trung. Bắt đầu từ niên khoá 2007-2008, ĐCV có thể tuyển sinh
hàng năm.

4. Ban Phục vụ: theo yêu cầu của Ban Giám đốc, hội dòng Khiết
Tâm Đức Mẹ Nha Trang đã đảm nhận công tác phục vụ cùng với
một số anh chị em giáo dân tự nguyện cộng tác.

Chương trình đào tạo ứng sinh linh mục kéo dài trong 6 năm (2
năm Triết học và 4 năm Thần học) và nhằm 4 chiều kích: nhân
bản, tâm linh, trí thức và mục vụ. Ngoài ra, các chủng sinh cũng
được sai đi thực tập mục vụ tại các giáo xứ trong thời gian 1- 2 năm
để thu thập, trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tế về các



28 tâm tư sao biển

chiều kích đã được thụ huấn.
Xét về thành quả, từ ngày chính thức hoạt động trở lại cho đến

nay, Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang đã khai giảng được 9 khóa
học chính quy với 290 học viên thuộc 3 giáo phận Nha Trang, Qui
Nhơn và Buôn Ma Thuột. Trong số 290 học viên đó, có 182 đã tốt
nghiệp và 108 đang tu học. Trong số 182 học viên đã tốt nghiệp, 142
đang là linh mục quản xứ hay phó xứ, và 24 đang thực tập mục vụ
tại các giáo xứ, chờ ngày thụ phong linh mục. 

Ngoài những khoá chính quy, Đại chủng viện Sao Biển còn tổ
chức 3 Khóa bổ túc thần học đặc biệt (2 năm) cho các chủng sinh
lớn tuổi của các giáo phận tại Việt Nam. Đó là: khóa 1 (1993-1995),
khóa 2 (2004-2006), và khóa 3 (2007-2009) cho các linh mục,
chủng sinh của nhiều giáo phận trong cả nước. Khóa 1 và 2 đã có
112 linh mục tốt nghiệp. 

Trong số các giáo sư của Đại chủng viện Sao Biển, có những vị
đã được Tòa Thánh tín nhiệm nâng lên hàng Giám mục như Đức
cha Phêrô Nguyễn Văn Nho (Nha Trang), Đức cha Giuse Nguyễn
Tích Đức (Buôn Ma Thuột), Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn (Qui
Nhơn), Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh (Thanh Hoá), và Đức cha
Giuse Võ Đức Minh (Nha Trang).

Nhằm nâng cao trình độ của ĐCV Sao Biển đối với các
đại học Công giáo quốc tế, từ những năm của thập niên
1990 Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà gởi một số linh
mục và tu sĩ đi du học tại Rôma, Pháp, Philippines, Hoa
Kỳ và Australia cũng như thăm dò khả năng liên kết với
đại học Giáo hoàng Urbaniana (Roma). Sau nhiều nỗ
lực đế đáp ứng một số yêu cầu cơ bản của đại học Urba-
niana, phân khoa thần học của ĐCV Sao Biển đã được
liên kết với Đại học giáo hoàng này, qua sắc lệnh số Prot.
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383/2008/2 của Bộ Giáo dục Công giáo ký ngày
16/4/2008 và qua Văn thư số Prot. 415/A/2008 của Đức
Ông Ambrogio Spreafico, Giám đốc, và Prot. 416/A/2008,
ký ngày 27/7/2008, của Cha Giáo sư Giuseppe Juliano,
Giám đốc về Học viện liên kết của Đại học Urbaniana.
Trong giai đoạn đầu, ĐCV Sao Biển với phân khoa thần
học liên kết với đại học giáo hoàng Urbaniana có thể cấp
bằng tú tài Thần học (Sacrae Theogiae Baccalaureatus -
Bachelor of Sacred Theology, tức là bằng cấp chứng nhận
hoàn tất chương trình thần học tổng quát để có thể được
thụ phong linh mục và làm việc mục vụ) cho chủng sinh
tốt nghiệp chương trình chính quy của ĐCV Sao Biển, theo
những yêu cầu về học vấn và kỳ thi kiểm tra mà Đại học
Urbaniana đề ra. Theo hướng dẫn của Đại học Urbani-
ana, ĐCV Sao Biển còn cần cải tiến một số yêu cầu về
việc phân phối chương trình và nhất là nâng cấp hơn nữa
về thư viện, để trong tương lai có thể thăng tiến về nhiều
mặt, vừa là một Đại chủng viện vừa là một phân khoa
thần học đào tạo những sinh viên linh mục đáp ứng được
nhu cầu của thời đại. 

Tin vui này đến trong Năm Thánh Kim khánh chủng viện Sao
Biển (1958-2008). Trong suốt 50 năm hình thành và phát triển,
chủng viện của giáo phận Nha Trang vẫn luôn mang danh hiệu
Sao Biển và được sự nâng đỡ hướng dẫn của Mẹ Maria, Mẹ là Sao
Bắc Đẩu cho đoàn con quy tụ dưới mái trường chủng viện Sao Biển.
Trong tâm tình tri ân cảm tạ, gia đình Đại chủng viện Sao Biển càng
phải nỗ lực hơn nữa “để tạ ơn cách xứng hợp Thiên Chúa là Đấng
rộng ban mọi ơn lành, vì hồng ân ngôi trường chủng viện được ban
cho Giáo phận Nha Trang vào năm 1958, thì trong thời gian tới kéo
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dài suốt Năm Thánh, sẽ cử hành các nghi lễ, thực hiện việc rao
giảng và học hỏi Lời Chúa, cũng như các sáng kiến đạo đức và đào
sâu giáo lý khác, nhờ đó mà cũng hy vọng sẽ có được bước tiến quan
trọng trong việc tuyển chọn, huấn luyện và hướng dẫn ơn thiên triệu
thích ứng được với thời đại” 
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Nhớ tới ngôi trường Sao Biển thân yêu là chúng ta nhớ đến
những người anh em Sao Biển, chờ mong cơ hội gặp lại
những người còn sống, ngậm ngùi thương tiếc những kẻ

không còn! 
Có ai trong chúng ta không một lần tưởng nhớ đến một nơi rất

thân thiết, một nơi đã từng làm cho chúng ta tự hào về nó, một nơi
có những kiện tướng xuất sắc làm cho các đội bóng bạn phải kinh
hồn bạt vía? Chắc không ai quên được tên tuổi của những anh em
đã từng làm mưa làm gió trên các sân cỏ của trường hạ sĩ quan Đồng
Đế, của trường Lasan, những Láng, Cầu, Thượng, Thanh, Thạnh,
Nước, Luận, Kinh, Nghi, v.v. Với tài năng sẵn có, lại tập dượt trên sân
cát khắc nghiệt ở Sao Biển thì ai có thể tranh lại họ trên sân cỏ?

Sân banh của Sao Biển có những cái để nhớ đời. Các lớp đàn
em sau này có bao giờ nghĩ đến những cái đau đầu mà các bọn đàn
anh lớp 58, 59, 60 phải đối phó không? Nhưng tôi vẫn tin là mỗi lớp
Sao Biển đều có những cảm nhận riêng về sân bóng và gai yết hầu. 

Khi các chú còn tạm học tại Tòa giám mục (TGM), muốn được
đá banh không phải dễ, anh em phải đi đến tận khu hỏa xa ở Mãi
Vồng mới có sân để đá và chỉ có sân trống vào chiều thứ tư, ngày

Những anh hùng sân cỏ 
Sao Biển!

Nguyễn Hoàng (lớp 7/57)
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chúa nhật là ngày cuối tuần dành riêng cho đội hỏa xa đá độ. Ước
muốn có được một sân banh cho riêng mình là những thao thức của
biết bao anh em nhà tu lúc còn trú học tại đó. Anh em thì đông,
nhưng sân banh chỉ có một, lại chỉ có mỗi chiều thứ tư, nên mấy
chú lớp nhỏ chỉ còn có nước đứng ngoài nhìn đàn anh tranh tài với
nhau. Nhưng không vì thế mà anh em ngã lòng trông cậy (theo
ngôn từ các chú). Anh em bàn nhiều về ngôi trường mới đang xây
ở Thanh Hải. “Bên đó đất rộng tha hồ mà làm sân bóng!” Nói thì
nói vậy, chứ không biết đến chừng nào anh em mới được về nhà
mới cho thỏa chí tang bồng! 

Nhưng rồi sự gì phải đến đã đến! Hè năm 1958, anh em không
tựu trường về TGM mà được chuyển về nhà mới, ngôi trường được
mang danh Mẹ Sao Biển. Tuy chỉ có một dảy nhà một tầng dài
(khoảng 120 thước) với hai dãy nhà chơi và một nhà nguyện, anh
em cũng thấy quá rộng so với ngôi trường củ. Lại có thêm một lớp
tám mới và một số anh lớp tư, lớp năm ở các nơi khác về. Suốt cả
ngày từ sáng đến chiều, anh em cứ chạy lên chạy xuống hai cầu
thang, thám sát hết chỗ này đến chỗ kia, hy vọng kiếm được những
trò nghịch ngợm mới! Đầu bên trái là phòng ngủ các chú lớn; đầu
bên phải là phòng ngủ các chú nhỏ dành cho lớp 6, 7, 8. 

Sau lưng trường có một bãi cát trống. Anh nào dọn đồ và đăng
ký tiền bạc với cha quản lý xong là chạy ra phía bãi đất trống để
nghía một chút cho thỏa chí cái sự rộng rãi của ngôi trường mới.
Rồi cùng nhau kiếm một khoảng trống để chơi banh. 

Anh em thì đông, nhưng banh thì chỉ có một, nên mạnh anh
nào anh nấy đẩy nhau tranh giành. Một số anh xấu máu, cứ chụp
được banh là đá bổng lên không, làm cho những anh em còn lại la
chí chóe. Tôi thuộc về mấy anh chàng xấu máu đó. Dĩ nhiên là
banh mà đến tay tôi thế nào rồi cũng phải bay lên mái nhà. Vớ phải
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anh chàng Nước Hộ Diêm thì phải biết! Anh chàng này to như con
trâu nước, cổ chân cổ tay tròn trịa, bàn chân như tấm thớt, do đó
chuyện đưa banh lên mái nhà không phải là chuyện khó. Anh em
lại được dịp cười nắc nẻ và cùng nhau bắt chước. Khổ nỗi là banh
không lên đến mái nhà mà lại lọt ngay vào phòng cố Lagrange! Thế
là ngài ra quát tháo cho một trận: “Chỗ này đâu phải chỗ các chú
đá banh, ra ngoài sân banh mà đá!” 

Buổi chiều sau ngày học đầu tiên, một toán gần ba bốn chục anh
em được thầy giám thị dẫn đến phía bên kia nhà chơi các chú nhỏ.

- Đây sẽ là sân banh của các chú, thầy tuyên bố, bây giờ các chú
hãy đem cào cuốc ra để dọn sạch cỏ. Ngày mai sẽ có các chú khác
dựng trụ gôn và chăng dây làm ranh giới. 

Anh em nhìn nhau tiu nghỉu. Sân banh gì kỳ cục! Toàn là một
bải đầy lùm bụi, cỏ dại lên quá gối. Kiểu này rồi chừng nào mới có
sân mà chơi? Các chú càu nhàu bàn tán với nhau. 

- Thôi kệ nó, cứ làm đi, tới đâu thì tới! Một chú lớn thúc giục.
Thế là chúng tôi mang cào cuốc ra cùng nhau bắt tay vào dọn

dẹp. Toán thì chặt cây, toán thì dãy cỏ, toán thì ôm rác dồn đống
đốt, khói lên rợp cả một góc trời. Liên tục ba tuần thu dọn mà chỉ
được nửa sân. 

- Có được nửa sân là phúc rồi, cứ đem banh ra đá đã, Khảm
ngụm rụ Ba Làng lên tiếng (dân Ba Làng nấu rượu nổi tiếng),
không biết anh chàng Khảm này có uống ngụm nào không mà lại
có biệt danh đó.

- Ở dưới đất toàn là gai mắc mèo và yết hầu không à, làm sao
mà đá? 

- Dễ mà, một chú khác lên tiếng, lấy chuối cây lăn là xong ngay.
Chiều hôm sau, chúng tôi được tăng cường một toán nữa. Thầy

giám thị dẫn anh em xuống lùm chuối hột gần nhà bếp xin các dì
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cho chặt một số cây đem ra lăn những chỗ nào đã làm xong cỏ.
Làm tạp dịch kiểu này thật vui! Đủ thứ gai dính vào các thân cây
chuối. Anh em cẩn thận mang mấy cây chuối ra một bên xúm nhau
gỡ gai rồi mang đi đốt. Hết giờ tạp dịch, anh em mang mấy cây
chuối cất gọn một chỗ để chiều hôm sau tiếp tục.

Khi mang banh ra đá, chúng tôi cởi quần dài trắng ra đặt hai
đống tượng trưng cho hai trụ gôn rồi chia thành hai nhóm. Số cầu
thủ không giới hạn vì bọn tôi chỉ chơi nửa sân thôi. Nhưng vừa cởi
dép ra là có vấn đề ngay. Gai mắt mèo tuy không còn mấy, nhưng
gai yết hầu thì không cách nào diệt hết được. Trái gai yết hầu tuy
tròn, nhưng lúc khô, chúng tách ra thành bốn mảnh, mỗi mảnh có
ít nhất bốn cái gai. Với diện tích nhỏ, những mảnh gai này dễ dàng
trộn lẫn vào trong cát. Chỉ trong vòng năm phút tất cả anh em trên
sân đều đạp phải nó. Một số anh em có kim băng, nhưng không dễ
gì lể mấy cái gai này ra ngay. Gai yết hầu rất dòn. Sau khi lún sâu
vào thịt, chúng gãy đi và nằm sâu bên trong da chân.

- Tao đầu hàng mấy cái gai yết hầu này rồi! Chúng tôi lần lượt đi
cà nhắc ra khỏi sân và ngồi bên ngoài, nhìn một số anh em còn đá. 

Số người trong sân chỉ còn có bảy tám anh em và anh chàng
Thể ba Tầu có mang giày ba ta, số còn lại đều chân không! Anh
chàng Thể này thuộc lớp tôi, to con nhất lớp. Anh ta người Ba Làng,
nhập học năm 57 ở tòa giám mục. Nghe nói anh nhập vào từ TCV
Sàigòn. Độc đáo của anh là anh không bao giờ mang xăng đan như
những anh em khác mà chỉ mang giày ba ta. Vì tính cách độc đáo
đó, nên biệt danh của anh là Thể ba Tầu. Vừa có ba ta trong chân,
vừa to con, anh chàng xông xáo giành banh khắp mọi chỗ, vừa lùa
banh vừa chọc quê các anh em khác.

- Đừng ỷ có giày ba ta mà làm trời nghe. Xem tớ này, Nguyễn
Công Khảm, biệt danh Khảm ngụm rụ, bất thần lao theo và giật
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được banh trong chân anh chàng Thể. Anh chuyền banh cho Nhị bói
Ninh Hòa. 

- Chuyền nhanh cho anh Luận đi. Chạy cho thật nhanh sẽ ít bị
gai đâm!

- Đừng có lo! Nhị Bói đang ngồi lễ gai vùng đứng dậy chạy theo
chận banh lại. Trông thấy Thể Ba-Tầu lao đến, anh vội chuyền lại
cho Khảm.

- Ơ, thằng này ngon ta! Thể dừng lại và lập tức rượt theo Khảm.
Đúng là anh chàng ngụm rụ! Anh ta chẳng ngán anh chàng Thể to
con hoặc gai yết hầu gì cả, tiếp tục lùa banh đùa với đối thủ một
chút rồi tung banh cho Nước Hộ Diêm.

Xem ra chỉ có anh chàng Nước mới làm cho anh chàng ba tàu
ngán đôi chút. Tuy không lớn con bằng anh chàng Thể, nhưng ai
cũng biết sức mạnh của anh. Mái tóc đen quắn, nước da ngâm đen,
cổ tay cổ chân săn tròn rắn chắc, Thể nhà ta làm sao sánh kịp Nước
Hộ Diêm. Thể lao đến, nhưng không dám trực tiếp chận banh trong
chân Nước. Anh ta dạng chân ra, vừa nhảy vừa hù, mong sao đối thủ
của mình lúng túng vì gai.

- Chuyền cho tao mau lên! Mười Cà Đú nhào vào trong sân bất
chấp gai yết hầu đã làm anh bỏ cuộc trước đó.

Anh em được một trận cười nắc nẻ vì mặc dù xông xáo nhưng
banh vẫn còn trong chân của mấy anh hùng chân không. Sự sôi nổi
trong sân chẳng mấy chốc lôi kéo thêm một số người đang ngồi
ngoài. Ai thấy banh mà chẳng ham.

Mấy anh chàng kia không sợ gai yết hầu, không lẽ mình sợ hay
sao chứ! Tôi cũng nhập bọn! Họ không sợ gai thì lẽ nào tôi lại sợ!
Tôi bậm gan nhập bọn. Mới có mấy bước thôi mà tôi thấy đau nhói
tận óc vì mấy cái gai quỉ quái này. Tôi dừng lại một chút rồi lại liều
mạng chạy theo banh. Tôi không phải là cầu thủ thứ thiệt nên
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không biết lùa banh. Banh đến chân là tôi cứ việc đá bừa, đụng
chân nào cũng được. Cái hào hứng trên sân làm cho tôi tạm quên
đi chuyện gai yết hầu. Tôi té lên té xuống hoài vì bị mấy anh chàng
to con lấn, nhưng tôi nào có ngán! 

Thế rồi khi xếp hàng vào nhà cơm, mấy cái gai yết hầu trong
chân bắt đầu lên tiếng. Tuy đế dép nhật thật là mềm, nhưng gai
trong chân nhiều quá, đi kiểu nào cũng đau. Anh chàng nào cũng
đi cà nhắc, kiểu vịt xiêm, nên hàng ngũ giống như một con rắn hổ
mun dài đang uốn khúc vào hang. Sau giờ cơm, anh em bớt đi lại
trên các con đường sỏi như thường lệ, chuyện Tạ Đôn của anh
Thạnh lớp nhì, Liễu Tinh Đởm hoặc Thư Hùng Kiếm của anh chàng
Phi cũng ít thính giả đi theo nghe. Anh nào anh nấy cứ xúm lại nơi
có ánh đèn, kim cúc trong tay thi nhau mà lể gai. Đau thì có đau
thật nhưng lể được cây gai nào lại cảm thấy thoải mái! Nhưng
chuyện đâu có dễ dàng như thế! Gai yết hầu mà, nó ăn sâu vào trong
da rồi gãy ngang trong thịt, nên phải chờ thịt ươn lên mới có thể lể
ra được! Nhưng lo gì? Giờ étude libre, giờ học bài trước khi đi lớp tha
hồ mà giải quyết.

Ngày qua ngày, sân banh dần dần ít gai yết hầu đi nhờ vào
những bàn chân chai lì của anh em nhà Sao Biển. Chân có còn gai
hay không không thành vần đề. Cứ chạy đã, mà phải chạy thật
nhanh mới bớt đau! Chả trách gì dân Lasan chạy không lại anh em
ta. Sân banh không lúc nào để trống, đến nỗi các thầy giám thị phải
chia giờ, giờ nào dành cho các chú lớn, giờ nào dành riêng cho các
chú nhỏ v.v... Những màn bộp tai đá đít dĩ nhiên là điều không tránh
khỏi. Yêu cầu những nạn nhân đó đừng có truy cứu nữa. Đó là
những thời vàng son của chúng ta mà. Một quá khứ tuyệt cú mèo!

Những kỷ niệm khó quên của tôi cũng như của anh em qua
từng thời kỳ nơi sân banh của ngôi trường Sao Biển. Một số anh em
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không còn nữa, nhưng dư âm của những người anh em đó chắc
chắn vẫn còn một góc khuất nào đó trong tâm tưởng của chúng ta.
Hy vọng rằng khi có dịp gặp nhau chúng ta hãy mang những anh
em đó theo trong những buổi chuyện trò để tất cả mỗi người có thể
sống lại một thời mà chúng cứ những tưởng không còn cơ hội để
quay lại nữa.

Gai yết hầu trong thi ca
Gai yết hầu còn gọi là tật lê, gai sầu.

Tên Hoa: 蒺藜(tật lê). Tên Anh: cal-
trop, puncture vine. Tên Pháp:
chardon(?). Tên khoa học: Tribulus ter-
restris L. [T. lanuginosus L.]; họ: Tật Lê
(Zygophyllaceae) 

* Lỗ kị băng đằng úy tật lê
Vương Duy  王維

一身轉戰三千里，
nhất thân chuyển chiến tam thiên lý
一劍曾當百萬師。
nhất kiếm tằng đương bách vạn sư.  
漢兵奮迅如霹靂，
hán binh phấn tấn như phích lịch, 
虜騎崩騰畏蒺藜。
lỗ kị băng đằng úy tật lê.
(Lão Tướng Hành老將行)
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Phải trở thành một nhà truyền giáo ngay khi được bước chân
vào chủng viện, đó là lời khẳng định chắc nịch của ông bạn
Nguyễn Công Khải của tôi sau 42 năm gặp lại.

42 năm, hơn nửa đời người, cả một chặng đường dài của một
cuộc đời không ai dám nghĩ là sẽ gặp được nhau cởi mở tâm tình.
Nếu Khải là người bạn cùng lớp ở trường đời thì chắc một điều tôi
sẽ không dám hỏi về cuộc đời đưa đẩy ông bạn Khải mẫu mực tin
cậy khắng khít nơi Chúa và Mẹ ngày xưa trở thành nhà truyền giáo
Đức Giêhôva.

Cái carte de visite Khải đưa cho tôi ghi: “Hội thánh Nhân chứng
Giê-Hô-Va”, mở ngoặc phía dưới là “không thuộc Công Giáo, Tin
Lành” là những người tình nguyện hướng dẫn, giải thích Kinh
Thánh tại nhà, điều này cũng có nghĩa là những thành viên trong
hội thánh này sẽ đến ngay nhà bất cứ người nào họ biết qua giới
thiệu hoặc tình cờ quen biết. 

Một buổi sáng hai ngày trước khi vào Sàigòn tham dự buổi trao
đổi Thánh Kinh thường kỳ của những thành viên trong Hội thánh
Nhân chứng (HTNC), bạn Khải của tôi hẹn sẽ đến nhà thăm tôi vào
sáng sớm chủ nhật sau chuyến tàu đêm khởi hành lúc 10 giờ đêm

Nhà truyền giáo Đức
Giêhôva

Nguyễn Văn SB62
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hôm trước thì có một người phụ nữ gọi điện thoại cho tôi tự giới
thiệu là từ Nha Trang vào muốn ghé thăm gia đình tôi theo đề nghị
của anh Khải và xin cái hẹn. Sau một giây lưỡng lự: “Vâng, xin mời
chị… tới khoảng 3 giờ chiều”. Đúng phóc 3 giờ chị ta tới. Vui vẻ cởi
mở và đôn hậu: “Anh Khải có dặn tôi vào Sàigòn trước thì ghé thăm
gia đình anh chị”. Tôi cứ tưởng chị ta là người nhà của Khải và có
thể hỏi thăm về Khải trước khi đối diện với Khải để tránh những lời
nói có thể làm Khải bất bình. Dầu sao thì từ giờ này những suy nghĩ
của Khải và nhân sinh quan của Khải hoàn toàn trái ngược với suy
nghĩ và nhân sinh quan của tôi hiện nay.

- Mời chị ngồi, chị là bà con của Khải.
- Không, tôi cùng Hội thánh với anh Khải, anh Khải cho tôi địa

chỉ và nói tôi đến thăm anh chị.
Giọng nói chậm rãi, hiền từ.
- Sao chị biết tôi là bạn của anh Khải
- Anh Khải nói ngày xưa hai người cùng học chung trường, cùng

lớp. Chủ nhật 13 tháng giêng chúng tôi gặp nhau ở trường “Hành
chánh quốc gia” để học hỏi và trao đổi Thánh Kinh.

- Chị thuộc hệ phái nào Cơ đốc hay Phục lâm?
- Chúng tôi không thuộc Tin lành, cũng không thuôc Công giáo.

Chúng tôi thuộc HTNC Giêhôva.
- Hội thánh này vào Việt Nam lâu chưa?
- Khoảng đầu thập niên 60.
- Chị gia nhập lâu chưa?
- Trước năm 1975. 
- HTNC xuất phát từ đâu hở chị?
- Từ Mỹ
- Hội thánh được Mỹ tài trợ?
- Lúc đầu thôi.
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- Thế thì lấy tiền đâu mà sinh hoạt mà in ấn các tài liệu tôn giáo.
- Chính anh em trong giáo hội tự nguyện đóng góp. 
Vừa nói chị ta vừa rút trong ví ra một cuốn sách dày 228 trang

khổ 10x16 màu ngà ngà “KINH THÁNH THẬT SỰ DẠY GÌ?” đưa cho
tôi. Hình như đây là cuốn chỉ nam dành cho những chứng nhân
Đức Giêhôva.

- Hiện nay tại Việt Nam, HTNC có bao nhiêu người?
- Khoảng hơn một ngàn
- Trụ sở chính ở đâu
- Ở 6 ter Nguyễn Cảnh Chân quận 1, Sàigòn.
- Ở Nha Trang thì khoảng bao nhiêu?
- Khoảng vài chục...
Tôi hỏi chị ta liên tục buộc chị ta phải trả lời. Đã nhiều lần tiếp xúc

với anh em Tin Lành và một vài anh em trong Giáo hội Cơ Đốc, Phục
Lâm… tôi biết được cách nói chuyện của họ là giới thiệu ngay cho
người đối diện, người tiếp xúc về Thánh Kinh. Họ được học Thánh
Kinh rât kỹ lưỡng, mỗi một vấn đề họ đều có thể minh họa bằng
những câu Kinh Thánh được trích từ Sách nào, kể cả câu đoạn…

Hỏi chị ta nhiều rồi thì cũng để người ta nói. Thế là chị ta bắt đầu
thao thao về Thánh Kinh, trích đoạn và lập luận vững vàng. Tôi đã
từng gặp một mục sư phái Phục Lâm (hằng tuần vào chiều thứ bảy
chủ nhật thuê hội trường của nhà thờ Huyện Sĩ sinh hoạt cho Cộng
đoàn) thuyết giảng, nhưng nghe không đã lỗ tai bằng chị này. Đúng
một tiếng đồng hồ vừa nói vừa đưa tài liệu về các vấn đề như: sự
sống ngày sau, làm thế nào để được hạnh phúc vĩnh cữu, Đức Yê-
Hô-Va muốn con người phải làm gì… chị ta chủ động đưa cho tôi
thêm 10 xấp tài liệu photocopy trên giấy A3 gấp đôi và cho biết
những tài liệu này từ Úc mới gởi về. Ngày mai, các nhân chứng của
Đức Yêhôva sẽ trao đổi và học hỏi. 
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Trước khi ra về chị ta cho biết tên là Dung, trước 75 là dược sĩ
làm ở viện bào chế OPV đầu đường Hiền Vương (nay là Võ Thị Sáu)
và ân cần mời tôi tới tham dự buổi trao đổi và học tập Thánh Kinh
tại trường Hành chánh quốc gia trên đường 3 tháng 2.

Sáng sớm chủ nhật từ Ga Sàigòn, Khải điện thoại báo cho biết
đang ngồi xe ôm đến nhà tôi. Gặp Khải tôi còn chỉ nhận ra cái dáng
và nước da bánh mật. Đã 42 năm, bao nhiều thằng trầm của thời
cuộc đã làm con người của mỗi chúng tôi thay đổi từ hình hài cho
đến lời nói, cử chỉ. Nếu không được hẹn trước thì không đứa nào
nhận ra đứa nào. Khải mặc áo sơmi trắng cụt tay bỏ áo trong quần,
chân mang săngđan, tay xách cặp táp đen, tóc tai gọn gàng như
một giáo sư đại học mà tôi thường thấy khi còn làm nghề giáo.

Tôi mời Khải vào nhà vừa nói chuyện vừa dùng điểm tâm. 
Sau một hồi mãi mê về những chuyện ngày xưa ở Tiểu chủng

viện Sao Biển, nhắc đến từng anh em trong lớp. Tôi không ngờ Khải
lại nhớ nhiều chuyện hơn cả tôi, nhất là cái chuyện ghi tên trên
bảng chữ KHẢI (khi “permettez-moi, s’il vous plait d’aller …“ với
thầy Đào Trí Cầu) mà một tên trong lớp tinh nghịch xóa mất chữ A
ở giữa vô tình đồng hóa anh chàng Nguyễn Công Khải lớp 62 với
dòng giống khỉ đột trong Tây Du Ký. Đúng với tên đặt của anh em
là mỗi lần chọc cho chàng Khải nổi giận thì bản mặt Khải lại căng
lên giống hệt “Tề vương”. Khải đã giận tái mặt, âm thầm điều tra
thủ phạm từ ngày đó (1962) đến ngày sau Hội ngộ 2008 mới có
người tự thú là thủ phạm. 

Khải tâm tình là sau khi bị rời khỏi Sao Biển thì như bị mất
phương hướng đã dự định từ trước. Học hết trung học, Khải lên học
khoa sinh hóa ở Đại học Đà Lạt. Mùa hè đỏ lửa 1972, Khải bị tổng
động viên đi sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Ra trường Khải bị điều đi đóng
quân ở Chợ Mới, An Giang, nơi đây đa phần dân theo đạo Hòa Hảo.
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Chàng sĩ quan trẻ tuổi Nguyễn Công Khải phải lòng con gái rượu
của một trưởng lão Hòa Hảo. Dân miền Nam, không khắt khe quá
đáng với con cái, nên họ dễ dàng cho anh chị ăn ở với nhau tại chỗ
qua một bữa tiệc rượu nho nhỏ. Hơn 10 năm ở quê vợ trải qua bao
đắng cay của thời cuộc, Khải dẫn vợ con về lại quê cha ở Ba Ngòi tái
lập nghiệp. Nhờ bạn bè Sao Biển tận tình nâng đỡ, anh chị đã tình
nguyện lập hôn ước chính thức con nhà đạo tại nhà thờ Ba Ngòi.
Nhưng trong thâm tâm của Khải lúc nào cũng muốn trở thành một
“nhà truyền giáo”

… 
Năm 1994, Khải nhận được nhiều tài liệu của HTNC. Khải tìm

hiểu và cảm thấy thích thú vì hợp với nguyện vọng từ ngày bước
chân vào chủng viện: làm nhà truyền giáo. Sau một thời gian khá
dài học hỏi và thử thách, năm 2001, Khải đã chính thức được công
nhận là một thành viên chính thức của HTNC Đức Yêhôva. Việc Khải
cải đạo đã làm cho cả gia đình và người dân xứ Ba Ngòi xôn xao
nhiều năm đến nổi ba mẹ của Khải đã từ con đứa con trai duy nhất
của mình.

Qua những lần tiếp xúc trực tiếp cũng như gián tiếp bằng điện
thoại tôi hiểu được một phần nào nỗi niềm khắc khoải của bạn
mình là đem lời Chúa đến cho người chung quanh bất chấp khuynh
hướng hay mục đích của các lạc phái trong Kitô giáo. Và nếu đường
tu của bạn Khải suôn sẻ theo Mẹ Sao Biển thì tôi nghĩ rằng Khải sẽ
là một chiến sĩ Phúc Âm nhiệt thành nhưng cũng dễ bị lung lạc.

Trước đây Khải tránh gặp gỡ anh em trong lớp vì sợ bị đả kích
là phàn giáo. Một lần Khải thẳng thắn nói với tôi: hai người trong
lớp SB 62 mà Khải ghét nhất là Hùng sói và Quang Khổng Tử. Hai
bạn Hùng, Quang đã tìm đến nhà Khải rất sớm, thay vì hỏi thăm,
chia sẻ tình bạn thì hai anh bạn tôi lại thẳng thừng lên án Khải lạc
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giáo. Tình gia đình đã mất, tình bạn không được chia sẻ, Khải đem
hết tâm huyết vào việc học hỏi để làm nhân chứng nhiệt thành của
Đức Yêhôva. Năm 2001, Khải chính thức nằm trong số những người
có phẩm hàm của HTNC Đức Yêhôva phụ trách vùng Khánh Hòa.
Bốn buổi mỗi tuần, Khải phụ trách diễn giải các lớp Thánh Kinh tại
tư gia, có khi thì hội thánh mướn một nơi nào đó mời những tín
hữu và người có cảm tình tới tham dự. Mỗi năm Khải vào Sàigòn
vài lần để trao đổi và học hỏi thêm về Thánh Kinh của HTNC.

Gặp lại tôi sau 42 năm, Khải ân cần hỏi thăm đủ thứ về học
hành, gia đình, con cái, công ăn việc làm từ khi ra khỏi Sao Biển,
chứ không hề nói gì về HTNC Đức Yêhôva mà tôi nghe các bạn nói
rằng chỉ một vài câu đầu hỏi thăm xã giao, sau đó thì thuyết giáo
ngay Thánh Kinh theo HTNC Đức Yêhôva. Xem ra tình cảm của Khải
vẫn còn chan chứa với những kỷ niệm ngày xưa ở Sao Biển. Khải
còn nhắc chuyện mặc áo dài đen quần trắng, đội nón cối trắng, một
mẫu mực cổ điển dưới thời các cố Tây. Khải còn nhắc đến ngày dự
thi vào chủng viện tại giáo xứ Hộ Diêm, gặp cha bề trên Jeanningros
khảo kinh giúp lễ bằng tiếng Latinh. 

Trước khi Khải từ giã đi tham dự khóa học, tôi dẫn Khải qua thăm
nhà thờ Huyện Sĩ. Gặp ngày chủ nhật, lễ vừa tan, đông người, Khải
trố mắt ngạc nhiên: “Ngay giữa thành phố mà có nhà thờ lớn và đẹp
quá, giáo dân tham dự đông quá là đông, ở ngoài mình chỉ có dịp
chầu lượt mới đông được như thế này. Gặp ông từ nhà thờ đi qua tôi
nhờ ông ta mở phòng sau cung thánh để dẫn Khải vào tham quan
hai ngôi mộ bằng đá cẩm thạch khắc hình hai ông bà nằm nghỉ
trên mộ. Xem xong Khải xuýt xoa: “Hai ông bà này quả là hạnh
phúc”. Tôi đồng lõa: “Hạnh phúc thật sự trong Đức Kitô phục sinh”. 

Từ giã Khải, tôi hẹn gặp lại Khải ở Nha Trang cùng anh em lớp
SB 62 trong những ngày Hội ngộ tổ chức tại Đại chủng viện Sao
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Biển Nha Trang. 
Vì chuyện gia đình gấp, tôi quên mất việc dặn anh em phôn hẹn

Khải nơi trú quân của lớp 62 trong những ngày Hội ngộ SB 08. Lỡ
một dịp hiếm có để anh em lớp 62 đông đủ gặp một người bạn đang
là thành viên cốt cán của Hội Thánh nhân chứng của Đức Yêhôva.

Nhưng rất may sau đó Khải đã gặp lại anh em 62 ở Nha Trang
và anh em ở Sàigòn. Khải không còn có thái độ e dè như khi mới
gặp, nhất là giáp mặt với Hùng và Quang. Trước đó lớp trưởng 62
khôn ngoan dặn dò anh em: “… Không nên đã động gì về tôn giáo
của Khải mà nên lấy tình bạn, tình con một Mẹ Sao Biển mà tâm
tình với nhau trước đã”. 

Những lần gặp trực tiếp cũng như qua điện thoại thì Khải vẫn
một mực khẳng định đường đi của mình là đúng bằng chứng là
trước khi mất (2008), cha của Khải đã gặp lại Khải và xác định với
Khải: “Đường đi của con là đúng” và hình như cũng có ý muốn đi
theo con đường của Khải và đã gây mâu thuẩn gay gắt, kịch liệt
giữa anh chị em trong gia đình.

Dầu thế nào đi nữa thì anh em lớp SB 62 nói riêng và anh em Sao
Biển nói chung vẫn luôn cầu nguyện và cậy trông vào Mẹ Maria, là
ánh sao bắc đẩu, sẽ dẫn Khải và anh em chúng ta về đến bến bình an.

(tháng 5/2009)
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1. Ký ức tuổi thơ
Vậy là đã gần 33 năm trôi qua kể từ ngày chia tay nhau, mỗi

người đi một hướng. Hơn bốn chục chú chủng sinh nhỏ bé xinh
xinh của lớp SB74 ngày nào nay chỉ còn có thể gặp lại vài ba người,
tóc đã lấm tấm bạc, cùng nhau ngồi ôn lại chuyện ngày xưa.

Hồi ấy lớp chúng mình có bạn Quỳnh làm lớp trưởng. Có bạn
Thăng, bạn Khánh học giỏi nhất lớp. Bạn Nhậm chuyên môn hớt
tóc ca rê 3 phân. Bạn Mẫn có hàm răng giả vì bị té cây gãy hết răng.
Bạn Quỳnh, bạn Thuần nhân dịp văn nghệ tất niên đóng giả con gái
múa đẹp hết ý. Bạn Sỹ cận thật nặng, bỏ kiếng ra là hết thấy đường
luôn. Có bạn Hải, bạn Khôi đá banh thật cừ, ngay dịp bổn mạng
của chủng viện đã chiến thắng cả lớp đàn anh (lớp 7). 

Lớp SB 74 của bọn mình năm ấy có thầy Châu, thầy Tiên và cố
Tallin dạy tiếng Pháp. Còn có thầy Linh (nay là GM Thanh Hoá)
dạy tiếng Anh thật là hay. Có thầy Huệ (?) dạy môn Lý và Hoá. Thầy
Thống dạy môn Văn. Thầy Châu dạy môn Toán thật là khó hiểu.

“Ở với nhau chưa trọn năm học, chưa kịp quen thuộc tính nết của
nhau, 34 năm xa cách là quá lớn để phá sạch các kí ức nhỏ bé đã lưu
giữ trong trí nhớ của một đứa bé 12 tuổi”. Động lực nào đã thúc đẩy
họ sau “một thoáng ngập ngừng, để đi tìm lại kí ức xưa, để rồi những
kiềm nén bị vỡ oà…“?

Góc tình Sao Biển 74
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Các bạn chỉ học chung với nhau vỏn vẹn một năm chưa kịp quen
thuộc tính nết của nhau, cuộc chia tay thật dài mà không hề có dịp
gặp được nhau, nay ngồi nhớ lại chỉ được ngần ấy. 

Sự kiện 1975 đã cắt đứt tất cả, tuy vậy chắc chắc bạn nào khi
nhớ về mái trường xưa, lớp SB 74 vẫn luôn luôn là những kỷ niệm
đẹp của thời học trò. Bầu khí đầm ấm của SB ngày nào vẫn còn
được ghi nhớ mãi để làm hành trang vào đời đầy tin tưởng và nhiệt
thành.

Tad Hiền SB74

2. Về nhà
Đời người ai cũng có vài cột mốc vui buồn để nhớ, để tự hào hay

để tự răn mình. Với chúng tôi, sau 2/3 chặng đường làm người, số
cột mốc ấy dù chưa đủ nhiều, nhưng lại may mắn sở hữu một cột
mốc thật đặc biệt với nhiều cảm xúc khó tả phát sinh và cứ âm ỉ mãi
tới ngày hôm nay. Đó là ngày 10/10/2008, ngày anh em (AE) Sao
biển 74 (SB74) gặp gỡ, trời như muốn thử lòng người nên lại ban
thêm cây mưa như trút nước ngay buổi chiều đó. Vỏn vẹn chỉ ba
AE, một Bình Dương, một Bình Phước, một Sàigòn, quá ít so với tập
thể 49 AE có mặt vào ngày khai giảng 1/08/1974 tại Tiểu chủng viện
Sao Biển Nha Trang.

34 năm xa cách là quá lớn để phá sạch các kí ức nhỏ bé đã lưu
giữ trong trí nhớ của một đứa bé 12 tuổi mà thời lượng dành cho
sự khắc sâu chỉ tính bằng tháng. Ba AE không nhận ra nhau dù
mặt đã đối mặt. Một thoáng ngập ngừng để tìm lại kí ức xưa để rồi
những kiềm nén bị vỡ oà sau đó dù chẳng có kí ức có giá trị nào
được lục ra trong một ngăn kí ức hổn độn chưa từng được sắp xếp
và chưa chuẩn bị cho cuộc hội ngộ này. Hỡi ôi, những gương mặt
trẻ thơ sau lần xa cách ấy nay gặp lại tóc đã muối tiêu, gương mặt
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vướng đầy dấu vết của thời gian và những ngược xuôi của cuộc đời.
Chúng tôi gặp nhau bằng một thứ tình cảm linh thiêng bị chôn vùi
quá lâu trong quá khứ, một thứ tình cảm không thấy nhưng vẫn tồn
tại trong thầm lặng. Nhưng thật khó hiểu, kể từ lần gặp tháng 10
năm ấy, sự mãnh liệt của nó lại cứ tăng trưởng dần. Đến bây giờ
chúng tôi vẫn tự hỏi: tại sao? Vì khi so sánh với các buổi gặp gỡ cựu
học sinh, cựu sinh viên mà chúng tôi đã từng tham gia nhiều lần
trước đó ở các đơn vị khác, cuộc gặp gỡ SB74 có nhiều thuộc tính
ngoại lệ. Đến nay câu hỏi vẫn là một thách thức mà chúng tôi đang
nỗ lực giải mã.

Cuộc hội ngộ ấy kết thúc một chặng đường “đường ai nấy đi” và
bắt đầu một chặng đường mới “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. AE
chúng tôi mỗi người mỗi cách tìm lại nhau để “quy tập”. Chúng tôi
phải trả lời cho các câu hỏi: còn tồn tại hay đã mất? Trong nước
hay ngoài nước? Ẩn mình hay lộ diện ? Đặc biệt có một người tự tìm
thấy đồng đội bằng một giải thuật nổi bật với tính kiên trì: đã tự đi
tìm SB từ năm 1993! Tự chụp lại các hình ảnh trường xưa tại Hòn
Chồng Nha Trang. 

Trên con đường mới, chúng tôi có hai phát hiện: một thủ lĩnh
nhiệt tình, năng động mà cứ tạm gọi Phêrô, và một nhân vật ngoại
giao, nghĩa hiệp tạm gọi là Phaolô. Nhờ hai con người lộ diện, và
những AE ẩn mình khác ngọn lửa trong SB74 vẫn cứ cháy mà chưa
rõ nguồn chất đốt đến từ đâu. Trong 49 hạt giống đã gieo cách đây
34 năm, nay chỉ còn một vẫn trung thành với giấc mơ bé nhỏ, không
rõ ràng của một cậu học sinh lớp 6 “ƠN GỌI”, vẫn hạnh phúc thanh
thoát trong cuộc sống tận hiến mặc dù đã chuyển hình thức từ màu
đen thân quen sang màu nâu và chiếc thắt lưng khó nghèo (48 hạt
kia chắc rơi vào lề đường, bụi gai…) AE thường xuyên trao đổi,
thăm hỏi nhau trên email, điện thoại để niềm vui của người này
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được nhân đôi và nỗi buồn người kia được chia hai. 
Hai phần ba cuộc đời chúng ta đã tìm kiếm đủ thứ: hữu hình lẫn

vô hình. Nhưng các trải nghiệm làm chúng ta nhận thức các giá trị
thật, giả trong vô số cái mà chúng ta đã từng đi qua. SB74 kể từ
tháng 8/2008 (cuộc hội ngộ trước đó tại Đại chủng viện Nha Trang),
còn quá ngắn để khẳng định, nhưng với thời gian đã qua nó có
những dấu hiệu rất tích cực để SB74 tin rằng chúng ta đã về nhà,
tinh thần của Sao Biển luôn là kim chỉ nam cho các họat động của
SB74: yêu thương. 

“Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là
các con yêu thương nhau.” (Ga 13,35)

Nguyễn Gia Tuấn Anh SB74

3. Về nguồn
“Nhất nhật bất kiến như tam thu hề
Huống tam thu bất kiến hề ... “
Thân gởi các bạn! 
Nếu mình nhớ không lầm, đây là những câu thơ thầy Thống đã

dạy trong giờ Việt văn năm nào, kể về nỗi nhớ nhung của những
người yêu thương nhau mà không được gặp mặt. Nhưng anh em
chúng ta không phải ba năm mà là hơn ba mươi ba năm mới có dịp
gặp lại nhau. Ôi! Những người bạn thân thương mà mình đã tìm
kiếm trong tuyệt vọng bấy lâu nay. Hà xin mạn phép kể lại cuộc
hành trình tìm về nguồn này. 

Cuối tháng 9/1993, lần đầu về thăm lại trường xưa sau biến cố
1975 (đoạn này Nhậm đã viết trong bài “Những cuộc hội ngộ...”) và
tất cả những lần có dịp đến Nha Trang, mình đều đến nhà thờ Chính
toà tìm cách hỏi thăm tin tức bạn bè và các ân sư nhưng có lẽ các cha
ở đấy ngại nên không hé lộ điều gì. Than ôi! Bóng chim tăm cá... 
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Đầu tháng 10/2008, sau chuyến đi Bắc về, mình lại ghé Nha
Trang, lại thêm một lần thất vọng. Thậm chí khi về thăm xứ cũ
Vĩnh Linh cũng không còn ai biết về mình. Hà chỉ biết cầu nguyện
ơn trên rủ lòng thương . 

Trở lại Sàigòn trong niềm thương nhớ khôn nguôi. Sau mấy
đêm mất ngủ, mình chợt loé lên ý nghĩ tại sao không vào Google tìm
thử. Trong các ân sư, mình chỉ nhớ chính xác tên cha Tađêô Phan
Đình Tạc là cha linh hướng của mình ngày xưa và ngài là người đã
cho chú tiểu Hà năm mươi đồng lộ phí về Cam Ranh khi chúng ta
chia tay không hẹn ngày gặp lại. Ôi! Bố Tạc ơi! Ơn này làm sao con
trả nổi. 

Sau khi gõ tên bố Tạc vào Google, tên bố dẫn tới trang Tâm Tư
Sao Biển mà anh Đỗ Vy Hạ đang phụ trách. Mình gởi email cho anh
ấy và chờ hồi âm trong quặn thắt tâm can vì hồi hộp. Hà vẫn nhớ
sáng 10/10/2008 khi mở mailbox thấy thư của anh Hiệp và bạn Trần
Ngọc Hải, mình muốn quỵ xuống vì xúc động sau đó hét toang cả
nhà... Lạy Chúa nhân từ, lạy Mẹ Sao Biển con đã tìm ra được anh
em con rồi! Tạ ơn Chúa Thánh Thần đã soi sáng đầu óc ngu muội
của con. 

Chuyện diễn ra sau đó thì các bạn đã rõ. Cuộc hành trình về
nguồn bắt đầu từ Phan Rang nắng cháy đến miền thuỳ dương cát
trắng Nha Trang thơ mộng, ra Ninh Hoà yên bình rồi ngược lại Cam
Ranh thăm bạn. Đỉnh điểm của cảm xúc là Hội Ngộ Bình Cang
9/11/2008. Một lần nữa xin cám ơn Trần Ngọc Hải, các anh chị ở
Trần gia trang và các mẹ bề trên đã tổ chức cho chúng ta cuộc gặp
mặt này.

Các hiền hữu thân thương ơi! Mới ngày nào còn là chú nhỏ ngây
thơ vô tư tung tăng trong sân trường chủng viện. Nay gặp lại tóc đã
pha sương, nét mặt đuôi mày rõ lộ dấu thời gian. Thuần, Tuấn xưa
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giả gái diễn văn nghệ nay đầy vẻ phong trần râu ria tua tủa. Ngọc
Hải tuy có già đi nhưng vẫn xông xáo gợi dáng tiền đạo thủ quân
ngày nào, Nhậm thi nhân và Nghệ học giả đã ra dáng các cụ ông.
Trung, Phước, Hoan bỏ cả công ăn việc làm dành thời gian tâm sự
với mình. Những anh em vùng Phan Rang lặn lội ra như Thái,
Phán, Hoàng, Hiền, Hoà... Phụng khóc lóc suốt đêm vì không thể
nào ra kịp và nhiều bạn khác nữa vì những lý do bất khả kháng mà
không về được. Ôi! Biết bao ân tình bè bạn. Và trong niềm vui họp
mặt lòng vẫn day dứt nỗi đau đớn nhớ thương các bạn Đông, Minh,
Luận, Mai Hồng, Khánh mà Chúa thương đã gọi về.

“Đập cổ kính ra tìm lấy bóng.
Xếp tàn y lại để dành hơi...” 
Riêng cám ơn Toàn vì còn giữ lại được cho anh em chúng mình

những hình ảnh thương yêu xưa cũ. 
Chúng em cũng cám ơn các anh lớn đã bỏ thời gian quý báu

đến chung vui hội ngộ với tất cả tình thương yêu dành cho đám út.
Rồi đến các ân sư. Trên khoé mắt già nua bệnh tật của các ngài

rưng rưng dòng lệ khi chúng con đến thăm để tỏ lòng tri ân và nhắc
lại những kỷ niệm ngày nào. Tuy đã từng hiên ngang đối diện với
bao biến cố thậm chí lâm cảnh lao tù tưởng khó có điều gì làm các
ngài xúc động. 

Cha Sùng lê từng bước yếu ớt mang rượu mạnh ra cùng uống
với đám út, chúng con lo cho sức khoẻ của Nngài lỡ có chuyện gì
chúng con biết phải làm sao. Lúc tạ từ, ánh mắt trìu mến của ngài
dõi theo chúng con cho đến tận cửa. 

Cha Láng tuy tóc đã bạc phơ nhưng nghe nói đến âm nhạc nhất
là lối đánh phách hình tam giác vẫn hào hứng như ngày nào. Nhạc
sĩ Văn Lang kể lại bằng giọng đầy tiếc rẻ... “Ngày ấy cha xin bề trên
cho dạy Anh văn lớp út, mà dạy bằng thơ và nhạc nhưng cha Sùng
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không cho.” 
Cha Ngọc quản lý hiền lành xưa giờ cũng đầy bệnh tật. Vẫn nụ

cười và ánh mắt hiền từ trong thân hình nhỏ nhắn khi nghe chúng
con nhắc chuyện những con chó và chuyện xếp hàng xin dầu nóng
sau mỗi chiều chơi thể thao. 

Và cuối cùng là bố Tạc, người cha linh hướng của con. Xưa, sau
khi chọn ngài làm linh hướng mới biết ngài cũng là cha giám luật
con đã sợ gần chết. Nhất là những cú rờ ve danh bất hư truyền mà
Phụng vẫn còn đưa tay xoa hai má khi nhớ lại... Các chú út rỉ tai
nhau “chỉ cần một chữ ký của bố Tạc là ngay lập tức hồi cố quận”.
Nhưng sau vẻ nghiêm nghị thậm chí hơi dữ ấy là một tình yêu bao
la. Nay gặp lại, sau cơn xúc động bố nói: “Có chuyện đó hả! Các con
có làm sao thì bố mới quánh chớ.” 

Hà sẽ nhớ mãi ngày chia tay về lại Sàigòn. Sáng sớm hôm ấy, khi
nghe mình nói lời chia tay, Hải đã ngồi lặng thinh bất động tới gần
8h không chịu đi làm. Phước gào la ỏm tỏi trong điện thoại, Hoan
thì xin phép nghỉ làm một buổi chở mình đi thăm đây đó. Trưa
cùng nhau ăn cơm bụi ở Cầu Đá gần chỗ Hải làm. Buổi chiều đến
tối càng ly kỳ hơn. Đoạn đường từ trung tâm thành phố Nha Trang
đến Diên Khánh, chúng mình chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu
lần. Hết trung tâm rồi trở về Bình Cang, quay lại Nha trang ăn bánh
canh Bà Thừa nức tiếng, rồi “quần lại” Bình Cang đến uống café
chỗ gần cây dầu đôi, có cả vợ chồng Nghệ, Toàn và Hoan (lại quần
lại tiễn đưa trước khi vào ca trực đêm). Vào quá ngã ba Thành ăn
bánh xèo bánh ướt ở một quán vỉa hè chợt tìm thấy bên đường mà
sao ngon lạ. Đến đây thì mình phát hiện ra càng lúc càng xa nơi
mình cần đến là cái bến xe. Pà kon ơi! Mần ơn quần lại hướng Bắc,
nơi chiếc xe đang đậu chờ mình còn nếu không mần ơn xé quách
cái vé cho xong!
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Bạn thân ơi! Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, chia tay trong luyến
tiếc thì càng mong ngày hội ngộ. Chúng ta phải cố gắng tìm lại
những anh em chưa có tin tức gì, mong các bạn ấy được bình an vô
sự. Mai đây chia xa ,dù ở phương trời nào, Hà cũng nguyện xin ơn
trên phù hộ các bạn và gia đình luôn hạnh phúc và gặp nhiều may
mắn. Hẹn gặp lại các bạn trong các kỳ hội ngộ sau!

Bartolomeo Lê Quảng Hà SB74
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Chia tay nhau chưa nói một lời,
Để lòng chơi vơi giữa đất trời,
Ngậm ngùi chân bước, chân đếm bước,
Hoa vàng rụng cánh, lá héo khô.
Nhụy hoa thương lá, lá khóc thầm,
Ai cho, cho ai được mấy lời?
Khuyên ai, bảo ai đã chăng mấy?
Sao vội trời ơi! Lời ly biệt!                                

tâm  tình  lá  hoa
Hoàng Thanh SB61
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Niên khóa 1960-1961, có ba anh người dân tộc Bana là Đin,
Kêu, Pho được Đức cha Kontum gởi du học tại Tiểu chủng
viện Sao Biển, cả ba bị các chú gán cho cái tên ghép dễ thuộc,

dễ nhớ là “địt kêu to”. Năm sau lại có thêm một chú tên là H’Lan
bị gán cho là “Hắc lào”cho thuận miệng.

Thời đó, cha quản lý Gervier có một sáng kiến độc nhất vô nhị
là để tiết kiệm ngân khoản eo hẹp của chủng viện đồng thời tránh
sự thất lạc, hư hao muỗng nĩa trong nhà cơm có nghĩa là các chú
tự sắm khăn ăn, ca nước, muỗng, nĩa. Sau khi ăn thì tự rửa lấy và
cất dưới hộc bàn ăn.

Một hôm, người giúp việc vừa đưa thau nước rửa cho ba chú
Bana, thì ba chú vô tư lấy ca múc uống ừng ực vì mới ăn mấy con
cá kho mặn.

Các chú khác nhìn thấy bịt miệng mà cả cười cái sự ngố ngố,
thiệt thà của người anh em mình, chứ không có chuyện kỳ thị ở
Tiểu chủng viện Sao Biển.

Ba anh chàng đó đô con, rắn chắc làm lao động thì không chê
vào đâu được, chỗ nào nặng nhọc là có mặt. Ba chú Đin, Kêu, Pho
vào sân banh mà đứng hàng hậu vệ trong đội bóng của lớp thì
chẳng cầu thủ đối phương nào dám nhào vô cướp banh. Có lần đội
banh Sao Biển đá với đội Thanh Hải, thiếu người gọi hai chú Kêu,
Pho vào tiếp viện. Mỗi lần cầu thủ bên kia xuống banh là bị dội ra
vì cặp chân rắn chắc của hai chú. Sau lần đó hai chú thường xuyên

Các chú sao biển
người Bana

Hoan SB57
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vào sân trong đội tuyển của trường. Riêng chú Hắc lào thì lùn lùn,
lanh như cắt, khi còn ở lớp 61 thì ông thầy giám thị Cầu nắn cặp
giò phán rằng tiền đạo số 1. Năm sau nhập lại 62, lại hợp cùng với
mấy anh dòng họ lùn 62 tạo thành bộ khung ăn ý của các chú nhỏ,
đá đâu thắng đó.

Thời gian các chú Bana còn ở Sao Biển, tất cả các cha, thầy và
anh em đều rất quí mến. 

Từ khi họ ra khỏi Sao Biển đến nay hình như không ai biết tin
gì về họ.

Và nay thì anh em nhà Sao Biển đang rao tìm bốn người anh em
người Bana khắp nơi.

Ai biết xin báo về thầy sáu Tôn 60, cụ Vinh đỏ 61, xin hậu tạ.
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Trong số các môn sinh của cụ, ít có ai ngờ cụ đã ra đi nhanh
chóng và bình thản như thế. Mới hôm nào đây anh em cựu
chủng sinh Chúa Chiên Lành (CCL) từ khắp nơi trở về nhà xứ

Tân Hội của cụ để họp mặt thường niên, thế mà hôm nay vừa nhận
email từ Nguyễn Đức Khang 63: tin cụ vĩnh viễn ra đi.

1. Tiểu chủng viện Sao Biển 
Các cha Việt Nam trong địa phận, không phải cha nào cũng được

anh em bà con gọi là “Cố”. Ngày xưa có các cố Tây đã đành, sau này
chỉ có cố Nghị và cố Hạnh. Nhưng xét về tuổi tác thì cố Đạt đứng vào
hàng hậu sinh đối với các cố vừa kể. Không biết ai đã đặt cho cụ cái
tước hiệu “Cố Đạt”, mặc dầu khi từ “bên Anh chúng tôi” trở về với
học vị tiến sĩ văn học Anh, thì cụ mới vừa bước qua cái tuổi… 35.
Phải chăng vì trời phú cho cụ cái làn da “bánh mật” cộng với dáng
đi “lè phè” của một “agricola” chính cống mà cả cuộc đời phục vụ
của cụ đã vẽ nên một bức tranh đặc biệt độc đáo! Lớp chúng tôi được
hân hạnh học Anh văn với cụ từ lớp 5ème ngay khi cụ từ Anh quốc
trở về. Dĩ nhiên thời gian ấy cụ chuyên trị môn Anh văn với bộ
“L’Anglais Vivant” rất thông dụng, trong chủng viện cũng như ở hầu

Tưởng nhớ cố Đạt
(1928 – 2006)

Nguyễn Long Định SB61
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hết các trường trung học tại Việt Nam thời đó. Sau đó cụ còn dạy
thêm môn Latinh và kiêm luôn chức vụ quản lý TCV. Lớp chúng tôi
có một kỷ niệm không thể quên được với cụ. Một buổi chiều nọ, cụ
quét đôi dép Nhật truyền thống từ phòng quản lý, phía nhà ngủ chú
nhỏ sang tận phòng học 4ème nằm sát cạnh nhà nguyện. Chắc vì
đang dở dọn bài nên khi nghe chuông báo, cụ có hơi đãng trí khi vội
vàng đến lớp. Khi cụ vừa bước chân vào lớp học, cả lớp chúng tôi
không ai nhịn cười nổi, tên nào cũng rũ người ra mà không tài nào
nín lại được. Như thường lệ, cụ đọc kinh “Veni Sancte” bắt đầu lớp
học. Lũ học trò không tên nào đọc theo cụ được một câu, chỉ có mình
tiếng cụ. Kinh xong, cụ ngạc nhiên vì đứa nào cũng rũ người ra, gục
mặt xuống bàn rồi thỉnh thoảng lại “hích lên” một tiếng nghẹn
ngào… Bấy giờ cụ mới “vỡ lẽ” là mình còn đang đeo cặp kính “tiến
sĩ”, y chang mấy hình vẽ trong cuốn “L’Anglais Vivant”. Một thoáng
bối rối. Một giây bực bội. Nhưng rồi cụ đã thản nhiên bắt đầu giảng
bài như không có gì xảy ra. Nhưng lũ quỷ con thì vẫn chưa dứt được
cười. Thỉnh thoảng đó đây vẫn còn vài tiếng nấc nghẹn! Chúng tôi
bối rối vô cùng, muốn dứt ngay nhưng không tài nào chủ động được
nữa. Cái hình ảnh cổ điển tức cười của cặp kính cận tròn vo của đám
học trò “bên Anh chúng tôi” khi nhìn thấy cụ trong cặp kính ấy đã
khiến cả lớp thất lễ với cụ trong suốt giờ học. Kể từ sau biến cố ấy,
chúng tôi không còn thấy cụ mang cặp kính “tiến sĩ” ấy bao giờ nữa.
Xin cụ tha cho chúng con, dù có hơi muộn màng! 

Được học với cụ hai năm ngắn ngủi thì trong chủng viện có cuộc
“đảo chánh”. Các cha giáo Việt Nam bất đồng với đường lối giáo
dục quá “cổ điển” của các cố Tây trong niên khóa 66-67, đã đồng
loạt “đình công” không xuống lớp dạy học. Toàn thể chủng viện
xôn xao hết mấy ngày. Cuối năm học ấy, cụ và tất cả các cha giáo
Việt Nam khác được Đức thầy Piquet cho ra xứ. Cụ về đảm nhiệm xứ
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Gò Đền, Phan Rang.

2. Chủng viện Chúa Chiên Lành – Đà Lạt
Sau khi thi xong Brevet, lớp chúng tôi được gởi ra “du học” tại

trường Thiên Hựu Huế cùng với lớp SB 60, trong khi lớp SB 59 được
gởi lên học terminale tại Adran Đà Lạt. Học được nửa năm thì xảy ra
biến cố Mậu Thân. Một người anh em có biệt tài âm nhạc trong lớp
trở thành nạn nhân của chiến cuộc: Phêrô Hồ Xuân Lương bị chết
trong lúc lộn xộn. Khi tình hình tạm ổn, chúng tôi được gởi lên học
tiếp tại Adran cho hết niên khóa, ở chung với các đàn anh SB 59 dưới
sự chăm sóc của cha bề trên Trần Sơn Bích. Chỉ từ niên khóa 1968-
1969, chủng viện CCL mới chính thức được khai sinh dưới sự hướng
dẫn của cụ. Người tiên phong khai phá bao giờ cũng gian lao vất vả.
Được cha viện trưởng đại học Đà Lạt Nguyễn Văn Lập cho ở nhờ dãy
nhà cuối cùng của khu cư xá sinh viên nhìn qua đồi Đa Thiện, cụ đã
một tay gầy dựng nên một “trung chủng viện” với nề nếp quy củ
không thua gì những chủng viện đã được thành lập lâu đời. Nếu cha
Bích được tiếng là “bon papa” với nước da trắng trẻo thư sinh thì cụ
hoàn toàn trái ngược, với nước da bánh mật và cặp mắt tinh anh sắc
sảo. Cụ như có giác quan thứ sáu, không hề có mặt tại “hiện trường”
mà chuyện gì xảy ra giữa các chú cụ cũng biết. Cụ cho tu sửa lại
toàn bộ dãy nhà này để có đủ chỗ ăn, học, chơi, ngủ cho 3 lớp cuối
của Sao Biển, cộng thêm một số anh em Lâm Bích (LB) của “chương
trình Việt” cũng theo học tại Adran. Dĩ nhiên chúng tôi phải nằm
giường tầng vì sĩ số càng ngày càng tăng. Thật khổ cho anh nào nằm
dưới mà anh nằm trên bị bệnh “ghẻ tàu” thì ngày hôm sau đi học
chắc chắn sẽ phải ngủ bù trong lớp. Ngoài một số ít giờ dạy Anh văn
cho đại học Đà Lạt, cụ đã cống hiến hoàn toàn cho việc huấn luyện
đám chủng sinh chúng tôi ở cái tuổi khó dạy nhất. Chúng tôi còn nhớ
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mãi những bài huấn đức vừa thực tế vừa sống động của cụ: cụ chỉ
dạy cho chúng tôi từ việc viết thư, cách trình bày bì thư, gởi thư, cách
xưng hô với mọi người, đến những bài huấn đức về đức tin, đức ái,
vun trồng ơn gọi chuẩn bị cho lý tưởng linh mục. Tôi vẫn còn nhớ
một lời khuyên về việc tập tính tự chủ của cụ: sau khi nhận được thư
của gia đình, anh em nên để vào ngăn bàn vài ngày… rồi hãy mở
ra đọc. Không biết có anh em nào đã tập được chuyện này, chứ riêng
tôi nay tuổi đời xấp xỉ 6 bó rồi mà vẫn…chưa luyện được! Chủng
viện CCL còn là nơi vãng lai của các cha trẻ trong địa phận khi lên
Đà Lạt nghỉ mát hoặc thi cử tại đại học Đà Lạt, trong số đó có Giám
mục phó tương lai Nguyễn Văn Nho. Hằng năm cụ thường mời các
thày Nha Trang học tại Giáo Hoàng Học Viện (GHHV) sang gặp gỡ các
lớp đàn em trong một bữa “hội ngộ cầy tơ”. Thói quen này cụ giữ
mãi cho tới khi CCL dời sang số 10 Nguyễn Tri Phương! Có lẽ không
năm nào cụ quên dịp ấy, đôi khi còn có cả sự hiện diện của Đức cha
địa phận khi ngài có dịp lên thăm chủng viện. Tình nghiã “Nha
Trang tha hương” thật đầm ấm thắm thiết. Cụ khéo léo ngoại giao
để được sự nâng đỡ tận tình của linh mục Viện trưởng đại học Đà Lạt,
cũng như sự chăm sóc của Giám mục Đà Lạt Nguyễn Văn Hiền: mỗi
dịp tựu trường, cụ dẫn chúng tôi sang tòa giám chào thăm ngài.
Dường như tất cả thời giờ của cụ dành sẵn cho các chú. Bất cứ anh
em nào có nhu cầu cần gặp cụ, từ chuyện riêng tư, học hành, cho đến
vấn đề tu đức, đều được cụ vui vẻ tiếp đón mà không cần phải lấy hẹn
như cung cách của người phương Tây “bên Anh chúng tôi”. Cụ cũng
dành cho các chú một không gian tự do, tự lập và tự chủ khá rộng
rãi. Ai có việc gì cần, có thể tự làm trước rồi báo cho “tôi” biết sau:
“các anh em lớn rồi, cứ tự tổ chức rồi cho tôi biết”. Cụ là người đầu
tiên cho phép các chú tổ chức các buổi “hội thảo” để tự kiểm điểm
và sẵn trớn kiểm điểm luôn cả bề trên nữa. Dường như chính cụ đã
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sẵn sàng đón nhận những chỉ trích phê bình của các chú! Vì thường
xưng “tôi” với các chú, nên sau này các lớp đàn em đã tặng thêm cho
cụ cái tên mới là “Cố Tôi”.

Lớp SB 61 chúng tôi còn có thêm một kỷ niệm đặc biệt nữa với
cụ tại CCL, mà giờ đây nhắc lại thì thật là… “vô cùng hổ ngươi”!
Buổi tối hôm ấy tới phiên lớp chúng tôi dọn bàn và rửa chén. Sau
khi các cha và các chú ăn xong, bàn cơm các cha còn một con gà
rôti nguyên vẹn. Mấy tên “quỷ sứ” vừa dọn bàn vừa liếc nhau ra
hiệu, vì theo thông lệ, giờ này hẳn cụ đã trở về phòng làm việc sau
khi thanh sát một vòng quanh khu nhà ở của các chú. Ngó trước
ngó sau không thấy bóng cụ đâu, chúng tôi quyết định hành động.
Chỉ trong tích tắc, con gà rôti không cánh mà … biến mất. Chúng
tôi 6 đứa chia nhau thật gọn gàng. Miếng gà “ăn vụng” thơm ngon
và béo ngậy làm sao!... Cả bọn chưa kịp chùi mép thì như có phép
tàng hình, cụ xuất hiện. Lướt nhanh một vòng như thầm báo “có
tôi đây!” rồi lại vụt biến về dãy nhà chính. Cả bọn vừa sững sờ vừa
xấu hổ tột cùng! Rất tế nhị, cụ không hề hé môi. Nhưng bọn chúng
tôi thì chỉ muốn độn thổ. Đã gần bốn thập niên rồi mà tôi vẫn còn
nhớ hương vị đặc biệt của miếng đùi gà rôti tối hôm ấy của dì
Khanh. Gà Mỹ, gà Tây, gà Úc... có lẽ không thể thơm ngon bằng
miếng gà Việt Nam 1969 ở CCL Đà Lạt! Đúng là miếng ăn nhớ đời!
Cũng may mà chuyện xảy ra ở CCL dưới quyền của cụ. Nếu là ở
Tiểu chủng viện Sao Biển trước đó mấy năm, thì địa phận Nha Trang
hẳn đã “sẩy” mất một giám mục và vài bần tăng rồi. Giá chót thì
cũng được ăn cơm muối hay quỳ nhà cơm vài ngày!

3. Phan Rang - đất cày lên sỏi đá
Sau tháng 4/75, cụ được chuyển về Phan Rang coi xứ Cầu Bảo.

Bọn chúng tôi còn tiếp tục lên học tại GHHV thêm vài năm nữa, cho



tâm tư sao biển 61

đến tháng 7/1978 thì Hội đồng giám mục Việt Nam quyết đinh giao
GHHV cho chính quyền Đà Lạt và chúng tôi có dịp ghé thăm cụ. Lúc
này cụ đã quy tụ được khoảng 10 anh em, đa số từ Chủng viện Lâm
Bích, về sống tại Cầu Bảo như một cộng đoàn nho nhỏ nhằm tiếp
tục việc đào tạo linh mục cho địa phận trong giai đoạn mới. Khi
biết được hoàn cảnh “bơ vơ” của chúng tôi, cụ sẵn sàng tiếp nhận
chúng tôi vào số các anh em đang sống bên cụ, mặc dù sự việc
không dễ dàng gì, từ vấn đề lao động để sinh tồn cho đến giấy tờ hộ
khẩu… Hàng ngày vị tiến sĩ văn chương cùng với nhóm anh em vác
cuốc ra đồng dưới ánh nắng thiêu đốt của xứ Chàm để tự lực cánh
sinh. Anh em từng gọi cụ là “agricola” quả không sai tí nào. Phan
Rang đúng là vùng đất “cầy lên chỉ có sỏi và đá!” Tôi tự hỏi làm sao
cụ và các anh em nơi đây có thể lấy mồ hôi đổi được 3 bữa cơm
khoai hàng ngày? Thế mà cụ vẫn rộng tay đón nhận chúng tôi. Lúc
này tôi mới nhìn thấy qua nét bề ngoài khô khan của cụ một trái tim
nhân hậu bao la, không khác nào tấm lòng người mẹ hiền dơ tay
đón nhận mấy thằng con lạc lõng bơ vơ đang trôi dạt đó đây, vì gia
đình cha mẹ chúng tôi sống ngoài địa phận. Đất Cầu Bảo có khô
cháy thật nhưng tấm lòng “Cố Tôi” dành cho chúng tôi là thửa đất
có dòng suối tươi mát, là thửa đất chảy sữa và mật ong, là lòng bác
ái yêu thương dạt dào! Mấy anh em lạc loài chúng tôi ở lại thăm cụ
thêm vài ngày nữa trước khi ra Tòa giám mục xin ý kiến và quyết
định của Đức cha địa phận. Chúng tôi về Nha Trang gặp Đức giám
mục. Trong khi ngài chưa có quyết định tối hậu đối với những anh
em sống ngoài địa phận, thì chúng tôi kéo nhau vào chào cha quản
lý tòa giám để nhân tiện xin được có bữa cơm chiều. Chưa kịp dứt
lời tự giới thiệu thì cha quản lý liền phán: “Các cậu về đây làm gì?”
Mấy con chim gãy cánh chúng tôi vừa lãnh được một “coup de
grâce” ngay tại tòa giám của địa phận mình. Của “chùa” có khi
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còn tới tay những người bơ vơ nghèo khó, mà của “Chúa” sao lại
không tới phần mấy đứa con lạc lõng bơ vơ lúc này! Xót xa chi lạ!
Chúng tôi bèn lủi thủi rủ nhau qua Ba Làng trọ bên nhà chú Khang
vậy. Có điều an ủi là cha quản lý lúc đó, một linh mục mới được chịu
chức “nóng hổi”, không phải là một đàn anh xuất thân từ Tiểu
chủng viện Sao Biển! Tôi cảm thấy hối tiếc vì đã không ở lại Cầu Bảo
thăm cụ lâu hơn. Đã hơn 30 năm rồi, nghĩ lại vẫn còn tủi thân.

Thế rồi tiếp tục cuộc bể dâu… Chúng tôi mỗi người một nẻo:
đứa đi dạy học, kẻ đi buôn mắm, người tìm cách vượt biên. Cho đến
mãi 25 năm sau, tôi tình cờ nhận được một email của cụ gởi thăm.
Cụ viết: “Tình cờ một anh em cựu CCL cho mình biết email của Đ.
nên mình viết vài chữ thăm Đ…“ Lời lẽ của Cụ gần gũi thân tình
như mới ngày nào tại Đà Lạt, hay tại Cầu Bảo, mặc dầu bây giờ cụ
đã tự xưng là “cha già”. Thời gian này, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe
anh em cựu CCL kể về cụ. Được biết càng ngày cụ càng sống gần gũi
thân tình với đám học trò cũ. Nay bỗng nhiên được cụ gởi thư thăm
hỏi, tôi vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Con tim nhân hậu của cụ
ngày nào ở Cầu Bảo khi chúng tôi ghé thăm cụ chẳng những đã
không mệt mỏi mà càng ngày càng dạt dào hơn khi tuổi đời thêm
chồng chất. Được biết lúc này, dù đã trên 70, cụ vẫn muốn dốc hết
sức lực để xây cho Tân Hội một ngôi nhà thờ mới. Cụ thổ lộ như sau:
“…. Mình chỉ ước mơ cho Tân Hội có được nơi thờ phượng xứng
đáng hơn hiện tại”. Giấc mơ chưa thực hiện được thì “Cố Tôi” đã
vội vã ra đi theo tiếng Chúa gọi khẩn cấp vào ngày 13/9/2006.

Dân Tây thường nói: “L’éducation est ce qui reste après qu’on a
tout oublié!” Thiết nghĩ các cựu Sao Biển và CCL đều nghiệm thấy
rằng nền giáo dục được hấp thụ từ hai môi trường chủng viện ấy đã
để lại những dấu tích khó quên trong cuộc đời mỗi người. Nếu Sao
Biển Nha Trang lúc nào cũng chất chứa bao kỷ niệm tuyệt vời của



tâm tư sao biển 63



64 tâm tư sao biển

thời thơ ấu (như trốn ngủ trưa đi bắt bướm gần nhà bếp các dì,
hoặc hè nhau hái trộm dừa sau cơm tối) thì CCL Đà Lạt lại đầy ắp
những hành trang vào đời cho lứa tuổi dở dang. Ảnh hưởng của
“Cố Tôi” thật sâu đậm nơi các môn sinh. Từ công lao khai phá, xây
dựng quy củ cho một “trung chủng viện” với những chức vụ từ bề
trên kiêm giám luật kiêm quản lý,… cho đến vai trò gạch nối giữa
các chủng sinh SB với LB, giữa các thế hệ đàn anh với đàn em…,
cụ đã biến CCL không những là nơi đào tạo các mầm non cho địa
phận mà còn là một “trụ sở của Nha Trang tại Đà Lạt”. “Cố Tôi” đã
thành công trong tất cả những công trình ấy. Phải chăng nhờ tài
giáo dục, tổ chức, lãnh đạo, ngoại giao, tháo vát… của một vị tiến
sĩ dưới diện mạo một “agricola” mà cụ đã dễ dàng thành công với
nhiều lớp người ở nhiều lứa tuổi? Thiết nghĩ bí quyết thành công
của cụ là “trở nên mọi sự cho mọi người”, và kim chỉ nam của cụ
chính là tận hiến hoàn toàn cho Đức Kitô như một người môn đệ
trung thành. Tôi tin chắc rằng cuộc đời lao nhọc vất vả của cụ đã
được Chúa phúc thưởng khi gọi cụ về thật dễ dàng nhanh chóng
không chút đớn đau, vì dường như cụ cũng đã nhận được điềm tiên
báo (?). Giờ đây khi cụ không còn nữa, người môn sinh của bốn
thập niên trước hồi tưởng về cụ như một tấm gương dõi theo chân
Thầy Chí Thánh là Đức Kitô, Đấng Chăn Chiên tuyệt hảo, đã dâng
hiến tất cả cho đoàn chiên bé nhỏ của mình. 

(Ngày giỗ đầy năm cố Đạt)
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tâm tình hội ngộ
sao biển 2008
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Ba mươi ba năm
Một nửa đời người
Bao nhiêu vật đổi sao dời
Nay đã đến ngày hội ngộ

Nhiều đêm nghe tiếng lòng thác đổ
Gọi về khung trời cũ thân thương
Nơi đó có hàng dương
Có biển xanh cát trắng
Sóng rì rầm vỗ về đêm vắng
Tiếng kinh chiều trầm lắng tâm tư
Và nơi đó có tuổi thơ
Của tôi và của bạn

Những chiều lang thang trên sườn núi Sạn
Những buổi bơi thi bãi Dương-hòn Chồng
Những trận túc cầu giữa cơn giông
Những lúc trộm dừa trong đêm tối
Phiên rửa chén ta giành nhau cơm cháy
Đêm canh trộm ta chọc chó sủa trăng
Giờ đi ngủ, ghẹo thầy surveillant
Dọn phòng thánh ta uống chung rượu lễ

Tâm tình hội ngộ
Tuấn Lê
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Ôi những dại khờ ngày xưa còn bé
Bây giờ là những kỷ niệm khó phai
Tôi đếm thời gian cho mau hết tháng ngày
Cho mau đến phút giây hội ngộ
Biết cuộc đời, thu vàng còn mấy độ?
Gặp nhau đây có lẽ lần cuối cùng
Biết nói gì để tỏ hết yêu thương?
Biết làm gì để cho nhau trìu mến?
Chỉ ba ngày thôi, ba ngày thành vĩnh viễn
Tôi sẽ trân quí mỗi phút mỗi giây
Tôi sẽ khắc ghi ánh mắt tiếng cười
Sẽ mang với tôi trong quãng đời còn lại

Xin tạ Ơn Trên bao la sơn hải
Thương cho đời tôi về lại trường xưa
Gặp lại bạn bè và các ân sư
Cùng ôn kỷ niệm một thời yêu mến
Xin tạ ơn Mẹ, Mẹ hiền Sao Biển
Ba mươi ba năm lưu lạc bốn phương
Nhờ Mẹ vẫn mãi yêu thương
Mẹ dẫn đường đoàn con Hội ngộ.

Calgay Jul 12 2008
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Xin lỗi các đàn anh và đồng môn. Sau khi ở Nha Trang về, công
việc bận rộn để lấp khoảng trống cho những ngày nghỉ nên
để các anh em phải chờ bài tường thuật tiếp.

Nói thêm một chút. Sáng hôm 30 điện cho ông bạn cùng lớp là
Tiến Lùi thật sớm. 20 phút sau, ông ta xuống taxibike (xe ôm) ngay
trước khách sạn Minh Thanh. Kể cho Tiến Lùi nghe vụ lần hột trên
xe, ông ta cười toe, mắng mỏ: “Tao biết mà. Tao nghe nói có đức
ông, đức chú, là tao tếch sang đi máy bay.” 

Còn một số chuyện bỏ quên, và nhân tiện lần tường thuật này
sẽ gửi kèm cho anh em bức ảnh chụp từ trên cao - có lẽ không anh
em nào tính đến góc chụp này - quang cảnh trước giờ khai mạc
(xem ảnh trang sau). Khổ thay thời điểm chụp đã là chạng vạng, mà
máy thì không chuyên nghiệp.

Số là, buổi tối trước giờ khai mạc, thằng Khanh này có ghé vào
phòng triển lãm. Căn phòng đã khá tươm tất. Tiếc nhất là chú Sinh
thì thật thà, còn thằng Khanh thì cái đầu lúc đó cũng ngu như đầu
gối, nên không nghĩ ra được là tại sao không chụp hình mấy cái gai
yết hầu và phóng to tổ bố ra, treo lên thì mới ấn tượng. Thôi thì
đành chờ 50 năm sau! 

Lúc vào phòng truyền thống thấy có Đức cha phó Võ Đức Minh,
Đức ông Nguyễn Quang Sách, Đức ông Trần Thanh Phong, và một
Đức rev nào quen quen, hình như là Đức Cần đang hướng dẫn các
ngài đến xem từng hình ảnh. Thật là cảm động xiết bao. Nhưng

Không khí ngày tựu trường
Trần Công Khanh SB67
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thằng Khanh vốn mặc cảm khi đối mặt với các đấng, nên lỉnh đi.
Đối mặt với các ông lớn cộng sản thì cóc ngán, vì còn phải lo phỏng
vấn phỏng viếc, còn đối mặt với các đấng sao mà ngán thế! 

Rồi lại nhớ, sau màn biểu diễn khai mạc với trống mỏ cử lên
linh đình, có tiếng xướng đích danh anh Trần Duy Thực. Anh được
mời lên nhận các kỷ niệm chương đem sang Tây cho các ân sư.
Trước đó mấy ngày, còn nhận được tin từ anh, cha Nédélec gửi lời
chúc mừng hội ngộ và cho biết bệnh tình của ngài - parkinson và
ung thư tiền liệt tuyến - cần đi nghỉ ngơi. Đúng là tình nghĩa như
bát nước đầy. 

Hôm sau, chính nhật, nhìn quang cảnh anh em vào ra tấp nập,
xe nhỏ xe lớn và xe rất lớn đậu đầy sân đại chủng viện Sao Biển, thật
ngoài kỳ vọng của thằng Khanh. Đó là kết quả của niềm tin, của ơn
trên. Nói câu này, thường là nói câu này sẽ bị nhiều anh em đòi

Quang cảnh như ngày tựu trường
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ném đá mình, nhưng không thể không nói khi nhìn quang cảnh
bữa hôm nay 31/7/2008, đó là biến cố 30/4/1975, ai cũng không
muốn nghe nhắc đến, nhưng đằng sau mặt không được là mặt được
- anh em Sao Biển toả đi khắp thế giới, như dân Do Thái, nay đại
hội trùng phùng, làm cho trùng phùng tăng thêm sức mạnh. Quang
cảnh hôm ấy còn gợi lại ngày tựu trường. Có khác chăng là những
vầng trán ngày xưa còn xanh. Giờ đây đã nhiều nếp. 

Ngày xưa của thuở: 
Có những lần trốn học đuổi bướm cạnh bờ ao
Má bắt được chưa đánh roi nào đã khóc
Có cô bé nhà bên cười khúc khích
Mắt đen tròn thương thương quá đi thôi. 

Còn ngày nay: 
Có những chiều say xỉn té bờ ao
Vợ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc
Có cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Vợ giận anh rồi tối sang ngủ với em…

Anh em ai vào phòng nấy hàn huyên. Có người đem theo re-
morque thê noa lủ khủ, có kẻ single, nhẹ gánh táng bồng. 

Thỉnh thoảng đi ra ngoài, gặp ai cũng quen quen. Gặp người
níu lại, nhìn tận mặt, à! Thì ra… Cuộc họp mặt ngắn trên hội
trường thằng Khanh chỉ kịp lướt qua. Lúc này nhiều anh em ngồi
xem cuốn Nửa thế kỷ Sao Biển qua ảnh vừa được phát sau khi đóng
tiền cơm. Thằng Khanh cố đi phía sau đo xem phản ứng của từng
anh em, lén nhìn vào gương mặt những người đang đọc cuốn sách
ảnh. Tình cờ gặp anh Cao Kỳ Hương 64, anh bảo, cuốn sách được
lớp mình đánh giá cao, cám ơn Khanh. Lòng cũng nghe dễ thở,
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nhưng những thiếu sót trong sách, và một trách cứ cho là làm thiếu
lịch sự của một anh lớn vì thiếu anh trong hàng ngũ ân sư không
dễ nguôi. Ngay cả trong lớp thằng Khanh 67 này, cũng thiếu mất đức
chú tên Khánh, em đức cha Linh. Mea culpa. Mea culpa. 

Rồi sau đó trở ra, chui vào phòng điều hành, lặng lẽ làm công
việc của mình cho số báo ra vào ngày mai, thứ sáu 1.8. Vào toà soạn
điện tử, biên tập bài trang văn hoá, cắt cúp ảnh, thông báo kế hoạch
trang cho toà soạn ở Sài Gòn. Mất gần cả hai giờ đồng hồ mới xong.
Lúc đó anh em đã vào thánh lễ… Những bài hát do thầy Ngôn tập
vang vọng. Những bài hát của dân Sao Biển. Trong đó có bài của
Hoàng Trung. Nhớ anh Hoàng Trung và những ngày ngồi khề khà
thịt chó với nhau ở Bùi Thị Xuân, ở Âu Cơ, quận Tân Bình, thịt chó
theo kiểu bắc kỳ, chặt miếng to. 

Sau lễ anh em lại họp nhau trong phòng các lớp. Mấy ông 67 mãi
lo chụp hình rồi chợt nhớ mọi người đã vào nhà cơm, nhớ tối qua
mắc sai lầm “trâu chậm uống nước đục”, ăn cỗ mà cứ đi sau, vội vội
vàng vàng kéo nhau vào nhà cơm, thì đã chật cả rồi. Sai lầm lần hai.
May sao kiếm được nửa bàn để quần anh hội băng 67. Nửa bàn còn
lại là hình như dân 70. Nhà cơm ồn như vỡ chợ, không kỷ luật như
ngày xưa, im ắng chỉ nghe lanh canh tiếng muỗng nĩa, tiếng đĩa
pyrex chạm trên nền bàn đá mài, xưa hơn nữa là bàn nhôm. 

Tình cờ cha Vinh Đỏ đi ngang, ghé vào tai nói: “Lần sau (50
năm sau?), hội ngộ phải mời cả cha mẹ chủng sinh, những người
công ơn ngang với ân sư.” “Nhưng làm sao chuẩn bị được chế độ
săn sóc đặc biệt cho các vị?” “Có mà, có mà.” Sau đó cha Vinh đi
thẳng vào trong. Cơm tuy nhiều món, ngon hơn cá ốp hồi xưa
nhiều, nhưng rõ ràng không có món nào gợi được cái đặc trưng
của xứ biển. Bia San Miguel Khánh Hoà, nhà máy cũng được bà Tư
Hường mua lại, dở nhất thế giới. Có ai đồng ý với thằng Khanh này
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không? Sang Philippines hay Thái Lan hay Camphuchia hay Lào,
uống lon San Miguel sao nó ngon lạ lùng. Nhưng nó ngon nhờ cái
không khí sum vầy, nó như loại men làm sống dậy cái tình, làm ta
nhớ lại Trường cũ tình xưa Duy Khánh vẫn thường hát. Nhưng buồn
nẫu ruột vì trường xưa đã bị đánh mất! 

Ồn quá, thằng Khanh này đi ra ngoài sớm. Tình cờ ngồi ghế đá
gặp anh Long 63. 63 có hai Long. Long này là Long Ninh Hoà, Long
Paul. Nhớ rồi. Hỏi thăm anh Long Baptiste có đi không. Anh bảo
không. Sau đó hỏi Đạt 67 cũng ở Chợ Mới sao anh Long không thấy
đi, Chợ Mới gần xịt mà. Đạt trả lời mơ hồ chắc ảnh mắc đìa tôm. 

Những người ở xa không về được đã đành. Có những người ở
thật gần cũng không về được. Đạt 67 đáng lý cũng không chịu về,
Tiến Lùi năn nỉ và đóng tiền ăn giùm, vì Đạt khó khăn. Mặt Việt, mặt
Tây có khác nhau. Mặt Việt khắc khổ, đen nắng hơn. Mặt Tây trắng
trẻo, tinh ý một chút là nhận ra ngay. Chứ nếu bảo Tây to béo hơn
thì oan cho anh Tống Viết Minh, vì ảnh ốm nhách. 

Đang ngồi trò chuyện với anh Long thì thấy thầy Sơn, Trần
Thanh Sơn, anh Đức ông Trần Thanh Phong đi ra, một bên chân
hơi yếu nên khập khểnh nhẹ. Nhìn kỹ lắm mới nhận ra. Sau đó,
anh Cư lớp 63 nói lát nữa rảnh đi nhậu với lớp tụi anh, anh Học Jos
tới nhờ chụp ảnh giùm cho lớp 63 (anh Học Michael ở Sài Gòn,
bệnh yếu, không đi xa được, anh em nhớ cầu nguyện cho ảnh vì
ảnh chỉ có thể đi đến nơi xa nhất). Anh Lạc nhờ anh nào đó chạy
kêu cha Ninh, miệng càm ràm: “Hay ngủ rồi không biết nữa!” Ở
trước sân khấu - lễ đài, anh Lạc hò hét các anh em khác lẹ lên. Lần
đầu tiên gặp anh này. 

Vừa chụp hình cho lớp 63 xong, thì Hoàng Nháy 65, nhờ chụp hình
tiếp cho lớp. Anh Đồng Đen 65 bảo, nhà báo nhớ chụp hình cho lạ lạ.
OK. Bữa nay sẽ gửi cái hình này xem các anh 65 có thế lạ lạ không. 
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Bữa chiều hình như ít lớp đi theo chương trình về thăm lại
những nơi chốn cũ. Nhiều lớp kiếm điểm riêng để ngồi bù khú với
nhau sau bao năm cách biệt, trùng phùng trong cái không khí
không khác gì ngày tựu trường năm xưa. 

Lớp 67 vừa sửa soạn lên chương trình bù khú ngay tại nhà nghỉ
62 Trần Phú (hồi xưa là Duy Tân), thì nhận được tin sét đánh: cha
Cao Sơn 67 từ trần. Cả nhà kéo nhau vội vã ra về sau cuộc phân ưu
ngắn gọn và hoả tốc của anh em 67. Ngọc Sơn - còn gọi là Sơn Ù -
đưa gia đình ra tận bến xe. Buồn, mặc niệm. Sau đó Sơn Ù về đề
nghị đi mua thịt chó. Tiến Lùi ủng hộ cả hai tay. Buổi chiều thịt
chó Nha Trang. Nghe tình ấm lại nồng nàn tình xưa. Chỉ có mình
cha Hiên 67 cùng Phương 67 quay lại đi theo chương trình chung

lớp 65 chụp hình chung ngày hội ngộ 2008
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của Hội Ngộ. 
Sáng hôm sau là cuộc dã ngoại - promenade chăng? - sông Lô

nắng cháy da người, nơi vừa xảy diễn cuộc thi huê hậu hoàn vũ.
Trên xe buýt, lần đầu tiên, gặp anh Tống Viết Minh. Anh chị nhờ
chụp giùm bức ảnh trên xe. 

Ở sông Lô, mạnh ai nấy đi cho đến giờ ra xe lấy cơm và đồ uống
và mãn giờ lên xe ra về. Thằng Khanh cùng gia đình lại theo xe lớp
62 ra về. 

Đến Sàigòn lúc ấy vừa sau một cơn mưa thật dài, đường sá nước
vừa rút xong…
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Hôm nay là chủ Nhật, đáng lẽ phải cắt cỏ sân trước và hái mận
vườn sau để làm quà cho hàng xóm như lời vợ dặn. Nhưng
trời Vancouver nắng chói chang như mấy ngày về Hội Ngộ

Sao Biển 2008 ở NhaTrang, hơn nữa nhà tôi đi chợ chưa về, nên lợi
dụng vài giây yên hàn để kể chuyện Hội Ngộ cho lớp 62 nghe và để
có bài gửi cho anh em không về tham dự đọc. Nếu biết về mà còn
phải viết bài kể cho mấy ngài không chịu dù về nghe thì lần sau
mình sẽ khôn ngoan hơn… tiếc là không còn lần sau. 

Xin mách cùng anh em là một trong những tuyệt tác của Hội
Ngộ Sao Biển 2008 là Phòng Triển lãm. Mình gọi nôm na nó là Mon
Petit Seminaire. Đúng vậy, bước vào căn phòng bảo tàng viện này thì
mình thấy những ngày ở Sao Biển nhảy nhót về trong tâm thức như
những bước chân nghịch ngợm. Ai vào đó cũng bỗng chốc chìm
đắm vào quá khứ Sao Biển hồi nào không hay. Nếu gọi là cái phòng
huyền diệu thì cũng không ngoa, vì vào đây là như bước vào cổng
trường Mon Petit Seminaire Stella Maris. 

Mon Petit Semainaire Stella Maris nằm bên trái cổng chào Hội
Ngộ Sao Biển 2008, sau khi du khách qua cổng, thả bộ về bên trái,
tẩn mẩn đọc mấy vần thơ và câu nhạc treo lủng lẳng chập chờn
như hồn thi sĩ Sao Biển đang mặc chiếc áo dài mode 58-64 với đôi
sandals da đen nghiêm nghị như một thầy phán. Cổng vào Stella
Maris đã được tỉ mỉ dệt lại trên một nền thảm màu sắc như màu
cổng thuở nào đó: màu đá xanh lấy ở núi Sạn. Cái tài của người
nghệ nhân Sao Biển là làm thằng chú nhỏ như mình như tỉnh lại

Mon Petit Séminaire
Đào Đức Kim SB62
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trước cổng trường lúc ngắm cái công trình canvas của anh ta. Bức
canvas chữ nhật treo dài sau bước thềm và ngay trên hành lang.
Nét vẽ cứng cỏi và sát thực khiến người nhìn như thấy được thanh
sắt và hòn đá… Bức canvas tô vẽ điêu luyện như vậy và treo thế ấy
đã trở thành một thảm quý như trong truyện “Ngàn lẻ một đêm”
hay như trong các cung cấm của các sheiks ở Iran hay Iraq. Cái kỳ
diệu thứ nhất lúc đứng trước bức tranh ấy là cái tò mò muốn vén
cái màn bước vào trong để xem cho bằng được những hình ảnh
ngày xưa lúc còn học ở TCV (Petit Seminaire). Cái kỳ diệu thứ hai
khi đứng trước bức ảnh ấy là nếu quý vị xếp lớp đứng trước đó để
chụp hình thì cái hình in ra với cái phông là cái cổng Petit Se-
mainaire Stella Maris y như thật vậy. Mình chụp một cái hình lớp
SB62 trước bức thảm, nhìn lại thì như lớp mình đang đứng trước
cổng trường năm xưa. Cho hay, ba anh chàng Cẩm, Công Khanh và
nghệ nhân Đức Sinh có cái biệt tài khơi lại quá khứ không khác
chi các nhà đạo diễn ở Canada này dựng lại những thành phố cổ
cho phim cao bồi của họ. Xin bái phục và cám ơn công lao và vô vàn
thời gian quý vị đã bỏ vào đây để làm quá khứ sống lại như thật. 

Rev Hữu cho mình biết lịch sử của bức tranh cổng trường Stella
Maris là do Đức Sinh lấy lại tấm hình của chú trung chụp ở trước
cổng TCV (vừa mới xây xong) trước khi đi picnic ở Ninh Hòa năm
1964. Sinh xóa hết người đi, để chỉ lấy có cái cổng mà thôi. Sau đó,
hắn ta hí hoáy phóng đại và tô vẽ thêm ra để dựng lại cả khung cảnh
cũ. Khi dựng lên trong ngày Hội Ngộ, bức tranh trông đồ sộ và sống
động như cái cổng TCV ngày xưa. Với ánh sáng chói chang của một
trưa hè ở Nha Trang, bức tranh trông y hệt một canvas tuyệt tác. Anh
chàng Sinh này lại còn khéo léo cắt chỗ giáp giới giữa hai cánh cổng
ra thành nhiều cánh cửa. Gió hè trưa Nha Trang nhè nhẹ vén màn
làm cổng như mở hé mời gọi bọn chú nhỏ về lại trường. 
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Mình vào Phòng Triển lãm này trưa 29 tháng bảy lúc sắp sửa
hoàn tất... Gặp Đức Sinh, Phan Thiết, bắt tay nhau cảm động như
hai linh hồn sống sót sau ngày đại hồng thủy. Mình cùng gốc Phan
Thiết, xứ Lạc Đạo như Sinh, nên gặp lại Sinh thì cứ tưởng như đang
gặp một phần Phan Thiết vậy. Bạn Cẩm đã cho mình biết là Sinh đã
hy sinh ra Nha Trang cả hơn tuần trước ngày Hội Ngộ Sao Biển 2008
để  hoàn thành cái phòng kỷ niệm này. Mình chưa nói hết lời  “cảm
ơn em…“ thì Sinh đã phân bua, “Anh Kh và anh C là nhà thiết kế,
còn em chỉ là kẻ thực hiện những gì hai anh ấy dặn…“ Trong lòng
mình càng khâm phục cái từ tốn khiêm cung của nó… Sinh ốm
và cao lêu nghêu như một linh hồn thiếu ăn ở châu Phi… Vào đây
thấy không khí ấm cúng hẳn lên. Mình nhận ra đủ thứ kỷ vật xưa:
ba cái bàn học (pupitres) mở như có ai mới ngồi, sách vở cũ đã ngả
màu, nhưng như vừa mở. Mình như thấy thằng Khải (Ba Ngòi) và
thằng Khả (Kim Ngọc) bên cạnh vì cùng vần “K” với nhau… Nhớ
anh Hoàng Pie (SB60) như đang ngủ xoè bọt mép trong giờ étude,
nhưng trả bài thì bao giờ cũng điểm cao… Sổ điểm, học bạ, bảng
thưởng, giấy báo cáo… đều được bày biện ngăn nắp… Mình nhớ
tới cha Bề trên Jeanningros những lúc rao điểm và cha Bề trên Hạnh
với cái kiểu kiếng kéo xệ xuống sóng mũi. Bàn ăn rải rác mấy cái
ca bằng nhôm sơn xanh nhưng đã sét chút đỉnh và vài ba cái bát
cơm nhỏ như gáo dừa xiêm của bần tăng khất thực… Đó là hiện
thực đời các chú… Mình nghe có một giọng nữ bên cạnh nhỏ nhẹ
với lang quân Sao Biển, “Em không ngờ đi tu mà cũng cực quá há
anh…“ Chắc là cô nhà ta thấy mấy cái chén cơm và ca nước cũ xì
nên động lòng trắc ẩn. Đúng là cô nhà bị lầm rồi vì cơm Sao Biển
thì thanh đạm thiệt, nhưng bao giờ cũng thịnh soạn đối với tụi này.
Các nhà sưu tầm Sao Biển còn mang về được cả cơm cháy nữa mới
độc đáo. Miếng cơm cháy ngon lành trong cái jar xinh xinh như
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trái cấm. Miếng cơm cháy không phải chỉ là đặc sản của Petit Sem-
inaire Stella Maris mà thôi, nhưng cũng là của quý của anh em Sao
Biển nhà tôi lúc lên Đà Lạt học seconde, première và terminale ở
Adran College nữa đó. Lúc này tụi tôi đã là những thanh niên đầy
mơ mộng, được giáo phận mua lại cái villa của nữ tài tử Kim Vui
cho ở và gọi nơi chốn thần tiên ấy là chủng viện Chúa Chiên Lành
Đà Lạt. Đó là những năm 1969-1971. 

Trở lại Phòng Triển lãm tôi hú hồn gặp lại cơn ác mộng của
những năm bóng đá Sao Biển, đó là những cái gai quỷ khóc thần
sầu gọi là gai yết hầu. Tôi không phải là nhà sinh vật học, nên
không hiểu cái tên gai yết hầu do đâu mà ra, nhưng cái kinh hãi mà
các cầu thủ bóng đá Sao Biển chịu đựng khi đạp phải nó trên sân
bóng thì không thua gì một phút “khổ nạn”. Lúc ấy, những năm
1962 ấy mà, Séminaire Stella Maris của tụi tôi còn nghèo và chỉ có
một sân bóng đá đầy gai yết hầu. Chúng tôi lại ở tuổi chỉ mê bóng
đá. Ham chơi, thì bất chấp mọi hiểm nghèo, kể cả đá banh trên sân
đầy gai oan nghiệt như gai yết hầu. Nhưng cái đau bị cái gai năm
cánh này đâm phụp vào bàn chân, mỗi nhánh gai hành hạ một
phần thân thể thì không ai có thể quên được. Bởi vậy, khi nhìn cái
lọ sưu tầm đầy gai yêt hầu vẫn có vẻ cứng cáp và sắc nhọn như xưa,
tôi bỗng rùng mình nghĩ đến các bạn cầu thủ lớp tôi đã từng cò cò
nhăn nhó trên sân cỏ mỗi khi đạp phải yết hầu… Đã hơn 30 năm
rồi, cái gai không biết còn sống sót hay đã bị quên lãng, còn nạn
nhân của nó thì nhớ lại dĩ vãng với cả âu yếm trìu mến…

Thú thật mình lai vãng lại Phòng Triển lãm này một hai lần
nữa trong những ngày dự Hội Ngộ Sao Biển 2008. Mỗi lần ra khỏi
phòng lại thấy đang quên cái gì đó của dĩ vãng, nên lại vào lại. Mỗỉ
lần viếng lại được nghe những phát biểu thật ngây ngô chân tình…
“Trời ơi, hồi xưa anh ốm yếu như vậy, mà bây giờ…“ anh chàng
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Sao Biển không nghe cô nhà phẩm bình vì mắt đang dán dính đến
cái hình lớp của anh ta treo uy nghi trên cột tường bọc vải đỏ…
Mình để ý thấy là anh Sao Biển nào vào đây cũng lân la đến mấy tấm
hình lớp đã được phóng to và treo chễm chệ trên ba cái cột bọc vải
đỏ ngay giữa phòng. Mấy đầu tóc hoa râm đang mon men nhìn lại
cái anh chàng Sao Biển trẻ trung ngây thơ ngày xưa tưởng là như
đã nửa thế kỷ xa cách… Mình nghe cô bé thỏ thẻ với mẹ, “Ba hồi
nhỏ trông xinh ghê hả má!” Mình nhớ đến vợ con không về được
chuyến này để mình dẫn vào đây khoe khoang một quãng đời đẹp
đẽ ở seminaire của mình… Mình vào đây thấy lại quá khứ và trong
đầu óc tâm tư vang vang những lời nhạc hội ngộ của Đỗ Vy Hạ, Lê
Đăng Ngôn, Trần Ngọc Khánh, Tống Viết Minh, v.v. 

Hôm ấy, ở Phòng Triển lãm mình định nói với Đức Sinh là mở
nhạc Hội Ngộ Sao Biển 2008 nhè nhẹ để ru hồn khách viếng
thăm… nhưng nghĩ lại cái thinh lặng của ½ thế kỷ quá khứ có thể
có cái tài vạn năng để thỏ thẻ riêng tư với từng seminariste… 

Cái thinh lặng giàu có của quá khứ Sao Biển đã được các nghệ
nhân Sao Biển dựng lại thật chi tiết và tình tự. Vào Phòng Triển lãm
là như về lại “Mon Petit Seminaire”.

Canada August 17, 2008 , Chủ Nhật, nhớ nhà Seminaire
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1. Yêu cái mộc mạc nghèo nàn của…
Mãi hôm nay mới viết vì thật sự bắt đầu thấm thía cái tình Hội

ngộ Sao Biển 2008. 
Lật đi lật lại cuốn “Nửa Thế Kỷ Sao Biển Qua Ảnh” (NTKSBQA)

từ trang đầu tới trang cuối bao nhiêu lần mà không biết chán. 
Bữa nọ sau khi đọc lời “Tâm tình” của Ban báo chí Hội ngộ SB

do anh Cẩm viết, mình chờ Bảy Thất đem quà Hội Ngộ mà nóng
ruột còn hơn chờ mẹ về chợ. Biết rằng sắp được nhìn lại những hình
ảnh cũ mà xốn xao lạ thường. Trách, vài tuần trước quên điện thoại
hỏi bạn đi về Việt Nam bao lâu, để bớt xốn xang, thật là quẫn trí!

Những ngày 30, 31/7 và 1/8, ông chủ muốn mình ở lại làm trễ
buổi chiều nhưng mình nhất quyết ra về vì thứ nhất làm không
lương, thứ 2 phải về nhà để đi dự Hội ngộ hàm thụ. Buổi tối ở đây là
buổi sáng bên nhà, hồi hộp chờ chú Tám Đắc lên hình Hội Ngộ cho
xem mà quên cả cơm nước. Vợ hỏi han chuyện hãng thợ đang thua
lỗ có tin tức nói là đóng cửa nhiều nơi, mình chỉ ê a cho qua chuyện. 

Hình ảnh trên Internet của Tám Đắc và anh em thì nhiều nhưng
lòng vẫn chưa thỏa mãn. Cái mộc mạc nghèo nàn của Sao Biển

Dự Hội Ngộ Sao Biển 2008
qua computer và 
Nửa Thế Kỷ Sao Biển Qua Ảnh
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ngày xưa thấy còn xa quá. 
Thế rồi Bảy Thất đã về hôm 17/8, cầm được cuốn NTKSBQA trên

tay, phóng ra về liền chỉ kịp nói lời cám ơn cho phải phép. Bảy Tân
nói vọng “sao mà gấp thế”.

Bây giờ cái Sao Biển của tôi mới thực sự! 
Ôi bao nhiêu kỷ niệm dâng tràn: hòn Chồng, bãi Dương, hướng

đạo, từ chuyện nhảy xuống giếng tắm cho kịp giờ học buổi chiều
(thay vì chờ tới lượt mình đứng dưới robinet)... tới chuyện âm mưu
bàn tính bắt chó của cố Lành (Gervier) ném xuống biển vì cố Lành
cho nó ăn fromage mà không cho bọn mình. 

Vào phòng đóng của lại, nhắm mắt thả hồn để nhớ từng khuôn
mặt cũ. Ôi thương mến thay từng dáng từng hình! Nhớ thằng Khoa
bố nó làm quận hay tỉnh gì đó, nhưng mỗi sáng chủ nhật, nhà nó
thăm nuôi cả xe bánh trái. Nó có chia cho mình nhưng nghĩ mà tủi
thân, gia đình mình ở xa hai, ba ngày đường làm sao được như vậy!
Thằng Tịch có cô ruột là Bà Mẹ dòng Trinh Vương, hôm nào đi dạo
ngang qua nhà dòng là thế nào cũng có trái cây hay miếng bánh...

Nhớ làm tăng độ hàn thử biểu để được nằm nhà bệnh lâu hơn
mà phá phách cha Nedelec . Nhớ tới thằng Minh, Xinh, Vân, Lan,
Duyệt, Thạch, Toản, Ngân, Hải... là cao thủ đội bóng với mình. Nhớ
ngay nào anh Thục, anh Phi, anh Hoa, cha Sùng, cha Tạc, cha
Nghiệp, cha Phong, cha Láng là những cầu thủ của phe bên kia,
mình đá “trả thù” vì các ông ra bài nhiều quá. Gọi cha xưng con
trong lớp nhưng khi kình địch trên sân thí có lúc mày tao lia lịa. 

Nói đến chuyện mày tao. Để kể cho nghe: mới hôm nào anh Lưu
Hồng Điệp vừa đặt chân đến Mỹ. Có cha Vinh về, mình chở cụ sáu
Đoàn Ngọc Châu xuống thăm. Xe chưa kịp đậu, đã có tiếng la hò “Ê
thằng Châu đến rồi” từ trong nhà vọng ra. Sáu Châu đáp ngay: “Ê
Vinh, mày tới hồi nào”. Mình nháy riêng sáu Châu ra ngoài đề nghị
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tiếng mày tao khó nghe quá. Sáu Châu trợn tròn “không gọi mày tao
thì không ăn ngủ tối nay được”. Mình cũng chịu phải nghe. Tối
hôm đó trời đã vào thu lành lạnh, cả đám đốt sưởi trong garage nhà
anh Điệp nghe cha Vinh kéo thuốc lào rong róc và anh em ôn lại
chuyện xưa. 

Tình Sao Biển là thế đó. Cái Sao Biển của tôi thực sự chờ Bảy
Thất từ mấy ngày nay mang về. 

Ôi nó sung sướng làm sao, hạnh phúc dâng tràn!
Mới thầm cám ơn cái ý kiến hôm nào loé lên từ những cuộc hội

ngộ Houston 2004, cái hạnh phúc của bao năm đằng đẵng cưu mang.
Xin tri ân các cha giáo, các dì và thầy dạy. cái bình đẳng mộc mạc

giữa mọi người và kỷ luật mái trường đã cho tôi có ngày hôm nay. 
Xin cám ơn các anh em bạn bè và gia đình. Nhất là cám ơn anh

Cần, trưởng Ban tổ chức, anh Cẩm, cu Khanh (tao hết nhận ra mày)
và ban báo chí, các phó nhòm đã cho tôi một phần đời sống lại qua
những kỷ niệm ân tình. 

Thanh Huệ SB68

2. Tìm lại chính mình
Anh em bắt đầu với những ly rượu chát thì được bác Hoàng Xuận

Lý chuyển cho những món quà đặc biệt từ Việt Nam, từ bác Cẩm
gửi qua. Theo đúng nghi thức ghi danh, như ở Hội Ngộ 2008, từng
người chúng tôi trịnh trọng đeo cái insigne lên túi áo. 

“Năm ngón bàn tay mang bóng Mẹ” giúp chúng tôi nhớ lại
“những ngày xưa thân ái” tại trường cũ . Chúng tôi nói với nhau:
“Chúng mình cũng đâu có thua gì !” 

Hả hê nhất là ai ấy đều chúi mặt vào cuốn “Nửa thế kỷ Sao Biển
qua ảnh”. Nhà cháu đang trịnh trọng lần giở từng trang kỷ niệm để
thưởng thức từng chút một, rượu ngon lâu đời ai lại uống vội vàng
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cách phàm phu tục tử được, thì khắp nơi, anh em cứ kêu toáng lên
thích thú như bắt được vàng: 

- Ừ, thằng Khai nè! 
- Đứa nào đây... Thành Dãnh! Đúng rồi Thành Dãnh, giọng cha

Hùng.
Nhà cháu chỉ vào một tấm hình là lạ: “Đây là đâu?” 
Cha Hùng thắc mắc “Ủa? Sao cuốn ông có mà cuốn tui hổng có?”
Lúc bấy giờ nhà cháu mới phác giác ra sự thể: “Trời đất ơi, ngài

đi học Roma, chứ có phải sang Bắc Kinh học đâu mà ngài giở sách
từ trang cuối giở lên?” 

- Quen rồi, tớ coi trong mục lục, hình nào hay tớ đọc trước! 
Không biết thật hay giả nhưng ngài nhận xét một câu xanh rờn: 
- Tôi thấy trong mấy hình chụp chung, hình như lúc nào ông

Nửa thế kỷ Sao Biển qua ẢNH   1

1/2thếkỷsaobiển  
ảnhvquanử

a 
th

ế 
kỷ

 sa
o 

bi
ển

 q
ua

 ả
nh

 (t
âm

 tư
 sa

o 
bi

ển
 1

1)

bìa cuốn Nửa thế kỷ Sao Biển qua ảnh



tâm tư sao biển 85

cũng đứng bên góc phải phía trên!
Nhà cháu: Biết sao không? Phải khiêm nhường chứ. Mình biết

một tên trong lớp mình ở Adran, khi chụp hình, hắn luôn luôn đứng
bên trái, Vì hắn nói, khi chú thích, người ta thường kể tên theo thứ
tự “từ trái sang phải”. Tên hắn luôn luôn đứng đầu!” 

Các bác ơi, những kẻ mang số phận hẩm hiu, khi không về dự
Hội Ngộ được thì đã lấy làm an ủi và vui sướng với cuốn album hình
tuyệt vời này. 

Thật tình cám ơn các bác Cẩm, bác Khanh cùng nhiều vị khác,
kể cả các cháu SBC và các anh chị trong toà báo, đã nhọc công để
tập kỷ niệm được ra đời. 

Không quên cám ơn các bác đã đóng góp những tấm hình lịch
sử qua bao năm tháng. 

Công vất vả phải kể đến những người bỏ thời gian để phục hồi
những “kỷ vật” này. Những người phục hồi đã khéo tay lại có cái
nhìn nghệ thuật nữa. 

Mille mercis! Thanks a lot! Trân trọng cám ơn! Muchas gratias!
Bác Lý nhận định chính xác rằng: “In hình đen trắng mới khó

và mới thích hợp cho những hình kỷ niệm như vậy.” 
Nói cho ngay, nhà cháu có chút thất vọng. 
Thất vọng vì album mỏng quá. Giá mà nó dày được gấp ba gấp

bốn thế này. 
Ứớc mong thế. 

Đức Khang SB63
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Chiếc Hyundai camion của lớp SB 62 rẽ vào Đại chủng viện Sao
Biển (ĐCVSB) lúc trưa nắng chói chang 30/7/2008. Mình
quên cả đói bụng, xuống xe liền, đi vội vào cổng mừng như

con về nhà mẹ. Cổng chào là một cánh cửa trắng mở rộng, với năm
cánh chim đang bay về “Hội Ngộ 2008”. Chữ “hội ngộ” bằng chữ
thường: đơn sơ và ấm cúng vì mục đích là chỉ để quấn quýt với nhau
ấy mà. 

Sau cánh cửa này là một quảng trường bao la với cái sân khấu
huy hoàng, lộng lẫy. Mình thấy mình đang đứng trên một sân xi
măng rộng thênh thang toả hai cánh hình chữ U đi thật sâu vào
phía trong. Hai tòa nhà cao nghều nghệu hai bên, thấy hãnh diện
lắm vì 30 năm mà lớn khôn được như vậy thì phải xẻ bò giết bê ăn
mừng là phải. Lúc này thì mình thấy tâm tình tiểu chủng viên & đại
chủng viện của mình quấn quýt lấy nhau thổn thức như hai mà
một và như một mà hai. Giữa sân là nhà nguyện với cánh cổng vào
to lớn và uy nghi như một đền đài La Mã. Bốn cái cột khổng lồ làm
cái sân như rộng thêm ra và cao thêm lên. Để mang tất cả cái uy
nghi và sang cả này về cho tụi mình và biến nó thành một cái sân
cho Sao Biển cha mẹ con cái vui chơi hai đêm, các nghệ nhân Sao
Biển (mình không biết anh chị em là ai, nhưng xin ngả mũ bái
phục cái tài năng độc đáo của các vị) đã đặt dựng nguyên cả cái
khung cảnh Stella Maris màu xanh biển dịu dàng nằm tha thướt
theo chiều dài của khuôn hình chữ nhật. Cái phông vĩ đại với cái

Terra Nostra
Đào Đức Kim SB62
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nhìn âu yếm của bức tượng Mẹ Stella Maris đã biến cái vĩ đại của
không gian ấy trở thành một cái sân khấu hoa lệ, vừa đẹp đẽ và vừa
ấm cúng cho cái Sao Biển Twinnights 2008. Để cho ấm cúng và tình
tứ hơn, các nhà dàn dựng Sao Biển còn đặt ba bó hoa vĩ đại trải dài
trước ảnh Mẹ. Sao Biển ơi, có biết không, đêm này là đêm tình tứ Mẹ
& Con, không thổn thức sao được! Với cái sân khấu công phu và ý
nghĩa đậm đà như vậy, mình cảm phục công lao và cái tài nghệ sĩ
của anh em Sao Biển quê nhà. Nhìn vào cái sân khấu đó, ai mà lại
không biết rằng: những nghệ nhân mà đã có tài biến cái sân rộng
thênh thang vô hồn này trở thành một cõi riêng hoa lệ và ấm cúng
của Mẹ & Con Sao Biển thì sẽ có dư khả năng biến một đêm oi bức
của Nha Trang trở thành một đêm hấp dẫn nghệ thuật của Sao Biển.

Cái ao ước của mình ngày đó đã không sai mà còn quá khiêm
tốn đối với hai đêm văn nghệ mà anh em nghệ sĩ Sao Biển thực
hiện. Mình để ý thấy là anh em dàn dựng khung trời Sao Biển hôm
ấy rất thành công trong việc sử dụng cái khung vuông để biến cái
sân đại chủng viện trở thành một cõi riêng tư của mình. Này nhé,
vừa vào cổng đại chủng viện là đã được đón chào hai bên, mỗi bên
năm tấm bản vị hình chữ nhật dựng đứng theo chiều dài, “Hội Ngộ
Cựu Chủng Sinh TCV Sao Biển” với bức tượng Mẹ và bàn tay âu yếm
đón mời. Khi dựng đứng theo chiều dài, người nghệ nhân muốn
nói với khách và bạn rằng mình đã sẵn sàng mọi thứ rồi; họ tự tin
kín đáo cho khách biết là họ có đủ khả năng để biến cái sự kiện này
trở thành một ký ức. Ngay bên trái, trước khi khách xa bước vào
cổng chính với năm cánh chim và lời chào “hn2008”, lại một
khung hình chữ nhật lớn hơn “Hội Ngộ Cựu Chủng Sinh TCV Sao
Biển”, dựng theo chiều dài đứng: tự tin, nhưng thân tình. Bên trái
cổng vào là những hình ảnh của cái quá khứ chủng sinh và tờ
chương trình. 
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Ngay cả đến tờ chương trình cũng là một đặc điểm của quá khứ
(đời các chú là đời mẫu mực mà). Đây đó rải rác là vài dòng thơ hay
lời nhạc quen thuộc của các thi nhạc sĩ Sao Biển. Tất cả đều viết
trong khung chữ nhật, nhưng tất cả đều dựng đứng theo chiều dài
một cách tự tin nhưng thân tình. Cái khung hình chữ nhật to lớn
nhất và đặc biệt dựng dài nằm theo chiều dài là cái phông vĩ đại trên
sân khấu: với ba bó hoa to và đẹp sang, hình Mẹ Sao Biển dịu dàng
đã biến cái to lớn của cửa vào thánh đường thành cái sân khấu ấm
cúng của ta. Trên tột đỉnh cao là mục đích của HN, bên trái là lời
chào mừng và ghi ơn, ở giữa là “HNSB2008”, bên phải là lời chào
mừng anh em Sao Biển … Tất cà bốn hình tượng cao này đã được
năm dải dây cờ “Hội Ngộ Sao Biển 2008” và Tượng Mẹ với bàn tay
đón mời kéo xuống tận đất, làm thành một khuôn bao vô hình biến
cái sân rộng thênh thang hôm ấy thành “terra nostra”…
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dư âm
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Lâu lắm rồi từ khi xa trường Mẹ,
Theo dòng đời thân phận nổi trôi. 
Tháng ngày qua đắm chìm trong tội lỗi.
Giúp con cùng, Mẹ hiền Sao Biển ơi!

Nhớ thuở nào khi con nơi trường Mẹ,
Bên bạn bè với Mẹ, Mẹ cùng con.
Quyết một lòng noi gương Thầy chí thánh,
Trên bước đường tận hiến đã sắt son.

Rồi một hôm đường đời con gục ngã,
Bỏ Mẹ hiền theo tiếng gọi con tim.
Cổng trường kia mở rộng rồi khép kín,
Con ra đi biền biệt mất niềm tin!

Nay Mẹ ôi, con xin hứa trở về,
Thăm trường Mẹ, nơi ấy Mẹ cho con.
Cùng bè bạn đón mừng ngày Hội ngộ
Bên Mẹ hiền mãi mãi Mẹ cùng con.

Về bên Mẹ
Hoan SB57
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Phi trường Cam Ranh là một nơi như thế, chẳng khác gì mấy
cô gái miền Tây lên Sàigòn dự tuyển lấy chồng Đài Loan: chân
chưa quen với đôi giày cao gót mới, vừa đi vừa cà nhắc, cộng

thêm chút phấn son không che nổi một tuổi thơ chăn bò, cuốc
ruộng.

Ba tên nghiện tụi mình hớn hở bước xuống máy bay để hít lấy
hít để mấy hơi thuốc. Các, cát, và cát, đặc trưng của một vùng đất
bạc, với những bụi cây thấp, những mảng rau muốn biển hoa tím,
xương rồng, và, khi gió lên, những cục gai chông chông rượt nhau
trên động; xa hơn, trên núi thấp, thấp thoáng những chú dê còm.
Không, cảnh ấy đã xưa rồi tám ơi. Khu vực này, tuy vẫn còn đó gió
cát, nay đã nham nhở dấu đổi thay, giống như con gà của Đặng
Trần Huân, vặt lông để sẵn, chưa cắt tiết. Chờ khách đến, chờ vốn
cho chắc, rồi mới ra tay. Nhưng tất cả đất đai hai bên con đường ven
biển dẫn về thành phố Nha Trang đã có chủ, dân xoàng xoàng như
tụi mình thì đừng hòng rờ đến, bác tài xế taxi bảo thế. Ở đâu cũng
vậy, khi đô thị hóa bắt đầu giương nanh thò vuốt, khi vài phần trăm
chiếu trên thâu tóm gần hết cơ hội mưu sinh, thì tám, chín mươi
phần trăm chiếu dưới bắt đầu trở nên xa lạ, lạc lõng, ngay chính
trên mảnh đất của mình.

Và khi đi ngang trung tâm thi hoa hậu hoàn vũ của bả Tư Hường
(mà bác tài cho biết, nếu bây giờ mà dừng lại xớ rớ quanh đó, dân
địa phương sẽ hỏi bộ tính đi lượm của rơi của rớt hay sao), nhìn mấy
trăm cây dừa cao mua mấy trăm ngàn một cây về cắm đó mới vài

Chàng thì đi về nơi gió cát...
Đình Huy SB65
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tuần đứng khô héo ủ rũ, lòng tôi không kìm nổi tiếng thở dài. Cảm
giác cũng giống như khi về thăm lại Vinh Thủy, tìm lại dấu vết cá
iao tuổi thơ hay tắm, bãi dương và đám dừa bố trồng, nay đã ngạo
nghễ một khách sạn ba, bốn sao và một sân gôn 18 lỗ. Cảm giác của
kẻ bị phản bội, trước một vùng đất phản trắc!

Nói vậy cũng tội cho Nha Trang, dù, khi nhìn các khẩu hiệu trao
khắp thành phố, chốn này “văn minh” thì có, nhưng “thân thiện”
đang dần ít đi. Mà ai biểu anhnhân danh kỷ niệm để bắt vùng đất
này phải như anh nghĩ? Ai biểu anh cứ lo tìm những rễ phi lao thò
dài trên cát, những hàng dừa trĩu quả,những con còng gió tung
tăng, những ngôi biệt thự khuất trong vười, những con hẻm vang
tiếng gà gáy trưa, ngôi trường anh êm đềm lặng lẽ? Ai biểu anh cứ
bồi hồi về những quán càphê cóc, gánh bánh canh, những rổ ghẹ
và mấy xị baxiđế trên đường Duy Tân để giờ bức xúc khi phải chạy
lên tới Mã Vồng mới tìm lại được chút hương vị cũ? Ánh đèn rực rỡ
của Vinpearl Land và những trụ tàu treo của nó sừng sững trấn ngữ
một khúc biển Nha Trang cũng đâu có tội tình gì, chỉ tại anh cứ dõi
mắt loay hoay tìm xa xa một hàng đèn măngsông thuyền câu mực,
gió lồng lộng trên biển âm u, mà mỗi khi nhớ mẹ, anh tự hỏi nếu
đi vòng vòng ngoài đó một hồi thì có về tới nhà mình được không.
Việc gì anh cứ mải tìm người quen cũ trên những con phố khang
trang hiện đại toàn khách tây và người du lịch giàu sang?

Ai đi về nơi gió cát? Những “chinh phu” Sao Biển biền biệt sương
gió, nay về xa xót nhìn tượng hòn Vọng Phu ở Lạng Sơn bị đẽo gần
hết để lấy đá vôi, hay ngôi trường Sao Biển cũ, chàng “chinh phu”
miệt mài vô vọng đi tìm lại “buồng cũ gối chăn” với những đứa
con tản mác bốn phương trời?

1/8/2008
Viết trên xe lửa, khi trong đầu còn vang tiếng Hội Trùng dương



94 tâm tư sao biển

1. Tâm tình thô thiển
Antôn Hoàng SB60

50 năm gặp gỡ lại.
50 năm Kim khánh của Tiểu chủng viện Sao Biển (TCVSB) Nha

Trang. 
Điều đó đã nói lên những tâm tình, những cảm xúc khi anh em

cùng lớp, cùng trường từ khắp nơi trở về sau những ngày tháng xa
cách. 50 năm mới có một lần, độc nhất vô nhị, một lần thay cho tất
cả theo ý nghĩ của tôi, bởi vì 25 năm nữa, 50 năm nữa chắc gì ai
trong chúng ta còn tại thế này. Hai ngày gặp lại nhau, ngắn ngủi
thật, nhưng anh em cảm thấy được chút gì ấm áp khi hồi tưởng lại
những năm tháng mài đũng quần trên ghế trường xưa. Trường đã
thay ngôi đổi chủ, nhưng tình của anh em vẫn còn thắm thiết. Tri
ân, gặp gỡ là chủ đề mà Ban tổ chức (BTC) đã đưa ra trong Hội Ngộ
2008 này rất ý nghĩa. Tình nghĩa thầy trò, mối quan hệ giữa anh em
cùng lớp, cùng trường đã viết lên một trang sử đầy kỷ niệm. 

Đêm khai mạc rất gây ấn tượng với lòng biết ơn của “các chú”
năm xưa đối với các ân sư và ân nhân, với đại diện các lớp lần lượt từ
niên khóa cuối cùng (74-75) đến niên khóa đầu tiên (57-58), kể lại
chuyện cũ ngày xưa và nét đặc biệt của lớp mình. Ấn tượng với những
màn vũ do con cháu Sao Biển trình diễn. Cảm động qua những biểu
lộ tình cảm đối với thầy cũ và ân nhân, đặc biệt các dì, những người
đã âm thầm hy sinh lo cho tương lai của giáo phận nói riêng và giáo

Đôi dòng cảm nhận 
(sau Hội ngộ Sao Biển 2008)
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hội nói chung. Thành quả không đạt 100%, nhưng anh em rất tự hào
vì đã được ở trong nhà Mẹ Sao Biển. Ở trên cao chắc Mẹ đang mỉm cười
hài lòng khi nhìn thấy đám con vui vẻ trở về. 

Xin cảm ơn BTC, xin cảm ơn những anh em, những gia đình
Sao Biển đã không ngại công sức, thời gian quý báu của mình để tạo
cho anh em bầu không khí này. Anh em dù ở thế hệ nào, ở phương
trời nào, dù có nghề nghiệp nào cũng đã cùng về mừng Sinh nhật
Mẹ, tỏ lòng biết ơn đối với thầy cũ và ân nhân, gặp gỡ và hàn huyên
với nhau bên cốc rượu ly bia. Nói làm sao hết được cái tình cảm
thiêng liêng này! 

Hợp rồi tan, hết tan đến hợp. Cái bắt đầu lúc nào cũng là cái bắt
đầu lại. Tuy số anh em về Hội Ngộ chưa được đầy đủ vì lý do này hay
lý do khác, nhưng tất cả đều hòa chung và quan tâm đến việc Hội
Ngộ mừng tuổi Mẹ 50 năm. Anh em không về cũng đã gọi điện, gởi
mail hỏi thăm. Thử hỏi ai có thể phủ nhận được cái tình cảm sâu
xa giữa những người con cùng một Mẹ dẫu ở xa ngàn dặm. Giá
như thời gian lui về quá khứ, lui về những năm tháng trong phòng
étude, ở lớp học, dưới bóng dừa, trên sân bóng đá đầy gai yết hầu
hoặc sân bóng rổ đầy sỏi đá hoặc tung tăng trong làn nước biển
cạnh bãi dương sau giờ đi dạo thì êm đềm và vui biết mấy! 

Hội Ngộ 2008 thành công là ở chỗ đó. Không thành công cũng
thành công vì đã qui tụ được phần lớn anh em và gia đình từ muôn
phương trở về. Thành công với sự đoàn tụ của lớp (ít ra là như thế).
Còn thiếu sót thế nào cũng có bởi vì tổ chức một Hội Ngộ lớn lao như
thế làm sao tránh được thiếu sót. Thiếu sót ở chỗ anh em chưa gặp
gỡ và trao đổi với nhau thật sự. Lớp đàn anh với lớp đàn em, các mẹ
bề trên (MBT) và con cái Sao Biển với nhau. Lớp có ít người về tham
dự cảm thấy cô độc và mặc cảm tủi thân. Một bức tranh quá đẹp
nhưng vẫn còn ít nhiều khiếm khuyết. Một buổi sinh hoạt chung



96 tâm tư sao biển

giới thiệu anh em từng vùng, từng lớp, từng gia đình thì hay biết
chừng nào! Anh em chỉ co cụm theo đơn vị lớp, vui vẻ trò chuyện với
các thành viên và gia đình của lớp. Không có một cái tổng thể làm
cho một số anh em không nhỏ cảm thấy tự ti không biết phải hòa
đồng như thế nào. 

Đáng tiếc! Rút ra kinh nghiệm cho lần sau chăng? Có thể có lần
thứ hai nữa hay không? Ban đại diện, tập san Tâm Tư Sao Biển, sự
hỗ trợ lẫn nhau vun đắp ơn thiên triệu trong các gia đình SB, chia
sẻ vui buồn còn đang bỏ ngõ. Lại bắt đầu lại và còn nhiều vấn đề
khác nữa. 

Để kết, xin nói rõ đây là những tâm tình thô thiển, nhỏ bé của
một người đã đi Hội Ngộ 2008 trở về. Không nhận định, không phê
bình, chỉ nói lên điều mình nghĩ và cảm nhận thôi. 

2. Về một chuyến đi 
Trần Công Khanh 67

…
Thằng Khanh không có điều kiện đi máy bay như bác Tám Balê,

mà chỉ đi ké xe đò chở lớp SB 62 từ Sàigòn ra Nha Trang. Xe lần lượt
đón các anh em 62 dọc đường, cha Hữu và Đức ông Xuân Ly Băng tại
Toà giám mục Phan Thiết. Trên xe, Đức ông bắt lần một chuỗi. 

0g, sau trận tiệc của anh em 62 tại nhà anh Sự, xe đến Thanh Hải,
vào con đường ngày xưa có cây Củ Chi trước chợ Vĩnh Hải hiện nay,
nên đường được đặt tên Củ Chi. Ngày xưa mình sống ở đây, giờ thấy
lạ, nhìn không ra “dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo/ nền cũ lâu đài,
bóng tịch dương” – hơi hám của một triều đại theo đó cũng tịt ngòi. 

Khuya, ngủ lại khách sạn ở 33 Củ Chi, nơi anh Ngạn đặt phòng
trước. Sáng anh em kéo đi lễ, trong khi anh Cẩm phải đưa thằng bé
về lại Sàigòn, vì nó không chịu nổi một nơi xa lạ không giống nhà
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của nó từ bấy nay. Tiếc…
Lần đầu tiên bắt taxi từ cái công trình gì thế đài liệt sĩ xấu đến

độ có thơ rằng: 
Khánh Hoà có lắm thằng ngu
Phá bờ biển để xây cu chọc trời
đi 60 Lý Nam Đế. Ông tài taxi không biết đường mà thằng Khanh

này cũng mù tịt, nên xe chạy lòng vòng mãi mới tìm thấy. Bằng
chứng: cước tăng gấp đôi so với đoạn về. 

Đại chủng viện Sao Biển có một cái cổng rất đuôi chuột nếu cho
rằng cái công trình bên trong là đầu voi. Nó kém cái bề thế và cân
đối của cổng tiểu chủng viện ngày xưa. Rồi cổng chào hội ngộ lại
nằm lọt thỏm bên trong vẫn theo motif có thanh chắn ngang làm
hư cái view khi nhìn vào không gian bên trong. Sao những người
bây giờ thích những thanh chắn ngang đè bẹp mọi sự xuống thế
nhỉ? Ý thức trong nước tác động chăng? Đức vâng lời của môi trường
trí quyển một lò đào tạo muốn thế chăng? Cũng xin lỗi chú Sinh, tác
giả công trình. 

Kể cả phần sân khấu cũng hoành tráng một cách thiếu hài hoà.
Raphael hay Leonard de Vinci hay Michel Ange mà sống dậy trông
thấy chỉ có nước khóc thét. Xin lỗi mấy bác tác giả công trình. 

Lúc ấy phòng truyền thống đang bề bộn công việc. Chú Sinh tất
bật, nhưng cách quản trị của chú thiếu tầm, nên không kiểm soát
được phẩm chất của sản phẩm. Chỗ này thằng Khanh cũng có phần
trách nhiệm và lỗi tại tôi một nửa số đàng vì không tham gia phần
thực hiện. Chỉ phác ra được tổng thể căn phòng. 

Buổi chiều khai mạc, nhìn thấy lượng người vào ra nườm nượp
thật cảm động và ấn tượng, bèn mượn cái thang leo lên nóc nhà
phòng tiếp tân ở ngay cổng để chụp toàn cảnh. Lúc này trời đã ngã
bóng, máy lại không pro, nên hình không vừa ý, nhưng cũng ghi



98 tâm tư sao biển

được cái toàn cảnh đầy không khí “hội”.
Nghi thức khai mạc thật hoành tráng từ âm thanh, hình ảnh,

ánh sáng đến không khí. Muốn ghi lại những scene này phải có
thiết bị chuyên nghiệp, đèn trợ sáng cực mạnh, có chân và đặt sẵn
ở nhiều góc sân khấu, đánh sáng theo kiểu slave. Nhưng nhìn
quanh quất không hề có. Tiếc. 

Thấy anh em đông đủ, đúng hơn là đông đúc (chứ không đủ),
các đấng cũng thân chinh đến dự. Cảm xúc lúc này lên đến cao
trào. Chỉ một lần trong đời người cũng đủ mãn nguyện. Rồi sau đó
các lớp tụm nhau theo nhóm, vừa xem hội khai mạc, vừa hàn
huyên, trước khi đến bữa ăn nhẹ. Tiếc là thằng Khanh bị đứa con
nó đói bụng complaint hoài nên đưa con đi ăn ở ngoài trước khi
mọi người nhập tiệc. Xin nhường phần tường thuật này cho những
anh em khác…

3. Trăn trở 
Thống SB60

Nhìn chung, Hội ngộ Sao Biển 2008 thành công lớn về số lượng
các cựu chủng sinh Tiểu chủng viện Sao Biển (CCSTCVSB) về tham
dự, về mặt văn nghệ liên hoan, trưng bày, cũng như về khâu tổ chức.
Tất cả anh em CCSTCVSB chúng ta phải cảm ơn những anh em đã
trực tiếp bỏ công bỏ sức để có được thành công này. 

Đây chỉ là những suy nghĩ không hề có ý phê bình khen chê, vì
thực tế không chê vào đâu được việc làm không công của những
anh em nói trên. Có anh em hỏi rằng vì sao Thống Cù Đá không đưa
ra một chương trình cụ thể. Có anh em nói Thống Cù Đá nói xong
thì “lên núi Cà Đú tịnh khẩu”. Phải nói rõ đây chỉ là những suy
nghĩ chứ không

phải những lời nói. Đương nhiên NÓI thì phải LÀM mới có giá
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trị. Suy nghĩ khác với lời nói, vì suy nghĩ thì còn mơ hồ lắm; nhưng
phải viết nó ra thì người khác mới biết được, cho nên việc VIẾT này
bị hiểu lầm là NÓI. Còn mơ hồ mà LÀM thì nguy to; dễ sai lầm.
Đàng khác, Thống Cù Đá là “cái thá” gì mà dám đưa ra một kế
hoạch. Đó là việc của tập

thể. Chí ít thì cũng là việc của một người đã được anh em tín
nhiệm giao phó công việc lập kế hoạch. Thống Cù Đá chưa được
hân hạnh giao phó công việc ngoài khả năng này. Ngoài sự thành
công lớn nói ở trên, Thống Cù Đá suy nghĩ rằng cuộc Hội Ngộ vừa
rồi chưa đưa ra được một đường hướng (directive) hoạt động cụ thể
trong tương lai cho tập thể CCSTCVSB, có lẽ vì chúng ta không có đủ
thì giờ tối thiểu để bàn bạc. Tuy đây không phải là lúc để bàn bạc
một kế hoạch dài hơi, nhưng đây vẫn là một dịp quí báu và hiếm hoi
để chúng ta mặt tận mặt bàn bạc với nhau, vì khó mà bàn bạc đến
nơi đến chốn trên mail đàn được. Thống Cù Đá cho rằng rồi ra
chúng ta phải thành lập một Hội Ái Hữu CCSTCVSB. Hội Ái Hữu
(HAH) ở đây đương nhiên không phải là một hội từ thiện hay một
tổ chức cứu trợ, tuy sự trợ giúp các hội viên là một mục tiêu quan
trọng của HAH. HAH có mục tiêu chính là để các hội viên thăng tiến.
HAH còn có một mục tiêu tích cực khác là phục vụ tập thể, ở đây là
giáo phận Nha Trang, Giáo Hội Việt Nam. Thống Cù Đá suy nghĩ
rằng: HAHCCSTCVSB cần có một quỹ (fund). Lấy ở đâu? Tập thể sẽ
bàn. Một ban điều hành, đương nhiên. Một chủ tịch, hai phó chủ
tịch, một nội một ngoại, và đương nhiên còn có các đại diện vùng,
các đại diện lớp nữa. Nói tới ban điều hành Thống Cù Đá nghĩ ngay
đến cái “truyền thống ngàn đời của người Công Giáo Annam ta là
hễ có dính dáng một tí đến “chuyện đạo hạnh” là nghĩ ngay đến các
cha các thầy; cái anh giáo dân chỉ là “công dân hạng hai”. Thống
Cù Đá suy nghĩ rằng cần phải “đổi mới tu duy” vì HAH này đa phần
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là dân “ta ru”. Một tạp chí, cần nâng cấp Tâm Tư Sao Biển, một
website, cần nâng cấp website đang xài ké của Đỗ Văn Hiệp... Một tủ
sách của CCSTCVSB, để các hội viên sáng tác, dịch thuật; không thì
sẽ làm mai một các tài năng. Có một điều chắc chắn mà Thống Cà
Đú vẫn tin tưởng là: các CCSTCVSB, nếu không lười biếng, và nếu
không gặp sự xui xẻo, thì “không thua kém bất cứ thằng Tây” nào. 

Một khi đã có HAH thì chuyện Hội ngộ chỉ là “chuyện nhỏ”; khỏi
phải sợ chuyện “rã đám” như Thống Cù Đá đã từng lo lắng.

4. Nuôi dưỡng tinh thần Hội Ngộ
Nguyễn Long Định SB61

Kính anh em
Tiếp theo suy nghĩ của anh Thống Cà Đú về HAH, tôi có đề nghị

tha thiết như sau, các anh em đang có mặt tại Hội Ngộ Sao Biển
2008 nên nhín chút thời giờ quí báu để cùng nhau thảo luận về
những dự tính cho tương lai cho hội Ái Hữu Sao Biển (HAHSB) của
chúng ta, để sau Hội Ngộ sẽ “rã đám”. Ngoài ra nên có một kế hoạch
dài hạn cho tương lai có nghĩa là cần một qui chế làm nền móng,
một ban thường vụ đại diện cho anh em khi cần gồm đại diện các
vùng, các lớp, các ban ngành như thông tin liên lạc, văn hóa giáo
dục, dịch vụ… Mục đích của HAHSB là duy trì và phát huy tinh
thần Sao Biển, phục vụ giáo phận, giáo hội…

Vì thế, chúng ta không cần phải 50 năm nữa mới có Hội Ngộ kế
tiếp, mà có thể cứ 2, 3, 4, 5 năm một lần.

Anh em Sao Biển ta có rất nhiều nhân tài và đầy thiện chí, xin
đừng bỏ qua cơ hội này.
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5. Sao mình còn ngần ngại trao nhau
Linh SB73 

Sau Hội Ngộ 2008, một dấu ấn, một cơ may vẫn ít nhiều đọng lại
trong từng anh em. Ta tưởng đã mất, thế mà trường xưa vẫn còn đó.

Hồi xưa ta nhỏ, ta nào biết gì. Học và sống chỉ với lớp mình hoặc
rộng ra nữa là biết thêm vài anh em khác lớp. Có lẽ lúc ấy ta chưa
cần gì ngoài một việc là học.

Bây giờ thì khác, cả một quãng dài xa, mất, tìm lại nhau là cơ
may vàng. Đã có những khoảnh khắc mà không hiểu tại sao mình
khóc? Ôm ghì bạn trong vòng tay nhau. Và chắc chắn trong những
ước nguyện trao nhau không dứt những gì mình có, để nhận một
phần những gì mình thiếu và chia sẻ một phần như nâng đỡ, bổ
sung cái không may của anh mình.

Những phút giây ấy đã qua, thời gian chẳng dừng và đối diện với
cuộc sống là phải trả giá cho cái thiếu thốn, cái dốt của mình trong
muôn việc.

Hôm nay nhớ, nghĩ về những người anh: Những người đã trả giá
nhiều cho những bài học cuộc đời. Vẫn cảm thấy khắc khoải “sao
mình còn ngần ngại trao nhau”: nhỏ thì dám hỏi, lớn thì dám chia. 

Xin hỏi tất cả: Vvề cuộc sống, em thiếu cái này, em cần cái kia,
chính trị em không biết, đạo đức em tầm thường, bệnh tật thì mù
tịt, dạy vợ, dạy con lại càng rối, và đụng đến tri thức thì đâm hoảng...

Viết về anh với một ý thức tại sao mình không hỏi? Vẫn còn ngại
lắm và biết hỏi ai? Về bệnh hỏi đốc Thực lại sợ là ảnh nói nhiều quá
những đốc Sao Biển khác không bằng lòng. Và còn nữa: con em nó
vào net em phải làm sao. Bạn em vừa mất việc làm, anh Quang ơi
có chỗ nào không. Và stress sao không hỏi các bác sĩ nhà Sao Biển.
Lớp em khó gom tiền gây quỷ, sao không hỏi anh Xuân Lý. Về
chuyển tải files video sao không hỏi anh Tâm 70. Và nuôi gà sao
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không hỏi anh Học 63. Âm nhạc sao không hỏi anh Mi Trầm, anh
Ngôn và còn nhiều nữa như cách vay ngân hàng hỏi anh Thiện 70.
Cách quản lý công việc hỏi anh Tân 66. Dạy Anh văn hỏi anh Huy
65. Xây dựng hỏi Hà 74. 

Có lẽ em đang đội rỗ trứng trên đầu để đi tìm hạnh phúc. 
Và kết luận “Anh đừng quá lý tưởng cuộc sống” như câu trả lời

cho mọi ước mơ.

6. Đôi dòng cảm nhận
Nương tử SB 72

Xuân Đường ngày 13/8/2008,
Cho em gởi một đôi dòng cảm xúc trong chuyến Hội Ngộ Sao

Biển vừa qua. Một chuyến đi về nguồn thật đáng nhớ, thật đáng
trân trọng và giữ gìn trong tâm tư của các gia đình Sao Biển.

Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt...
Nước còn cau mặt với tang thương..
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ...
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường...
(Huyện Thanh Quan)
Tôi đứng nhìn hàng bê tông bị sóng lấp xô xói mòn trơ sỏi đá ngả

nghiêng, đứt đoạn. Bâng khuâng theo tiếng thở dài của anh Sinh:
Hồi xưa lớp 72 tụi anh khiêng cát đá, hồ trộn để xây bức “Vạn lý
trường thành” này chứ đâu! Ngày ấy thật mệt, nhưng vui lắm, thuở
đó tuổi tụi anh chỉ mới 13,14, vậy mà đã thấm thoát 33 năm rồi.
Nhìn lại mình, đời đã xanh rêu. Ừ, còn chỗ con đường lộ xe đang
qua lại đây, ngày xưa là bãi cát với những hàng dương thơ mộng cứ
vi vu réo rắt suốt ngày đêm, cùng tiếng gió, tiếng sóng biển, gợi thêm
cho các anh nỗi nhớ nhà da diết mỗi khi chiều về. Hình như những
ngày ấy đang ùa về trong các anh, đầy tràn sóng sánh dạt dào như
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mặt biển chói chang dưới ánh nắng gần về chiều ngoài kia!
Hơi mệt mỏi vì ánh nắng vẫn còn gay gắt, thẫn thờ tôi hỏi lại:

Xây bức tường dài như vậy để làm gì hả anh? Tuy hỏi, nhưng tôi lại
không chờ đợi câu trả lời, mắt mãi nhìn đăm đăm vào bờ tường đứt
đoạn từng khúc cái nghiêng ngã, thiếu thốn ấy, nó cũng có cái hồn
riêng, nếu không thế thì ngày trở về “đường xưa lối cũ” sẽ chẳng có
cái đẹp của nỗi xót xa ngậm ngùi như tâm trạng của các anh cựu
chủng sinh Sao Biển bây giờ.

Ngút ngàn sóng nước chỗ nào cũng xanh, thế nhưng những con
sóng xô lấp làm sao mà để bức vạn lý trường thành kia cứ ngẩn
ngơ trơ ra nào sỏi, nào đá, nào rong, rêu toàn một màu vàng vàng,
úa úa. Những cái vốn là thuở ban đầu nhưng chẳng còn như buổi
ban đầu nữa rồi. “Trải qua một cuộc bể dâu/ những điều trông thấy
mà đau đớn lòng”. Nhìn qua các anh đang ngồi thả hồn ngẫm nghĩ,
thấy rõ những mái tóc xanh ngày nào cũng đã pha đủ hai màu dâu
bể rồi. Nhưng thật đáng quý, thời gian không làm cho lòng người
thay đổi, thời gian vẫn nhắc các anh luôn nhớ đến nhau, tìm đến
nhau để tình thân lại có dịp được sống với nhau đầy ắp những cảm
xúc buồn vui trong cuộc sống. Thế đấy, nuối tiếc, càng nhớ càng
đầy, càng muốn cùng nhau san sẻ chia sớt thì lại càng cảm thấy
hạnh phúc hơn.

Sóng vỗ miên man như câu ru êm của Mẹ dịu dàng...
Nước biếc mênh mông như câu ru êm của Mẹ trùng dương.

Lâng lâng với những cảm xúc hòa chung nỗi niềm của các anh.
Nắng và sóng biển cũng muốn dịu đi, lòng tôi thấy man mác khó tả...

Chợt nhớ đến lời nhắn gởi của một anh Sao Biển 72 cùng lớp với
chồng tôi: “Nếu các bạn được về hội ngộ, hãy tìm đến căn nhà
nguyện ngày xưa, quỳ trước tượng Mẹ Sao Biển, thiết tha xin cùng
Mẹ giúp mình một ước nguyện.”
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Thật tình tôi cũng thấy cảm thương cho các anh ở xa thiết tha
quá, nhưng chưa có điều kiện để trở về hôi ngộ. Lúc ấy tôi ước gì Mẹ
Sao Biển nhận lấy nơi tôi thật nhiều ước nguyện, bởi nếu chỉ một
ước nguyện trong dịp này thì quả thật không cam tâm. Quay qua
anh Sinh tôi hỏi tiếp: Vậy thì căn nhà nguyện hồi đó ở đâu anh nhỉ?
(lúc đó Đức lang quân của tôi đang mê mải quay phim, chụp hình
trường xưa).

Chỉ về phía sau lưng, anh ấy nói với thoáng xúc động: Đã vào dĩ
vãng rồi còn đâu, bây giờ là Trường văn hóa nghệ thuật”. Tôi hơi
chưng hửng vì lời hứa không biết sẽ thực hiện sao đây? Trong niềm
quyết tâm, ngày mai ghé Đại chủng viện tôi sẽ đến bên Mẹ dâng lời
nguyện xin. Vì Mẹ vẫn là Mẹ Sao Biển của chúng con, dù ở hoàn
cảnh nào đi nữa! 

Ghé vào thăm ngôi trường cũ trong một hoàn cảnh mới hoa
phượng nở rực đỏ, trường nay đã thay một dáng vóc khác, hiện đại
hơn, mới hơn, đẹp rực rỡ, cháy bỏng hơn.

Thấy các anh bồi hồi trong xúc động. Cố tìm lại chút dư âm
thuở nào. Chắc rằng đã cố nén lòng lắm với những kỷ niệm xưa
đang gần như đối diện. Anh Thắng vờ pha hề để che dấu cái nghèn
ngẹn vô tình, chỉ vào phòng học với dãy ghế mới: “Đó, đó! dãy ghế
thứ hai là chỗ Cảnh ken (chồng tôi) ngồi ngày xưa, cũng thuộc loại
siêu quậy đó nghe!”

Còn anh Huy Philatô cứ lăng xăng cuống quýt: “Đây này, chỗ
hành lang này ngày xưa là chỗ anh em mình xếp hàng trước khi vào
lớp. Anh em mình chụp một tấm hình ở đây đi.

Anh Sinh cứ chỉ hết chỗ này đến chỗ khác: mấy dãy cầu thang
ngày xưa vẫn còn nguyên đây. Cái cửa sắt tuy rỉ sét vậy mà mấy
chục năm trời vẫn còn, phía bên kia là dãy nhà ngủ chú lớn đây là
dãy nhà ngủ chú nhỏ chỉ sơn sửa lại thôi”. Ôi quý thay!
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Trường xưa thơ mộng mơ màng,
Gió ru dương liễu đôi hàng thiết tha
Chuông chiều vọng, sóng ngân nga
Cảnh xưa, người cũ sao mà ngẩn ngơ !

Trường nay thay đổi chẳng ngờ !
Nhìn cây phượng thắm đỏ mờ mắt trong.
Mỗi thời gian một khúc nhạc lòng
Mỗi thời một vẻ, bên song cuộc đời.

Thôi thì thôi nhé người ơi !
Đường xưa lối cũ đôi lời cố tri
Dòng đời ta vẫn còn đi
Có Mẹ Sao Biển phù trì chúng ta. 

7. Nhịp cầu Ô Thước 
Đào Nam Phương - Dâu SB70

Các anh em CCSSB kính mến! 
Chiều trên phố biển Nha Trang mấy hôm nay liên tiếp đón

những cơn mưa rào. Bây giờ là tháng bảy Âm lịch. Tương truyền
rằng những hạt mưa lướt thướt đó là những giọt nước mắt của
Ngưu Lang và Chức Nữ khóc vì thương nhớ nhau. Đêm nay là đêm
rằm. Sau cơn mưa chiều, chị Hằng cũng vén những áng mây đem
xám và những sợi tóc trời lòa xòa trước mặt để lộ một gương nga
kiều diễm, sáng trong và tròn đầy. Chuyện xưa tích cũ cũng kể rằng
đêm nay Ngưu Lang Chức Nữ cũng tương ngộ nhờ nhịp cầu Ô
Thước. Hẳn là họ đang hàn huyên tâm sự, nếu trời có chợt đổ mưa
thì đấy cũng là những giọt lệ hạnh phúc của buổi tương phùng... 
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Đó là những gì em đã nghe từ thuở nhỏ và trong suốt tuổi hoa
niên, em đã tin như thế. Và niềm tin ngây thơ đó đã giúp con người
ta nhìn cuộc sống dịu dàng hơn, dễ thương hơn. Nhưng khi cuộc đời
cho mình biết bao trải nghiệm vui buồn, em nghiệm ra rằng cuộc
sống thực tế đã chứng minh chuyện cổ tích là nơi hàm chứa biết bao
đều vô lý. 

Cứ ngẫm mà xem, như câu chuyện tình của Chức Nữ - Chàng
Ngưu cũng đã tích chứa bao chi tiết rất buồn cười. Này nhé, khi hai
anh chị bị Ngọc Hoàng Thượng Đế đày đi mỗi người một nơi, nghìn
trùng xa cách với lời hứa mỗi năm chỉ được hội ngộ có một lần nhờ
bầy chim Ô Thước bắt cầu. Trong suốt thời gian xa cách, hai anh chị
không hề được liên lạc với nhau bằng các phương tiện truyền thông
như email, điện thoại, chat hay ít nhất là có được vài dòng tin nhắn.
Bặt vô âm tín. Không có một thông tin gì về nhau. Không thể hiểu
được những diễn biến tình cảm của nhau giữa cuộc sống muôn
vàn những chuyển động phức tạp. Thế thì khi hội ngộ họ có gì để
nói với nhau nhỉ? Vì muốn nói chuyện với nhau thì ít ra họ phải có
những thông tin, những hiểu biết về nhau. Muốn cuộc tao phùng
có ý nghĩa và hạnh phúc thì dù xa cách với nhau trong không gian
địa lý, họ vẫn phải có những trao đổi, sẻ chia, thậm chí là bất đồng
ý kiến với nhau, nghĩa là họ phải có điều kiện để hiểu và sống với
nhau hiểu theo một nghĩa nào đó. Nếu không khi gặp nhau, khóc
kể bao thương nhớ vơi đầy một chốc rồi cũng hết. Biết làm gì sau đó
nhỉ? Nói được gì với nhau khi mà mọi sự hiểu biết về nhau còn quá
ít ỏi... 

Trăng khuya đã lên cao, trải dài những suy tư theo ánh trăng
bàng bạc, ngẫm chuyện hội ngộ ngày xưa mà nghĩ đến hội ngộ
ngày nay. 

Quý anh em rất thân mến ! 
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Hội Ngộ Sao Biển 2008 đã khép lại. Những dư âm còn sót lại rồi
cũng tan theo nhịp sống thường nhật của mỗi người như chút tơ trời
tan nhanh trước ánh trăng vằng vặc tỏa sáng khắp bầu trời đêm
nay. Chắc hẳn sẽ có người không hoàn toàn hài lòng về cuộc Hội
Ngộ này vì nhiều lý do. Nhưng nhìn chung mọi người đều cảm nhận
được một bầu khí thoải mái, an hòa, yêu thương sau lần Hội Ngộ
2008 này. Và đó là thành công. Không còn điều gì hơn thế nữa. 

Tuy không được vinh dự tham gia vào cuộc họp lượng giá của
BTC Hội Ngộ Sao Biển 2008, nhưng em cũng đoán rằng những
người trong BTC sẽ phân tích những thiếu sót cũng như sẽ thấy
được nguyên nhân thành công của lần tổ chức Hội Ngộ Sao Biển
2008 này. Trong một cuộc sống mà mọi giá trị đều mang tính cộng
đồng cao thì dĩ nhiên sự thành công của Hội Ngộ sẽ là kết quả sự kết
hợp của rất nhiều nguyên nhân. 

Nhưng thưa quý anh, em trộm nghĩ, chúng ta có nên đồng ý với
nhau rằng nguyên nhân đầu tiên dẫn đến một cuộc Hội Ngộ đầy
phong phú và thú vị này là do chúng ta đã có một người đã âm
thầm xây dựng một mail đàn CCSSB, như một nhịp cầu Ô thước
của thời hiện đại của anh em CCSSB. Nhờ chiếc cầu này mà anh em
chúng ta tuy bị khống chế về không gian địa lý nhưng vẫn có thể
giao tiếp, trò chuyện hiểu biết lẫn nhau, để ngày hội ngộ chúng ta
chỉ thoáng ngỡ ngàng để nhận ra nhau về hình thức, nhưng sau đó
lại nhanh chóng trò chuyện với nhau như đã “quen nhau tự kiếp
nào” một cách tâm đắc và vui vẻ. Vì rằng tâm hồn chúng ta đã có
sự giao cảm với nhau, đã hiểu biết phần nào tính cách hay tâm ý
của nhau trước khi chúng ta có sự tiếp xúc thực tế. Và sự hiểu biết
đó mới là chiếc chìa khóa vàng để chúng ta mở toang cánh cửa của
sự ngại ngần, e dè để cùng bước vào cuộc hội ngộ đầy ấm áp và ý
nghĩa này. 
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Và chú chim Ô cũng đã kiên nhẫn chịu đựng bao giông tố thăng
trầm của mail đàn để bảo vệ chiếc cầu Ô Thước tồn tại vững vàng
đưa bước chân anh em chúng ta về hội ngộ. 

Làm một công việc ý nghĩa và giá trị như thế nhưng anh em vẫn
gọi chú chim Ô ấy bằng một cái tên rất bình dị: Mõ Làng. 

Cám ơn anh, người xây chiếc cầu Ô Thước của CCSSB. Ước
mong tình thương mến của anh dành cho các anh em luôn như
chiếc áo lụa trăng vàng óng dịu dàng phủ lên vạn vật đêm nay.
Nguyện xin Mẹ Sao Biển luôn gìn giữ chiếc cầu ấy luôn được bền
vững trước sự tàn phá vô tình của thời gian và cả những cơn mưa
bão trong cõi lòng của chính anh em chúng con nữa. 

8. Tâm tình tri ân
SBC của ba Phi Long 

Kính thưa các bác cựu SB 73 quí mến! 
Trong tâm tình Hội Ngộ Sao Biển 2008 TRI ÂN VÀ GẶP GỠ, chúng

con là thế hệ SBC 73 xin được tỏ bày cảm nhận về tình thương yêu
của các bác Sao Biển 73 đã dành cho nhau và cho thế hệ trẻ chúng
con trong những ngày hội ngộ đã qua: Hội Ngộ Sao Biển 2008 và Hội
Ngộ Sao Biển 73. 

Kính thưa các bác Sao Biển 73 ở hải Ngoại, 
SBC chúng con ngồi trên xe, chạy vài chục cây số mỗi ngày trong

đợt Hội Ngộ 73, chúng con cảm thấy mỏi lưng, nóng nực... Các bác
đã vì Hội Ngộ 73 bay nửa vòng trái đất, ngồi trên máy bay hơn 20
giờ đồng hồ liên tục để được nhìn lại những gương mặt thân
thương, hồn nhiên cách đây trên 30 năm. Lúc ấy, các bác là tuổi
chúng con bây giờ được ơn trên thiên triệu, ơn gọi hiến dâng dưới
mái trường tu Mẹ Sao Biển, Tiểu chủng viện Sao Biển Nha Trang.
Nhìn lại nhau nhiều ngỡ ngàng, ôm trọn nhau trong vòng tay nối



tâm tư sao biển 109

liền nội ngoại. SBC chúng con nhìn thấy các bác chu toàn lo lắng
cho nhau từng miếng ăn, từng chai nước uống, chỗ nghỉ ngơi trong
khách sạn... rất nhiều và rất nhiều cảm xúc đến với chúng con trong
lúc này. Con còn thấy các bác SB 73 hải ngoại gởi trao sự ấm áp
tình Sao Biển qua những chai dầu gió xanh, từng viên thuốc uống
mà các bác đã tận tay mua từ bên đó mang về. Chúng con thật sự
xúc động trong lòng khi nghe các bác cựu Sao Biển lớp lớn hơn gọi
chúng con cái tên SBC 73 đó. Chúng con nghĩ vì sao nhiều SBC đến
dự Hội Ngộ 2008 ít người biết đến, còn chúng con vì sao các bác ấy
gọi đích danh như vậy? Thì ra là các bác đã lo cho chúng con được
mặc trên mình chính chiếc áo của các bác đang mặc. Chúng con
còn thấy bác Sáng lo cho chúng con từng bịch nước mía khi đi dã
ngoại, từng ổ bánh mì ăn sáng, từng viên kẹo trong lúc đi chơi trên
xe... Thật hãnh diện và sung sướng cho chúng con khi được là con
của Sao Biển 73. SBC chúng con xin chúc bác Sáng, bác Sơn, bác
Vinh, bác Quang, bác gái Trang, bác Minh được dồi dào sức khoẻ,
cũng như các bác ở hải ngoại chưa về được để dự Hội Ngộ 2008 này.
Xin Mẹ Sao Biển chở che, ban nhiều ơn đặc biệt cho các bác. 

Kính thưa các bác ở Sài Gòn, 
Tuy đường rất xa, trên 350 cây số và công việc các bác rất nhiều,

bề bộn, tuổi cũng đã lớn, bệnh tật cũng nhiều. Bác Vân bỏ công việc
làm để đến với Hội Ngộ 73. Bác Văn nghỉ dạy học để đến với chúng
con trong hai ngày. Bác Nhân bệnh tim nặng cũng đã cố gắng đến
vui với chúng con. Chúng con nhìn thấy bác Linh rất đau lưng, đi
không được mỗi khi bước xuống xe, vậy mà bác vẫn cố gắng chịu
đựng để ghi lại được những hình ảnh đẹp được chiếu ở Đại chủng
viện cho chúng con xem về quá khứ ngôi trường Tiểu chủng viện
Sao Biển. Bác đã bỏ công sức rất nhiều lo cho Hội Ngộ Sao Biển 73,
lại còn lo cho Hội Ngộ chung 2008. Công việc quá nặng nề. Chúng
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con rất xúc động trước tình cảm bác đã dành cho chúng con, cho
Hội Ngộ Sao Biển 73 thêm đoàn kết. 

Kính thưa các bác vùng Phan Rang và Nha Trang, 
Các bác đã bỏ công việc của mình đến với nhau, được nở nụ cười

rạng rỡ yêu thương, được nắm chặt tay trong tay. Có bác vì công
việc quá nhiều, sáng đến với chúng con một lúc, chiều tối rảnh công
việc lại đến sinh hoạt với chúng con, thăm hỏi. Bác Thọ bỏ công
việc nhà đến với Hội Ngộ 73 rồi lại gánh trên đôi vai bác trách nhiệm
tổ chức chung ở Đại chủng viện. Bác chở đến cho chúng con từng
chai nước uống. Bác thật vất vả! 

Thật sự chúng con không kể hết được những công lao và tình
cảm của các bác đã dành cho nhau và cho SBC. Chúng con thành
thật tri ân các bác có mặt cũng như vắng mặt vì bận công việc không
đến dự Hội Ngộ được. Một lần nữa chúng con là SBC 73, thật vinh
hạnh và tự hào là SBC của lớp 73. Trong giờ phút chia tay này, biết
bao bịn rịn và xúc động. Chúng con xin chúc các bác ở hải ngoại
thượng lộ bình an và cho chúng con gởi lời thăm hỏi chân tình
nhất đến các bác, các anh, các chị, các em ở hải ngoại cũng như
trong nước không thể về dự Hội Ngộ 2008 và Hội Ngộ SB 73 được sự
an lành, che chở trong vòng tay nhân ái của Mẹ Sao Biển, Người
Mẹ yêu. 

Nha Trang , Tri ân và gặp gỡ
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Mình về quê để dự Hội Ngộ Sao Biển 2008 một mình. 
Khi chuyến bay Asiana từ Seattle, Washington, ghé Incheon, Nam

Hàn, phải ở lại gần năm tiếng đồng hồ mà tưởng chừng như năm
năm. Incheon được khách du lịch xếp hạng thứ tư trong các phi
trường tối tân ở Á châu, nhưng mình thấy nó lạnh lùng khô khan
như người lính chiến Nam Hàn mà các chú Sao Biển như mình
được dịp biết khi thăm Sư đoàn thiện chiến Bạch Mã đóng trên đồi
dọc đường ra Ninh Hoà những năm 1965-1966. Đã đi một mình
buồn hiu, lại ghé cái phi trường toàn kiếng, kiến trúc như một
chuồng chim khổng lồ với những boutiques, shops, cubicle restau-
rants, và news kiosks sạch bóng như những chén đồ ăn cho chim,
thật không nỗi cô đơn nào mênh mông cho bằng. 

Lúc máy bay đang từ từ đáp xuống Sàigòn, ghế mình là isle seat
mà mình cứ ngoái cổ nhìn ra cửa sổ, chỗ ngồi của một cô gái vừa
trẻ lại vừa đẹp, để nhìn thấy quê hương dấu yêu… Bởi vậy lúc phi
cơ ngừng và được mở dây nịt, thì mình được anh chồng trẻ ngồi kế
bên ném cho những cái nhìn nghi ngờ. Đó là cái oan đầu tiên. 

Khi về ở khách sạn Madame Cuc ở 127 Cống Quỳnh, Phường
Phạm Ngũ Lão, Quận 1, cô tiếp viên thắc mắc: “Vậy chứ cô không
về với chú, hả chú?” Cô ta nhìn mình với ánh mắt tội nghiệp như
một đứa bé đi lạc. Cái tình cảm Việt Nam đôi lúc đặt không đúng chỗ
làm mình thật bối rối. May mà khách sạn ấy toàn Tây balô không
thôi thì cả thiên hạ đã thương xót cho mình. 

Bù lại cái lẻ loi giết người này thì mình được gia đình bạn đối

Đừng về một mình! 
Đào Đức Kim, SB 62
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xử thật tế nhị và thân tình. Mấy ngày đầu ở Sàigòn, bạn mình ngày
nào cũng kêu đi ăn sáng và cà phê chiều. Những quán ăn ngon, rẻ,
và những món độc đáo của khu chợ Thái Bình, Phạm Ngũ Lão,
Nguyễn Trãi, Bùi Viện và trong cái radius năm phút Honda ôm
chung quanh nhà thờ Huyện Sĩ thì mình rành như người địa
phương. Sau 42 năm, hai đứa mới gặp lại, nên khăng khít như cặp
tình nhân sau cuộc vượt biên hãi hùng. Vợ bạn mình lại sâu sắc và
tâm lý hơn. Biết mình là loại cổ điển quý bữa ăn gia đình, nên ngày
nào cũng dặn, “Bác nhớ về ăn tối với mấy cháu nghe”. Hai đứa con
thì bao giờ cũng đưa đón mỗi tối một món, không cho bác chán đồ
ăn Việt Nam đâu. 

Thấy bạn bận bịu với cửa hàng hằng ngày từ sáng sớm đến
khuya tối, mình thật quý hóa thời giờ hai vợ chồng bạn dành cho
mình. Những đêm về khách sạn một mình, mình ao ước giá mà có
vợ đi cùng thì lúc này là đúng lúc để khoe bạn để khỏi mang tiếng
là quý bạn bè hơn vợ con. Cái thua thiệt của người về một mình là
cái oan không có cơ hội giải bày. Đây là cái oan thứ hai. 

Ở gần nhà bạn được vài ngày, thì mình theo một anh bạn khác
dời lên khách sạn Ỷ Thiên ở đường Lý Tự Trọng cho đỡ cô đơn. Đây
là một tính toán sai lầm của hai tâm hồn cô đơn. Hai đứa ở một nơi
thì lại chia sẻ lạnh lùng với nhau càng thường xuyên hơn; bởi vậy
cái buồn hiu quạnh một mình lại tăng gấp đôi. Buồn nhất là những
bữa đứa này được mời đi vắng mà vì tế nhị không cho đứa kia đi
cùng. Mình lại là kẻ hay phải ở lại. Người ở lại thường là kẻ thiệt
thòi. Khách sạn mình ở chỉ cách chợ Bến Thành có một con đường,
đó là đường Trương Định. Từ Lý Tự Trọng, mình đi xuống Lê Thánh
Tôn, quẹo trái, băng qua Trương Định, voilà chợ Bến Thành ở bên
tay phải. Mình hay ăn đêm và thích ăn đêm. Mình là du khách mà
có cái bao tử quý, nghĩa là có thể ăn dọc đường mà không sợ tào
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tháo rượt như ngoại kiều mới về nước. Chợ Bến Thành lại nổi tiếng
có của ngon vật lạ lúc chợ đêm nhóm họp. Thế là hôm ấy một mình
mình quyết định không ở lại phòng coi TV giết thời giờ. Tắm xong
mát mẻ, mình mặc bộ đồ xịn nhất của Việt kiều lúc trời nóng như
thiêu: áo thun quần xà lỏn để sẵn sàng ngồi trệt trên ghế đẩu. Ra
đến chợ Bến Thành thì đã thấy bàn ghế bày biện như ngày hội lớn,
đèn đuốc sáng trưng như ngày hát xiệc, mùi thơm đồ ăn quê hương
thì ngạt ngào hương vị. Điều ngạc nhiên là các khách du lịch đủ mọi
quốc tịch đã chễm chệ thưởng thức như khách quý ngày lễ cưới.
Mình quan sát một vòng thì thấy nào là Caucasians, Indians, Euro-
peans, Koreans, Chinese, returning Vietnamese, và dân nhậu Sài
thành…Ai cũng tươi cười như đang ngồi nhậu với cố tri. Nhìn cho
kỹ thì thấy người ta vui không phải vì món ăn thức uống thơm ngon
mà vì người ta ai cũng có bạn có bè, có bầy có nhóm, có vợ có con,
có bồ có kép… Nghĩ lại tôi chỉ có một mình, thấy mà ngượng
ngùng không giống ai. Dù bụng đói lắm và hay to gan lớn mật làm
những chuyện động trời, tôi cảm thấy mình trơ trẽn như chú du
kích về làng lạc lõng. Tôi không dám ngồi một mình vì ngồi đó, nơi
chốn đô hội tôi sẽ trở nên cái tò mò cho thiên hạ và nhất là cái kiểu
việt kiều rách nát như tôi thì lại càng không nên trở nên câu chuyện
bình phẩm cho khách nhậu đêm. Tôi lủi thủi trở về khách sạn một
mình như người thất tình. Cô tiếp viên Ngân trao lại chìa khóa
phòng cho tôi thắc mắc : 

- Anh đi đâu chơi mà về sớm thế? 
Tôi nói dối, nhanh nhẩu như hồi còn trẻ học Triết ở đại học Đà: 
- Anh định đi xem xinê, nhưng phim không hạp nên về. 
Và để tránh phải đối đáp với cô gái bắc Hải Phòng xinh xắn này,

tôi tiếp: 
- Em ơi, anh nhờ em một chuyện này nhé: cho anh một tô hủ
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tíu Mỹ Tho. 
- Anh đói bụng đến vậy cơ! Em sẽ cho người đưa lên cho anh ngay.
Tối hôm ấy, tôi phải hi sinh không ăn đêm ở Chợ Bến Thành vì

chỉ có một thân một mình. Tôi lấy cuốn “½ Thế Kỷ Sao Biển Qua
Ảnh” mà bạn tôi đã cẩn thận bỏ vào valise cho tôi để vừa ăn vừa
xem. Tôi chọn hủ tíu Mỹ Tho để nhớ lại những ngày lớp sư phạm
Pháp văn 4 của tôi đi lao động trước ra trường hai tháng ở Chợ
Bưng. Đó là năm 1978. Đêm ấy, tôi có bạn bè Sao Biển lẫn bạn bè ở
đại học Sư phạm. 

Việt Nam ơi, không ai lấy được con người Việt Nam trong tôi ra
cả, chỉ tội là tôi không có ai để tâm sự. 

Đây là cái thua thiệt thứ ba nếu về Việt Nam một mình. 
Về một mình không giống ai, mà còn là một nghịch lý nữa mới

chết. Đó là điều tôi cay đắng cảm nghiệm trong những ngày về với
Hội Ngộ Sao Biển ở Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang. 

Những ngày Hội Ngộ Sao Biển 2008 tươi mát, dịu dàng và muôn
màu là nhờ có sự hiện diện duyên dáng của các dâu Sao Biển. Ngày
Hội Ngộ Sao Biển 2008 tươi trẻ đầy hứa hẹn tương lai là nhờ sự vui
chơi líu lo rộn ràng của các cháu Sao Biển. Mình xin cám ơn anh
em đã vất vả mang gia đình về sum vầy. Cái điểm này mà thôi cũng
đủ thấy anh em sâu xa và đáng phục hơn mình rồi. Lớp SB 62 của
mình do rev Hữu điều động đi về tổ ấm từ như trưa 29/7/2008. Mình
vui và hãnh diện được là bạn bè ân cần thăm hỏi. Mình hỏi thăm
các dâu hay các cháu Sao Biển bằng một câu thần chú: “Bác là Sao
Biển 62, cháu tên là chi và ba cháu năm mấy?” Câu chào ngắn ngủi
ấy như bắc được nhịp cầu Ô Thước dài giữa hai thế hệ. 

Suốt hai đêm giao lưu và văn nghệ, mỗi lớp được phân cho một
cái bàn tròn to tổ bố như bàn tổ của các hội quần thần. Tất cả các
lớp quây quần quanh bàn như một ngày sum họp gia tộc. Bàn lớp
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SB 62 của tụi mình có rev Hữu và ba đứa cháu gái xinh đẹp, gia
đình Quang Khổng Tử, gia đình Quang Dục giám đốc và cô con gái,
chị Đính, gia đình đại địa chủ Sự, Quang nhỏ đẹp trai con của Bin
Cẩm là anh chàng kỹ sư trẻ tương lai nhiều tài hoa, Quang lớn,
cũng là một kỹ sư tin học trẻ, con trai của Điệp 67, Hùng và đứa con
trai trẻ đẹp như ba nó hồi xưa, Khanh giáo sư, Khánh ruột thừa,
Thưởng, Hội, hai nhà lành thánh từ Cây Vông, Ngạn phú gia Ba
Làng và mình, Việt kiều lẻ loi từ Canada… Chúng mình ấm cúng
như một gia đình với đồ ăn thức uống ngon miệng và dồi dào trong
cả hai đêm. Ngồi thành từng bàn như vậy làm anh em đến một
mình đỡ cảm thấy lẻ loi cô quạnh. Thật là một sắp xếp tế nhị. 

Các bàn của các lớp khác cũng tương tự và xếp thành một vòng
cánh cung bao quanh hàng ghế dành cho các cha, sœurs và ân
nhân quan khách. Cả làng Sao Biển 2008 hôm ấy quây quần ồn ào
và ấm cúng chung quanh một cái sân khấu vừa rộng vừa sáng và
trang hoàng sang trọng như một buổi convention của một tổng
công ty. 

Mỗi đêm văn nghệ, khách vừa quây quần ăn uống vừa được hai
MC cây nhà lá vườn là bố Long, mẹ Hằng duyên dáng và khéo léo
dịu dàng giới thiệu chi tiết từng hoạt cảnh. Hai vợ chồng Sao Biển
làm MC này tượng trưng cái đẹp và nét mỹ miều của một phu xướng
phụ tùy. Họ ăn khớp và hoà nhịp với nhau từng lời ăn tiếng nói.
Nhìn cặp vợ chồng MC trên sân khấu và để ý mấy đứa con của họ
đi từ bàn này qua bàn khác gắp đồ ăn cho các cô chú Sao Biển và
cùng ăn với họ, ta mới thấy hết được cái ý vị của hai tiếng Sao
Biển… Cảnh tượng ấy tự nhiên xảy ra trong cả hai đêm văn nghệ,
không ai dàn dựng, cũng không ai bày vẽ,… có ở đó, có để ý quan
sát một mình thì mới cảm nhận được cái êm ái và hạnh phúc của
hoà hợp của hội ngộ gặp gỡ, như BTC và anh em hằng ấp ủ. 
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Đến lúc mình thấy về Hội Ngộ Sao Biển 2008 mà đi một thân
một mình là mình phải thú nhận với chính mình là cái tâm tư Sao
Biển chưa thấm vào tận xưong tận tủy của mình rồi. Cho hay, cái
hồn Sao Biểm không đo được bằng năm tháng mà chỉ có thể cảm
nhận được với cả tâm hồn… Mình đả thả hồn mình đi lạc quá xa
chăng? 

Đó là cái thua thiệt sau cùng và là cái sai lầm giết chết cả một
tâm hồn khi về Việt Nam một mình như mình. 
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Ngẫm đi ngẫm lại, đám SB72 này đúng là “quái thai” của
Tiểu Chủng Viện Sao Biển (TCVSB): Họp lớp hàng năm thì
chỉ cần: “Alô, sắp tới 8/9 rồi nghe mậy!”, thế là 7/9 đã

présent tại 84 Nguyễn Thiện Thuật để hôm sau xuống Đại chủng
viện (ĐCV) dự lễ Bổn Mạng. Thế mà, cái Hội ngộ “có một không
hai” này thì lại nhận được gần 20 chục bản photocopy: “Để coi
thử đã!” Cha Cần cứ giục phải đăng ký số lượng cụ thể đặng Ban
tổ chức (BTC) còn sắp xếp. Phari Dương nằm trong BTC nên rõ
hơn ai hết về cái khó khăn này, bèn càm ràm với “mỏ nội” Cáo
Già, “mỏ nội” bèn bỏ nhỏ “mỏ ngoại” Joe. Joe bèn đi một đường
bóng xoáy vào… túi anh em ngoại địa! Thế là yên tâm, mỏ nội ra
đề thi mới: Có tài trợ, đăng ký mấy người? Lần này thì đã có nhiều
đáp án khác nhau: Không có con, dẫn cháu được không. Con mắc
đi làm hết rồi, dẫn em vợ theo được không. Có hạn chế số người
tham dự không? Có tính cháu ngoại không?… Đó cũng là lúc
Dũng petit ở San Diego cài một cái đường dây nóng để cứ hai tuần
anh em nói chuyện một lần. Vẫn cái chất ồn ào của dân “mùa hè
đỏ lửa”, nhiều thằng tới 33 năm mới liên lạc lại được với anh em
mà vẫn cứ… cuồng nhiệt: Bảo coi thử anh em đi như vậy bỏ mất
mấy ngày công thì trang trải cho anh em nghe!, Tính tiền xe theo
từng cự li để anh em ở xa không phải thiệt thòi nghe!, Mình không
về được thì sẽ gửi tiền vé máy bay cho anh em… nhậu! Có là gỗ
đá cũng không khỏi cảm động!

Bên lề Hội Ngộ Sao Biển
2008 – Sao Biển 72

Hồng Bảo SB72
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Phari Dương thở phào nhẹ nhõm, đăng ký bao luôn một mini
hotel gần nhà đặng anh em có chỗ mà tập trung “quậy”. Hồi hộp,
náo nức, rồi “ngày ấy” cũng đến…

Các gia đình ở xa như Sinh, Cảnh, Huy, Túc đến từ chiều 29/7.
Phari Dương đảm đang lo cho nhận phòng khách sạn sớm, chỗ ăn
ngủ đàng hoàng. Trưa 30/7, SB72 hầu như đã có mặt đầy đủ tại
khách sạn Minh Trang (90, Nguyễn Thiện Thuật). Điểm danh thì
anh em ngoại địa chỉ có gia đình Cường, anh em nội địa thiếu mất
Phạm Xuân Thắng vì giờ chót ông cụ bệnh, Nguyễn Đức Tú mắc lo
phỏng vấn, Việt cận bận công việc sẽ xuống sau, anh em nghĩa địa
thì thiếu gia đình Trùng vì cô em vợ Trùng mới về nước nên vợ
Trùng báo không đi được! Quý con nói chơi mà làm thiệt, dẫn theo
vợ, cô em vợ và bạn của cô em vợ. Đang ngồi uống cà phê, Sinh giòi
cằn nhằn: “Mày đem ra để bẹo tụi tao hả?” Cáo Già cà khịa: “BTC
chỉ có 3 loại thẻ: CCS là tụi mình, Mẹ Bề Trên (MBT) tức là vợ tụi
mình, Sao Biển con/cháu (SBC) là con/cháu tụi mình. Mày đăng ký
cho mấy cổ loại thẻ nào?” Hùng râu bày: “Thì ghép vô mấy đứa
không dẫn vợ theo đó!” Quý con nổi sùng: “Đi!, tao dẫn đi qua bên
nhà quen ở. Không thèm ở đây!” Thế là đùng đùng qua khách sạn
dọn đồ và lôi đám rơ moóc của hắn đi. Khoa nháy bèn theo qua dàn
xếp, cũng may, đám rơ moóc của hắn quá biết tính khí của hắn nên
không… đi theo! Thế là hắn “một mình một ngựa” bỏ đi qua Xóm
Bóng chỗ mấy đứa con đang làm. Mới gặp mặt đã bỏ đi, đúng là “xa
thì nhớ, gặp nhau là kình”, một trong những SB72 sì tin. 

Trước mặt khách sạn đã có sẵn hai quán ăn rộng rãi, sạch sẽ…
Chờ gia đình Cảnh, Huy, Túc đi tham quan về là cả bọn kéo nhau
qua ăn trưa. Dũng petit phone về đúng lúc này. Ăn cơm xong thì có
một sự cố nhỏ: cháu ngoại của Philatô ăn xong trước hấp tấp băng
qua đường về khách sạn thì bị một chiếc xe máy chạy nhanh lách
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không kịp phải thắng gấp đụng phớt qua cu cậu một phát lăn cù.
Cô bé chạy chiếc xe máy té hơi nặng, cháu Philatô chỉ bị trầy bắp tay
và một phen hoảng vía (chắc nhờ Mẹ phù trì). Quí ông SB72 xúm
lại “chăm sóc” cho cô bé kia khiến mấy cô tiếp tân khách sạn…
thắc mắc: phe mình hổng lo lại đi lo cho phe địch! Cô bé kia cũng
dễ thương không kém, đứng dậy được rồi cứ lo hỏi thăm xem chú
nhóc hồi nãy có sao không? No star where. Lại cũng SB72 sì tin!

2 giờ chiều, tập trung xuống Đại chủng viện. Hoá ra, lớp 72 là
một trong số những người đến sớm nhất. Cổng Hội Ngộ không giống
cái đã thấy trên mailgroup và cũng hơi thất vọng vì cái barrière nặng
nề ở trên như bác Khanh 67 nhận định. Tuy nhiên, sân khấu thì
đẹp hơn và có chiều sâu hơn. Dù sao thì vẫn đáng trân trọng vì là
công sức của anh em và của cả các cháu SBC! Trước sân thấy đã
dàn sẵn bên trái là đội kèn tây của anh Hải écorce 68 từ Hà Dừa
xuống, bên phải là đội trống truyền thống của cha Điện 69 từ Ba
Ngòi ra. Lại cà khịa với cha Điện: Đàng xa cứ tưởng trống dân gian,
lại gần hoá ra trống… điện! Quay sang anh Hải: Trống bên này
đánh qua là… đánh xuôi. Còn kèn anh thổi từ bên ấy lại là… thổi
ngược! Một anh lớn biết tỏng SB72 nên chêm vào: Tụi mày đúng là
malade imaginaire, cố Đề nói vậy mà đúng! Sau một hồi cố nhận
diện anh em bằng cách “nắm ngực áo” lật bảng tên lên coi, cả bọn
lừng khừng bước vào phòng triển lãm. Phòng triển lãm hơi có bầu
khí… chủng viện. Bước qua bức rèm in hình cổng TCV ngày xưa,
anh em có cảm giác như bước vào không gian của 33 năm về trước.
Ở vị trí trọng tâm bên trái là hình Đức cố Hồng Y F.X Nguyễn Văn
Thuận, hình anh em chủng sinh các lớp được ghép vào một khung
lớn lấy background là mặt tiền TCV Sao Biển (không hiểu sao Đức
cha Piquet là dấng sáng lập TCV lại không nằm ở vị trí này?) Giữa
phòng, ở vị trí đối xứng là một bục nhỏ để cái chuông TCV, trái dừa
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khô đã tách ra, dĩa cơm cháy và… cả một cái hủ đựng gai yết hầu.
Bên trong là hai cái bàn học (chắc là mới đóng) nhưng màu sắc và
thiết kế thì y như bàn học ở TCV ngày xưa, trong đó có bỏ mấy quyển
sách cũ. Phía ngoài gần cửa là một carré bàn ăn ngày xưa (cũng
mới làm lại vì không có cái hộc bên dưới, nhưng màu sắc và kích
thước cũng tương tự), trên đó có mấy bộ dĩa ăn, bao gồm chén,
muỗng, nĩa, ca, một cái ấm đất và xoong cơm cháy. Còn có thêm
một bộ cờ tướng cho Diện méo trổ tài “đấu trí” với một đàn anh.
Đầu bên phải là mấy cái trụ tam giác trưng bày hình kỷ niệm của
Sao Biển “một thời đã qua”, có đặt bóng điện vàng bên trong tăng
cảm giác ấm cúng. Lại một lần nữa rất cám ơn anh em đã có công
trong phòng truyền thống này. Có những điều thật không ngờ là
ngay cả cây gai yết hầu tưởng chừng tuyệt chủng từ lâu mà anh em
cũng collect được. Tuân ông bầu ra ngồi trước phòng triển lãm thì
gặp cha Điện: 

- Bữa nay, anh ở đâu?
- Mình ở Ba Ngòi. 
- Em cũng ở cùng chỗ với anh nè, em ở cư xá Cam Ranh!
- Có đi lễ Ba Ngòi không? cha Điện trố mắt. Nhìn vẻ mặt ngơ

ngơ của ông Bầu, cha Điện “ngộ” ra: - À, không đi lễ thì không biết
phải rồi. Mình làm Cha Sở ở đó. 

- Đó, chiên lạc nhà Israel đó. Anh làm gì thì làm đi! Cáo già làm
mối liền. Hoan hô Hội Ngộ! Lại gặp anh em 71 hỏi thăm thì được
biết cả lớp 71 đều tụ hội dưới mái nhà Khánh Tom, Linh 71 lại là
em cột chèo với Khoa nháy, lỡ dẫn theo 2 đứa con gái bèn gửi SB72.
OK, gửi thì nhận! Chúng nó đều là SBC cả mà, bèn sắp xếp cho ở
chung với vợ chồng Khoa nháy luôn, tình thương mến thương!

Khoảng 4 giờ 30, có lệnh tập trung lên hội trường ở lầu 1 để tập
hát. Không biết có phải anh Xinh 68 cảm động quá không mà hát
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cứ ngang phè. Lại trở về những ngày ấu thơ dưới mái trường chủng
viện, mỗi người một bè, mạnh ai nấy hát. Hội trường chật nên một
số phải đứng ngoài… tán gẫu! Cũng may là không phải cha Ban
hay cha Láng tập hát, nếu không thì những tay này có mà ốm đòn! 

5 giờ chiều, sau phần chào đón bằng trống ta và kèn tây, BTC mời
mọi người vào nhà ăn để lót dạ trước khi bước vào chương trình
khai mạc: Một chén súp, mấy miếng há cảo và nước tinh khiết.
Không có bia nên không khí SB72 kém sôi động! 

7 giờ tối… Tiết mục khai mạc thật hoành tráng với dàn trống…
điện (ý quên, của cha Điện). Phần chào đón của cha Cần và huấn
từ của Đức cha phó đều ngắn gọn, súc tích. Âm thanh, ánh sáng và
khói rất Pro, cộng thêm phần video clip chiếu lên 2 màn hình 2 bên
sân khấu lồng vào lời dẫn cho các tiết mục thêm phong phú. Các tiết
mục dàn dựng công phu và mang tính chuyên nghiệp cao. Tiếc
rằng, có một số tiết mục áp đặt vào tinh thần Sao Biển là hơi khiên
cưỡng và lại quá dài. Đi rảo một vòng, thấy đa số anh em tập trung
nói chuyện riêng nhiều hơn, mặc dù cuối mỗi tiết mục cũng đều
nhớ… vỗ tay! Phần phỏng vấn từng lớp lại quá ít và không phù
hợp. Lẽ ra, để mỗi lớp tự giới thiệu thì hay hơn và thời gian không
bị khống chế bới chương trì̀nh văn nghệ quá dài, và vừa ăn vừa giao
lưu thì đầm ấm biết mấy! Vì truyền thống của chủng sinh Sao Biển
ngày xưa là khi (các Cha) hỏi thì không nói (khai) mà khi nói
(trong phòng étude hay phòng ngủ) thì không ai hỏi. Được báo
trước là mỗi lớp chỉ được 1-2 phút nên SB72 cử Cường và Dương lên
đại diện để mọi người sous-entendu. Ấy thế mà chị MC còn hỏi: Lớp
72 được mấy linh mục? (Đã Cường Dương thì làm gì có linh Mục!?!)
Đến phần chia sẻ của lớp 59 và 60, qua lời anh Nguyễn Hữu Hoàng,
thì mới hay rằng Sao Biển đặc biệt không chỉ có cựu chủng sinh
mà còn có cựu phó tế và cựu linh mục! Hai MC dẫn chương trình
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không lôi cuốn (có lẽ vì ít nhớ tiếng Việt) và hay dẫm chân nhau (có
lẽ thiếu sự chuẩn bị). Xin lỗi anh chị Ngọc Long 69 vì đây chỉ là
cảm nhận của thiểu số lớp 72, phần đông hơn thì đã khen ngợi anh
chị không tiếc lời trên mailgroup rồi. Anh chị cứ yên tâm! 

9 giờ 30, đã hơi mòn mỏi vì đói và mệt thì được cha trưởng BTC
thông báo bắt đầu tiệc đứng để vừa ăn vừa coi… văn nghệ tiếp!
Tưởng tiệc đứng thế nào, hoá ra buffet cũng không phải mà barbe-
cue cũng không! Có mực sống và thịt bò ướp sẵn xiên que để anh
em tự nướng. Nhà bếp đem lò nướng ra hơi trễ nên có một số anh
em tưởng cái que kia đã nướng sẵn rồi bèn đớp một phát mới hay…
còn sống! Và vì phải dọn lò nướng trên một số bàn nên một số anh
em cứ ngồi ngay tại chỗ, những anh em khác không có bàn lại ngại
xen vào nên cầm đại một chai San Miguel đi qua đi lại cho… tao
nhã! Có vẻ như thiếu nước ngọt vì phụ nữ và trẻ em khá đông. Cũng
đỡ là đám SBC 72 khá lanh nên chúng tự tổ chức được khẩu phần,
còn đem về cho các bậc cha chú nữa chứ. Thật không hổ danh SB72,
“hổ phụ sinh hổ tử” mà lị! Lúc này lại gặp Nguyễn Đức Tuấn 71 anh
của Tú 72, anh chàng ra muộn nên lạc lớp. Té ra lớp 71 đã trốn coi
văn nghệ để đi ra Bãi Dương nhậu, khỏi chối nhé! May là Cáo Già
chơi thân với Hùng (cô Hiền) 71 nên có số cell, gọi một phát cho Thọ
Lác vô chở Đức Tuấn. Chương trình văn nghệ tiếp theo có vẻ không
được hưởng ứng lắm nên dời bớt sang đêm sau. Lên xe về lại khách
sạn khi mới hơi lưng lửng nên Sinh giòi kéo vô quán phở làm tiếp
một chầu cho con cháu vững bụng đi ngủ. Anh em ăn gần xong thì
thấy Phari Dương về, cầm trái ổi gặm. Anh em biểu ăn phở thì nói
ăn không nổi, BTC vất vả thế đấy! Lo cho vợ con đi ngủ xong, đám
đực rựa kéo nhau đi uống cà phê khuya. Joe Cường cẩn thận coi
bảng giá trước khi kéo ghế vì đang ở phố Tây! Tháp tùng còn có 3
cái rơ moóc của Quý con mặc dù không có Quý con, bấy giờ mới
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nhận ra SB72 đặc biệt có SBE (Sao Biển em). Vì thế mới có sự nhầm
lẫn trên mấy tấm hình Joe chụp lúc đêm, làm gì có phu nhân Bảo
với phu nhân Định ở đó! Buồn tình, Cáo Già gọi điện “khủng bố”
Quý con: 

- Ê, vợ mày đang đau bụng quằn quại đây nè. Tao đã xức dầu ở
rún rồi mà không bớt! Mấy bữa mày xức ở đâu chỉ cho tao với.

- Mày nói chuyện với thằng con trai tao nè! Quý con nổi khùng.
Cả bọn cười ha hả, lại kể chuyện tiếu lâm và tán gẫu cho đến gần 2
giờ sáng… Cám ơn phố Tây chỗ nhà Dương mở cửa suốt đêm, đã vậy
lúc anh em đi tà tà về lại khách sạn còn có mấy chú xe ôm kè theo:

- Tươi mát không anh Hai? Thư giãn chút nghe, anh Hai!
Báo hại Định mập lầm rầm đọc kinh Lạy Cha luôn miệng: 

- Xin cứ để chúng con sa chước cám dỗ…! 
Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất.
Sáng hôm sau (31-7), trong khi chị em bận make-up thì đám

đực rựa xuống ngồi cà phê vỉa hè. Gặp mấy anh lớp 64 cũng ở khách
sạn gần đó ra uống cà phê, chuyện trò giao lưu rôm rả. Hình như
lớp 72 có duyên nên anh nào cũng mến. Ăn sáng xong xuống đến
Đại chủng viện là 7:30, tưởng trễ nào dè cũng chỉ mới lơ thơ mấy
mống. Khoảng 9 giờ mới lục tục kéo lên hội trường ở lầu 1 để hội
thảo. Chủ đề đưa ra rộng quá mà thời lượng chỉ có 1 tiếng, anh hai
Minh phát biểu đầu tiên nghe được, nhỏ nhẹ hơn khi anh đứng tòa
giảng hoặc nhậu với anh em, vài anh phát biểu vu vơ nên SB 72
không dám mất thì giờ của anh em. Hội trường hơi chật: một nửa
đứng ngoài, một nửa SB 72 ngồi trong cũng no idea! 

10 giờ là khởi sự Thánh Lễ, Sơn bìm bịp 72 được cử cầm đèn
chầu đi trước đoàn rước trông oai phong lẫm liệt lắm. Hắn cứ nhìn
thẳng vào camera của Cáo Già mà khoe nụ cười bò đực của hắn
một cách thoải mái, nụ cười này được Thắng bạch phiến diễn tả lại



124 tâm tư sao biển

ngày hôm sau trên Sông Lô rất hoàn hảo! Tự hào vì thấy khá đông
anh em đã từng dành banh, dành gàu với mình giờ cũng khệnh
khạng chắp tay đi trong đoàn rước ngang hàng với các cha giáo,
các thầy giáo. Đặc biệt, chỉ với 17 năm tồn tại, TCV Sao Biển cũng
kịp có một đức cha đi sau về trước, giờ là phó Chủ tịch Hội đồng
giám mục Việt Nam: Đức Cha Linh. Thánh lễ thật trang trọng và
Đức cha Linh giảng lễ cũng thật hay. Cuối lễ có màn vũ do xơ Diệu
Khuyên dòng Khiết Tâm đạo diễn. Không biết xơ có ngụ ý gì không
mà cứ thấy mấy em áo đầm voan lượn lờ chung quanh mấy chú tiểu
mặc đồ trắng tay khư khư cầm mấy ngôi sao. SB 72 ngồi dưới này
cứ hồi hộp: Hồi xưa, không có mấy cái váy này mà tụi mình còn
xách va li về ào ào, nay thì… để coi thử! Cũng may, cuối cùng
không thấy chú nào xách va li cũng không có chú nào đánh rớt
ngôi sao. Trên sân khấu lúc nào kết thúc cũng có hậu hơn trên sân
trường… Tiểu chủng viện! 

11 giờ 30, bữa trưa thật sự hoành tráng, không cầu kỳ lắm
nhưng ngon và ăn no, bia cũng đủ để uống say nhưng không ai
muốn say để còn giung giăng giung giẻ với anh em. Không quên mở
đầu những bữa ăn thịnh soạn bằng bài hát truyền thống Sao Biển
ngày xưa: “Hồng Ân Thiên Chúa bao la”. Sau đó thì nhạc “Hòn
Vọng Phu” râm ran khắp phòng: “cha ơi cha mời cha đến nhậu
bàn này. Rượu bàn này ngon lắm cha ơi… Năm mươi năm thì ta
mới nhậu một lần. Nhậu một lần ta uống cho say…“ đức Linh,
cha Cần chừng như quên mình đã từng là giáo viên ở Tiểu chủng
viện, chỉ nhớ rằng mình cũng là cựu chủng sinh như tụi nó nên
cũng đi cụng khắp các bàn. Ăn trưa xong, cả bọn “bắt cóc” được
cha Tạc bèn “lôi” ra phòng dành riêng cho SB 72 để thẩm vấn. Chỉ
khác một điều là “đương sự” được ngồi trên cái ghế duy nhất trong
phòng, còn các inspectors thì vây quanh kẻ đứng, người quỳ, thằng
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chồm hổm… Lại khề khà lôi ra sân chụp hình, vớ được đấng nào
chụp đấng đó, có đấng thoái thác: “Hồi nãy chụp rồi!” SB 72 giở
giọng giang hồ: “Chụp rồi chụp nữa!” Thật tội cho các đấng, đủ
loại máy ảnh được đem ra tận dụng hết công suất, từ loại pro thời
Bảo Đại mới thoái vị cho đến loại Digital 1 chấm 8 mới collect từ chợ
trời Huỳnh Thúc Kháng, chúng nó hành các đấng đứng cho chúng
nó chụp hết máy này đến máy kia! Các đấng đành bó tay với cái
điệp khúc “hòn vọng phu”: Năm mươi năm thì ta mới chụp một
lần. Chụp một lần thì ta chụp cho nhiều (nhiều)…“ 

2 giờ, xe buýt Phương Trang ghé đến cổng Đại chủng viện để
đón anh em đi tham quan trường xưa. SB 72 nhanh chân chiếm
luôn một xe cho tiện, bác tài vui vẻ bật micro giao cho Thắng bạch
phiến “quậy”! Chủ đề chính là phỏng vấn Giuđa có bí quyết gì mà
còn giữ được “trinh tiết” cho đến giờ này. Tất nhiên, trước mặt các
mẹ bề trên và hai ứng viên sáng giá như em vợ Quý con thì Giuđa
“giả nai” cũng phải thôi! 

Xe thả khách xuống ngay bờ biển Bãi Dương, gặp hôm thủy triều
xuống nên càng lộ rõ “kỷ niệm xưa” là bờ cừ chắn sóng, giờ nằm
lẫn lộn chung với những gộp san hô. SBC khoái chí lội ra tận ngoài
xa nhìn vào, cựu Sao biển đứng trong nhìn ra nhớ những ngày xưa
lội ra bắt ốc mặt trăng bỏ trong lon sữa bò nấu lên để “cải thiện”.
Các mẹ bề trên đứng há hốc mồm nhìn những:

Chàng trai tuổi năm mươi
Vui như tuổi lên mười
Yêu như thuở mười bảy
Và, chợt buồn như đã… tám mươi!
Lục tục kéo nhau băng qua đường để tham quan “Trường Văn

Hóa Nghệ Thuật”. Xôn xao, láo nháo… anh nào cũng muốn làm
hướng dẫn viên! Chỗ này thư viện, chỗ kia phòng étude, chỗ nọ
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phòng ngủ. Chợt thấy xúc động khi nhận ra cánh cửa sắt giữa cầu
thang lên lầu vẫn còn nguyên, chỉ khác màu sơn. Phòng để chiếu
dưới chân cầu thang cũng vậy! Các cánh cửa đi lẫn cửa sổ chỉ còn
một lớp cửa kính (ngày xưa có thêm lớp cửa gỗ bên ngoài nữa). 

Ta về giũ bụi thời gian
Tìm trong hiện hữu chút tàn tro xưa
Phong rêu phủ kín ngây thơ
Lần theo lối cũ như vừa hôm qua
Vói tay níu bóng hoàng hoa
Biển xanh vẫn đó mà ta nghìn trùng
Ngụp trong ký ức chập chùng
Nghe trong câm nín bão bùng nhân gian!
Cáo Già nhờ bác Nguyễn Cường 70 phỏng vấn anh chị Tống Viết

Minh và anh Nhị Bói một đoạn cho video clip thêm phong phú. Anh
Nhị Bói thì cảm động quá nói câu nọ xọ câu kia, rồi lại đi phỏng vấn
ngược lại anh Minh. Anh Minh cũng cảm động quá nên ra khơi
không biết đường vô. Cắt! Chuyển cảnh…

Cổng chính đã đổi hướng trổ ra biển nên anh em đi sang dòng
Kín phải đi vòng. Dòng Kín không còn vẻ thâm nghiêm như ngày
xưa, không biết có phải vì hôm nay có gia đình đồn đột viếng hay
không. Từ ngoài đã nghe như có cả ngàn tổ ong vò vẻ bên trong,
bước vào thấy ngay dưới tán cây sa kê một đám bồ chao SBC đang
ăn bánh mật và uống nước mía do mấy sơ đãi. Thấy Cáo Già vác
máy quay tội nghiệp, một MBT đưa cho bịch nước mía và một miếng
bánh mật ong thơm phức. Bệnh nghề nghiệp nổi lên, Cáo Già giơ
bịch nước mía lên cao quảng cáo bằng giọng lơ lớ của mấy cố MEP:
“Mái dô, mái dô. Các xơ “đái” cho mấy chú Sao Biển uống thoái mái
luôn!” Một bàn tay gân guốc đưa lên bịt miệng Cáo Già: “Dòng Kín
nghen, mậy!” Có lẽ nhờ tài giao thiệp của cha Cần mà các xơ tiếp
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chuyện với các cựu chú tiểu có phần nồng nhiệt mặc dù vẫn ngăn
cách bằng hàng song sắt. Nhớ khi xưa khi đuổi ăn trộm qua đây bị
mấy xơ thấy được la lên: Ma quỷ! Ma quỷ! Nay thì: Xin hát tặng mấy
chú một bài: “Gặp gỡ Đức Kitô”. Té ra ngày xưa tụi mình giống ma
quỷ, còn bây giờ giống… (thôi, hổng dám phạm sự thánh). 

Hùng râu dẫn đi khoe mấy bức phù điêu do chính nó làm trong
nhà nguyện của các xơ. Chạnh lòng định hỏi sau đó có xơ nào
“xách va li về nhà” không, nhưng sực nhớ bàn tay bịt miệng hồi nãy
nên thôi! SB 72 cũng thuộc loại có tiếng nhưng không phải nổi tiếng
mà là… tai tiếng! 

Rồi cũng đến lúc chia tay, các xơ mời các chú cùng hát kinh
Magnificat. Trang nghiêm và thân mật! Cha Cần bịn rịn với… mấy
cái bánh mật còn lại nên ấp úng hỏi mấy xơ có được phép mang về
không? Đây không phải là Yes-No question mà chỉ có Yes question,
nên các mẹ bề trên có dịp “tay xách nách mang”. Lội bộ ngược lên
nhà thờ Thanh Hải cách đó khoảng 300 mét để… “xả nước cứu
thân”! Được cha Mai Tính đãi kẹo, bỏ túi cũng gọn gàng. Lại lên xe
Phương Trang qua nhà thờ Núi. Loanh quanh một lát rồi tập trung
lại đọc kinh trước mộ phần đức cha Nho, một đấng Bề trên rất yêu
quý Sao Biển. Tiếc là không có ai dẫn đầu đi viếng mộ Đức cha Pi-
quet, chỉ có một vài cá nhân biết nơi biết chỗ mới đi!

4 giờ 30 chiều… xe chở về trả khách tại Khách Sạn. Tắm rửa
một phát cho thơm tho đặng còn xuống Đại chủng viện dự đêm Văn
Nghệ thứ hai.

Đêm nay khác đêm đầu là mới diễn mấy màn đã thấy dọn ăn,
hoan nghênh BTC mau chóng rút kinh nghiệm. Cũng không có
chuyện “nửa sống nửa chín” như hôm qua mà là “chín tất tần tật”.
Chương trình văn nghệ chấm dứt hơi ngang xương vì thấy ít được
chiếu cố, thay vào đó là các lớp đăng ký “tự biên tự diễn”. Thấy
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cũng đã khuya nên SB 72 chỉ lên tham gia hoạt náo khoảng 5, 7
phút cho vui nhà vui cửa. Lại về khách sạn uống cà phê khuya, về
đến nơi thấy Việt cận đã lù lù đợi sẵn, đêm nay thành phần uống
Heineken nhắm với chuyện tiếu lâm nhiều hơn! Qua một buổi chiều
và một buổi sáng, đó là ngày thứ hai.

Sáng 1/8, biết là ngày tham quan nên dậy thật sớm. SB 72 cũng
lại có mặt đầu tiên tại Đại chủng viện nên lên xe đầu tiên. Đi trước
cũng có cái dở, bác tài bữa nay không linh hoạt như bác tài hôm
qua, cứ tưởng đi Bãi Dài nên đạp lút ga. Ngang qua Wonderpark
chẳng thấy có gì wonder nên SB 72 không nhắc, chừng thấy bác tài
không quanh lại thì đã “lố” khoảng 2 km. Vì là đường một chiều
nên quay lại hơi vất vả, khi đến được Khu Du Lịch Sông Lô thì đã
thấy ba chiếc đỗ khách xuống rồi…

Bữa nay là thứ sáu lại chẳng phải lễ Tết gì nên Sông Lô vắng
khách, chỉ có dân Sao Biển vô “quậy” nên cứ tự nhiên như… ở
nhà! Nhận thấy có một group đội mũ bảo hiểm, Cáo Già chĩa cam-
era vào vì tưởng du khách, hóa ra đó là lớp 71, cả lớp đều đi xe máy!
Anh em 71 cứ để nguyên “nồi cơm điện” đi vô khu du lịch khỏi sợ
lạc. Loanh quanh cho bọn trẻ giải trí một chút chỗ mấy con khỉ và
đà điểu xong, “mõ” Thắng loa cho mọi người tập trung lên xe để
xuống bãi biển cách đó khoảng 2 cây số. SB 72 lại cũng mau mắn
lên chiếc đầu tiên. Đi ngang một chỗ thấy có đề Câu lạc bộ Sao Biển,
tưởng của mình hóa ra chúng nó ăn cắp thương hiệu! Ngang một
chỗ khác thấy đề Bãi Tình Nhân, cô bạn của em vợ Quý con kêu: Bãi
Tình Nhân nè anh Dung! Giuđa đỏ mặt như cậu trai mới lớn, cả lũ
cười hô hố… 

Xe trút khách xuống một bãi tắm hoang sơ hơn nhưng cũng đã
kịp đặt tên: bãi tắm Nhũ Tiên! Báo hại các rev không dám tắm, chỉ
đứng trên nhìn xuống mà đoán xem “nó” ở chỗ nào? Bãi tắm phẳng



tâm tư sao biển 129

lặng, nước trong và không có đá như ở bãi Dương. Nếu Nhũ Tiên mà
như thế này thì Tiên chả có gì hấp dẫn! Vẫn “máu” như ngày nào,
SB 72 vội vàng thuê ngay hai lều, một cho tụi “quỷ sứ” văng bất cứ
thứ gì chúng nghĩ ra, một cho các bà Monica âm thầm… cầu
nguyện! SBC thì tự do qua lại nơi nào chúng thấy hạp. Năm phút
sau, Cáo Già đã “tổ chức” được một trái banh volley và kéo mấy
“hũ gạo” ra bãi biển! Thắng bạch phiến đã có sẵn bộ loa di động
nên leo lên ghế trọng tài. Trận đấu chắc chắn không hay nhưng
vẫn hào hứng, SBC cũng tham gia nhiệt tình, cha con cùng lăn lộn
trên bãi biển, đụng nhau thì nhiều mà đụng banh thì chẳng bao
nhiêu, “hũ gạo” và “thùng nước lèo” ngã chồng lên nhau lăn cù
trông thật ngoạn mục…

11 giờ, có hiệu lệnh rút quân, đi tắm nước ngọt rồi về tập trung
tại lều. SB 72 ham chơi quá nên chậm chân, lũ SBC được cử đi lãnh
thức ăn chỉ “kiếm” được một ít, nhưng bia thì không thiếu! Không
sao, ladies and babies are first. Beers for men! Its OK.

Cha Đắc thấu hiểu “hoàn cảnh” của SB 72 nên collect được 5 ổ
bánh mì đem đến. Chẳng những chúng không biết ơn chủ chăn mà
còn hỏi ngược lại: Năm cái bánh đây còn hai con cá đâu? Lần sau
Chúa đừng cho qua cha Đắc mà bốc hơi mất hai con cá, lỗ tụi con!
Ngổ ngáo vậy nhưng vẫn không quên: Hoan hô cha Đặc một cái,
hoan hô cha Đặc… Hỏi sao đổi tên thành cha Đặc, chúng đổ thừa:
Tại nhạc sĩ sáng tác bài đó thả nốt trầm nên thành cha Đặc chớ đâu
phải tại SB72 tụi con, đi mà hỏi nhạc sĩ! Cha Đặc ngao ngán lắc
đầu, nghĩ xưa mình là đàn anh tụi nó mà không “quậy” lại tụi nó
được. Rồi đến cha Cần và anh chị Tống Viết Minh 57 cũng đến thăm
lều SB 72. Anh Minh hơi bỡ ngỡ: Đây là lớp nào? Thưa rằng: Cùng
lớp với cha Cần, có điều hồi đó trong lớp cha Cần ngồi quay mặt
xuống, còn tụi này ngồi quay mặt lên. Bấy giờ, anh Minh mới “ngộ”
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ra: À à à… Thế hả. Nhân dịp này cha Cần mới biết được một bí mật
thuộc loại “quốc phòng”: Đó là thủ phạm đã viết số 35 lên lưng áo
dòng của cha (ngày xưa là thầy Cần). Hóa ra, Cáo Già đã viết con
số 35 ngược bằng phấn lên bức vách cuối lớp, chỗ thầy Cần hay
đứng tựa lưng để quan sát học trò làm bài kiểm tra (màu phấn gần
trùng với màu vách nên thầy không nhận ra). Chừng bước ra thì số
35 đã in rõ mồn một trên lưng áo nhưng sau đó thầy không hiểu nổi
đứa nào cả gan đặt phấn lên lưng mình mà viết như thế! Nỗi ngao
ngán của cha lúc này còn lớn hơn của cha Đắc hồi nãy, nhưng chắc
chắn là cha nào đến lều SB 72 cũng đều cười hả hê. Lúc này, Dũng
petit lại gọi về và nói chuyện với từng anh em. Không biết cu cậu có
cảm nhận được bầu khí SB 72 qua back sound không? Rồi SB cha
lại “tường thuật” quá trình đi tu cho SB vợ và SB con bằng liên
khúc: Từ ngày tôi đi tu, với chiếc áo xanh quần đen… Từ ngày tôi
đi tu với chiếc va ly thật to… Đến lúc mơ mộng: Từ ngày anh mới
đi tu làm chú nhà trường… từ ngày em mới đi tu làm thiếm Trinh
Vương… Và kết quả là bị đuổi: Không, không, không… tôi không
còn tôi không còn đi tu nữa… Thế là, các mẹ bề trên yên tâm mà
xáp dzô! 

Phari Dương vui xuân không quên nhiệm vụ nên khởi xướng vụ
ủng hộ Đại chủng viện vì có thể ngân sách bị thâm! Cáo Già thông
báo cho anh em cái mail của cha Cần trước Hội ngộ có viết: do trượt
giá nên có thể chi phí trên mỗi đầu người lên đến 300.000 VND,
nhưng đã thông báo 200.000 nên cứ nhận 200.000, phần còn thiếu
sẽ xin tài trợ thêm. SB 72 vốn không quen thiếu nợ nên quyết định
sẽ góp thêm 100.000đ/người, tức là 6 triệu cho 60 người. Phari đã
chuẩn bị sẵn bì thư, nên lúc cha Cần vừa đề xướng vụ ngửa cái mũ
đi quyên góp thêm là SB 72 đã ready. Một lần nữa, xin cám ơn anh
em ngoại địa đã giúp cho anh em nội địa có được màn bứt phá
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ngoạn mục này!
Rồi cũng đến lúc trở về, cả lớp lục tục kéo lên bãi đỗ xe đón

khách. Lúc này mới nhận ra anh hai Minh 66 đã tháp tùng lớp 72
từ lúc nào, đúng như “truyền thống” hàng năm: khi tan sòng là có
mặt anh hai Minh đồng hành cùng SB 72. Kỳ này Hội ngộ đặc biệt
nên anh hai Minh cũng có chương trình đặc biệt: Tối nay, lên Hà
Dừa Quán nghen tụi bây. Chỉ có tám mạng lớp 66 tụi tao với lớp 72
tụi bây thôi đó! 

Chương trình bế mạc tổ chức đơn giản dưới một rạp dù lớn trên
bãi cỏ Sông Lô, lúc này mới thấy rõ nét chất mộc mạc và thân tình
của Sao Biển: không sân khấu, không đèn màu, không âm thanh
nổi, không hoa mỹ ngôn từ, không còn khoảng cách mà chỉ có một
vòng tròn thắt chặt tình anh em. Đức ông Lê Xuân Hoa cũng mộc
mạc, bình dị với cái mũ phớt muôn thuở! Một vài đôi mắt đượm
khói sương đàng sau cặp kính lão như minh họa thêm cho bài hát:
“Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút
giây…“ Anh chị cả Tống Viết Minh cố gắng đi ôm từng người, được
càng nhiều càng tốt. Chạnh thương anh chị cả của mình còn ít thời
gian hơn nên xúc động nhiều hơn, “tham lam” nhiều hơn cũng
phải thôi! 

Đến giờ lên xe, vì thiếu xe nên SB 72 tình nguyện ở lại chờ xe re-
tour đặng về chung. Ngoảnh lại, thấy anh hai Minh cũng ở lại với
SB 72 cho… dzui! Lại tiếp diễn màn văn nghệ tạp lục, có phần
phỏng vấn Giuda chuyện giữ mình đồng trinh và bí quyết giữ được
mái tóc ondulé, có phần mô phỏng nụ cười bò đực của Sơn bìm bịp
khi cầm đèn chầu, có tiết mục “cạo trọc rẽ 2 mái”… Mấy cậu bảo
vệ và mấy cô soát vé của bà Tư Hường được dịp cười ké một trận
thỏa thuê! Về đến khách sạn là 4 giờ chiều, tranh thủ tắm rửa đặng
còn lên Hà Dừa Quán quậy anh hai Minh. Cáo Già phải qua Xóm
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Bóng thăm ông bà nội lũ trẻ nên không lên Hà Dừa Quán được, nên
không report đoạn này.

9 giờ tối, tập trung về lại khách sạn. Thắng bạch phiến chỉ lãnh
về có 25 bộ sách “Nửa thế kỷ Sao Biển qua ảnh” nên đề nghị anh
em trích ra 15 bộ để gửi cho anh em ngoại địa. Chỉ ưu tiên 10 bộ cho
một số anh em ở xa, anh em ở gần chịu khó chờ… in thêm! Phút
lom khom ký tên gửi tặng coi bộ khá cảm động và tiêu tốn nhiều
calories nên sau đó cả bọn kéo nhau đi ăn phở khuya thay vì uống
cà phê. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ ba.

Sáng 2/8, mấy quán phở và quán cà phê bên kia đường nhìn
đám SB 72 lên xe mà lòng thầm… tiếc nuối! Đã reserved bar UFO
trên đường Võ Trứ để call conference, lên đó ăn sáng uống cà phê
luôn. Mấy MBT hỏi lên đây chi dzậy? Đáp: Xây… cầu truyền hình!
Đám SBC cầm menu lật tới lật lui hỏi bố: Gọi món gì đây, bố? Bố
chúng nó bận bịu với mấy cái laptop chưa connect được nên đáp
xẵng: Cứ gọi món nào mắc nhứt đi! Connect được rồi, bên kia có
Hưng, Dũng petit, Giang, Kỉnh hiện hình, Đông mỡ thì chỉ có tiếng
mà không thấy hình. Không biết anh em bên đó có thấy đủ mặt anh
em bên này không nhưng Đông mỡ excited quá xá cỡ: Bảo coi chỗ
nào vui dẫn anh em đi chơi đi, mình ủng hộ một vé máy bay. Nói
Cường tạm ứng trước, về đây mình trả! Khoa nháy cẩn thận hỏi lại:
Vé một chiều hay khứ hồi? Lỡ rồi, Đông mỡ chơi luôn: Khứ hồi! Mấy
mẹ bề trên và SBC cũng phấn khởi lây. 

Tuy nhiên, anh em không thể ở lại thêm, để dành cuối năm vậy.
11 giờ, đến lúc Huy Philatô và Cảnh ken phải chia tay vì có gia đình
anh Chinh 69 đi cùng xe đang chờ. Cáo Già cũng phải về theo vì hứa
sẽ dẫn Cảnh và Huy vô nhà Giang. Thế là, bye bye Hội Ngộ Sao Biển…

Về đến nhà, cảm thấy như vừa mất mát thứ gì mà chẳng biết cụ
thể đó là thứ gì! 
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Ôi! Bè bạn của tôi ơi!
Hơn ba mươi ba năm xa cách  
Buổi trùng phùng hội ngộ  
Miêng tươi cười sao lệ lại đầy vơi  
Biết bao biến cố trong đời  
Lòng mừng tủi, mong thời gian lùi lại 

Nhớ xưa còn thơ ngây bé bỏng 
Bước tung tăng dưới nắng sân trường 
Vui đùa cùng bè bạn mến thương 
Theo ơn gọi ngày đêm đèn sách  
Dưới bóng Mẹ hiền, sớm chiều tiếng kệ lời kinh  
Hết hoàng hôn lại đến bình minh  
Rèn nhân đức, mong nên người hữu dụng  
Đi muôn phương truyền rao chân lý  
Tuân theo lời mời gọi Mỹ Thiện Chân 

Nhưng than ôi!
Bão tố cuồng phong cuốn phăng tất cả  
Đám chim non rời rã xa bầy  
Mái trường xưa lặng lẽ đứng nơi đây  
Lòng đau xót buồn thương cho con trẻ  
Những cánh nhạn xưa biền biệt mãi không về  

Tâm tình
Bart Hà  SB74
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Tuổi hoa niên vùi dập mỏi mê  
Hơn nửa đời , tan tác ngàn phương muôn hướng  
Ngậm tủi hờn buồn vương vai áo trắng  
Vẫn mơ về một ngày chợt nắng  
Gặp bạn hiền cho thoả nhớ nhung 

Nay gặp lại nơi đây  
Đầu xanh áo trắng thuở nào  
Tóc sương điểm bạc lệ trào hoen mi  
Thời gian níu bước chân đi  
Áo cơm nặng gánh còn gì tuổi hoa  
Biết bao năm tháng chia xa  
Hôm nay hội ngộ ngỡ là trong mơ  
Biết bao năm tháng mong chờ  
Mẹ hiền thương đoái, dại khờ tri ân  
Vài dòng gởi đến cố nhân ...
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Gần đây, theo dõi meo đàn, thằng em “ngộ” ra một điều: anh em
Sao Biển (SB) tụi mình có hai típ:

- Típ 1: thích nói chuyện gẫu, cám ơn, khen ngợi và chúc tụng
nhau. Tránh nhắc tới những khiếm khuyết và sai lầm của nhau,
xem như đó là một điều hiển nhiên mà trong bất cứ một tập thể
nào cũng có. 

- Típ 2: thích cà khịa, tán dóc. Không chấp nhận có những
khiếm khuyết trong tập thể anh em nên luôn hoài nghi tất cả những
gì có vẻ tốt đẹp.

Thằng em ủng hộ cả hai, không phải vì thằng em ba phải nhưng
vì tôn trọng sở thích của mọi người. Trong nhịp sống căng thẳng và
nhiều áp lực như hiện nay thì còn gì hơn là thư giản bằng chút hoài
niệm và tình SB nồng ấm, nhiều khi tưởng chừng như rất mong
manh dễ vỡ nên không nỡ đụng chạm mạnh… Tuy nhiên, nếu chỉ
có ca ngợi chúc tụng nhau thì quá đơn điệu và không đúng bản chất
SB: một trái banh, một gàu nước hay một cái quần đùi cũng đủ để
ra gốc cây bàng tranh tài cao thấp… Nhưng cho dù thuộc típ nào thì
cũng xuất phát từ niềm tự hào SB, một đàng không muốn phơi bày
nhược điểm của tập thể, một đàng muốn tập thể phải tốt hơn. Thằng
em nhiều khi đọc những lời chúc tụng rồi thì thấy không cần phải
viết nữa vì người khác viết hay hơn mình, mà viết phê bình thì sợ
người khác, vì những gì mình viết cũng chỉ xuất phát từ nhãn quan
riêng của mình. Vì thế, thằng em vừa hoan nghênh những người đã

Nhìn lại Hội Ngộ 2008
Hồng Bảo SB72
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thay anh em viết lời khen ngợi, chúc tụng để cổ võ tinh thần SB, đồng
thời cũng vỗ tay thật lớn những anh em đã mạnh dạn phê bình hay
đặt dấu chấm hỏi (mặc dù biết rằng đâu phải dấu hỏi nào cũng
trúng, nhưng không hỏi làm sao có câu trả lời để biết nó trúng hay
sai?) Thằng em thường đi quay phim chụp ảnh nên cũng hay có mặt
tại các hội nghị (tất nhiên là nội địa) và tất cả đều “kết thúc có hậu”:
Hoan hô hội nghị thành công tốt đẹp! 

Nếu lỡ quay một vài ý kiến nào đó hơi đi ra ngoài quỹ đạo một
chút thì khi về dựng phim phải “cắt”. Và kết quả là nhân dân ta cứ
lãnh đủ những cái đuôi thằn lằn từ những cái đầu mammouth kiểu
đó! Vì thế, thằng em nghĩ mình cũng nên có chút trách nhiệm khi
lên tiếng những điều này, mong “hắc bạch lưỡng đạo” lượng thứ
cho và nếu có gì không phải thì cứ cho là quan điểm cá nhân! 

Như bất cứ một chương trình hoặc tổ chức nào, Hội Ngộ 2008
(HN 08) cũng có cái khiếm khuyết, nhược điểm của nó. Điều đó thể
hiện sự bất toàn của con người và nhờ thế chúng ta mới cần đến
Đấng Toàn Năng, tuy nhiên HN 08 có thể nói là ưu nhiều hơn
khuyết. Nhưng để đáp ứng nhu cầu hiểu biết của anh em típ 2,
thằng em mạo muội ghi ra đây một vài ý. 

Sau đây là những nhận định của thằng em từ HN 08. 
Quy mô bên ngoài rất hoành tráng và thể hiện tính chuyên

nghiệp. Từ thiết kế, trang trí, sân khấu, âm thanh, ánh sáng và
chương trình văn nghệ cho đến booklet, tập san, phòng truyền thống.
Tuy nhiên, cái ruột (nội dung) thì chưa đạt được như mong muốn:

1. Sân riêng của lớp 69-70?
Có cảm tưởng như đây là sân riêng của lớp 69-70 vì thiếu sự

cộng tác của các lớp khác (ở đây thằng em không có ý nói anh em
69-70 dành sân hoặc các anh em lớp khác không chịu cộng tác hoặc
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không được mời cộng tác, đó là vấn đề nguyên nhân mà chỉ có nội
bộ Ban tổ chức (BTC) mới biết, thằng em chỉ nói lên cái nhận định
từ kết quả mà thằng em nhìn thấy). Ví dụ như cái barrière nặng nề
gác ngang trên cổng HN 08 mà bác Khanh nhận định, nó không
thanh thoát như cái design ban đầu thấy trên mailgroup. Cái logo
thì thằng con trai của thằng em cứ theo hỏi ba nó: Đức Mẹ nằm
trong bàn tay của ai vậy? Tại sao lại phải 5 màu cho năm ngón tay?
Sao Biển ở đâu? Chẳng có Sao mà cũng chẳng có Biển! Ba cho con
cái này về làm logo cho thiếu niên của Legio nghe ba, vì Legio cũng
kính Đức Mẹ, cũng ở khắp năm châu, nhưng Đức Mẹ mà nằm trong
tay mình thì coi bộ không ổn, mình nằm trong tay Đức Mẹ hoặc
Đức Mẹ nằm trong tim mình thì đúng hơn. Thằng em cũng đã và
đang làm design nên thằng con cũng biết ít nhiều về thiết kế logo,
bác Sinh cũng biết điều này nên hôm Hội Ngộ Chợ Mới có nghe bác
Sinh nói photoshop còn có Bảo nè, Linh nè, nhưng sau đó đâu có
nghe ai nhờ làm gì đâu! Hơn nữa, khi anh Hiệp thêm địa chỉ của
thằng em vô saobiengroup thì chỉ còn vài tháng là đến Hội Ngộ, cái
logo đã thành hình và nghe nói đã đi vào sử dụng nên không góp
ý. Thằng em cũng âm thầm vẽ một cái logo đơn giản có Đức Mẹ
lồng trong ngôi sao 5 cánh bên trên cánh phải vì Mẹ là ngôi sao
sáng, dưới có 17 đợt sóng trùng dương tượng trưng cho 17 lớp hoặc
17 năm (58-74), bên trên cánh trái có chữ “hội ngộ trùng dường
2008” hàm ý đây chỉ là logo của HN 08 chứ không phải logo của SB
và… để dành! Chương trình văn nghệ cũng thế, không hiểu sao
trong bản nháp Hội Ngộ Chợ Mới có mời một số Sao Biển con (SBC)
tham gia như con Thắng 72, con Dương 72, con Sơn 73… nhưng
trong HN này lại cắt! MC thì hơi nhạt nhẽo vì tiếng Việt không trôi
chảy lắm và hay dẫm chân nhau, chỉ được cái chất giọng tốt.
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2. Văn nghệ quá liều
Chương trình văn nghệ thì quá dài đã vậy lại diễn đến hai đêm

và… không cần thiết trong khi chương trình giao lưu quá ít ỏi và
bị khống chế thời lượng (mỗi lớp chỉ được từ 1-2 phút), lại bố trí
kiểu phỏng vấn chỉ hai người đại diện cho mỗi lớp nên không hợp
với tinh thần tự phát của dân SB. Thằng em có làm một vòng thì
nhận thấy nhiều anh em ngáp ngắn ngáp dài và than đói, vì một lý
do đặc biệt mà thằng em biết được lớp 71 bỏ đi nhậu mất, còn lớp
nào khác nữa thì không biết. SBC 72 đòi về bị thằng em quạt cho
một trận bắt phải tôn trọng tinh thần tập thể. Nhưng cũng phải
thôi, vì ngày đầu mới đến cũng đã mỏi mệt. Những mong được giới
thiệu để xem mặt các anh em lớp khác, nhiều người chỉ được nghe
danh qua mail đàn mà chưa diện kiến hoặc nhiều khi là anh chàng
bán phụ tùng xe máy ở phố mình mua hoài mà có biết ảnh là SB
đâu, vì khi mình vô thì ảnh đã lên Đà Lạt rồi mới có cái nick
“tienccl” đó chứ! Nhiều anh em tâm sự: Mấy cái này thì mình mua
vé xem lúc nào chả được. Mấy anh nội địa lại còn “kinh tế” hơn: 10
ngàn/DVD cũng có! Nói thế sợ hơi phụ công anh em vì quả thực là
chương trình văn nghệ được dàn dựng rất công phu và chuyên
nghiệp: từ âm thanh, ánh sáng, khói và cả lời dẫn được lồng vào
video clip trên hai màn ảnh phụ 2 bên đều hay và hài hòa. Chính
vì thế mà trong bản quyết toán của cha Cần có chua một câu: để anh
em thấy chương trình “hoành tráng” cỡ nào! Có điều, chữ “hoành
tráng” cha để trong ngoặc kép ngụ ý gì thì chỉ có cha biết, thằng em
chỉ trích dẫn, không dám diễn giải! Chỉ xin nói rằng, thằng em có
cảm giác như mới vừa vượt sa mạc đang khát nước đến khô cả họng
lại được mời một cái bánh ga tô kem to bự. Nghẹn là cái chắc!
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3. Giao lưu quá hẻo
Chương trình hội thảo và giao lưu quá ngắn ngủi, không đủ để

anh em khác lớp có dịp làm quen và trao đổi những kỷ niệm SB qua
từng thời kỳ. Buổi hội thảo không đủ để đưa ra một định hướng rõ
ràng cho sinh hoạt SB sắp tới: mail đàn, tập san TTSB, hỗ trợ khó
khăn, khuyến học, tổ chức HN 60 năm, 70 năm…(?) Tại sao trong
buổi hội thảo chúng ta không mời một đại diện của nhóm Tâm
Biển ban đầu như anh Trần Công Khanh 67 phát biểu về tâm tư và
định hướng của nhóm khi lập nên tờ tập san mà đã vội vàng tranh
luận chuyện nên phát triển theo hướng nào. Chúng ta chưa công
nhận nó là một phần của SB để có trách nhiệm “nuôi dưỡng” nó
sao lại sớm đặt quyền hạn “dạy dỗ” nó v.v.

4. Dã ngoại hơi khiên cưỡng
Buổi dã ngoại Sông Lô hơi khiên cưỡng vì không thể hiện được

tinh thần tập thể, chỉ có tốn thêm một ít tiền cho bà Tư Hường vì
chẳng lẽ anh em đã đến Nha Trang mà không có “quà” cho bà Tư (?). 

5. Một số tiểu tiết khác
Còn một số tiểu tiết nữa như: bữa tiệc đứng đêm đầu tiên bố trí

chưa hợp lý lắm - buffet cũng không phải mà barbecue cũng không
xong. Phòng triển lãm là trọng tâm lại thiếu cái bảng tên, một số
anh em không để ý bản sơ đồ nho nhỏ đàng trước lối vào đã không
biết có phòng triển lãm này.  Phòng VTR không phát huy được tác
dụng như mong đợi… Đây là những hạn chế do chưa phát huy hết
được nguồn nhân lực! Ai không chịu hợp tác thì thằng em không
biết chứ riêng thằng em thì sẵn sàng cộng tác cho dù là dưới trướng
một “đàn em” như chú Linh 73, vì xét về tay nghề thì chú ấy là sư
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phụ của thằng em lận, nhưng có ai mời đâu. Trước đó, có bỏ nhỏ
chú Linh một phát nhưng chú ấy cũng dè dặt vì hình như chú cũng
không dám hoặc không có quyền quyết định. Chú chỉ nói: “Phức tạp
lắm, anh ơi! Linh lỡ nhận rồi phải làm chứ rắc rối lắm.” Thằng em
loáng thoáng hiểu đó là chuyện tiền bạc. Bởi vì, đã làm bất cứ thứ
gì thì đều tốn tiền và mức độ tốn kém chỉ có người trong nghề mới
biết! Tuy nhiên, cái nào đáng tốn thì không nên sợ kém! Cứ nhìn
cảnh anh nào cũng khư giữ quyển “Nửa thế kỷ Sao Biển qua ảnh”
sau HN khắc biết. Và cũng có lẽ vì nguyên nhân trên mà môt số lớp
có “tiết mục” riêng cho lớp mình chứ không dám phổ biến rộng rãi
như: Áo thun đồng phục có in mẫu HNSB 08 của lớp 73, chiếc đĩa
bằng đá lưu niệm của lớp 69-70, buổi conference call của lớp 72… 

6. Thông tin chưa thông
BTC cũng mặc nhiên cho rằng tất cả cựu chủng sinh (CCS) đều

biết thông tin qua mạng nên có nhiều thứ bị bỏ qua. Thực ra, có
nhiều anh em không biết gì về Internet nên mù tịt các chuyện trên
mail đàn. Lẽ ra, nên có một buổi báo công về những anh em đã
đóng góp nhiều công sức cho HN, từ việc liên lạc ban đầu trên In-
ternet cho đến khởi xướng và thực hiện chương trình HN. Các anh
em có mặt bước lên bục để anh em diện kiến dung nhan và đôi dòng
tâm sự về công việc mình đã làm. Nhờ đó anh em có thể hiểu được
phần nào công việc và tâm lực của những công thần này đặng mà
âm thầm tri ân trong… tình thương mến thương. (Bởi vì thằng em
hiểu rằng chi phí để thực hiện chỉ là phần nổi của tảng băng, phần
chìm chính là tâm huyết của anh em kia). 

Nói tóm lại
Mặc dù có những nhược điểm trên, cuộc HN vừa qua cũng để lại
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một dấu ấn tốt đẹp trong lòng anh em nhưng có lẽ cái hạnh phúc chỉ
giới hạn trong từng lớp với nhau chứ chưa có được sự giao lưu nhiều
thế hệ. Lớp 72 của thằng em chủ trương làm cái nhỏ cho thật tốt rồi
mới dám làm cái lớn nên hàng năm vẫn tổ chức về “nhà Mẹ” họp
lớp mà lần này còn thấy hào hứng vì có tài trợ lại được dẫn vợ con
theo. Không hào hứng sao đươc khi trong buổi trưa dã ngoại ở Sông
Lô, SB 72 ngồi ở xa nhất vẫn được cha Đắc, cha Cần và anh Tống Viết
Minh chiếu cố đem thêm lương thực cho. Anh Phẩm 64 và anh Ngân
59 cũng ngồi chơi chung suốt buổi như anh em cùng lớp.

Nghe đồn năm 2010, lớp 69-70 sẽ tổ chức kỷ niệm 40 năm của
lớp. Nhân đây, thằng em có ý mọn này: Nên chăng chúng ta sẽ tổ
chức mỗi lần 3 lớp: lớp này 40 năm thì lớp kia 45 năm và lớp nọ 50
năm. Ví dụ: năm 2012, lớp 72 sẽ tổ chức kỷ niệm 40 năm hợp tác với
lớp 67 kỷ niệm 45 năm và lớp 62 kỷ niệm 50 năm. Như vậy, đến
năm 2018, chúng ta chỉ còn 5 khối lớp để tổ chức HN 60 năm SB.
Và đến lúc ấy, chúng ta sẽ thật sự mạnh và có kinh nghiệm. Cứ coi
như HN 08 chỉ là bản nháp mà đã tốt như thế thì bản chính hẳn
phải tốt hơn nhiều. Một số anh em hơi bi quan khi cho rằng: không
có lần thứ hai nữa đâu! Chẳng lẽ chúng ta đánh trống bỏ dùi? Đây
là dịp để chúng ta khai thác nhân tài, nhân lực và hy vọng dịp 60
năm sẽ có lớp SBC cộng tác và phê phán chúng ta để chúng ta lại
có HN 2028 hoành tráng hơn nữa! 

Để kết thúc, thằng em xin có đôi lời cảm tạ:
Chúng con xin kính cám ơn cha Cần vì công lao của cha rất to

lớn trong dịp HNSB vừa qua và theo nhận định của riêng con thì tài
lãnh đạo của cha rất tuyệt vời: biết dung hòa, biết cương nhu đúng
lúc và kiên trì chịu nhiều áp lực để chúng con có được một cuộc HN
hoành tráng như thế (xin lưu ý là chữ hoành tráng của của con
không nằm trong ngoặc kép. Trong một cái mail công bố chi phí
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HN, con thấy cha phát lên câu: BTC HN08 tuyên bố giải tán! Nghe
như trong chữ giải tán của Cha có đôi chút mệt mỏi (không biết
con hiểu có đúng không). Con hy vọng rằng chỉ giải tán BTC HN08
này thôi và cha vẫn sẽ lãnh đạo những BTC HNxx khác! Vì chỉ có
Cha là người hội đủ đức tính, kinh nghiệm và am hiểu SB qua HN
vừa rồi. 

- Xin thay mặt anh em kính cám ơn Đội kèn của anh Hải écorche
lớp 68. Trong các mail, thằng em không thấy ai nhắc đến Đội kèn
này và trong bản chi phí HN cũng không thấy khoản chi nước nôi
gì cho Đội kèn. 

- Xin cám ơn các thành viên và các bộ phận khác trong BTC đã
phục vụ tận tình cho HN 08. 
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tâm tình khác
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Chuyện Tây 
Cũng như một số rất đông anh em, những lúc mới định cư ở xứ

người là những tháng ngày vất vả nhất. Tiền bạc không có, gia đình
và bạn bè vắng như chùa bà đanh, nhà cửa thì ôi thôi khỏi nói.
Được chỗ ngã lưng ban đêm là đã quá mừng... Cũng may ở xứ
người, có cái cầu tiêu nhà xí tương đối sạch sẽ, và cũng là chỗ thư
giãn sau những giờ phút cày lưng học hành và làm việc. Không lạ
gì mà những nơi hôi hám ấy lại là nơi mà chú Tám có thể bình
tâm ôn lại sách của thánh hiền. Ôn những gì? Mẹ của Mạnh Tử
thấy con ăn chơi hoang đàng nên đã dọn nhà dăm bảy lượt tới ngụ
ở chỗ mà con cái nhà người ta thích học hành. Thế là cách đây 20
năm, chú Tám cũng dọn nhà. Ba cọc ba đồng những cũng rán
mượn tiền ngân hàng để mua một căn hộ nho nhỏ trong một khu
nổi tiếng là trí thức nhất nước Pháp.

20 năm trôi qua, bây giờ mới thấy cái hay của câu “ôn cố tri
tân”. Quyết định mua nhà thuở ấy bây giờ mới thấy được kết quả.
Vì ở một khu chẳng quá nghèo nên con cái có thể yên tâm học hành.
Vì ở một khu không quá giàu để con cái ít mặc cảm và bớt đua đòi.
Vì ở một khu nhiều trí thức nên con cái có dịp vui chơi và học hành
với chúng bạn. Và dù chúng chưa thành nhân, nhưng ít ra cũng
thành đạt tí gì trên phương diện học hành. Mà chẳng phải chỉ từng
ấy đâu! 

Cả hơn năm nay, người ta làm đường xây cầu xây cống đủ loại.
Tại mần răng? Tại vì chính phủ Pháp muốn tạo khu phố ấy thành
một tập thể đại học và cơ sở nghiên cứu tầm cỡ thế giới. Các grandes

Xa xỉ xe đạp
Thực SB65
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écoles của Pháp không phải là thứ vừa. Muốn vào đấy không những
phải giỏi mà còn phải học tới ói! Ta còn nhớ tới những bác học nổi
danh của dân Việt mình như Hoàng Xuân Hãn, v.v. Những vị này đều
xuất thân ở những trường trong khu phố ấy! Nhưng có cái lạ là khi
xếp hạng toàn thế giới thì những trường ấy lại không có tiếng tăm
gì! Số là nhiều cơ sở nghiên cứu khoa học của Pháp nằm riêng rẻ,
không hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống đại học và grandes écoles,
chẳng hạn như những trung tâm nghiên cứu về nguyên tử, máy
bay, phi thuyền, v.v. và trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia
(CNRS) của Pháp cũng nằm ngoài hệ thống đại học. Mà khi sắp
hạng đại học, thì người ta thường có khuynh hướng đưa vào bảng
xếp hạng ấy những thành quả nghiên cứu khoa học. Một phần vì
thế nên chính phủ Pháp đã quyết định tập hợp lại những cơ sở khoa
học vốn đã có sẵn ở trung khu phố ấy: trường Polytechnique, trung
tâm nghiên cứu khoa học quốc gia, đại học khoa học Orsay, trung
tâm nghiên cứu nguyên tử hạt nhân, trường Centrale de Paris, v.v.
thành một tổ hợp có thể cạnh tranh với bất cứ cơ sở khoa học nào
của thế giới. Dự án đang đi vào hiện thực, và đầu năm 2009 các
nghị viên sẽ ra một đạo luật cho trung tâm này.

Mà một trung tâm lớn như thế không chỉ có đường cho xe hơi
chạy, nhưng bó buộc phải có lối ngõ cho xe đạp. Ai đã từng xem bộ
phim Hàn Quốc “Chuyện tình Harvard” thì hiểu rằng thời sinh viên
không phải chỉ là thời học hành mà còn là thời yêu đương. Mà còn
gì lãng mạn bằng đi xe đạp với người yêu ngồi phía sau cười tươi
như hoa hỉ ? Nhất là ở độ tuổi như hoa vừa hé nụ? 

Trả lại em yêu
Khung trời đại học
Con đường Duy Tân
Cây dài bóng mát
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Chẳng phải chỉ là hoa mà còn là cây dài bóng mát. Những con
đường dành riêng cho xe đạp rộng chỉ độ chừng 2 thước tráng nhựa
hẳn hoi nằm dọc theo đường xe hơi ấy đều có 2 hàng cây 2 bên.
Đường tuy chưa làm xong, nhưng mỗi sáng sớm lái xe đi ngang
qua đấy mà tưởng tượng được cho tương lai của con cái. Chỉ cần 5-
10 phút xe đạp thì lái xe hơi mần gì cho tổn thọ? Chỉ cần 10-15 phút
thì đạp xe đạp cho bớt cân bớt mỡ, tội gì phải tốn tiền xăng nhớt?
Mà lại còn có thể ngưỡng mặt lên nhìn trời trăng! Chưa ở thành
phố lớn, chưa ở xứ người thì chưa biết! Hỏi rằng có bao nhiều anh
em ở Sài Gòn có thời giờ nhìn ngắm thiên nhiên? Mà thiên nhiên
còn có ở Sài Gòn hay không thì cũng dễ trả lời thôi!

Chuyện ta
Ấy vậy mà có người vẫn đi xe đạp ở Sài Gòn mới chết! Chẳng

phải là anh chàng cùng mạt ở tỉnh lên kiếm việc làm nuôi gia đình
ở quê. Chẳng phải là anh nghèo mạt tới độ không sắm được chiếc
xe máy cũ hiệu Trung Quốc. Ấy vậy mà vẫn có người mỗi ngày cưỡi
chiếc xe đạp cà rịch cà tàng tới sở làm việc. Nhưng chiếc xe đạp ấy
giá nghìn vàng chứ không phải chơi. Mần răng như rứa hỉ? 

Này nhé! Sở làm ở trung tâm thành phố Sài Gòn, nếu muốn tà
tà đi xe đạp tới làm việc thì cũng phải ở gần đó chớ! Mà ai cũng biết
giá nhà cửa ở trung tâm Sài Gòn đắt tới cỡ nào. Không hiểu cái
bong bóng địa ốc ở Việt Nam tới khi nào mới nổ, nhưng rõ là một
tấc đất là một tấc vàng... khối! Này nhé! Muốn đạp xe tới sở thì ít ra
cũng còn chút sức khỏe. Già khú đế, răng bắt đầu rụng, nói cà lăm
như chú Tám Ba Lê thì mần răng mà còn chút thơ mộng để đạp xe?

Ngày về Việt Nam chơi nhân dịp Hội Ngộ Sao Biển tớ đã gặp hai
anh cái bang Sao Biển trí thức hạng nặng. Một là Hugo nhà giáo.
Hai là Hư Trúc nhà báo. Nhà giáo thì xe máy cà rịch cà tàng nhưng
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lết từ ngoại ô vô trung tâm như
cơm bữa. Tiền xăng thì chẳng
bao nhiêu, nhưng tiền ghé
quán thịt chó vỉa hè thì nhiều.
Chẳng tốn bao nhiêu tiền sửa
xe, nhưng tiền rượu đế đưa hơi
thì miễn bàn. Mười nhân cho
mười thành một trăm. Mười
ngàn một xị mà cứ vài ba bữa

vô một xị thì lương nhà giáo còn được mấy đồng nhỉ? Hèn chi mà
ổng phải thức thâu đêm để dịch hết sách này tới sách nọ. Còn ông
nhà báo? 

Thương em mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội vạn đèo cũng qua

Được ông nhà báo cho ngồi phía sau cái xe đạp cà rịch cà tàng
ấy là cả một ân huệ. Nói không mấy ai tin. Biết rằng ở Sài thành có
nhiều cô tươi như hoa và xinh như mộng đội nón bảo hiểm thời
trang, lái xe honda đời mới, nhưng chú Tám không thèm. Chỉ thèm
được dạo xe đạp với ông nhà báo dọc công viên Tao Đàn. Dạo xe
đạp với ông nhà báo ngang nhà thờ Đức Bà là thấy đã lên mây! Còn
hơn ông nhà giáo khi đã vô vài xị. Hít thở không khí bụi bặm ô
nhiễm của thành phố, hít cả cái mùi hôi của cái áo lâu ngày chưa
giặt, hít cả cái nón mà nếu dzục xuống đất thì mấy anh xích lô cũng
không thèm lượm ấy rồi thấy rằng số mình còn có phước. Cái phước
được người ta chở xe đạp trong thành phố hối hả bon chen ấy là cả
một xa xỉ phẩm. Ở trời Tây, đi xe đạp là một xa xỉ phẩm. Ở trời ta
đi xe đạp dần dà đã trở thành một xa xỉ phẩm. Hỏi rằng được mấy
ai hay?
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Vừa cùng mí mẹ bề trên (MBT) đi lễ về ghé vào tiệm “fast food”
làm một bụng hamburger thay cho bữa dinner thường lệ,
nghĩa là về nhà khỏi phải vào bếp.

Thiệt là thoải mái quá lẽ!
Hổng dấu gì anh em, lão tui lúc nào cũng “cơm nhà” qua vợ,

chưa hề nghĩ đến “cơm chợ” qua bà hàng xóm. Hôm nay có lẽ là
ngày cực lành tháng cực tốt, được MBT cho đi ăn “cơm chợ”, lão tui
mừng … hết muốn già luôn!

Các bác, các chú thấy chưa mình cứ việc ăn ở tử tế với MBT thì
thế nào mí bà cũng động lòng trắc ấn mà bù lại phần nào cái công
nâng chân sửa bóp.

Hồi còn nhỏ lão tui thấy ông già mình không bao giờ xuống bếp
mà chỉ ngồi nhà trên uống trà, đọc báo. Đến giờ cơm thì bà già bảo:
“Lên nhà trên mời cha mày xuống ăn cơm”. Khi ngồi vào bàn, mọi
người im thin thít đợi ông an tọa rồi xướng kinh, hết kinh mới dám
cầm đũa. Cơm dù ngon hay dở thì cũng rán ngồi mà “ngậm đắng
nuốt cay”, sau đó thì âm thầm rút lui có trật tự. Có lần ông cụ cắc
cớ hỏi: “Bộ chê cơm sao không ăn?”. Lão đóng kịch nhăn nhó: “Dạ,
con đau bụng”. Ông bắt uống ngay một liều “Elixir parégorique”.
Nhìn lọ thuốc đã thấy lạnh gáy, nhưng phải nhắm mắt mà uống.
Thuộc cực mạnh, có khi uống rồi thì lưu thông trong lục phủ ngũ
tạng bị tắc nghẻn cả tuần như chơi!

Đó là kỷ niệm một thời vàng son xa xưa bên Mẹ hiền.
Bi giờ ở cái nước Huê Kỳ văn minh số một thì mọi sự đều đảo

Văn minh xứ người
Hoan 57
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ngược. Bọn liền ông chúng mình bị xếp hàng chót, sau cả chú
“cẩu”.

Đi siêu thị mà không xách giỏ, đẩy xe cho bà nhà thì bị coi là
mọi núi, thiếu văn minh. 

Cả 2 vợ chồng đều đi làm đầu tắt mặt tối cả ngày. Nếu chỉ một
người thì làm sao đủ trả tiền nhà, tiền phấn son, hấp tẩy nỉ, bảo
hiểm, điện, ga nước, học phí cho xấp nhỏ và các thứ và các cái phát
sinh khác.

Thời thượng, lúc còn nhỏ khi đậu xong trung học, tú tài thì kẻ
làm con phải quì gối tạ ơn cha mẹ vất vả nuôi mình học hành.

Bi giờ ở cái nước văn minh nhất địa cầu, bọn nhỏ ra trường thì
hầu như mình lại phải cám ơn chúng nó đã chịu khó học hành,
không xì ke ma túy…

Khi đi chợ thì MBT vô tư sắm sửa, mình chỉ biết đi theo hỗ trợ
để rồi cuối tháng bills về thì cắn răng, è cổ ra mà thanh toán không
thì xe bay, nhà mất.

Đời sống xứ sở văn mình nó như vậy đó, quí bạn ơi.
Hoan 57
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Có thể “tắt một lời” về lớp SB72 là: Đám trà dư tửu hậu! Khỏi
cần rào đón, xin lỗi lôi thôi. Chẳng có thằng nào dại dột mà
tự ái! Trà dư tửu hậu hiểu đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa

bóng. Trà dư thì có thể chứng minh bằng mấy thằng ở Phi Nôm, Bảo
Lộc. Thôi thì đủ loại: chè sao, chè buồm, búp, móc câu… Nhưng cái
khoản này thì… “tình cho không biếu… riêng” à nghen! Chỉ có
chuyện tửu hậu thì… đại trà. Thậm chí lớp đàn anh hay đàn em
có muốn nhập hội cũng… vô tư! Mỗi lần họp lớp có khi kéo dài đến
ba bốn ngày mà không “tửu hậu” mới là chuyện lạ. Bởi thế mới
truyền tụng nhiều giai thoại có thực mà anh em các lớp khác nghe
qua cứ tưởng chuyện… trà dư tửu hậu!

Có lần Thắng bạch phiến mới “một mai qua cơn mê”, anh em
rủ đi ăn sáng, cu cậu bèn năn nỉ Phari: “Dương ơi, mày cho tao dĩa
cơm đi, ba ngày nay tao chưa có hột cơm vô bụng!” Còn Quý con bị
dựng đầu dậy đi về thì cằn nhằn: “Tụi mày chơi kỳ dzậy? Tao còn
muốn chơi mà đuổi!” Cũng may là lớp 72 có những phu nhân “trên
cả tuyệt vời”, dịu dàng, tế nhị, biết giữ thể diện cho chồng… Có
lần, họp lớp đã hai ngày rồi, ngày thứ ba tập trung tại nhà Phari
Dương để “bới” đồ ăn đi Hòn Tằm. Dương phu nhân tròn xoe đôi
mắt… nai vàng: “Ủa, họp lớp chưa xong hở anh Dương?” Thắng
bạch phiến thì ỷ lại nhà gần nên rủ thêm một thằng bạn chạy về nhà
lấy quần áo, Thắng phu nhân nhỏ nhẻ: “Anh đi mà không nhớ nhà
sao anh Thắng?” Còn Kỉnh phu nhân lại càng… mị dân hơn: “Bạn
bè anh, em thấy ai cũng có vẻ rảnh rỗi hết à!” 

Ấy là các đức phu nhân chưa chứng kiến các đức lang quân “con

Trà dư tửu hậu
Hồng Bảo SB72
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trời” của mình “quậy” các Đấng. Hồi nẳm, có lần đang ngồi dự tiệc
sau Thánh Lễ Bổn Mạng tại Nhà Mẹ Sao Biển, Đức Ông Bề trên và
Cha quản lý “không bao giờ hứa ngay hôm nay” tiến lại bàn lớp 72
thăm hỏi. Định mập liếc mắt thăm dò: “Thưa Cha, ở chủng viện
mình có mấy cái chum đá không cha?” Hai đấng thuộc lòng Kinh
Thánh cười cười chưa kịp đỡ cú “móc lò” thì Cáo Già bồi thêm:
“Thằng Cường ở bên Mỹ nó có học của David Copperfield môn đó
rồi, mà nó nói khách phải ngà ngà nó mới làm được. Còn bây giờ,
mỗi người chỉ có từ một đến hai chai để nuôi dạy cho tốt thì đâu đã
ngà ngà!” Hai Đấng chẳng biết nói sao bèn chép miệng: “Cái đồ…
mùa hè đỏ lửa!” 

Tửu hậu còn có nghĩa là phải đi nhậu “tăng hai”, sau khi rời
Nhà Mẹ, cả lớp lại “gầy độ” tiếp. Khi thì có chai rượu ngoại đem về
nhà Kỉnh bà già, khi thì kéo tuốt ra nhà hàng Không Gian gần Tiểu
chủng viện cũ để nhớ về “một thời đã xa”. Có một rev. lớp đàn anh
rất khoái đám “mùa hè đỏ lửa” nên không bao giờ bỏ sót “tăng”
này, trừ khi bị… tai nạn! Đàn anh mới bước vào đã dõng dạc: “Ông
bà ta có câu: Một sự nhịn là chín sự lành, đứa nào uống mà không
nhịn là bất hiếu! Bây giờ uống bia ôm, mỗi đứa ôm một chai.” Đàn
em hơi “rét”, uống cầm chừng. Sau ba tua, Thắng bạch phiến là
thằng yếu thận nhất rụt rè giơ tay xin phát biểu: “Kính thưa anh Hai,
ông cha ta đã từng xả thân cứu nước, bây giờ xin phép anh Hai cho
em… xả nước cứu thân!” Anh Hai trịnh trọng: “Được, thằng này
lễ phép. Duyệt! Để tao dẫn mày đi.” Cả bọn trố mắt nhìn anh Hai
chơi… cha thiên hạ, bèn ùa nhau: “Để em dẫn anh Hai đi, anh Hai
đi đâu em đi đó!” Thắng bạch phiến chận lại: “Ê, phải nói là anh
Hai đi đâu, em đi đâu. Anh Hai đi đó, em đi đó. Anh Hai đi đâu mà
tụi mày đi đó là khác chỗ!” Ấy, lại thêm một lý luận kiểu… SB 72.

Rồi mỗi đứa cũng có một giai thoại kiểu… trà dư tửu hậu. Phari
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Dương có biệt tài lo việc hậu cần cho anh em nên được mệnh danh
là “xách giỏ đi chợ”. Chuyện là thế này: Phari Dương đang nằm
xem bóng đá trên tivi. Phu nhân ở trong buồng gọi với ra: “Anh
Dương, vô em nhờ tí!” Dương sẵng giọng: “ Chuyện gì?” Phu nhân
nhỏ nhẻ: “Đi chợ giùm em!” Dương sửng cồ: “Đi chợ là chuyện đờn
bà, ta đây đường đường tu mi nam tử chỉ làm chuyện đàn ông đại
sự!” Phu nhân nín khe, một lát sau lại điệp khúc cũ: “Anh Dương,
vô em nhờ tí!” Dương hơi bực bội vì đang lúc David Beckham chuẩn
bị sút phạt: “Chuyện gì nữa?” Phu nhân vẫn một mực nhỏ nhẻ:
“Dạ, chuyện đàn ông!” Dương tiu nghỉu nhưng cũng làm bộ
nghiêm giọng: “Giỏ đâu, đưa đây tôi đi chợ cho”. 

Việt cận lái xe tải nhưng có phu nhân là chị em song sinh với
Hoạn Thư. Một bữa cu cậu đổ đèo Bảo lộc xuống đến Phương Lâm,
gió xuân phơi phới, phu nhân ngồi kế bên bỗng hỏi: “Anh có thấy
con bé mặc áo hồng đi xe Wave mình mới qua mặt không?” Việt cận
giữ thế thủ: “Anh mắc lo lái xe, có thấy gì đâu!” Giọng Việt phu
nhân bất chợt đổi tông: “Xạo hoài, em mới liếc qua kính chiếu hậu
thấy anh nhìn con nhỏ chăm chắm mới hỏi chớ bộ!” Việt cận nhà
ta chưng hửng than thầm: “Chạy đàng trời!” Lần khác, phu nhân
lại thả giọng ngây thơ: “Anh xem con bé mang khăn quàng len dễ
thương chưa kìa!” Việt cận biết không thể thoát nên ỡm ờ: “Ừ, anh
thấy cũng thường thôi!” “Lại xạo nữa, em là phụ nữ mà thấy con
nhỏ còn xao xuyến huống chi đàn ông. Chẳng lẽ anh… mất tác
dụng?” Sơ sơ bấy nhiêu là Việt cận có ngay một cái nick kiểu… trà
dư tửu hậu là “không cho nó thoát”. 

Qua lại với nhau đã vài năm, cũng có nhiều vấn đề, đồng chí
Maisen thuộc loại “Chí phèo”… không cần Thị Nở! Bạn bè cũng tới
lui khuyên giải, gom góp ít tiền cho nó trị bịnh gan. Nhưng chứng
nào tật ấy, sức khỏe đỡ đỡ, Chí phèo lại uống tiếp, đến lúc Thị Nở bức
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xúc quá bỏ về nhà ngoại mới đâm lớn chuyện! Phari Dương vẫn là
thằng xăn xái nhất mới động viên anh em đi thăm và thử làm…
thuyết khách. Khổ nỗi, Thị Nở nhỏ hơn Chí phèo nhà ta cả giáp nên
trông còn phơi phới lắm. Năm thằng đi ba xe lên rủ Thầy Rùa đi cho
vui, chừng vô nhà mẹ vợ Chí phèo, thay nhau làm MC. Phari Dương
đang say sưa “phát pháo” thì Định mập kéo áo nói nhỏ: “Thôi, mày
để tao. Mày thuyết hùng hồn quá có khi nó về thiệt thì… uổng!”
Thắng bạch phiến lại muốn an toàn hơn: “Mà tụi anh nói vậy thôi.
Chứ tùy ý em!” Kỉnh bà già còn vẽ thêm đường cho hươu chạy: “Em
có cần công ăn chuyện làm thì xuống anh, anh giao cho chục cái
bàn bida để… quản lý”. Cáo già thấy mọi người đều có phần nên
tranh thủ: “Em có cần đi đâu, để anh chở!” Cuối cùng, Thị Nở
không về, Chí phèo cũng chỉ trách Thị Nở cứng đầu, anh em đã…
nhiệt tình đến thế mà vẫn không lay chuyển! 

Diện méo (Lễ) thì lại có tính khá là đơn sơ, nghĩ gì nói nấy. Do
đó, Lễ phu nhân cũng chưa từng biết Diện méo nói đùa với bạn bè.
Lần đó, Cáo già “dẫn độ” Việt cận xuống Phan Rang thăm Sinh giòi
và Hà bá, dự định sáng hôm sau đi thẳng ra Cam Ranh thăm Diện
méo, gọi điện ra trước để lấy hẹn. Cáo già chứng nào tật đó, hỏi
thăm Diện méo xem ngoài đó có gà không, Diện méo hớn hở khoe
gà ngoài này rẻ lắm, chừng 15.000đ/kg thôi, gà ta đàng hoàng,
không phải gà công nghiệp. Cáo già đòi gà loại 1000-2000đ/ký, mỗi
con 45-50kg, giá cỡ 100.000đ trở lại là vừa! Nào ngờ lúc bấy giờ
Diện méo nằm bên vợ nghe phone, thế là Diện méo nhà ta được
một đêm “mất ngủ” nghe… Cao Văn Lầu! Sáng hôm sau, Cáo già
và Việt cận ra nhà Diện méo hỏi thăm bà xã đâu, Diện méo nói đi
qua nội. Ai dè, lúc đó Lễ phu nhân đang còn giận nằm lì trong
buồng, Cáo già mở “đài” định… phát thanh tiếp bị Diện méo lôi
tuốt ra ngoài sân… nói chuyện! Sau đó một thời gian, mỗi khi Diện
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méo nhận phone nghe tiếng Cáo già là gác máy cái rụp như con
chim sợ cây cong. 

Nhưng có lẽ bà con chưa biết Diện méo đơn sơ cỡ nào. Xin thưa,
có một lần, Diện méo vô nhà Sinh giòi cùng mấy anh em. Diện méo
lần đầu đến nhà Sinh giòi nên quan sát hơi kỹ, ngó quanh quất một
hồi, ánh mắt dừng chỗ bàn thờ cụ thân sinh của Sinh giòi, Diện
méo cất giọng… mầm non: “Ê, cái hình này mày chụp hồi nào
mà già dữ vậy Sinh?” Diện méo nói thật lòng như chưa từng phân
biệt được cái hình thờ có chân đế và cái hình chưng móc trên tường.
Anh em được một phen cười bể bụng, còn Sinh giòi chỉ còn biết
ngậm ngùi vì cái sự… giống cha của mình!

Nói trộm vía bạn Lê Thanh Trùng, anh em đều tin bạn giờ đang
ở bên đầu gối Mẹ Sao Biển nên không chấp tụi 72 lếu láo. Bạn ra đi
vào dịp gần Tết, từ ngày tiễn bạn đến mồng 2 Tết mới giáp tuần.
Sinh giòi cũng nhớ ngày mồng 2 cầu cho Các Đẳng nên khuya
mồng một đi thăm Tết mấy người bạn ở Phan Rang về đến Cà Đú
đã 2 giờ sáng, thấy đám con của Trùng còn chơi với bạn bè đàng
trước nên ghé vào thắp hương cho bạn. Hôm sau, Cáo già, Phari,
Định mập và Việt cận ghé thăm, vợ Trùng khoe: “Bữa mồng 2 Tết,
hình như anh Sinh ghé thắp hương lúc 2 giờ sáng nhưng em mệt
quá không ra tiếp được”. Thế là, trong chuyện trà dư tửu hậu của
đám SB72 có thêm giai thoại “Sinh giòi đi thắp hương cho bạn lúc
2 giờ sáng”. Định mập khuyên vợ Trùng nên treo tấm bảng: “Chỉ
được thắp hương trong giờ hành chánh” cho… an toàn! 

Chuyện “trà dư tửu hậu” của đám SB72 còn dài, nay tạm post
lên bấy nhiêu. Ai muốn đọc thêm, xin đón xem… quyển Hạ!
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Ave Maria!
Chúng con đã về đây
Mừng vui khôn xiết
Năm châu bốn biển
Hành trang trở về
Mừng Mẹ Sao Biển
Sum họp đàn con
Trong tay Mẹ hiền .

Ave Maria!
Nhà Mẹ vui quá
Anh em ca hát
Tung hô mừng Mẹ
Tay bắt mặt mừng
Nâng ly chúc phúc
Các con của Mẹ!
Yêu kiều biết bao!

Ave Maria!
Năm mươi năm rồi
Như ngày hôm qua
Mẹ là thời gian
Bên từng đứa con

Chở che nâng đỡ
Khó khăn gian khổ
Có Mẹ đừng lo!

Ave Maria!
Xin tri ân Mẹ 
Chúng con vui mừng 
Nhận ngân ơn phúc
Ngày mai ra đi
Chúng con xin hứa
Thành hạt giống tốt
Cho đời bình an!

Chúng con đã về đây
Đỗ Tấn Sĩ SB71
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Đỗ tiến sĩ
Ngày nhập học, các chú  vào phòng cha bề trên Sách để chào.

Cha bề trên nghiêm nghị chỉ từng người mà hỏi:
- Con tên gì?
-  Nguyễn Lâu Bâu
- Nhiều chuyện đó nghe!
- Còn con
- Dạ, Nguyễn Tái Sinh
- Mới sống lại hả? Sao không là phục sinh mà…?
- Còn chú này?
- … Đỗ Tiến Sĩ
- Đỗ tiến sĩ rồi học chi nữa, về đi…
- … dạ da dạ… thưa cha…

Đỗ Tiến Sĩ SB71, Cần Thơ

Ôn cố tri tân
Hồi mới vào chủng viện được dạy hai câu thơ này, không biết

tác giả là ai. 
Đúng giờ, đúng việc, đúng nơi
Đúng kitô hữu, đúng người chủng sinh
Em nghĩ cứ để ngăn nắp trật tự đâu vào đó sẽ giúp mọi người

thoải mái hơn.
Đôi giày cứ để để dưới gầm giường hoặc tủ để giày, chứ đừng để

Chuyện vui
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lên trên đầu giường.
Cục xà bông để trong toilet chứ đừng đem ra bàn salon ở

phòng khách.
Dĩa mắm nêm chỉ nên để lúc ăn. Lúc khác phải để trong chai kín. 
Trang phục adong, eva chỉ được trình diễn chỗ nào chứ không

phải diện để tiếp khách.
Không phải là chuyện... che, bịt mà là nên biết ứng xử đúng nơi,

phải lúc mới là người tự trọng và biết tôn trọng người khác.
Nguyễn Công Đắc SB69

Lễ nhanh kỷ lục
Tân linh mục gốc Sao Biển tên Thục cảm động dâng lễ mở tay. 
Tiếng nhạc của ca đoàn vừa dứt, vị chủ tế run run:
- Chúa ơ… ở… cùng anh chị e… m.
- Và ở cùng cha, cộng đoàn đáp.
…(một giây im lặng, vì cảm động)
- Lễ xong chúc anh chị em về bình an, chủ tế bình thản.
- A… ha… , cộng đoàn… , lễ mau đến bất ngờ.

Bạn cùng lớp kể

Thầy thuốc bốn mùa
Đức ông Phong, bị tiểu đường nằm bệnh viện Chợ Rẫy, phòng

VIP dành cho một  người, có máy lạnh và đầy đủ tiện nghi xem xem
khách sạn 3 sao, có hai cậu học trò tình nguyện chăm sóc ngày đêm. 

Một đêm nọ trời nóng nực, hai chàng để nhiệt độ trong phòng
xuống 17độC, nửa đêm cha giáo lạnh quá chịu không nổi và kêu rát
cổ họng. Một trong hai ông học trò bèn cho đức ông ngậm hai viên
kẹo. Đường huyết đột ngột tăng vù vù, phải cấp báo bác sĩ trực cho
thuốc hạ áp cấp tốc. Cậu học trò cho thuốc sợ xanh cả mặt, cha giáo
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có mệnh hệ gì, thì cậu ta chỉ có nước học sách Giuda Iscariot.
Bart Hà 74

Khi cha cảnh cởi quần
Cha Cảnh bắt được con baba to, các chú khâm phục nhưng thắc

mắc
- Con baba to lớn thế kia, làm sao cha bắt được?
- Thì cha dùng mẹo, lật ngữa nó lên.
- Sao cha kéo về được?
- Cha dùng dây.
- Dây đâu mà cha cột.
- Cái quần dài của cha, bực mình cha gắt.
- Vậy là cha ở… quần mà không sợ…
- Còn cái áo do… òng mà, cha phì cười.
Các chú trố mắt nhìn nhau
- Ờ… hé…

Hoàng 57

Khùng

Câu chuyện vừa xảy sáng nay (100% là thật) nên chia sẻ với
anh em. 

Mình đang làm việc thì có người báo là bên ngoài đang có xảy
ra chuyện, chú ra giải quyết. 

Mình vội vã chạy ra. Trong số khách hàng khoảng 20 người thì
có hai người đang cãi nhau to tiếng, đứa nào cũng chỉ trỏ nhau và
nói nhau là đồ khùng, sửa soạn đánh nhau. Lạ một điều là những
người còn lại vẫn tĩnh bơ uống cà phê. Các bạn biết tại sao không?...
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Vì là đám khách hàng này ai cũng rõ cả - hai người đều có giấy
chứng nhận của bệnh viện là bị Tâm Thần. Một người bị lừa thua
tiền bạc, mất nhà cửa vợ con rồi điên luôn, đi đâu tay cũng múa máy
vẽ vời, tụi mình thường gọi là “thằng vẽ buà” vì không biết tên. Còn
người kia mới đầu thì bình thường, sau vì thấy tiền cấp dưỡng cho
diện này cao và không phải đi làm nên giả khùng. Sau gần 10 năm,
vì cứ cố gắng giả khùng cho người ta tin nên bây giờ khùng thiệt
luôn, khi nào cũng khoe chính phủ cho tao thêm bao nhiêu tiền,
hứa cho tiền mua nhà, cho tiền cưới vợ.

Các bạn thấy tức tối hay là thấy thương hại khi thấy hai thằng
điên chưởi nhau là “khùng” vậy ?

Vinh 69
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Thân gởi các cháu SBC
Xavier về tới nhà, ăn vội vài miếng, tắm rửa rồi leo lên giường

ngủ một lèo. Lúc mở cửa bước vào nhà, chú thấy mặt cháu hốc hác
và tái mét kiểu thiếu ăn thiếu ngủ. Mà đúng như vậy, cả hơn một
tuần Xavier chẳng ăn uống bao nhiêu và ngủ cũng chẳng được mấy
tiếng đồng hồ. Một tuần vừa vui chơi, vừa làm việc cật lực. Một tuần
học hỏi được không biết bao nhiêu là kinh nghiệm: kinh nghiệm tổ
chức cũng như kinh nghiệm xã giao.

Học ở trường và học ở đời
Ngày cháu Xavier tựu trường, thầy hiệu trưởng tổ chức họp mặt

các phụ huynh học sinh. Trong buổi nói chuyện thân mật, thầy nói
một câu mà chú vẫn còn nhớ: 

- Xin chúc mừng ông bà, con cháu ông bà đã vượt qua ải thi
tuyển khó khăn, nhưng xin ông bà nhớ cho điều này. Từ trước tới
bây giờ, khi học hành, con cháu của ông bà đã một mình đối diện
với những vấn đề được đặt ra một cách rất chính xác, và những vấn
đề ấy hầu như chỉ có một lối giải. 

Thư gởi các cháu con nhà Sao Biển
Sinh viên Tây 
tổ chức hội ngộ

Trần Duy Thực SB65
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- Vâng, vâng! Đúng như thế!
- Nhưng kể từ bây giờ, các cháu sẽ tập làm việc theo ê kíp, và

những vấn đề được đặt ra không phải lúc nào cũng rõ ràng, và nhất
là không phải chỉ có một lối giải mà có nhiều lối giải! Đôi khi, ta
lại không có lối giải! 

Thế đấy, khi chuẩn bị thi tuyển, các cháu đã cố gắng hết sức
mình. Một thân một mình đối diện với bài vở, tức là đối diện với
những câu hỏi, những bài toán được nghiên cứu và được đặt ra rất
chính xác. Nhưng tiếc rằng những câu hỏi của cuộc sống đâu phải
lúc nào cũng rõ ràng như thế! Bởi vì chính mình phải tìm lấy câu hỏi,
phải đặt ra câu hỏi và đôi khi những vấn nạn ấy thấy sao mà mơ hồ,
khó hiểu. Lấy thí dụ, những trục trặc xảy ra trong một xí nghiệp,
một tập thể đâu phải lúc nào cũng dễ thấy và thấy rõ ràng. Chưa hết,
với toán, với khoa học thì lời đáp hầu như chỉ có một, trong khi ở đời,
ở trong xí nghiệp, ta sẽ có biết bao nhiêu lối giải, và đôi khi, tuy thấy
rõ vấn đề, nhưng ta vẫn không tìm ra được lối thoát!

Sinh hoạt hội đoàn
Cả trường gồm ba lớp học và vỏn vẹn chừng một ngàn sinh viên

mà thôi. Mỗi niên khóa họ tuyển độ chừng 300 sinh viên. Tuy chuyên
về kỹ thuật khoa học, nhưng các cháu phải học đủ thứ, từ luật cho
tới tài chính, từ triết cho tới ngôn ngữ, từ khoa học kỹ thuật cho tới
sinh lý học, từ thực tập trong phòng thí nghiệm cho tới thực hành
những đơn đặt hàng của những xí nghiệp… Nhưng như vậy cũng
chỉ là một nửa, nửa còn lại là tập tổ chức, điều hành, xã giao… Cho
nên, không lạ gì với một ngàn sinh viên, mà trường có tới 200 hội
đoàn đủ loại. Mỗi sinh viên có mặt trong ba, bốn hội đoàn. Có hội
chuyên về vi tính, có hội chuyên về nhảy đầm, có hội chuyên về truyền
hình phim ảnh… Trường có truyền hình riêng của trường, có radio
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riêng của trường, v.v. Một trong những hội đoàn mà Xavier đăng ký
là hội tổ chức RAID. Raid là một loại thể thao dã ngoại có tính cách
nhà binh. Tức là leo đèo vượt suối bằng đủ mọi cách, có bắn súng,
có canoe kayak, có vượt giây tử thần, có leo núi, có xe đạp thể thao,
v.v. Và các cháu tổ chức Raid này không phải chỉ riêng cho trường,
cho lớp của mình, mà cho tất cả các sinh viên trên thế giới. Đó cũng
là một cách thực tập điều khiển, tổ chức, xã giao.

Vào học độ chừng một tháng là chú bé phải thường xuyên xuống
miền Nam nước Pháp để xem trước nơi mà các cháu sẽ tổ chức
Raid. Chú thấy không thua gì tổ chức Hội Ngộ Sao Biển, và có lẽ
còn khó khăn hơn. Phải lo từng chút một! Từ vấn đề an ninh, sức
khỏe, vui chơi giải trí cho tới vệ sinh môi trường. Vì trường có truyền
thống lâu đời, đã 200 năm từ thời Napoléon tới bây giờ, cho nên
Raid cũng đã được vào ISO đàng hoàng. Có lẽ vì thế mà tất cả mọi
khâu tổ chức phải đâu ra đó, vệ sinh môi trường cũng phải tới nơi
tới chốn. Từ khâu chọn cách di chuyển ít khí thải cho tới khâu
không xả rác bậy bạ… đều phải chấp hành đúng tiểu chuẩn ISO.

Tổ chức lẽ dĩ nhiên phải có một người đứng đầu. Người cầm
đầu và ban tổ chức chỉ gồm sinh viên, chứ không phải là một giáo
sư hay một phụ huynh học sinh. Tổ chức Raid là do sinh viên tổ
chức, cha mẹ và thầy không dính líu gì vào đấy cả. Thế là phải gặp
những nhà tài trợ, phải uốn ba tấc lưỡi xin tiền, phải tiếp xúc với
chính quyền địa phương, phải gặp những công an, những ủy ban
cấp cứu. Phải liên lạc với các bác sỹ và những chuyên gia vật lý trị
liệu để họ tình nguyện đi theo giám sát và chữa trị khi cần. Tất cả
những điều ấy được phân công thật chi tiết, tỉ mỉ từng chút! Rồi
còn phải liên hệ với nhà báo, ký giả, v.v.

Xavier có bổn phận chính là tiếp các VIP và bổn phận phụ là
xem xét lộ trình cho các vận động viên. Phải vạch đường đi như thế
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nào cho đúng luật, không vi phạm vào phần đất cá nhân, và cũng
phải chọn như thế nào cho hợp với luật an ninh khi phải leo núi
vượt đèo… Thế là phải khảo sát, đắn đo và suy tính. Về phần các VIP
thì đó thường là nhân viên được những nhà tài trợ phái tới. Đó cũng
là những chasseur de tête – săn người - tìm cộng sự viên tương lai
cho xií nghiệp của mình. Như thế, đó cũng thường là mấy bà mấy
cô hơi hơi lớn tuổi trong ban resources humaines của xí nghiệp.
Cho nên không lạ gì mà mấy cháu gọi họ là vieilles filles (gái già)
do đọc trại chữ VIP (vi ai phi)

Tuổi trẻ tài cao
Có chuyện này hơi ngoài lề, nhưng kể ra mới thấy là thiệt

“khủng”! Trước khi xuống miền Nam trước mấy ngày cho kịp tiếp
đón phái đoàn vận động viên, cháu Xavier đã phải thức mấy đêm
liền làm cho xong một bản tường trình khoa học thực nghiệm.
Cháu còn phải thuê một cái xe tải cỡ nhỏ để chở đồ đạc và cho 3-4
sinh viên khác đi ké. Cháu chưa bao giờ lái xe tài! Thế là mẹ cháu
lo lắng: 

- Con thức khuya như thế thì có lẽ không đủ sức lái bảy, tám trăm
cây số. Các cháu sinh viên đi cùng với con sẽ thay phiên lái xe chứ?

- Dạ thưa không! Con phải lái một mình!
- Tại sao như vậy?
- Tại vì mấy đứa kia chưa được phép thi lấy bằng lái! Bởi vì tụi

nó chưa tới tuổi trưởng thành, chưa được 18 tuổi! 
Trình độ học vấn khi thi vào trường là năm thứ 3, thứ 4 đại học.

Và muốn vào trường ấy là phải thi tuyển tới ói máu. Ói thiệt chứ
không phải chỉ là cách nói văn vẻ. Chú đã từng khám và chữa trị
cho một số cháu như thế. Căng thẳng tới độ mà mỗi sáng là cháu
ói! Vậy mà sau gần một niên học, có cháu vẫn chưa được 18 tuổi,
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tuổi trưởng thành ở bên Pháp! Thi tú tài vào độ 13-14 tuổi thì hiếm
nhưng cũng không có gì là đáng ngạc nhiên. Nhưng đậu vào những
trường như thế ấy mà chỉ mới 16-17 tuổi, thì thiệt hết nói! Chỉ hai
năm nữa thôi, tức là khi những cháu ấy chưa tới 20 tuổi, thì các
cháu đã phải điều khiển xí nghiệp rồi! “Khủng” quá phải không!

Danh tiếng của trường
Quay lại chuyện Raid. Thi đua vận động kéo dài năm ngày. Mỗi

ngày mỗi vượt đèo, vượt suối. Trong mưa, giữa nắng, dưới tuyết. Vì
trên đỉnh núi cao, tháng 4 đôi khi vẫn còn tuyết! Và nhất là phải di
chuyển. Mỗi ngày, sau khi ăn sáng, phải thu dọn “chiến trường”, xếp
lều, chở lều và cắm lều chỗ khác… Thật là không phải một chuyện
dễ! Và nhất là các cháu chẳng có thợ hay bất cứ ai phụ giúp! Chỉ
thuê một anh đầu bếp nấu món ăn chính cho hơn 200 vận động
viên, cho ban tổ chức và phái đoàn.

Chưa hết, Xavier nói rằng cái Raid ấy giông giống như một Tour
de France bé tí. Mỗi ngày mỗi di chuyển, mỗi ngày phải tổ chức ăn
uống, vệ sinh, an ninh cho hơn 300 người. Và mỗi ngày phải tổ chức
phỏng vấn cho các ký giả, những nhà báo truyền hình thứ thiệt
cũng như những ký giả nghiệp dư của trường. Tối đến, sau khi đã
ăn uống xả hơi chút đỉnh, còn phải trình chiếu những phim ảnh và
phóng sự liên quan tới cuộc đua trong ngày…

Tham dự Raid phần lớn là những sinh viên nước Pháp, nhưng
cũng có những sinh viên từ nước khác tới. Như nước Đức, nước
Tàu! Trung Hoa lục địa cũng gởi ba sinh viên tới tham dự. Xavier
vừa kể vừa cười mỉm! 

- Ba ơi, có ba bạn sinh viên người Tàu!
- Vậy hả?
- Nhưng các bạn Tàu được một ủy viên chính trị luôn đi kèm để
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chỉ bảo và hướng dẫn!
Tuy cháu không nói ra nhưng đủ để hiểu rằng như ri. Trời ơi là

trời! Tụi tui tổ chức một mình chẳng cần ai giúp, phần anh chỉ tới
dự thôi mà còn phải kèm theo một ủy viên chính trị! Hết nói!

Đừng tưởng rằng các cháu vận động viên tham dự khơi khơi!
Danh tiếng của trường mình cả đấy! Ai cũng biết rằng những cuộc
đua giữa sinh viên bên Mỹ chẳng hạn rất quan trọng. Vừa là dịp
trường tự giới thiệu mình, vừa là dịp tuyển chọn nhân tài thể thao…
Không lạ gì mà mỗi trường có một nhóm riêng chuyên tập luyện về
Raid. Đặc biệt nhất là trường Polytechnique của Pháp. Được sáng
lập từ thời Napoléon, tuy là một trường kỹ sư, nhưng trường có tư
cách pháp lý là một trường của quân đội, nên không lạ gì mà đầu óc
cũng giỏi và tay chân cũng mạnh… Dân Polytechnique này kinh
khủng lắm. Xavier kể có lần gặp bạn bè cũ mặt rạm nắng và hỏi:

- Đi đâu về thế? Những người bạn trả lời:
- Mới tập “quân sự” trên núi tuyết cả tháng nay!
- Thế thì khi nào mới có bài vở? Các cháu Polytechnique chỉ tập

tài liệu dày cộm và nói:
- Có gì đâu! Thấy mới phát cho mỗi người một tài liệu về toán

cỡ chừng 400 trang và nội trong một tuần phải ngốn cho hết.
Trời ơi là trời! Toán chứ có phải văn chương, truyện chưởng đâu!

Mà trong tuần ấy, đâu phải chỉ học có môn toán!

Đầu và tay chân
Thời cháu còn ở trung học, chú vẫn thường nhắc nhủ Xavier

nhớ để ý nhiều tới sức khỏe. Đầu óc liên hệ mật thiết với thân thể.
Phải có sức khỏe mới chịu đựng được những mùa thi cử gắt gao.
Phải có sức khỏe mới qua được những thử thách ở trường đời. Ở một
trình độ nào đó, trí thông minh, khả năng hấp thụ bài vở, hồ sơ đều
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ngang ngửa nhau. Nhưng cháu nào có sức khỏe thì sẽ vượt lên trên
những cháu khác. Hy vọng bây giờ Xavier đã thấy rõ điều ấy.

Lộ trình vượt đèo, vượt suối, leo núi tổng cộng là 280 cây số. Thời
tiết thì khi nóng, khi lạnh, khi mưa, khi tuyết. Trong năm ngày ấy,
ban cứu thương cũng đã làm việc kiệt lực. Nào là vọp bẻ, ngất xỉu,
nhiệt độ trong người xuống quá thấp. Xavier thì ngủ trong lúc ăn
cơm, bạn bè thức dậy không được… Khi cháu thức dậy thì thấy
mình đang nằm ngon ơ, thoải mái trong lều. Vừa ngơ ngác vừa một
tý xấu hổ với bạn bè. Dễ hiểu mà! Công việc đã chia rạch ròi, nếu
mình không làm thì một bạn khác đã làm thế mình. Và bạn ấy cũng
mệt mỏi không kém gì mình.

Chú muốn thuật lại nhiều hơn về cuộc thi Raid này, nhưng
chính mình cũng không có mặt. Chỉ biết được một vài mảnh chuyện
qua lời kể của Xavier, kỳ dư thì vào trang web của các cháu để xem
hình. Muốn biết thêm chi tiết và hình ảnh của Raid thì xin mời vào
trang web dưới đây: 

http://www.raidecp.net/zenphoto/index.php?album=raid-2009. 
Còn bản video trong trang web này là bản video quay trước ngày

tổ chức Raid hai tháng. Các cháu đang tập dượt trong mảnh rừng
Fontainebleau ở ngoại ô Paris. Chú nhớ lại rồi, ngay hôm ấy, Xavier
về trễ, hỏi tại sao thì cháu trả lời rằng con phải chở một bạn sinh
viên vào bệnh viện vì anh ta té gãy tay.

Hơn 200 hội đoàn cho một nhóm sinh viên chừng một ngàn
người. Hội đoàn nào cũng học tập tổ chúc đâu ra đấy. Đó là chú
chưa dám kể khi các cháu ấy tổ chức Gala. Hỏi có bao nhiêu người
tới dự Gala, Xavier trả lời năm nay hơi thất bại, chỉ được độ chừng
hai ngàn người mà thôi!
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Nhìn lại mình?
Khi thấy các cháu tổ chức như thế, chú thường đặt câu hỏi với

một số đồng nghiệp và thân chủ. Ông bà thấy chưa! Ngành y là một
ngành cần phải làm việc với ê kíp hơn tất cả mọi ngành khác! Vì sức
khỏe của bệnh nhân và của cộng đồng mà các chuyên gia phải biết
phối hợp khả năng chuyên môn của mình, tức là phải biết làm việc
chung. Nhưng khi được huấn luyện, sinh viên trường y có khi nào
học tổ chức như thế này đâu!

Đó là chú chưa dám nói tới cái tính lè phè vốn có, của người lớn
cũng như của tuổi trẻ. Người lớn thì thích ngồi một chỗ uống li bia
và ca hát, đôi khi có thể châm chước vì đau lưng, vì lớn tuổi, nhưng
nhiệt huyết của tuổi trẻ Việt Nam phải sợ những chướng ngại, rào
cản đến từ mọi phía hay sao?

Dân số
Thế giới
Kitô giáo
Ngoài Kitô
Công giáo
Hồi giáo
Ấn giáo
Phật giáo
Sikks
Do Thái giáo
Đạo truyền thống
Giáo phái mới
Không Tôn giáo
Vô thần

1995
5.759.276
1.939.419
3.819.857
1.052.116
1.057.599
777.372
341.096
20.550
13.543
99.246
128.587
937.185
242.590

1996
5.804.121
1.955.229
3.848.892
979.834
1.126.995
793.075
326.056
19.647
13.858
99.896
123.048
876.448
222.195

ĐVT: ngàn người
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Tổng kết thống kê Giáo hội Công Giáo 
Theo Annuario Pontificio (Niên giám Toà Thánh) 2008 của Toà

Thánh, tính đến ngày 1/1/2007, tổng số dân trên thế giới là
6.463.234.000 người, trong đó có 1.114.966.000 người Công giáo,
chiếm tỷ lệ 17,25 %. Chia ra theo các châu lục: châu Mỹ: 64,6 %; châu
Âu: 40 %; châu Đại Dương: 26,2 %; châu Phi: 17% và châu Á: 2,9%.

Tổng số người tham dự vào hoạt động mục vụ: 4.217.572 người.
Trong đó có 3.611 giám mục, 405.450 linh mục,  112.373 đại chủng
sinh, 31.524 phó tế vĩnh viễn, 54.260 nam tu sĩ, 776.269 nữ tu đã
khấn, 29.607 người tu hội đời, 172.331

2. Dân số Kitô Giáo trong mối tương quan với dân số hoàn
cầu và các tôn giáo khác

Những con số cần biết về
GH Công Giáo trên thế giới

1997
5.892.480
1.995.026
3.897.454
992.295
1.154.302
806.099
328.233
20.159
14.180
100.137
124.835
886.104
224.489

1998
5.929.839
1.965.993
3.963.846
1.055.412
1.179.326
767.424
356.875
22.874
15.050
244.164
99.191
766.672
146.406

1999
6.010.779
1.990.018
4.020.761
1.040.018
1.189.359
774.080
358.527
22.714
14.214
252.207
101.236
767.865
150.979

2000
6.091.351
2.015.743
4.075.608
1.053.104
1.215.693
786.532
362.245
23.102
14.307
255.950
102.174
774.693
151.430

2004
6.301.377
-
-
1.085.557

(nguồn hdgmvietnam.org)
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Bảng tổng kết 
26 giáo phận Việt Nam
STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Giáo phận

Hà Nội
Lạng Sơn
Hải Phòng
Bắc Ninh 
Hưng Hoá
Bùi Chu
Thái Bình
Phát Diệm
Thanh Hoá
Vinh
Huế
Đà Nẵng
Quy Nhơn
Kontum
Nha Trang
BMT

Diện tích

4456,06
16000
9079,1
24600
54352
1350
2301
1786,77
11106
30594,9
16003
11664
16194
25110
9486,25
24462,44

Dân số

6839200
1584000
4804516
7376504
6881060
1428658
3650000
980987
3520000
5079500
2255000
2281023
3734903
1584116
1650000
2650786

Dân số
Công
Giáo

332006
6320
119783
127734
217030
388013
119920
153131
134994
481351
67780
63848
68011
243751
194403
346064

LM
triều

91
8
49
42
52
159
60
55
61
154
89
67
71
45
124
93

LM
dòng

8
0
5
0
1
1
2
0
0
0
20
14
8
25
45
16

Tân
LM

18
0
6
9
7
64
8
14
10
3
10
2
6
0
10
9

Linh mục
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LM
qua
đời
1
0

0
1
1
1
0
0
1
3

0
1
1
2

CS
đang
học
57
9
36
38
33
39
32
45
65
88
37
22
30
47
46
38

CS
học
xong
0
0
2
0
0
0
0
1
0
2
2

6
0
12
7

CS 
dự bị

23
23
55
64
92
124
70
129
55
47
17
37
49
58
114
16

TS
nam

0
1
3
1
0
0
32
0

0
85
1
0
10
50
25

TS Nữ

242
20
20
0
134
589
123
159
474
471
689
242
392
337
552
365

TH
Nam

20
0
0
0
0
0
3
0

0
0
0
0
0
0
0

TH 
Nữ

39
0
60
268
45
0
6
35

0
0
9
0
0
30
0

Giáo lý viên

1385
11
900
1058
2098
3255
952
1217
1011
7659
722
763
950
3112
2047
3544

Chủng sinh Tu sĩ Tu hội
Nhân sự
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STT

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Giáo phận

TP. HCM
Vĩnh Long
Cần Thơ
Mỹ Tho
Đà Lạt
Long Xuyên
Phú Cường
Xuân Lộc
Phan Thiết
Bà Rịa 

Diện tích

2093,7
6771,79
13423,1
9262
9764,79
10256
9543,35
5955
7828
1988,65
335.431,9

Dân số

6114871
4162100
4972100
4252698
1190057
4213978
2850347
2386744
1165599
1052892
88661639

Dân số
công
giáo

651046
188569
187406
119555
313086
239132
120994
816342
155287
232103
6087659

LM
triều

316
156
181
106
108
208
108
281
93
69
2846

LM
dòng

260
11
0
1
85
9
26
85
14
28
664

Tân
LM

34
7
14
0
7
1
0
17
8
3
267

Linh mục

Tổng cộng
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LM
qua
đời
7
8
4
1
0
1
1
3
1
3
41

CS
đang
học
61
48
72
31
67
56
27
154
54
32
1264

CS
học
xong
0
1
0
10
0
17
8
26
1
11
106

CS 
dự bị

275
42
46
21
17
121
15
116
57
82
1765

TS
nam

945
33
0
0
92
39
36
221
40
184
1798

TS nữ

3110
567
763
292
694
201
379
1609
284
462
13170

TH
Nam

82
0
0
0
19
0
2
8
36
3
173

TH 
Nữ

478
0
1
0
43
0
3
84
155
29
1285

Giáo lý viên

5243
749
1174
459
2124
1977
812
8821
1183
2907
56133

Chủng sinh Tu sĩ Tu hội
Nhân sự
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Giáo hội Công giáo Việt Nam sẽ cử hành Năm Thánh 2010 kỷ
niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam.

1. Ý nghĩa 
Năm Thánh 2010 ghi dấu thời điểm kỷ niệm: 
1. 350 năm thành lập hai giáo phận Tông Toà Đàng Ngoài và

Đàng Trong (xem Sắc Chỉ Super Cathedram, 9.9.1659, của Đức
Alexandre VII); 

2. 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam (xem Tông hiến
Venerabilium Nostrorum 24.11.1960). 

Thời gian cử hành Năm Thánh từ 24.11.2009 đến lễ Hiển Linh
06.01.2011, đi từ khởi điểm và chứng nhân đức tin đến toả sáng và
chia sẻ niềm tin. 

2. Mục đích 
Việc cử hành Năm Thánh 2010 nhằm: 
1. Nhìn lại quãng đường lịch sử gần 500 năm truyền giáo qua 3

thời kỳ: 126 năm Bảo Hộ (1533-1659), 300 năm Tông Toà (1659-
1960), đặc biệt là 50 năm Chánh Toà (1960-2010). Nhìn lại lịch sử
nhằm mời gọi cộng đồng Dân Chúa Việt Nam cùng chung lòng tạ ơn
Chúa đã thương ban cho Dân Người được hình thành, tồn tại và phát
triển qua những thăng trầm của lịch sử, đồng thời bày tỏ lòng biết

Ý nghĩa và mục đích 
Năm Thánh 2010
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ơn đối với Toà Thánh và các bậc tiền nhân đã góp phần tích cực vào
việc loan Tin Mừng và xây dựng Giáo Hội trên đất nước Việt Nam. 

2. Nhìn lại lịch sử cùng với những thẩm định về đời sống Giáo
Hội nhằm rút ra những bài học lịch sử cho việc thi hành sứ vụ yêu
thương và phục vụ của Chúa Kitô, trong cộng đồng dân tộc cũng
như cộng đồng thế giới hôm nay. 

3. Đồng thời cũng nhìn tới tương lai trong bối cảnh văn hoá xã
hội đang đổi thay của những thập niên đầu thiên niên kỷ III, nhằm
vận động cộng đồng Dân Chúa một lòng quyết tâm đáp trả tình
thương của Chúa, và làm mới hình ảnh gia đình Giáo Hội tại Việt
Nam theo hình mẫu mà Công Đồng Vatican II 1965 đã phác họa
như sau: 

•Giáo Hội hiệp thông: đào sâu mối hiệp thông giữa cộng
đoàn tín hữu với Thiên Chúa trong Đức Kitô nhờ Chúa Thánh Thần,
củng cố sự hiệp thông giữa các thành phần Dân Chúa, giáo sĩ, tu sĩ,
giáo dân, trong mỗi Giáo Hội địa phương, hiệp thông giữa các Giáo
Hội địa phương với nhau cũng như với Giáo Hội toàn cầu; 

•Giáo Hội tham gia: mọi thành phần Dân Chúa, giáo sĩ, tu
sĩ, giáo dân, đều có quyền và trách nhiệm tham dự vào mầu nhiệm,
hiệp thông và sứ vụ của Giáo Hội, mỗi thành phần theo đặc sủng
của mình; 

•Giáo Hội vì loài người: quyền bính và sứ vụ của Giáo Hội
là quyền và trách nhiệm yêu thương và phục vụ cho sự sống của
mọi người anh em đồng bào và đồng loại. 

(trích phần I Bản nội qui “Cộng đoàn dân Chúa cử hành
Năm Thánh 2010 do Giám mục chủ tịch HĐGMVN ký ngày
27/3/2008)
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Trong Tự thuật 2, nhà khảo cổ học gốc Sao Biển, muốn gởi
gắm độc giả TTSB những khó khăn vất vả nhưng nhờ sự kiên trì
đã đến đến với nền văn hóa Chàm, cụ thể là bia kí và cổ tự
Chàm (Epigraphy and Palaeography of Champa) đang dần bị
biến mất.

Tôi đến với Văn Hóa Chàm phải nói là trong tình trạng “cực
chẳng đã”. Vì sinh ra ở một vùng đất của Phan Rang cho nên
người Chàm đối với tôi không xa lạ gì. Lúc nhỏ thấy họ bẻ

đọt dẹp ở hàng rào ăn tôi thấy ghê ghê sao ấy. Những năm 69-70 tôi
nghe nói cha Gérard Moussay sống với người Chàm. Trước đó, vào
những năm đầu thập niên 60 tôi đã thấy mặt cha rồi. Lúc ấy cha
thường xuất hiện với cái miệng trề trề, gương mặt hề hề làm tôi chú
ý và thích thú. Cha rất vui tính. Nhưng mãi đến năm 73-74 tôi mới
quen thân với cha; thậm chí cha còn gợi ý tôi về làm việc với cha tại
Trung Tâm Văn Hóa Chàm. Tôi không quan tâm lắm. Nhưng tôi
vẫn thường lui tới với cha ở Trung Tâm mỗi khi có dịp về Phan
Rang; lúc đó tôi đang đi dạy ở Nha Trang. Năm 74, lúc này cha
không còn vui tính như ngày xưa, không hiểu sao, (vì là nhà nghiên
cứu nên trở thành đao mạo chăng?), cha nói với tôi cha về Paris để

Phương pháp làm việc: tự học, giờ nào việc nấy học được
trong sáu năm ở Tiểu chủng viện Sao Biển đã giúp tác giả bài
“Cố Hồng, thần tượng của tôi” (Tự thuật 1) có những thành đạt
như hiện nay nhất là trong việc học được những những ngôn
ngữ như Do Thái, Hy Lạp cùng những cổ ngữ cổ tự ở vùng
Lưỡng Hà Địa (Mesopotamia).

Tự thuật 2
Nguyễn Thành Thống SB60
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học tiếng Phạn (Sanskrit) và hẹn hè 75 sẽ quay trở lại Phan Rang.
Nhưng ai đâu ngờ. Trước khi đi cha có giao chìa khóa thư viện của
Trung Tâm cho cha Marc Lefèbre (cố Kim), cha sở Tấn Tài Phan
Rang Ninh Thuận, dặn khi nào tôi cần vào thư viện thì mở cửa cho
tôi vào. Tôi còn nhớ rất rõ, cha có nói với tôi rằng cha sẽ mang cuốn
Dictionnaire Căm Vietnamien Francais (DCVF) của cha theo; tuy
nó còn nhiều sai sót nhưng phải cho người ta thấy công trình của
Trung Tâm để dễ xin tiền, khi về rồi sẽ sửa lại sau. Thế nhưng mãi
đến nay công trình đó chưa một lần được sửa chữa. Hiện nay nhiều
người trong đó có cả cha vẫn coi đó là khuôn vàng thước ngọc về Từ
Điển tiếng Chàm; hễ đụng đến tiếng Chàm thì người ta cứ trưng nó
ra, nhiều công trình nghiên cứu ngôn ngữ học cũng trích dẫn nó.
Đâu ai biết nó sai như thế nào. Thật là buồn (cười)! Sau 30/4/1975,
tôi nghĩ rằng thế là hết; hết có dịp học hỏi nghiên cứu các cổ ngữ
cổ tự của vùng Trung Cận Đông. Một bữa kia khi về thăm nhà, lúc
này cha mẹ tôi đã vào ở tại Tấn Tài Phan Rang, tôi có lên thăm
tháp Po Klong Girai, tôi phát hiện hai bên cửa tháp khắc dày đặc một
thứ chữ mà tôi đọc không được. Mười một giờ trưa hôm sau tôi lại
lên tháp; có mang giấy và bút chì theo để cà lấy chữ. Trong khi tôi
đang mãi mê cà lấy chữ giữa trưa nắng đổ lửa thì một chú công an
xuất hiện, khi biết tôi đang làm cái việc “điên điên không phản
động chút nào” này, chú mỉm cười bỏ đi. Tháng sau, tôi mang bản
dập thô sơ này vào Sàigòn đến một chuyên gia về Sanskrit lúc bấy
giờ là linh mục Hoàng Sĩ Quý nhờ đọc. Cha Quý bó tay. Tôi nghĩ
thôi thì mình “chơi” tạm thứ này vậy. Và việc tôi đến với bia ký
Chàm nói riêng và văn hóa Chàm nói chung bắt đầu từ đó.

Lúc tôi là sinh viên ở cư xá Đắc Lộ Sàigòn của các cha Dòng Tên
tôi có quen Thầy Phạm Hữu Lai, một tu sĩ Dòng Tên có bằng tiến sĩ
ngữ học Sorbonne. Lúc bấy giờ có ba tu sĩ Công giáo có bằng tiến sĩ
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ngữ học Sorbonne, cùng là học trò của nhà ngôn ngữ học người
Pháp André Martinet, là cha Lê Văn Lý, cha Nguyễn Hưng và thầy
Phạm Hữu Lai. Tôi không phải là học trò của thầy Lai, nhưng
thường lui tới để hỏi về ngôn ngữ học và mượn tài liệu ngôn ngữ
học. Thầy Lai thường nhắc nhở tôi rằng muốn nghiên cứu vấn đề
gì thì phải “đứng trên vai của người khác”. Tôi luôn nhớ điều đó cho
nên việc đầu tiên là tôi muốn biết có ai đọc được thứ chữ đó không
và có những công trình nghiên cứu nào về thứ chữ ấy. “Tìm thì sẽ
thấy, gõ thì sẽ mở”. Khi quen cha Moussay tôi thấy trong thư viện của
cha có một ít Tập san của Trường Viễn Đông Bác Cổ Pháp (Bul-
letin de l’École Francaise d’Extrême Orient thường gọi tắt là BEFEO).
Ngoài ra ở phần thư tịch của cuốn DCVF có nêu tên Tập san này. Thế
là việc đầu tiên tôi phải làm là đi tìm những Tập san này để xem
người Pháp đã viết gì và viết tới đâu rồi về bia ký Chàm. Tôi nghĩ là
các thư viện lớn ở Saigòn có. Có điều rất may là tôi được dịp quen
ông Phan An, trưởng ban dân tộc học thuộc Viện Khoa Học Xã Hội
TP.HCM. Ông An đang viết luận văn Phó tiến sĩ về người Stiêng Sông
Bé. Ông An đang cần người làm tóm tắt những bài viết bằng tiếng
Pháp về người Stiêng. Tôi đã đề nghị ông An cho tôi giấy giới thiệu
với tư cách là cộng tác viên của ban dân tộc học để vào Thư Viện của
Bảo Tàng Lịch Sử TP HCM (TVBTLS) (nằm cạnh Thảo Cầm Viên
Sàigòn) đọc tài liệu. Phải thú thật là tôi đã đọc cho ông An một và
đọc cho tôi mười. TVBTLS có trọn bộ Tập San của Trường Viễn Đông
Bác Cổ (TSTVĐBC) từ năm 1901 đến năm 1973. Việc phải làm là
tìm bảng mục lục tất cả những bài viết về Champa, sau đó đọc riêng
những bài về bia ký Chàm. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với các tên
tuổi như E.Aymonier, A.Bergaigne, A.Cabaton, L.Finot, E.Huber,
E.M.Durand, H.Parmentier, G.Coedès, P.Mus, J.Y.Claeys, R.C.Majum-
dar, K.A.Sastri, C.Jacques. Tôi đặc biệt chú ý đến loạt bài Notes
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d’épigraphie của L.Finot và Études indochinoises của E.Huber  cũng
như Notes sur les Chams của E.M.Durand. Tôi cũng có tìm đọc một
vài số của tập san Báo Á Châu (Journal Asiatique), nhất là các số
năm 1888, 1891, 1896, 1898, 1899,  nhưng tình trạng các số báo
này không được tốt, dễ bị vỡ vụn khi đụng đến. Việc này đã gây cản
trở cho tôi rất nhiều; mãi về sau này khi internet phát triển ở Việt
Nam tôi mới có dịp đọc các bài viết cần thiết trong những số báo
này.Tôi đã bỏ gần hai tháng hè để đọc và chép tay những bài viết về
Champa trên các số BEFEO. Phải chép tay vì lúc bấy giờ photocopy
không được thịnh hành lắm, giá cả sao chụp cũng còn đắt, vả lại
sách phải đọc tại chỗ. Sau thời gian miệt mài tôi đã có được trong
tay hai mươi cuốn vở một trăm trang chép tay những bài viết cần
thiết của BEFEO; ngày nay tôi vẫn còn giữ để làm kỷ niệm. Biết tôi
đã đọc khá nhiều về Champa, ông Phan An có mời tôi nói chuyện
với ban dân tộc học về những gì người Pháp đã viết về Champa.
Hôm tôi đến với ban dân tộc học tôi đã đi tay không và đã thao thao
bất tuyệt trong gần hai tiếng đồng hồ. Không phải tôi khinh thường
các “nhà dân tộc học” đang ngồi nghe tôi nói mà vì tôi nghĩ rằng
tôi chỉ là anh nghiệp dư và cuộc gặp mặt của tôi chỉ là “chơi cho vui
chẳng quan trọng gì”. Khi thấy các nhà chuyên môn ghi ghi chép
chép tôi mới thấy những gì mình nói là quan trọng; chắc họ không
có điều kiện đọc đó thôi. Phần tôi khi nói tay không như thế tôi mới
biết được những điều mình đọc đã tiêu hóa như thế nào. Nhìn
chung là tốt. Tôi thấy trí nhớ của mình còn tốt và mình đã thật sự
say mê đề tài Champa này. Khi đọc các bài nghiên cứu về bia ký
Champa tôi mới thấy mình cần phải học Sanskrit và tiếng Chàm
cổ. Chú vợ của tôi là bác sĩ Nguyễn Văn Thọ là một học giả, một
nhà nghiên cứu nổi tiếng, đúng hơn một giáo sư dạy về triết Đông
ở các đại học ở Saigon lúc ấy. Chú rất quen thân với các thầy bên
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Viện Đại học Vạn Hạnh, lúc ấy đã có loáng thoáng cái tên là Thiền
Viện Vạn Hạnh; tôi thì quen gọi ngắn gọn là Vạn Hạnh. Trước ngày
chú đi định cư bên Mỹ, chú có dắt tôi sang bên Vạn Hạnh giới thiệu
và gửi gắm với hai đại tôn sư là Thầy Thích Minh Châu và Thầy Lê
Mạnh Thát. Thầy Lê Mạnh Thát đã trực tiếp giúp đỡ tôi trong việc
giới thiệu và cho mượn những cuốn ngữ pháp và từ điển Sanskrit
viết bằng tiếng Anh để tôi mượn photo. Lần này thì photo chứ không
còn đủ sức để chép tay nữa vì sách dày quá.Và tôi bắt đầu tiếp xúc
với Sanskrit qua ngả đó và từ đó. Về phần chữ Chàm cổ thì tôi không
tìm đâu ra thầy để học vì lúc ấy, và cả bây giờ, không có một người
nào ở Việt Nam và trên toàn thế giới biết về tiếng Chàm cổ, tuy cái
thứ ngôn ngữ và chữ viết ấy, từ thế kỷ IV đến thế kỷ XVII sau CN,
không lấy gì làm cổ nếu so với những ngôn ngữ chữ viết có trước
CN vài ngàn năm như Xume (Sumerian), Ai Cập (Egyptian), Áccát
(Akkadian) chẳng hạn. Tôi không ngờ mình phải một mình cả đời
tự mò lấy cái thứ ngôn ngữ chữ viết không lấy gì làm cổ ấy. Tạm thời
tôi phải học tiếng Chàm phổ thông. Vị thầy người Chàm tôi tiếp xúc
cũng là một đại tôn sư. Quả đúng như vậy, người Chàm lúc bấy giờ
vẫn thường gọi vị này là GRU (Thầy). Đó là Thầy Thiên Sanh Cảnh,
tôi quen gọi ngắn gọn là Bác Cảnh. Bác là một đại trí thức người
Chàm lúc bấy giờ. Trình độ phổ thông của bác chỉ là một người có
bằng Sơ học yếu lược, đúng hơn là một giáo viên tiểu học mà thôi,
nhưng kiến thức về văn hóa Chàm vào thời ấy không ai sánh bằng
được, và hiện nay người duy nhất có thể thay thế vị trí của bác là một
học trò của bác, nhà nghiên cứu văn hóa Chàm số một Việt Nam, và
cả thế giới nữa, Sử Văn Ngọc, bạn tôi và cũng là người anh em kết
nghĩa của tôi. Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Bác Cảnh, nhìn bộ
dạng của tôi và nhất là nước da không được sáng của tôi, Bác hỏi:
“Cháu có lai Chàm không?” – “Dạ thưa không.” – “Cháu về hỏi ba
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cháu có dính dáng gì với người Chàm không.” – “Dạ thưa, người
kinh trăm phần trăm. Cha con dân Tuy Phước, dân Bình Định mà.”
– “Dân Bình Định lại cần phải coi lại.” – “Con chắc là không có lai
Chàm.” – “Không lai Chàm, không dính dáng gì với người Chàm,
không phải người Chàm thì không nên nghiên cứu về người Chàm.
Việc của người Chàm thì để cho người Chàm lo.” Tôi chưng hửng.
Nhưng tôi vốn mẫu người lì lợm, cứ vẫn tiếp tục lui tới nhà Bác. Riết
rồi cũng hóa quen. Kết quả bác coi tôi như con trong nhà. Đến độ
bác còn soạn riêng cho tôi một tập sách học tiếng Chàm. Tài liệu này
hiện nay tôi còn giữ. Tôi đã bắt đầu học tiếng Chàm với tập tài liệu
này. Tôi cũng coi thêm ba tập học tiếng Chàm khác do Bác Cảnh
cộng tác với Summer Institute of Linguistics soạn, Bộ Giáo dục
Saigon xuất bản năm 1970. Bộ sách có nhan đề: Aday bach Akhăr
Chăm birau (Em học vần Chàm). Về sau Sử Văn Ngọc còn viết riêng
cho tôi một tập học tiếng Chàm nữa cùng với một tập về chữ viết
Chàm phổ thông. Đó là bốn tài liệu căn bản nhất về ngôn ngữ chữ
viết Chàm phổ thông mà tôi dùng để học. Và tôi chỉ học ở bốn tài liệu
đó mà thôi. Về từ điển thì tôi chỉ tin tưởng ở cuốn Dictionnaire
Cam-Francais của E. Aymonier và A. Cabaton, xuất bản năm 1906.
Tuy tôi có đầy đủ các tài liệu sách vở khác nhưng tôi chỉ dùng để
tham khảo, thậm chí để thỏa mãn việc sưu tập mà thôi vì tôi thấy
giá trị nội dung những tài liệu đó không cao, nhất là những sách
vở viết gần đây. Tôi muốn nói rằng những tài liệu sách vở có giá trị
viết về ngôn ngữ chữ viết Chàm phổ thông quả là nghèo nàn. Tôi đã
học văn hóa Chàm qua những lần nói chuyện với Bác Cảnh và qua
những quan sát sinh hoạt của người Chàm cụ thể và nhiều nhất ở
hai làng Hữu Đức và Bầu Trúc. Bác Cảnh có kiến thức rất uyên bác
về văn hóa Chàm. Tất cả những câu hỏi đều có lời giải đáp cặn kẽ
rõ ràng. Trước 1975 Bác Cảnh chủ biên nội san Panrang. Mỗi số
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đều có những bài viết về văn hóa, phong tục, tập quán của người
Chàm, có phần dịch thuật và sáng tác. Tuy nội san chỉ ra được tám
số nhưng đã đóng góp rất nhiều trong công việc sưu tầm và bảo vệ
văn hóa Chàm. Bác Cảnh đã trực tiếp dịch những akayet và ariya
Chàm sang tiếng Việt. Bác là người sưu tầm, chỉnh sửa, từ những dị
bản đúc kết thành những bản văn ổn định rồi dịch sang tiếng Việt.
Có thể nói các akayet và ariya Chàm có được bộ mặt tương đối ổn
định như ngày nay là do Bác Cảnh. Bác là người đầu tiên dịch
những tác phẩm đó sang tiếng Việt. Các bản dịch của bác trọn vẹn,
hoàn chỉnh và chính xác. Bác đã dịch bốn tác phẩm lớn của nền văn
học Chàm. Đó là: Deva Mano, Inra Patra, Gleng Anak, Tey Ley.
Bác cũng là người duy nhất có khả năng điển chế các từ ngữ mới
và thống nhất một lối viết chữ Chàm phổ thông ổn định và bền
vững. Thậm chí nhiều lần bác còn chỉ cho tôi thấy dấu ấn của bác
trong những thuật ngữ và chữ viết Chàm phổ thông. Bác cũng là
người đầu tiên soạn lịch Chàm và viết về lịch Chàm. Nhưng công
việc thống nhất lịch Chàm cho hai vùng Ninh Thuận và Bình Thuận
là công lao của người học trò của bác là Sử Văn Ngọc. Bác Cảnh đã
cung cấp tài liệu văn hóa Chàm cho rất nhiều người viết về văn hóa
Chàm. Nhưng trớ trêu thay rất ít người ghi ơn sự đóng góp của bác.
Đóng góp của bác cho nền văn hóa Chàm rất lớn nhưng ít người
thấy và công nhận điều đó. Cũng có nhiều người ganh ghét đố kỵ
bác. Hiện tại chúng tôi (ý muốn nói Sử Văn Ngọc và tôi) đang cố
gắng tìm cách trả lại cho bác những đóng góp, công lao của bác. Bác
phải được tôn vinh như một nhà văn hóa Chàm có công rất lớn
trong việc bảo tồn và phát triển nền văn hóa này. Rất may sau khi
bác ra đi thì còn có người học trò (Sử Văn Ngọc) của bác nối nghiệp.
Và Sử Văn Ngọc đang làm việc này rất tốt. Đúng là “hậu sinh khả
úy”. Năm 1977 tôi đã quen biết Sử Văn Ngọc theo lời giới thiệu của
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Bác Cảnh. Sau đó chúng tôi
(gồm Bác Cảnh, Sử Văn Ngọc và
tôi) hợp đồng cộng tác soạn một
cuốn Từ điển Chàm Việt Anh.
Tôi được phân công phần tiếng
Việt và tiếng Anh. Chúng tôi làm
việc theo phương thức hai giai
đoạn: chuyển từ từ tiếng Chàm
trực tiếp sang từ tiếng Việt và từ
tiếng Chàm chuyển trực tiếp
sang từ tiếng Anh. Sau khi soạn
xong phần Chàm Việt khoảng
mười ngàn từ thì bác Cảnh qua
đời. Và rồi vì sinh kế chúng tôi
tạm ngừng kế hoạch ở đó. Phải
nói thêm công sức chính soạn
phần Chàm Việt này là của Sử
Văn Ngọc. Ngày nay, Sử Văn Ngọc và tôi vẫn cộng tác làm việc.

Như trên đã nói, muốn nghiên cứu bia ký Chàm phải rành San-
skrit và Chàm cổ. Sanskrit thì có thể vượt qua được rồi, hơn nữa
những phần bia ký viết bằng Sanskrit thì các nhà bia ký của Trường
Viễn Đông Bác Cổ (École Francaise d’Extrême Orient - EFEO) đã
“dọn dẹp gọn gàng” rồi, không còn gì để tìm kiếm khám phá.
Nhưng phần bia ký viết bằng Chàm cổ thì coi như các nhà bia ký
mới làm được bốn mươi phần trăm, thành ra còn việc để làm,
nhưng phải nói là rất khó khăn vì như đã nói không còn ai có thể
gọi là biết đủ để dạy. Tôi phải tự vạch ra con đường phải đi. Trước
hết phải nắm vững ngôn ngữ chữ viết Chàm phổ thông và Sanskrit.
Bước kế tiếp thật gian khổ là đọc những sách viết về cổ tự và bia ký
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Ấn Độ để biết sự biến đổi và phát triển chữ Sanskrit qua các thời kỳ
vì Chàm cổ vẫn dùng mẫu tự Sanskrit. Cũng may ngoài những bài
viết về bia ký Ấn Độ đọc được trên các tập san và phần phụ lục, paléo-
graphie, trong cuốn L’Inde classique của Louis và Jean Filliozat
Renou tôi đã có được hai cuốn sách viết về cổ tự và bia ký Ấn Độ rất
đặc sắc. Theo chủ quan của tôi, chỉ cần đọc hai tác phẩm này là
đủ, và trong hoàn cảnh của tôi mà có được hai cuốn sách này quả
thật là hi hữu. Đó là cuốn Indian Epigraphy: A Guide to the Study
of Inscriptions in Sanskrit, Prakrit, and the other Indo-Aryan
Languages (South Asia Research) của Richard Salomon (1998) và
cuốn Indian Palaeography của Ahmad Hasan Dani (1997). Thật
ra nếu muốn hoàn chỉnh hơn thì nên đọc thêm cuốn L’histoire de
l’écriture của J.G. Février (1968) và cuốn Elements of South-Indian
Palæography của Arthur Coke Burnell (2008). Ngoài ra tôi còn có
cuốn The World's Writing Systems của Peter T. Daniels và William
Bright (1996), và đặc biệt cuốn The Cambridge Encyclopedia of
the World's Ancient Languages của Roger D. Woodard (2004). Với
kiến thức mới được cập nhật, năm 2001 tôi và Sử Văn Ngọc quay trở
lại chân núi Cà Đú tìm lại bia Cà Đú (C123). Chúng tôi đã lấy chữ,
sau đó là phần việc của tôi. Hai tháng sau tôi đã la tinh hóa được bốn
hàng chữ Chàm cổ này. Tôi đã đọc chúng lên và Sử Văn Ngọc nghe
và đã hiểu được loáng thoáng nội dung. Hiểu loáng thoáng là vì
trong ngôn ngữ Chàm cổ có những từ Sanskrit-Chàm, cũng giống
như tiếng Việt có từ Hán-Việt vậy, và những thành ngữ cổ mà hiện
nay không còn dùng trong tiếng Chàm phổ thông nữa. Công việc kế
tiếp không khó khăn lắm. Với cái vốn liếng tiếng Chàm và Sanskrit
đã học được cộng với các cuốn từ điển, tôi dùng suy luận để tìm ra
ý nghĩa nội dung của bia. Tôi khám phá ra rằng nội dung bia Cà Đú
(C123) giống với phần hai (cũng 4 hàng bằng chữ Chàm cổ) của
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bia Đá Nẻ (C18) vì thế bia Cà Đú có thể gọi là bia Đá Nẻ 2 (Batau
tablah II). Sau khi đã có được bản mã, có thể gọi như vậy, tôi bắt đầu
đọc bia ở Chùa Linh Sơn Tháp Chàm (C119) và sau đó là những
phần bia viết bằng chữ Chàm cổ ở Tháp Po Nagar Nha Trang và lần
lượt những bia khác. Vấn đề hiện nay là thời gian và tình trạng các
bia mà thôi. Thứ nhất,  tôi không có nhiều thì giờ để đeo đuổi một
việc “không hề đẻ ra được một đồng xu nào” trong khi nghề nghiệp
chính của tôi hiện nay là dịch và viết sách để xuất bản gọi là “để có
tiền đi chợ”. Thứ hai, tình trạng các bia hiện nay phần lớn đã bị hư
hại, lu mờ, mất mát. Tốt nhất là đọc trên các bản dập do EFEO làm
trước đây nhưng tôi không có điều kiện để tiếp cận những bản dập
này. Gần đây nơi này nơi khác phát hiện được một số bia Chàm mà
trước đây các nhà nghiên cứu người Pháp chưa hề biết đến như bia
Trà Kiệu (Linh mục Nguyễn Trường Thăng phát hiện), bia Hòn Đỏ,
Ninh Hải Ninh Thuận, bia Phước Thiện, Ninh Phước Ninh Thuận,
bia Hòa Lai ở Tháp Hòa Lai Ninh Thuận v.v. Tôi lại phải dành nhiều
thì giờ cho những bia này. Thật quả là “bỏ thì thương vương thì tội”.

Về phần cổ ngữ cổ tự Chàm, điều tôi đang ao ước là được thấy
tận mắt bia Đông Yên Châu (C174). Tôi không rõ tình trạng hiện
nay của bia này. Tôi chỉ biết nó nằm cách Trà Kiệu một cây số đường
chim bay về hướng tây, ở tọa độ: 117 Gr. 64 kinh tuyến Đông và 17
Gr. 58 vĩ tuyến Bắc. Hình chụp bản dập của bia này thì tôi đã có; do
người bạn thân của tôi là Tiến sĩ sử học Nguyễn Văn Ký từ Pháp gửi
về năm 2006. Sở dĩ tôi có mong ước này là vì tôi muốn nhìn tận
mắt rờ tận tay bản văn khắc chữ Chàm lâu đời nhất (thế kỷ IV CN),
có thể gọi việc này là nói có sách mách có chứng, ngõ hầu mới có
thể an tâm kết thúc tập chuyên khảo ấp ủ ba mươi năm của tôi có
tựa đề là The Epigraphy of Champa and the Introduction to the
Cham Palaeography.
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Kính thưa quí anh chị Cursillistas,
Tôi tên là Nguyễn Hồng Phúc, tốt nghiệp khóa 435 Cursillo năm

2005 tại đồi Marywood, có vợ và ba con. Hai vợ chồng sinh hoạt tại
liên nhóm Anaheim.

Mùa chay là mùa sám hối ăn năn và cầu nguyện. Vì thế hôm nay
tôi xin chia sẻ đề tài “Làm thế nào để kết hợp thân tình với Chúa
Giêsu trong một xã hội đầy biến động, bạo động và những hình ảnh
kích thích ta về mọi phương diện”.

Trong những lần cầu nguyện ở liên nhóm, tôi đã tuyên bố “chia
sẻ không được ép buộc, nếu ép buộc thì cũng không nên từ chối”.
Anh liên nhóm trưởng hiểu được ý câu nói này nên đã mạnh tay
đẩy tôi ra đây, vì anh biết tôi không thể từ chối, mà đúng vậy. Không
biết làm gì khác tôi “cũng liều nhắm mắt đưa chân, xem thầy Chí
Thánh đưa mình đi đâu.”

Đã mấy mươi năm rồi tôi tự nhủ lòng “đợi đến khi về hưu thì
mình sẽ bỏ nhiều thời giờ để phục vụ Chúa” hoặc “khi nào bị layoff
tha hồ ta sẽ dùng thời gian rảnh rỗi để dấn thân cho Tin Mừng”.

Hết ngụy biện này đến ngụy biện nọ, tôi luôn tránh né những
việc lành hoặc không nhận lãnh trách nhiệm. Phải mất trên 13

Làm thế nào để kết hợp
thân tình với Chúa Giêsu 
* Chia sẻ trong đại Ultreya tại TTCGVN Giáo phận Orange,
Sunday March 22, 2009

Nguyễn Hồng Phúc SB62

Admin
Typewritten Text
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năm tôi mới được thuyết phục để tham gia ba ngày tĩnh tâm Cur-
sillo, và một sức mạnh phi thường nào đó đã đẩy tôi đi, về sau tôi
đã cảm nghiệm được sức mạnh đó đến từ đâu và tác nhân là ai. 

Hôm nay ngồi nghĩ lại, với tình trạng kinh tế suy sụp như thế
này, quỷ hưu bổng sụt giảm thê thảm, thì ngày về hưu còn xa vời
nên biết khi nào mới có cơ hội phục vụ Chúa được? Lỡ ngày mai
Chúa thương gọi về sớm thì làm sao? Còn chờ đến khi bị layoff thì
chưa chắc gì có giờ rãnh nữa, hay là lúc ấy phải chạy Đông chạy Tây
đi kiếm việc khác. Không có tiền tiêu thì đâm ra lo lắng, và có còn
vui vẻ đâu nữa mà phục vụ Chúa cách hăng say?

Tự xét mình, tôi đã từng xin Chúa biết bao ơn lành, mà Ngài đã
không từ chối. Tại sao tôi không dám dâng cho Chúa những giây
phút tốt đẹp nhất của đời tôi? Và giây phút tốt đẹp nhất phải là giây
phút hiện tại. Tôi còn khỏe mạnh, còn đi đứng được, còn đi làm, còn
sức khỏe. Tại sao tôi lại dâng Ngài những giây phút thừa thải của
cuộc đời vậy? Tại sao ta lại không bắt chước Abel mà lại bắt chước
Cain? Chờ đến khi về hưu, lúc đó có thể bị tai biến mạch máu não
hay bị máu nhồi cơ tim, nằm một chỗ không đi được rồi sẽ tiếc hùi
hụi rằng “ước gì ta dâng cho Ngài những giây phút trước khi ta bị
như thế này...” Có nói chi cũng đã muộn màng rồi.

Thưa quý anh chị,
Trước kia bảo chia sẻ những vất vả cực nhọc trong đời sống, tôi

sẽ không ngần ngại tí nào. Nhưng bảo chia sẻ những hồng ân của
Chúa ban cho thì tôi rất ngại, vì lúc nào cũng mang trong mình
hai nỗi sợ. Sợ chính mình và sợ người khác. Sợ chính mình vì nghĩ
rằng nói về mình thì chẳng khác nào tự kêu tự đại. Sợ người khác
bảo mình là thích khoe khoang, háo danh. Cho đến ngày nọ tôi gặp
một vị đại lương y, chuyện trị những chứng bệnh đường thiêng
liêng. Người đó mang đến  tâm hồn tôi một luồng gió mới và đã lấy
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đi những mặc cảm sợ sệt. Đó chính là thánh Ignatio Loyola. Xin
trích đoạn bài viết của thánh Ignatio Loyola, như sau:

“Khi thấy đầy tớ Chúa tốt lành và khiêm nhường, đến độ
người ấy, tuy tuân hành thánh ý Chúa, nhưng vẫn nghĩ mình
thật là vô dụng, nên hắn [ma quỉ] xúi người ấy nghĩ rằng, nếu
nói về ơn thánh Chúa ban cho mình, nói về những công việc dự
tính và mong ước, thì sẽ phạm tôi háo danh, vì đó là nói về vinh
dự của mình. Vì vậy ma quỉ làm sao để người ấy không nói về
những ơn lành đã được Chúa ban, và thế là ngăn cản không
cho những ơn lành ấy sinh ích nơi người khác và nơi bản thân
người ấy, bởi lẽ việc nhớ lại những ơn lành đã lãnh nhận luôn
giúp thực hiện những việc cao cả hơn nữa” (Lettera del 18.6.1537.
CNHV trang 186). 

Thánh Lorenso Giustiniani còn đi một bước tiến xa hơn, ngài viết:
“Không gì trên thế giới có thể chúc tụng Thiên Chúa và cho

thấy Ngài đáng ngợi khen cho bằng sự khiêm tốn trao đổi trong
tình huynh đệ những hồng ân thiêng liêng...Vì thế nếu không
muốn vi phạm luật Chúa và bị xét xử như những linh hồn coi
rẻ, không quan tâm đến phần rỗi của người anh em, thì những
ai đã nhận được ơn thiêng từ trời, phải hết sức cố gắng truyền
thông cho người khác những hồng ân Chúa đã ban cho mình,
nhất là những ơn có thể giúp để họ trong đời sống trọn lành”
(Disciplina e perfezione della vita monastica, Rome 1967, p.4. CNHV
trang 186).

Nếu anh chị hỏi tôi, duyên cớ nào khiến tôi gặp những lời vàng
ngọc nói trên?

Thi văn Việt Nam từ thời tiền chiến có câu: “Gặp hôm nay
nhưng hẹn đã ngàn xưa”. Tin Mừng thì  có  câu “Dù một sợi tóc trên
đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Thiên Chúa”. Đức Hồng
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Y Thuận đã làm hẹn cho tôi gặp thánh Ignatio Loyola và Thánh
Lorenso Giustiniani qua bài giảng Chứng nhân hy vọng cho Đức
Thánh Cha John Paul II và  giáo triều Roma năm 2000. Trong
Chứng nhân Hy Vọng trang 186, tôi đọc được hai tư tưỏng trên.
Sau đó vào Internet, download được cả cuốn sách của Thánh Ignatio
bằng Anh ngữ do công ty ‘Googles.com’ chuyển sang pdf file mà
Đức Hồng Y chú thích. “Letters & Instructions of St Ignatius Loyola
Vol. I, 1524-1547”. Tuy nhiên tôi tìm mãi mà không thấy đoạn văn
Đức Hồng Y trích. Gởi email và gọi điện thoại sang Texas nhờ một
anh bạn thân tên Hồ trí Thức đọc giùm, anh cũng không tìm ra.
Nhưng anh cho biết đã email câu hỏi của tôi về cho Đức cha Hoàng
Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh; ngài ở dòng Tên trong 40
năm trời. Đức Cha  Hoàng Văn Đạt email trả lời ngay; ngài cũng
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trích dẫn câu nói tương tự trên của thánh Ignatio bằng tiếng Pháp
và cho biết là trong sách Chứng nhân Hy Vọng đã in sai năm 1537
thay vì năm 1536.

Tôi mở lại sách của Thánh Ignatio và lần này đã thấy đúng như
thế. Tôi đã đọc được trọn vẹn bản văn của thánh Ignatio nhiều lần
mà Đức Hồng Y Thuận trích đoạn ngắn nói trên. Tôi vui mừng vô
cùng và tạ ơn Chúa vì tôi đã tìm được một thang thuốc huyền nhiệm
tuyệt vời để chữa bệnh cho tôi. Sau đó tôi đã điện thoại đến cơ sở
xuất bản Regina ở Misouri và cho biết ‘trục trặc kỹ thuật về in ấn’
với những bằng chứng tôi tìm thấy; họ đã đồng ý sửa chữa lại cho
ấn bản sau. Bạn tôi, anh Hồ Trí Thức, cho biết đã liên lạc với một
cơ sở xuất bản tại Canada, cũng xuất bản sách Chứng nhân Hy
Vọng’ để cho biết về điều này.

Vậy hôm nay tôi xin chia sẻ với quí anh chị những hồng ân mà
Chúa đã ban cho tôi một cách thành thật, không đâu diếm điều gì
cả. Làm thế nào để kết hợp với Chúa Giêsu một cách thân tình trong
một xã hội đầy biến động và bạo động, tràn đầy những hình ảnh
kích thích ta về mọi phương diện?

Khi người ta yêu nhau, họ thường nghĩ đến nhau; nhìn bầu trời
nắng đẹp, họ liền tưởng nhớ người yêu, gọi tên người yêu. Có người
mong được gọi tên người yêu trong giấc mơ. Nhạc sĩ Trịnh Công
Sơn, trong bốn câu chót của bài Hạ trắng, đã viết:  

“Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi,
Nắng đưa em về miền cao gió bay.
Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây,
Gọi tên em mãi suốt cơn mê này.”

Chính câu sau cùng đã làm tôi chú ý đến nhiều. Trong hành
trình đức tin, là những Kitô hữu và là Cursillistas, chúng ta gọi tên
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ai trong lúc tỉnh thức, lúc buồn, lúc vui, lúc sầu khổ, thất vọng,
chán chê cuộc đời? Câu hỏi này đã hàm chứa câu trả lời rồi. Chúng
ta hãy gọi tên Người đã yêu, đã thí mạng sống vì chúng ta, dù lắm
lúc chúng ta chưa cảm nghiệm được tình yêu của Người đối với
chúng ta.  

Nhưng điều tôi muốn đặc ra đây là gọi tên Chúa Giêsu như thế
nào, gọi làm sao và nói gì với Ngài? 

Mỗi ngày tôi dâng lên Chúa nhiều lần một lời nguyên đơn sơ,
ngắn gọn và dễ nói:  “Chúa Giêsu, có Phúc đây”. Buổi sáng nếu hai
vợ chồng thức dậy cùng một lúc, tôi nói “Chúa Giêsu, có Hồng và
Phúc đây”. Lúc lái xe, lúc ăn trưa ở sở làm, lúc nghĩ ngơi ..., tôi đều
gọi tên Ngài và nói như vậy. Tôi không sáng chế ra lời cầu nguyện
này, mà tôi bắt chước Đức Hồng Y Thuận, khi ngài ở trong tù, vì
quá mỏi mệt, ngài chỉ nói “Chúa Giêsu có Thuận đây”. Con đường
ấy, Đức Hồng Y đã đi qua và ngài thấy có kết qua mỹ mãn; tôi chỉ
bắt chước làm theo và cũng thấy như vậy. Lúc biết mình sắp có một
tư tưởng, một lời nói hay một hành động xấu hoặc trái lương tâm,
tôi nói “Chúa Giêsu, có Phúc đây”. Rất ngạc nhiên, tôi thấy mình
có thể dừng lại cách dễ dàng tất cả những gì xấu xa mình sắp nghỉ,
sắp nói và sắp làm, điều mà trước kia tôi không tài nào tránh nổi.
Dâng cho Chúa nhiều lần lời nguyện này trong một ngày, tôi cảm
thấy tâm hồn thật sự hướng về Chúa Giêsu và kết hợp thân tình với
Ngài. Đầu óc, tư tưởng lúc nào cũng nhớ đến Chúa Giêsu.

Nhận thấy tên cực thánh Chúa Giêsu ảnh hưởng thật mạnh đến
tâm hồn mình, tôi tìm về kinh thánh bằng cách vào Internet tìm chữ
‘holy name of Jesus’, ‘Google.com’ đã cho rất nhiều websites về đề
tài này, tôi để ý đến Catholic Encyclopedia (Bách khoa từ điển Công
Giáo), trong thơ Philipphê (2: 10-11) thánh Phaolô đã viết: “Như
vậy, khi vừa nghe danh thánh Chúa Giêsu cả trên trời dưới đất
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và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quì, và để tôn vinh
Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức
Giêsu Kitô là Chúa.” 

Nhìn lại lịch sử các thành tử đạo VN, có Á Thánh Anrê Phú Yên
là người luôn kêu đến danh thánh Chúa Giêsu. Học giả công giáo
Phạm Đình Khiêm gọi là ‘Người chứng thứ nhất’, đã viết về cái chết
anh dũng của vị tử đạo trẻ và đầu tiên của VN, mới 19 tuổi đời, vừa
biết Chúa được ba bốn năm, lúc bị hành quyết, khi chiếc đầu đã bị
cắt rời khỏi thân xác, miệng vẫn còn kêu được tên Giêsu vài lần. Có
cha Đắc Lộ (Alexander de Rhodes, người đã có công phát triển chữ
quốc ngữ) đứng gần chứng kiến làm chứng từ đầu đến cuối, và cha
đã ghi lại bằng giấy trắng mực đen rõ ràng. Vậy tên thánh Chúa
Giêsu đã ảnh hưởng đến tâm trí của những ai tin vào Ngài biết là
dường nào. Anh chị muốn nghiên cứu, xin vào http://www.gh-
phuyen.com/anrephuyen/. 

Tìm trong Internet câu thứ hai, ‘Lord here am I’, đây là một lời nói ngắn
gọn nhưng mang nhiều ý nghĩa: “Lạy Chúa con đây, Chúa muốn con làm
gì?” Nhiều nhân vật quan trọng trong Thánh Kinh thường dùng đến, từ tổ phụ
Giacob trong sách Sáng Thế(46:2): “Thiên Chúa phán với Israel trong thị kiến
ban đêm, người phán ‘Giacop, Giacop’. Ông thưa, ‘Dạ con đây”. Sách tiên tri Isa-
iah (6:8) “Dạ con đây xin sai con’. Sách tiên tri Samuel 3:  “Lạy Chúa, xin Ngài
phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe!” Trong phụng vụ bằng tiếng Anh có một
bài hát nổi tiếng do một soạn giả người Mỹ, Dan Schutte viết, đó là bài ‘Here I
am, Lord!’, xin vào http://my.homewithgod.com/heavenlymidis2/here.html
nghiên cứu thêm bằng Anh ngữ.

Lời cầu nguyện có hai tác dụng. Tác dụng tâm lý: khi mình xin
Chúa thì tâm hồn mình cũng sàn sàn mở ra đón nhận ơn Chúa.
Tác dụng siêu nhiên: dựa vào lời kinh thánh, Chúa sẽ ban cho
chúng ta những gì ta xin Ngài. “Có người nào trong anh em, khi con
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mình xin cái bánh mà lại cho hòn đá” (Mat 7:9). Nhiều lúc cầu
nguyện mình cứ tưởng là Chúa chưa nhậm lời. Những bằng cách
này hay cách khác Ngài đã ban cho ta mà mắt trần ta chưa nhận
biết thôi. Cũng như hai người môn đệ đi trên đường Emmau, đâu
có nhận ra chính Thầy mình đang đi sát bên cạnh, đang chuyện
trò thân mật với mình.

Nếu có ai bảo tôi sửa lại câu hát sau cùng trong bài Hạ Trắng,
tôi sẽ viết như sau: ‘Xin được gọi mãi tên Chúa Giêsu suốt cơn
hôn mê này.” Hôn mê (coma) chứ không phải là mê. Tôi đã xin
Chúa cho tôi nhớ lời nguyện này trong tâm hồn khi tôi bị hôn mê
lúc gần chết, “Chúa Giêsu có Phúc đây’, và tôi đã cảm nhận có tiếng
vọng lại “Phúc ơi đừng sợ, có Chúa Giêsu đây”. 

Nếu hiểu được trọn vẹn câu nói của thánh Phaolô “Vì đối với tôi,
sống là đức Kitô, và chết là một mối lợi” (Philipphe 1: 21) thì ta
còn sợ gì nữa trước cái chết. Ta sẽ nhìn những thách đố của đời nầy
nhẹ như bông hồng. Nhìn cuộc đời dưới ánh mắt đức tin làm cho
ta bớt bồn chồn lo lắng hay sợ sệt thái qúa.

Nhân mùa chay thánh, nguyện xin Tình Yêu, Sức Mạnh và Ơn
Cứu Độ của Thầy Chí Thánh hằng ngự trị mải trong tâm hồn của
từng người chúng ta, và xin đừng để bao giờ chúng ta phải lìa xa
cách Chúa. 

Xin thân chào và cảm ơn tất cả.
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Thông thường, từ “Thượng đế” được dùng để chỉ đấng Tối cao
của độc thần giáo. Đó là một hữu thể có nhân tính, tạo dựng
ra vũ trụ và muôn loài, có những thuộc tính như toàn năng,

toàn trí, toàn thiện, toàn hảo, hiện diện ở khắp mọi nơi, và thường
hay thay đổi những định luật của thiên nhiên theo lời cầu xin của
con người. Trong suốt tiến trình lịch sử, ý nghĩa của từ này đã được
biến hóa theo mức độ tri thức của con người. Đối với các nhà khoa
học và triết gia hiện đại, từ Thượng đế chỉ còn mang ý nghĩa của từ
“thiên nhiên” (nature), hoặc những định luật vật lý, không còn là
một hữu thể có ý chí tự do. Ngay cả tĩnh từ “có xác tín tôn giáo” (re-
ligious) cũng mang một ý nghĩa khác hẳn. Nó không còn ý nghĩa
có một tôn giáo rõ rệt. Đối với họ, có xác tín tôn giáo chỉ là rung
động, ngưỡng mộ, và cảm hứng trước vẻ đẹp của thiên nhiên; hoặc
đó là lòng thán phục trước sự vi diệu của sự sống.

Một vài con số thống kê
Ở Mỹ, có đến 90% dân chúng tin Thượng đế hiện hữu. Nhưng

trong nhóm những người có học thức cao, con số tỉ lệ đó giảm
xuống còn 40%, dưới mức trung bình. Nếu xét riêng tập thể của
những nhà khoa học danh tiếng, con số tỉ lệ đó còn giảm xuống ở
mức đáng ngạc nhiên hơn nữa. Một cuộc nghiên cứu thăm dò của
Larson và Witham, được đăng trong tạp chí “Tự nhiên” (Nature)
năm 1998, ghi nhận rằng chỉ có 7% những nhà khoa học Mỹ có tên

Thượng đế 
và các nhà khoa học

Trần Văn Quý SB65
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trong hội Hàn lâm Khoa học Quốc gia (National Academy of Sci-
ences) là tin vào một Thượng đế có nhân tính; nghĩa là có đến 93%
các nhà khoa học là những người vô thần.[1] Như vậy, con số tỉ lệ
của những nhà khoa học hữu thần hiện có khuynh hướng giảm
dần theo thời gian: từ 29% năm 1914 xuống 15% năm 1933, và chỉ
còn 7% năm 1998.[2]

Richard Dawkins tìm thấy một trang báo điện tử duy nhất liệt kê
những nhà khoa học Kitô giáo thắng giải Nobel (Nobel Prize-win-
ning Scientific Christians). Trang báo chỉ trưng ra được 6 khoa học
gia trong số nhiều trăm khoa học gia đã thắng giải. Nhưng sau khi
xem xét kỹ lưỡng, Dawkins nhận thấy 4 trong 6 vị đó chưa bao giờ
thực sự thắng giải, và một vị, theo sự hiểu biết chắc chắn của
Dawkins, là người-không-tin (non-believer) vì chỉ đi nhà thờ để
thỏa mãn nhu cầu giao tế xã hội.[3]

Một nghiên cứu có hệ thống của Benjamin Beit-Hallahmi còn
ghi nhận rằng, “trong số những người thắng giải Nobel ở các lĩnh
vực khoa học và văn chương, có một mức độ vô tín ngưỡng rõ rệt
(remarkable degree of irreligiosity) sánh với đại chúng mà họ xuất
phát”.[4]

Tại Anh vừa có một cuộc nghiên cứu thăm dò về niềm tin của
những khoa học gia trong hội Hoàng gia (Royal Society). Hội Hoàng
gia này, tương đương với hội Hàn lâm Khoa học Quốc gia ở Mỹ, có
uy tín và thẩm quyền tối cao trong lĩnh vực khoa học. Mặc dù cuộc
nghiên cứu đã hoàn chỉnh nhưng kết quả hiện chưa được công bố
chính thức. Elisabeth Cornwell và Michael Stirrat, là hai đồng nghiệp
của Dawkins, đã cho phép Dawkins tóm tắt kết quả nghiên cứu trong
cuốn sách của ông, “The God Delusion”, mới xuất bản năm 2006.
Trong tất cả 1.074 khoa học gia của hội Hoàng gia (Fellows of the
Royal Society) được gửi câu hỏi qua điện thư, có 23% khoa học gia
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đã trả lời. Đây là một con số tỉ lệ tương đối cao nếu so sánh với các
cuộc nghiên cứu thăm dò khác. Trong bản thăm dò, để trả lời cho
câu hỏi ông có tin một Thượng đế có nhân tính (personal God) tồn
tại hay không, người trả lời phải chọn 1 trong 7 nấc thang tùy vào
mức độ tin nhiều hay ít. Hoàn toàn tin thì số 7, còn hoàn toàn không
tin thì số 1. Có 3,3% chọn số 7, nghĩa là hoàn toàn tin; và 78,8%
chọn số 1, nghĩa là hoàn toàn không tin. Nếu định nghĩa những
người vô thần là những người chọn số 1 và số 2, còn những người
hữu thần là những người chọn số 6 và số 7, thì kết quả có 213 khoa
học gia vô thần và 12 khoa học gia hữu thần. Như vậy, con số tỉ lệ
của những khoa học gia vô thần của hội Hoàng Gia tại Anh quốc
còn cao hơn con số tỉ lệ của hội Hàn lâm Khoa học Quốc gia ở Mỹ.
Kết quả còn cho thấy có một khuynh hướng, mặc dù nhỏ nhưng lại
có nhiều ý nghĩa, rằng những nhà sinh vật học thì vô thần hơn
những nhà vật lý học.[5] 

Kết quả của các cuộc nghiên cứu thăm dò nêu trên đã xác định
một khuynh hướng rất rõ rệt rằng, càng có trình độ tri thức cao,
hoặc càng có hiểu biết nhiều về khoa học, thì niềm tin vào sự tồn
tại của một Thượng đế có nhân tính càng giảm theo tính lũy thừa.

Những ngộ nhận có chủ ý
Có hai tên tuổi khoa học gia sáng giá nhất mà các nhà tôn giáo

hay lạm dụng nêu ra như là bằng chứng để chứng minh cho lập
luận có Thượng đế. Đó là Albert Einstein và Isaac Newton. Đây là
một thứ lập luận ngụy biện (fallacy), phải dựa trên uy tín của
những nhà khoa học danh tiếng được quần chúng ngưỡng mộ. Họ
lập luận rằng, bạn nghĩ bạn là ai mà dám không tin có Thượng đế
tồn tại, trong khi những người thông minh xuất chúng như họ còn
đang cần phải bám víu vào một Thượng đế.
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Các nhà tôn giáo cho rằng Albert Einstein (1879-1955) là một
nhà hữu thần bằng cách trích dẫn rời rạc ra khỏi văn cảnh các tuyên
bố của ông mang dấu vết của những từ “Thượng đế” và “tôn giáo”.
Chẳng hạn như những câu “khoa học không tôn giáo thì khập
khiểng, tôn giáo không khoa học thì mù quáng”, hoặc “Thượng
đế không chơi lắc xí ngầu”, hoặc “Thượng đế đã có sự lựa chọn
hay không khi tạo dựng vũ trụ?”, hoặc “sự may rủi không nằm
ở trong mọi sự vật”. 

Thực ra, những câu như vậy chỉ là lối diễn tả trong văn chương
thi phú của người theo thuyết Phiếm thần (pantheist) hơn là người
hữu thần (theist). Người theo thuyết Phiếm thần là người không
tin có một đấng sáng tạo toàn năng và hay can thiệp vào công việc
của con người. Họ dùng từ Thượng đế để chỉ về thiên nhiên hay
những qui luật vật lý trong vũ trụ. Nhiều khi người ta gọi họ là kẻ
“ngoại đạo”, hàm ý khinh thường những niềm tin nằm ngoài Kitô
giáo. Chính Einstein đã tỏ ra bực bội khi người ta gán ghép cho ông
là người hữu thần, và ông đã xác nhận lập trường vô thần của ông
rất rõ ràng trong đoạn văn sau:

“Dĩ nhiên, đó là lời nói láo khi người ta bàn về niềm tin tín
ngưỡng của tôi. Lời nói láo đó đang được lặp đi lặp lại một cách
có hệ thống. Tôi không tin vào một Thượng đế có nhân tính, và
tôi không bao giờ chối điều này mà đã tuyên bố nó một cách rất
rõ ràng. Nếu điều gì trong tôi có thể được gọi là niềm tin tín
ngưỡng, thì đó là sự ngưỡng mộ vô tận về cấu trúc của thế giới
tới chừng mực mà khoa học có thể khám phá.” [6]

Vậy, niềm xác tín tôn giáo của Einstein hoàn toàn khác hẳn với
nghĩa trong truyền thống qui ước. Để phân biệt rõ ràng hơn, người
ta gọi đó là thứ “tôn giáo Einstein” (Einsteinian religion). Chính
Einstein cũng đã tự xác nhận:
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“Tôi là người-không-tin nhưng có xác tín tôn giáo sâu đậm
(deeply religious non-believer). Đây là một thứ tôn giáo mới.
Tôi không bao giờ gán cho thiên nhiên một ý định, một mục
đích, hoặc bất cứ cái gì có thể được hiểu như vị nhân. Điều tôi
nhìn thấy trong thiên nhiên là sự cấu trúc tuyệt mỹ mà chúng
ta không thể hiểu hoàn toàn, và điều đó làm tràn ngập những
ai có suy nghĩ một cảm giác tuân phục. Đây là cảm giác tôn
giáo đích thực, một thứ cảm giác không có liên hệ gì với chủ
nghĩa tôn giáo huyền bí. Ý tưởng về một Thượng đế có nhân
tính thì hoàn toàn xa lạ đối với tôi, và nó có vẻ ngây ngô.” [7]

Bàn về một quan niệm tín ngưỡng kiểu đó, một nhà sinh vật
học vô thần đương đại rất danh tiếng Anh quốc, Richard Dawkins,
đã công khai tự xác nhận là chính ông cũng có một xác tín tôn giáo
như vậy; nhưng ông không muốn người ta sẽ hiểu lầm ông như đã
từng hiểu lầm Einstein nên ông đã thẳng thừng muốn người ta gọi
mình là người vô thần.

Ngoài những gì Einstein đã viết, người ta còn có thể nêu lên vô số
bằng chứng từ những người đồng thời với ông, họ đã nhân danh
tôn giáo phê phán ông. Những bài viết của họ mang nặng dấu vết của
sự nhục mạ, kỳ thị, đe dọa, hoặc có ẩn ý chính trị; tuyệt đối không
có một lời giải thích nào nghe thuận tai. Một vị sáng lập hiệp hội
Tin lành “Calvary Tabernacle Association” ở bang Oklahoma đã viết:

“Thưa giáo sư Einstein, tôi tin mọi người Kitô hữu ở Mỹ sẽ trả
lời với ông rằng: chúng tôi sẽ không từ bỏ đức tin của chúng tôi
tin vào Thượng đế và con ngài là đức Giêsu Kitô, nhưng chúng
tôi mời ông, nếu ông không tin vào Thượng đế của dân tộc quốc
gia này, hãy trở về nơi chốn mà ông đã rời bỏ.” Và “Tôi đã làm
tất cả những gì trong quyền hạn của tôi để giúp đỡ dân tộc Do
thái, và chỉ bằng một lời tuyên bố qua miệng lưỡi phạm thượng
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của ông, ông một mình làm hại tới phúc lợi của dân tộc ông hơn
tất cả mọi cố gắng của những người Kitô hữu thương yêu quốc
gia ông có thể làm để loại bỏ chủ nghĩa bài Do thái ra khỏi đất
nước chúng tôi. Thưa giáo sư, mỗi người Kitô hữu ở Mỹ sẽ trả
lời với ông ngay rằng “ông hãy mang lý thuyết tiến hóa sai lầm
điên khùng của ông về lại Đức quốc nơi ông xuất phát, hay hãy
ngừng phá hoại đức tin của những người đã đón tiếp ông khi
ông bắt buộc phải rời bỏ phần đất nơi ông được sinh ra.”“[8]

Như vậy, Einstein rõ rệt là một người ngoại đạo theo thuyết
Phiếm thần, cũng như Spinoza, chỉ tin vào những định luật bí ẩn
của thiên nhiên; hay cường điệu lắm thì ông chỉ là người theo Tự
nhiên thần giáo (deist), giống như Voltaire hay Diderot, chứ không
phải người hữu thần. Người theo Tự nhiên thần giáo tin có một
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Thượng đế sáng tạo ra vũ trụ và muôn loài, nhưng sau khi sáng
tạo, ngài không cai quản, bảo hộ và hướng dẫn tạo vật, mà để tạo
vật biến chuyển theo những định luật tiến hóa tự nhiên. Thượng đế
trong Tự nhiên thần giáo lãnh đạm với những lời cầu xin của con
người, và ngài cũng không thưởng phạt con người sau khi chết.

Còn Isaac Newton (1642-1727), lý do duy nhất ông tin vào thuyết
Sáng tạo (Creationism) vì ở thời điểm đó ông không giải thích được
những chuyển động bất thường của các vì sao chổi. Mặc dù vậy, ông
không bao giờ tin việc Thượng đế xen vào tiến trình tiến hóa của vũ
trụ. Thượng đế tạo dựng vũ trụ rồi để vũ trụ tự động tiến hóa theo
những qui luật vật lý tự nhiên. Những điều bất thường đó ngày nay
đã được các nhà Toán học và Vũ trụ học giải thích rất tường tận.[9]
Với một quan niệm như vậy thì ta nên gọi Newton là người theo Tự
nhiên thần giáo. Hơn nữa, Newton sống giữa thế kỷ 17 và đầu thế
kỷ 18, thời điểm mà ảnh hưởng của Kitô giáo còn đang rất thịnh
hành và thuyết tiến hóa của Charles Darwin giải thích mọi nguồn
gốc của sự sống chưa được công bố. Như vậy, không thể xem Newton
là người hữu thần theo nghĩa thông thường của từ “theist”: người
hữu thần là người tin vào một Thượng đế có nhân tính. 

Tóm lại, có thể xem Einstein là người theo thuyết Phiếm thần,
cùng lắm là người theo Tự nhiên thần giáo; còn Newton là người
theo Tự nhiên thần giáo. Dù là người ngoại đạo theo thuyết Phiếm
thần hay người theo Tự nhiên thần giáo, chủ yếu họ đều là những
người vô thần.

Một thí dụ điển hình
Trang báo điện tử Thông tấn xã Công giáo Việt Nam (Viet-

CatholicNews) còn đang đăng một bản tin của tác giả Nguyễn Việt
Nam, viết ngày 26/8/2005, có tựa đề “Hơn 100 nhà vật lý từng đoạt
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giải Nobel: Thuyết tiến hóa của Darwin không có cơ sở khoa
học”.[10] Đọc một bản tin với cái tựa như vậy, độc giả không khỏi
có một vài nghi vấn: 

1. Kể từ ngày có giải Nobel Vật lý học năm 1901 cho đến ngày có
hội nghị năm 2005, một khoảng thời gian dài hơn một thế kỷ, tổng
số người thắng giải chỉ có 173 vị.[11] Điều đó làm độc giả khó có
thể tưởng tượng được rằng hiện có hơn 100 nhà vật lý từng đoạt
giải Nobel còn đang sống và “đã lên tiếng trong một hội nghị khoa
học tại Helsinki, Phần Lan, tổ chức hôm 12/8/2005 là thuyết tiến hóa
không có cơ sở khoa học...”

2. Trong toàn bản tin, độc giả không tìm được một lời “đã lên
tiếng” của bất cứ nhà khoa học nào. Chỉ một mình Tổng Giám Mục
(TGM) Barry James Hickey, giáo phận Perth, Úc châu, là người “đã
lên tiếng” duy nhất.

3. Những lời phát biểu của TGM Hickey cho độc giả nhận thấy
ông không phải là một nhà khoa học. Thuyết tiến hóa chỉ để giải
thích nguồn gốc của sự sống, không phải để giải thích nguồn gốc
của vũ trụ như TGM phát biểu. Nguồn gốc của vũ trụ được giải thích
bằng những lý thuyết khác trong Vật lý và Vũ trụ học mà tiêu biểu
nhất là Lý thuyết Dây (String theory) và thuyết Big Bang (Big Bang
theory). Sự sống cũng không phải “nghĩa là, hệ quả của may rủi”.
Đó là kết quả của một chuỗi từng bước tiến hóa có sự chọn lọc tự
nhiên, chứ không phải chỉ hoàn toàn may rủi. Sự chọn lọc tự nhiên
là một tiến trình tích lũy và tiệm tiến để giải thích tính xác suất
không thể xảy ra (improbability). Hơn nữa, thuyết Thiết kế Thông
minh (Intelligent Design) không phải là một “thuyết mới”. Đó là
một phó sản của thuyết Sáng tạo có xuất xứ từ cuốn Sáng thế ký của
kinh Cựu ước. Có thể cho rằng thuyết Thiết kế Thông minh có
nguồn gốc từ Thomas Aquinas ở thế kỷ 13, mặc dù các triết gia cổ
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Hy lạp cũng đã bàn tới.
4. Nhận xét của TGM Hickley rằng thuyết Thiết kế Thông minh

“không đòi hỏi niềm tin vào một đấng Hóa công” thì không hợp
lý, bởi vì nếu không có một giả định của đấng Hóa công thì sẽ không
có thể giải thích được nguyên nhân đầu tiên (First Cause), và như
vậy, thuyết Thiết kế Thông minh sẽ trở thành vô dụng. Điều chủ yếu
của thuyết Thiết kế Thông minh là thiết lập thêm một giả định khác
(Thượng đế hay Hóa công) để giải thích một giả định (nguyên nhân
đầu tiên), do đó, nó không phải là “một bước tiến giải thích”. Đó
hiển nhiên chẳng phải là giải thích. Đúng hơn, đó là lối giải thích
thụt lùi làm điều muốn giải thích tối tăm thêm. Hơn nữa, câu hỏi
rằng ai đã tạo dựng nên đấng Hóa công để phản bác thuyết Thiết kế
Thông minh vẫn chưa có câu trả lời. Vẫn chưa có ai có thể giải thích
được tại sao đấng Hóa công có thể hiện hữu mà không cần một
nguyên nhân đầu tiên. Tại sao tiền đề giả định mọi sự hiện hữu
đều có một nguyên nhân đầu tiên lại không áp dụng cho tất cả, kể
cả đấng Hóa công?

5. Tác giả có vẻ cố tình quên sự kiện rằng, sau hằng trăm năm
chống đối, đức Giáo hoàng John Paul II của Công giáo La Mã đã
công khai tuyên bố thừa nhận thuyết Tiến hóa vào ngày 26/10/1996,
9 năm trước ngày có hội nghị nói trên.[12] Vatican công khai nhìn
nhận Thiết kế Thông minh không phải là một lý thuyết đúng đắn,
và nó không nên được dạy cho các học sinh.

6. Cũng nên ghi nhận rằng, Thiết kế Thông minh hiện nay đã
bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi chương trình giảng dạy ở các trường
trung học công lập ở Mỹ và được thay thế bởi thuyết Tiến hóa của
Charles Darwin. Người ta thường hay lầm lẫn giữa sự kiện (facts)
và lý thuyết (theory). Tiến hóa là một sự kiện đã được chứng minh
qua các cuộc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và được xác định
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bởi những khám phá của Nhân chủng học, Sinh vật học và Địa chất
học; trong khi lý thuyết Tiến hóa bằng sự chọn lọc tự nhiên của Dar-
win là một giả thuyết để giải thích cơ chế tiến hóa (mechanism of
evolution), bao giờ cũng nên được bàn cãi trên cơ sở tính xác suất
của các chân lý khoa học. Dù có hay không lý thuyết Tiến hóa, muôn
loài muôn vật vẫn cứ tiếp tục tiến hóa từ những đơn bào thành các
chủng loại sơ đẳng rồi mới tiến dần đến phức tạp, tinh vi và thông
minh hơn. Cũng như trái táo rụng xuống đất là một sự kiện. Dù có
hay không lý thuyết về hấp lực trái đất của Newton, trái táo vẫn cứ
tiếp tục rụng xuống đất. Như vậy, nếu không có các nhà khoa học
thì vẫn có sự tiến hóa; ngược lại, nếu không có các nhà tôn giáo thì
sẽ chẳng bao giờ có thiết kế thông minh. Nghiên cứu thống kê cho
biết hiện có 99,85% các nhà khoa học về Sinh vật học và Địa chất học
cùng nhìn nhận thuyết Tiến hóa là thuyết đúng đắn nhất để giải
thích mọi nguồn gốc của sự sống.[13]

Đọc một bản tin có quá nhiều mâu thuẫn với các sự kiện khoa
học của tác giả Nguyễn Việt Nam, độc giả không thể không tự hỏi
phải chăng đó là những lầm lẫn có chủ ý của những nhà tôn giáo.

Tóm lại, khoa học và tôn giáo là hai thực thể thường hay xung
khắc. Mục đích của khoa học là khám phá ra chân lý, cái đang là,
cái chân như, không phải cái mong muốn; trong khi các tôn giáo
trong nhóm độc thần giáo, bằng mọi cách, lại lo bảo vệ những tín
điều nghịch lý, được tin là tuyệt đối vĩnh hằng, không thể sai lầm,
và có nguồn gốc từ Thánh kinh viết vào thời tiền khoa học cách nay
đã hơn hai ngàn năm. Lập luận bằng cách nêu ra niềm tín ngưỡng
của các bộ óc thông minh xuất chúng để cố chứng minh cho sự tồn
tại của Thượng đế thì không có giá trị, và vấn đề thường không được
trình bày một cách trung thực. Bảo vệ và phục vụ cho tôn giáo luôn
luôn là bổn phận trước tiên của các nhà tôn giáo; do đó, họ phải cố
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gắng làm các chân lý khoa học mất sự tín nhiệm, nếu các chân lý
được khoa học khám phá đối nghịch với giáo lý của tôn giáo họ. Đó
là nét đặc trưng của các nhà tôn giáo khi họ bàn về những điều liên
quan đến khoa học.

Nhưng bảo vệ và phục vụ tôn giáo hay bảo vệ và phục vụ chân
lý, điều nào quan trọng hơn?
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Tin Sao Biển

1. Hội Ngộ Cựu Chủng Sinh TCV Sao Biển Nha Trang
Nha Trang (2/8/2008) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập

Tiểu chủng viện (TCV) Sao Biển (1958-2008), anh em cựu chủng
sinh TCV Sao Biển đã tổ chức Hội ngộ Sao Biển 2008 “Tri ân và Gặp
gỡ” tại Đại chủng viện Sao Biển từ chiều 30/7 đến chiều ngày
1/8/2008, để mừng kỷ niệm đặc biệt này cũng như để gặp mặt anh
em cựu chủng sinh và gia đình sau nhiều năm xa cách, và để bày
tỏ lòng tri ân đối với Giáo phận, quý Cha –Thầy giáo sư, quý dì và
ân nhân của TCV. 

Cuộc Hội ngộ Sao Biển 2008 đã chính thức khai mạc với chương
trình chào mừng tối 30/7 để tri ân và tưởng nhớ các vị chủ chăn
Giáo phận, các bề trên và ân sư, quý dì và ân nhân của TCV Sao
Biển. Sau đó, đại diện các lớp từ niên khóa 1957 đến 1974 chia sẻ,
nhắc lại những kỷ niệm dưới mái trường Sao Biển cũng như những
tâm tình đối với kỳ hội ngộ lịch sử 50 năm. Hai Đức cha hiện diện
trong đêm khai mạc, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Phó
Giáo phận Nha Trang và Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám
mục Giáo phận Thanh Hóa, cũng nói lên sự phát triển của chủng
viện Sao Biển và ước mong dịp hội ngộ 2008 là một khởi đầu cho
những thăng tiến nhiều hơn nữa trong tương lai.

Ngày 31/7 có thánh lễ mừng kính Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria,
bổn mạng của chủng viện Sao Biển. Trong bài giảng, Đức cha
Nguyễn Chí Linh, một người con của Sao Biển (vào TCV Sao Biển
năm 1962), đã khuyến khích cộng đoàn tham dự hãy bắt chước Mẹ
Maria và thánh cả Giuse, biết hy sinh những chương trình, dự tính
của cá nhân để phục vụ cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
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Buổi chiều, Ban Tiếp tân của Hội ngộ 2008 đã tổ chức đi thăm
lại Nhà thờ Chánh Toà, Dòng Kín và cơ sở TCV Sao Biển cũ tại Thanh
Hải. Cơ sở TCV đã có chủ mới và thay đổi rất nhiều, làm anh em
luyến tiếc nơi đã có nhiều kỷ niệm.

Tối ngày 31/7 là đêm văn nghệ chào mừng Hội ngộ Sao Biển
2008 với sự đóng góp của ca đoàn - giới trẻ hai giáo xứ Bắc Thành
và Phước Hải, dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, dòng Mến thánh
Giá Nha Trang và Qui Nhơn, và các cháu Sao Biển.

Sáng ngày 1/8 anh em cựu chủng sinh và gia đình có buổi dã
ngoại vui chơi tại Khu giải trí Wonder Park, Sông Lô. Trước khi chia
tay Đức ông Gioan Baotixita Lê Xuân Hoa, Tổng đại diện Giáo phận
Phan Thiết, nhắc nhở mọi người là sau hội ngộ anh em cựu chủng
sinh và gia đình sẽ về lại với cuộc sống hằng ngày, mỗi người sẽ xa
nhau, nhưng xin đừng xa Chúa. Luôn gắn bó với Chúa vì chính
Ngài là sức mạnh, là nguồn đỡ nâng cho mọi người.

Ngoài chương trình chung của Hội ngộ, các lớp cũng có những
lần sinh hoạt và thánh lễ riêng trong thời gian trước ngày Hội ngộ
để gặp lại anh em sau nhiều năm xa cách, cầu nguyện cho những
anh em đã an nghỉ cũng như tìm cách để thắt chặt tình huynh đệ.

Ban Tổ chức Hội ngộ Sao Biển 2008 cũng đã cố gắng nhiều để
trưng bày những hình ảnh, sách vở, vật dụng... của TCV Sao Biển,
cũng như trao tặng cho anh em một tập hình ảnh và các bài ca sáng
tác về những kỷ niệm, tâm tình đối với Hội ngộ Kim Khánh Sao Biển.

Cuộc Hội ngộ Sao Biển 2008 có sự tham dự của Đức cha phó
Gíao phận Nha Trang thay mặt cho Đức cha Phaolô Nguyễn Văn
Hòa, Giám mục Nha Trang vì công việc mục vụ nên không thể tham
dự, Đức cha Giáo phận Thanh Hóa – Phó Chủ tịch Hội đồng Giám
mục Việt nam, quý cha, thầy cựu giáo sư như Đức ông Nguyễn
Quang Sách, Đức ông Trần Thanh Phong, Đức ông Lê Xuân Hoa,
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cha Nguyễn Công Phú, cha Nguyễn Thạch Ngọc… Cuộc gặp gỡ và
tri ân này cũng qui tụ khoảng 455 anh em cựu chủng sinh TCV Sao
Biển và gia đình.

Gia nhân 
(trích từ trang web GPNT 8/2008)

2. Tâm Tư Sao Biển xin chia sẻ
Trong thời gian qua (sau TTSB số 10 – 2007 đến nay), TTSB

nhận được rất nhiều tin buồn, tin vui của anh em Sao Biển khắp
nơi, mà không thể cập nhật hết để chia buồn chia vui cho mỗi tin.
Có những tin buồn tin vui mà quí anh em đã cùng nhau chia sẻ
trên meo  đàn cuusaobien hoặc stellamarisminor hay meo đàn các
vùng, các nhóm; cũng có những tin vui, tin buồn ít anh em biết
hoặc biết quá trễ. 

- TTSB xin chia buồn với tất cả anh em có người thân yêu được
Chúa thương gọi về. Nguyện xin Thiên Chúa là cha toàn năng, giàu
lòng thương xót đưa linh hồn người thân của quí anh em sớm về
vui hưởng trước Thánh nhan.

- TTSB xin chúc mừng quí anh em được làm sui gia, lên chức
ông bà nội ngoại, kỷ niệm 20, 25, 30, 33…  năm hôn phối, kỷ niệm
gia đình... Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Sao Biển
ban nhiều hạnh phúc và nhất là sự bình an trong gia đình của quí
anh em và con cháu.

TTSB 2009

3. Anh em SGPC chào mừng Xuân mới
Tân Phú, SG (1/1/2009) - Để thắt chặt tình anh em trong vùng,

ngày 1/1/2009 anh em cựu Sao Biển vùng Sài gòn & PC đã có buổi
họp mặt:
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- Mừng Xuân,
- Thảo luận về “niên liễm” hàng năm
- Đề cử người người vào Ban Đại Diện Sao Biển (BĐDSB)
- Và mừng 20 năm Hôn phối của anh chị Hà – Thoa 74.
- Sĩ số hiện diện trong cuộc họp mặt là 25 anh em từ các lớp 57

đến 74.
Anh em đã sôi nổi chọn lực để đề cử người vào BĐDSB và đồng

thuận về việc đóng niên liễm gây quỹ sinh hoạt trong vùng SGPC. 
Sau buổi thảo là tiệc chúc mừng 20 hôn phối của anh chị Hà –

Thoa vui vẻ thân tình kéo dài suốt ngày.
TTSB 2009

4. Họp mặt Chúa Chiên Lành
Phước Hải NT (6/5/2009) - Vào ngày thứ tư 6/5/2009, 39 anh

em cựu chủng sinh chủng viện Chúa Chiên Lành trên toàn quốc và
anh em cựu Sao Biển vùng Nha Trang đã đến họp mặt tại nhà xứ
Phước Hải, 30 Trương Định, Nha Trang.

Buổi họp mặt cởi mở ấm cúng giữa những anh em cựu chủng
sinh đã từng ăn học với nhau dưới một mái trường SB và CC L. Sau
hơn một giờ trao đổi thân tình là thánh lễ đồng tế tạ ơn sốt sắng của
các rev gốc SB và một bữa cơm trưa rộn rã tiếng cười.

Anh em tạm biệt vào lúc 14 giờ.
Đình Thọ 73

5. Kim khánh cha giáo Benoit Nguyễn Công Phú (1959-2009)
Cây Vông NT (20/5/2009) - Vào lúc 9 giờ 30, Thánh lễ Kim

Khánh linh mục của cha Benoit Nguyễn Công Phú đã được tổ chức
trọng thể tại thánh đường giáo xứ Cây Vông. 

Với hơn 150 linh mục đồng tế dưới sự chủ tế của hai Đức Cha
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chính và phó địa phận Nha Trang, thánh lễ tạ ơn diễn ra thật qui
mô, hoành tráng, trang nghiêm và ấm cúng. Trong thành phần dân
Chúa đông đảo tham dự, chúng tôi nhận thấy có rất đông bà con
dòng họ của cha Benoit tại Hòa Tân, Hà Dừa, Bình Cang, Chợ
Mới…, đại diện các giáo xứ lân cận và các giáo xứ nơi cha Benoit
từng phục vụ xưa kia như Dục Mỹ, Ba Ngòi và đặc biệt là Võ Đắt với
một phái đoàn hùng hậu trên 50 người; hầu hết các xơ dòng Khiết
Tâm Bình Cang đều có mặt. Đông nhất là giáo dân giáo xứ Cây
Vông với đầy đủ các hội đoàn nghiêm chỉnh trong từng bộ đồng
phục riêng. Ngoài ca đoàn Cây Vông còn có đội kèn của giáo xứ
Thanh Hải của cha Mai Tính, cựu Sao Biển 59. Công tác tổ chức
thật chu đáo bài bản từ ngoài vào trong nhà thờ. Đúng là có bàn tay
của cha Hứa, cựu Sao Biển 60. 

Sau Thánh lễ, hai vũ khúc vui nhộn và sinh động do các em
thiếu nhi Cây Vông trình diễn cộng với tiếng kèn hùng hồn của đội
kèn Thanh Hải làm cho không khí vỡ òa trong niềm hân hoan cảm
tạ Thiên Chúa về mọi ơn lành mà Người đã ban cho giáo dân Cây
Vông cũng như một số giáo xứ khác qua trung gian của cha Benoit
trong 50 năm linh mục. 

Tiếp theo lời chúc mừng cảm tạ thấm đượm nghĩa tình của ông
chủ tịch Ban hành giáo Cây Vông, cha Benoit đã đáp từ với những
lời nói mộc mạc chân tình xen lẫn dí dỏm, có lẽ ngài muốn che
giấu những giọt nước mắt rưng rưng sắp rơi trong một buổi lễ ấm
cúng chan hòa yêu thương như thế này. 

Trước khi tiến hành bữa tiệc mừng, hai Đức Cha địa phận đã mở
sâm banh chúc mừng cha Benoit. Những tiếng vỗ tay rào rào của
trên 500 khách mời như muốn làm vỡ cả nhà xứ Cây Vông. Được
biết toàn bộ chi phí cho lễ Kim Khánh này là hồng ân của Đức giám
mục địa phận Nha Trang và giáo xứ Cây Vông. Chính cha Benoit
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cũng không ngờ có một ngày như thế này. 
Được biết Cha Benoit Nguyễn Công Phú thụ phong linh mục tại

Paris ngày 29/6/1959. Ngài về Việt Nam năm 1964 và đã kinh qua
các chức vụ trong giáo phận như giáo sư kiêm quản lý Tiểu chủng
viện Sao Biển Nha Trang, phụ trách các chủng sinh du học tại
trường Thiên Hựu Huế, linh mục chánh xứ tại các giáo xứ Dục Mỹ,
Ba Ngòi, Võ Đắt… và sau cùng là Cây Vông. Do tình trạng sức khỏe,
ngài được Đức Cha địa phận cho phép nghỉ dưỡng ở nhà an dưỡng
linh mục tại Hòn Chồng gần ba năm nay. 

Năm mươi năm linh mục của ngài là 50 năm quên mình, khiêm
tốn, hi sinh phục vụ dân Chúa, 50 năm xây dựng từ thánh đường
cho đến trường học và phòng giáo lý. Thánh đường bề thế và hoành
tráng của giáo xứ Cây Vông là một trong số những thánh đường
nhất nhì của giáo phận Nha Trang, công trình này là công sức của
cha Benoit và giáo dân Cây Vông. 

Cầu chúc cho cha mãi mãi là linh mục của Chúa Kitô. 
Kim Ngân SB59

6. Họp mặt hằng năm Cựu Sao Biển SGPC
Đánh dấu 10 năm anh em Sàigòn & Phụ cận gặp gỡ, và 10 năm

tập san Tâm Tư Sao Biển phát hành,  cuộc họp hằng năm 2009 sẽ
được tổ chức đặc biệt:

Tại nhà anh Nguyễn Hữu Hoàng, số 4242 Phước Tân, phường
Tân Hưng, thị xã Bà Rịa.

Thời gian: từ 8 giờ 30 đến 15 giờ ngày 12/7/2009.
Rất mong anh em trong vùng về tham dự đông đủ và hân hạnh

được đón tiếp anh em cựu Sao Biển từ khắp nơi đến chung vui.
Ant.Nguyễn Hữu Hoàng SB60
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Lời tạ

- Như thường lệ, TTSB 2010 sẽ phát hành vào dịp gặp mặt (hè
năm 2010) của anh em cựu Sao Biển vùng SGPC.

Chủ đề : tự do
Rất mong đón nhận được bài vở, hình ảnh của anh em cựu Sao

Biển, các mẹ bề trên và các SBC khắp nơi. Quí anh em có thể viết
dưới nhiều thể loại: thơ, văn, bút ký, hồi ký, tường thuật, phóng sự,
truyện ngắn… và gởi về nhóm thực hiện TTSB:
nguyenvansb@gmail.com hoặc congkhanh05@gmail.com.

- TTSB 2009 (số 12) xin chân thành cám ơn anh Nguyễn Long
Định 61, anh Nguyễn Trọng Tôn 60, anh cựu trưởng ban tổ chức
HNSB 08, anh Trần Văn Quý 65 và 2 người anh em (xin được dấu
tên) đã giúp chúng tôi hoàn thành tập san này.

Hẹn ở TTSB 2010
Nhóm thực hiện TTSB 2009
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P.S.: Có nhiều anh em thắc mắc là TTSB năm 2008 không phát hành
như đã thông báo trong TTSB 2007, nhất là sau HNSB 2008, nhiều anh
em mong có TTSB  để xem những tin tức nóng hổi. Không ra được cũng
có nhiều lý do mà lý do lớn nhất của nhóm thực hiện là không có thời giờ
vì trong năm 2008, anh em trong nhóm thưc hiện TTSB đã được BTC
HNSB 08 giao nhiều công việc khá nặng nề và đã hy sinh nhiều tháng trời
để làm tập album “½ thề kỷ SB qua ảnh”, “tập nhạc Sao Biển ca”, thiết kể
khuôn viên hội ngộ, phòng triển lãm tại Đại chủng viện Sao Biển…

TTSB mong chờ một BDD chung đại diện cho toàn thể anh em
cựu chủng sinh TCV SB.

Hẹn TTSB 2010
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