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Vừa qua Tâm Tư Sao Biển 2021 (TTSB) có nhận 
được 58 bài của anh em hưởng ứng lời kêu gọi 

TTSB số mới năm nay, trong đó thơ có 19 bài, ba bài 
nhạc, và các bài còn lại thuộc đủ thế loại. Cụm dành 
cho 60, 55 và 50 năm lớp SB1961, SB1966 và SB1971 
gồm khoảng tám bài. Tám cái khí quyển của bài đã 
dựng lại một thời ‘chỉ biết chăm lo’ học hành, vui cái 
vui của một thiếu thời, v.v.

Ngoài ra còn một số bài tưởng nhớ người anh 
em vừa mới qua đời Đặng Anh Thạch SB64, một số 
bài suy niệm và bài giải trí mùa giản cách do anh 
Nguyễn Kim Ngân SB59 chuyển ngữ, giúp anh em 
có của ăn đàng. TTSB 2021 cũng không đứng ngoài 
tâm tư của người dân thế giới về mùa dịch giãn cách. 
NS Vi Nam kịp thời có một bài ballade Thương quá 
Sài Gòn, kể chuyện Sài Gòn trong suốt mấy tháng 
‘phong thành’. Sài Gòn đã xất bất xang bang như 
thế nào. Rồi những giọt cam lồ của người anh chị 
em ngoài Sài Gòn đã kịp tưới táp xuống. Những tấm 
lòng thương quá Sài Gòn thật không thể kể cho bằng 
hết. Cầu Chúa trả công bội hậu cho anh chị em chúng 

ANH EM TA VỀ...
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con. Xin Chúa cũng giúp đưa những anh chị chúng 
con không may bị tổn thất bởi cơn đại dịch - như một 
thử thách nặng nề quá mức từ trước tới nay - về cùng 
hưởng thánh nhan Chúa...

Phần nghiên cứu trong tập TTSB 2021, giúp cho 
anh em có cái nhìn mở mang, bao giờ cũng là thế 
mạnh của anh Nguyễn Văn Nghệ SB74. Các bài 
nghiên cứu của anh có một giá trị nhứt định về mặt 
văn hóa xưa của người Việt.

Những sai sót là không thể thiếu được. Hoan 
nghênh những ai phát hiện và xin vui lòng báo lại 
cho chúng tôi để có thể đính chính trên bản online 
TTSB 2021.

Mong được đồng hành của anh chị em tiếp tục về 
hướng tương lai...

GÓP MẶT TRONG SỐ NÀY
Vũ Thành An • Hồng Bảo SB72 • Hoàng Châu 

SB60 • Nguyễn Văn Độ SB61 • Văn Đại Điền SB60 • Trần 
Thế Huy SB72 • Nguyễn Thế Hùng SB62 • Huỳnh Thế Hy 
SB71 • Fr. Robert P. Imbelli • Công Khanh SB67 • Ngọc Khánh 
SB69-70 • Tri Lê • Cha Dwight Longenecker • Brad Miner • Vi 
Nam SB65 • Hạt Sương Nguyên Vi Nam SB65 • Hoàng 
Công Nga • Nguyễn Kim Ngân SB59 • Nguyễn Đình Nghi 
SB67 • Nguyễn Văn Nghệ SB74 • Tâm Ngọc • Hoàng 
Thanh SB61 • Nguyễn Văn Thể SB69-70 • Trần Khởi Thức 
SB67 • Châu Tuấn • Trăng Thập Tự • Pierre Nguyễn Quang Vinh 
SB61 • Nguyễn Trọng Vinh SB71 • Ngữ Yên SB67
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BỨC TRANH MẸ MARIA ĐƯỢC 
CẮN CỌ BẰNG RĂNG ĐỂ VẼ 

lTrần Khởi Thức SB67

Nghệ sĩ người Iran Hossein Nuri với bức tranh vẽ 
Mẹ Maria đã gây sửng sốt cho những người Kitô 

giáo ở Lebanon, theo tờ Tehran Times đưa tin hôm 
5/4/2010.

Dân Sao Biển ai nấy đều quen với bài hát Mẹ triển 
dương của cha Vinh Hạnh và qua bài hát đều nghe 
biết đến xứ ‘Libanô’: “Mẹ triển dương như cây hương 
nam trên núi Libanô, như cây trắc bá trên đồi Sion”.1 
Lebanon chính là Libanô, quốc gia Tây Á giáp với 
Syria về phía bắc và phía đông, Israel về phía nam 
và Cyprus về phía tây ngăn cách bởi Địa Trung Hải.

Câu chuyện ảnh bìa: 

1. Mẹ triển dương như cây hương nam trên núi Libanô, như cây trắc bá trên 
đồi Sion. Mẹ đứng cao như cây thiên tuế xứ Cades, như vườn hồng Giêricô. Mẹ 
triển dương như cây Ôliva thơm tho ngoài đồng, như cây tiêu-huyền-mộc bên 
suối nước công viên. Mẹ tỏa hương thơm ngát, như cây quế, như trầm hương. 
Cao quý và dịu êm như mộc dược cung tiến. Ôi Maria!
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Điều đáng sửng sốt đối với họ là cách họa sĩ đã tạo 
ra tác phẩm nghệ thuật của ông.

Nuri năm đó 56 tuổi, bắt đầu các chiến dịch văn 
hóa của ông chống lại chế độ vào tuổi thành niên và 
bị bắt giữ bởi SAVAK (Tổ chức Tình báo và an ninh 
quốc gia do cơ quan an ninh tình báo nội vụ của Shah 
do Iran thành lập).

Ông ta bị tra tấn tàn bạo trong thời gian bị giam 
giữ trong nhà tù, khiến ông bị chấn thương tủy sống. 

Bức họa Đức Mẹ Maria được Hossein Nuri ngậm cọ vẽ được 
nhiều người ưa thích và sửng sờ do cách vẽ.
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Tay và chân của ông bị mất cảm giác và ông phải vật 
lộn với những cơn đau ở thận, phổi và thanh quản.

Tuy nhiên ông dùng răng cầm cọ và bắt đầu vẽ 
với sự giúp đỡ của người vợ Nadia Maftuni. Cuộc 
triển lãm tranh của ông kéo 
dài từ ngày 17/3 đến 4/4 tại 
các địa điểm khác nhau ở Bei-
rut, thủ đô Lebanon. Sự kiện 
nghệ thuật này được các nghệ 
sĩ, sinh viên nghệ thuật và đặc 
biệt là những người theo Kitô 
giáo đón nhận nồng nhiệt.

“Các cuộc triển lãm của tôi ở 
Lebanon thu hút nhiều khách 
xem tranh hơn so với cac nước khác như Pháp, Đức, 
Algeria và Trung Quốc,” hãng tin IRNA của Iran dẫn 
lại lời Nuri nói với sự tâm đắc của ông.

“Họ thích bức họa Mẹ Maria mà tôi đã vẽ để 
hưởng ứng bộ phim hoạt hình chống Hồi giáo của 
Đan Mạch,” ông nhận xét. Nuri đã vẽ xong bức tranh 
trong vài ngày trước Đại sứ quán Đan Mạch ở Teh-
ran, thủ đô Iran với cọ ngậm trong miệng, trước sự 
sửng sốt của khách xem tranh.

Cuộc đời Hossein Nuri
Hossein Nuri, sinh năm 1954 tại Mashhad, là một 

họa sĩ, nhà viết kịch và nhà làm phim người Iran. 
Ông mất cha từ năm lên 3 và sống với mẹ. Ngay từ 
những ngày còn học tiểu học ông đã thích hội họa. 

“Họ thích bức 
họa Mẹ Maria 
mà tôi đã vẽ 
để hưởng ứng 
bộ phim hoạt 
hình chống Hồi 
giáo của Đan 
Mạch.”
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Tốt nghiệp tiểu học ở Mashhad, ông giành được học 
bổng vào trường Kỹ nghệ Farah ở Tehran.

Năm 1972, Nuri viết một vở kịch châm biếm chính 
trị chỉ trích hệ thống bảo vệ nhân quyền. Vài phút 
sau khi được trình diễn, vở kịch bị lực lượng quân 
đội có mặt tại trường giải tán. Nuri bị tra tấn dã man 
và sau một loạt tra tấn khắc nghiệt, ông bị tê liệt tay 
chân và sức khỏe nội tạng của ông bắt đầu xấu đi. 
Ông ấy đã được đưa đến bệnh viện trong khi vẫn 
đang bị kiểm soát. Cuối cùng, do cơ thể bị thiệt hại 
nghiêm trọng, SAVAK thả lỏng Nuri và ông ta trốn 
đến sống với bạn bè. Nuri tiếp tục vẽ tranh bằng cách 
ngậm cọ và phải ngồi trên xe lăn.

Sau cuộc cách mạng, Nuri lại quyết định viết kịch 
và dàn dựng chúng ở các thành phố khác nhau. 

Sự nghiệp văn hóa
Sự nghiệp sân khấu của Nuri được hồi sinh sau 

cuộc cách mạng và nó không bao giờ là thứ yếu so 
với sự nghiệp hội họa của ông. Trong những năm 80 
và 90, ông đã viết và dàn dựng một số vở kịch từng 
đoạt giải thưởng bao gồm The Purgatory Stop, The 
Crimson Robe, The Last Festival, The Circus, The Compa-
ny, The Wayfarer, Sweetheart và Intuition. Là một nhân 
vật nổi tiếng trong lịch sử sân khấu Iran, một nhà hát 
ở thành phố Mashhad, một trong những sân khấu 
kịch của Iran, được đặt theo tên ông là Nhà hát Ustad 
Hossein Nuri.

Ian Linden, Giáo sư Nghiên cứu Tôn giáo tại Đại 
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học SOAS ở London, người giảng dạy về mối quan 
hệ Kitô giáo-Hồi giáo, kể lại một câu chuyện thời ông 
ở Tehran: “Khi có một cuộc biểu tình trước Đại sứ 
quán Đan Mạch để phản đối những bức tranh biếm 

Bức tranh Đức Mẹ Maria do Hossein Nuri vẽ bằng miệng. Ảnh: T.L.
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họa tiêu cực về Nhà tiên tri Muhammad, một nghệ sĩ, 
người đã mất khả năng sử dụng cả hai cánh tay, đã 
xoay sở trong khi răng cắn chiếc cọ sơn, để tạo ra một 
bức tranh tuyệt đẹp về Đức Mẹ Maria. Ông ấy trưng 
bày hình ảnh và hỏi một câu hỏi: ‘Đây là đức tin của 
chúng tôi. Đức tin của bạn là gì?’”

Hội họa theo quan niệm Nuri
Trung tâm Văn hóa Iran tại Paris VI đã đón tiếp 

một nghệ sĩ không điển hình, nhà thơ, họa sĩ và kịch 
tác gia trong hai tuần lễ ngắn ngủi. Nuri bắt đầu vẽ từ 
năm lên 7 đến lúc đem tranh đi triển lãm các nơi đã 
ngoại ngũ tuần. Ông trông già trước tuổi do những 
năm tháng tù đày dưới chế độ độc tài của Shah Mu-
hammad Riza Pahlevi.  

Hossein Nuri nói: “Cho đến năm 17 tuổi, tôi đã làm 
việc như bao người khác,“ Tôi chơi kèn, tôi tập thể 
dục dụng cụ. Tôi đã vô địch trong môn thể thao này. 
Tôi cũng đang viết cho nhà hát, chuẩn bị một vở kịch 
về nhân quyền. SAVAK bắt tôi, tôi bị tra tấn trong 
tù, thường xuyên bị đánh vào lưng, cổ bằng gậy gộc, 
dùng hóa chất tiêm vào máu. Tôi được trả tự do sau 
gần bốn năm là nhờ những tên ‘đồ tể’ nghĩ rằng tôi sẽ 
chết nhanh chóng. Tôi đã không trở về với gia đình, 
tôi sống với bạn bè, ẩn trong một căn phòng ở phía 
sau một cửa hàng. Để giữ cho mình bận rộn, tôi đã 
vẽ”.

Hossein Nuri sống sót sau cuộc tra tấn nhưng kỹ 
năng vận động của ông ấy bị ảnh hưởng nghiêm 
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trọng: ông không còn đi lại và không thể cầm cọ bằng 
các ngón tay nữa. Ông định cư ở một vùng giáp giới 
với Afghanistan, vẽ và vẽ tranh bằng miệng trước 
mặt du khách. Hôm trong triển lãm ông thì thầm, 
bằng một giọng gần như không nghe được: “Lúc 
đầu, tôi cố gắng cầm cọ trên tay nhưng nó thường bị 
rơi và tôi nhặt nó lên bằng miệng. Tôi đã học như thế, 
theo bản năng, tự nhiên. Tôi nhận ra rằng tôi đang vẽ 
bằng miệng với một cái hàm đau đớn!” Kể từ đó, ông 
đã cho ra đời rất nhiều tác phẩm, thường là khổ lớn.

Hossein Nuri tung tẩy nhiều trên sự sống động 
và bão hòa của màu sắc, sẵn sàng chống lại những 
công đoạn bổ sung: “Đó là một sức mạnh bên trong 
điều khiển tôi. Tôi đặt màu lên một tấm voan trắng, 
tạo thành một tập hợp, sau đó tôi đặt một tấm voan 
khác có cùng kích thước. Sau đó, tôi phân phối màu 
sắc bằng cách dùng mu bàn tay quét các bức tranh. 
Đôi khi những sáng tạo tự phát của tôi xuất hiện 
trong vòng vài phút. Đôi khi phải mất cả một năm 
làm việc”. Một số bức tranh sau đó được điều chỉnh 
bằng cọ, theo một cách tiếp cận tượng hình hơn. 
Những bức khác vẫn mang tính trừu tượng, với 
hiệu ứng phản chiếu tập trung sự chú ý của người 
xem vào những gì họ cảm nhận được ở trung tâm 
của tác phẩm.

Hossein Nuri hiện giảng dạy tại Đại học Tehran. 
Ông ấy muốn phổ biến kỹ thuật và tác phẩm của mình 
ở châu Âu. Ông ấy đôi khi làm việc với những người 
khuyết tật, ngay cả khi ông ấy không tưởng tượng 
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có thể tạo ra một trường học cụ thể, một ý tưởng mà 
ông ấy đã thu thập được trong thời gian ở Pháp và 
rằng ông ấy hy vọng sẽ thực hiện với sự đồng ý của 
giới thẩm quyền văn hóa Iran. “Tôi muốn có một mối 
quan hệ yêu thương, ấm áp với mọi người. Tôi không 
LBT:nghĩ nhiều đến việc bán tác phẩm của mình, tôi 
thích triển lãm và gặp gỡ hơn”. Ông ấy đi du lịch 
cùng vợ, tiến sĩ triết học, họa sĩ và nhà thơ. “Chúng 
tôi gặp nhau ở trường đại học, chúng tôi công bố tình 
yêu của mình và kết hôn bằng thơ”... Phải mất 7 năm 
sau thì vợ chồng ông mới chấp nhận cuộc hôn nhân 
này: “Chúng tôi đã đến gặp bên vợ và tôi đã hôn tay 
ông bà để cảm ơn họ đã cho ra đời một cô con gái 
xinh đẹp”. Vợ chồng ông có hai con trai; Abolfazl 
Nuri và Mahmoud Nuri.

Hossein Nuri tự cho mình là người tự do và hạnh 
phúc ở Cộng hòa Hồi giáo Iran: “Tôi muốn tiếp tục 
vẽ tranh, viết cho nhà hát bằng một ngôn ngữ phổ 
thông. Với tôi, hội họa giống như hơi thở”...W

Tổng hợp từ: 
1) Iranian painting of Saint Mary surprises Lebanese, 

https://www.tehrantimes.com/news/216608/Iranian-paint-
ing-of-Saint-Mary-surprises-Lebanese.

2) Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Hossein_Nuri
3) La peinture selon Nuri, 22octobre 2004, http://www.ya-

nous.com/pratique/culture/culture041022.html.
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bá trên đo� i

E‹

Si

D

on.

D7

-

G
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cây que� như

tra�m

A7

hương

D

Cao

G
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lVũ Thành An
+ Chuyện về Phó tế nhạc sĩ Vũ Thành An

Năm 2007, linh mục Antôn được điều về Giáo xứ 
Hội An. Một trong những mối bận tâm là làm 

sao có phương tiện giúp người già neo đơn, khuyết 
tật như đã từng làm ở Đà Nẵng với Hội Vinh Sơn tại 
Giáo xứ Chính Tòa, Thanh Bình.

May quá, tại giáo xứ Hội An, không lớn lắm đã có 
mười mấy cụ nhận 10 ký gạo mỗi tháng do tổ chức 
Teresa Charities nào đó giúp. Quá tốt.

Ít lâu sau mới biết tổ chức này có trụ sở tại Hoa Kỳ 
và do nhạc sĩ Vũ Thành An thành lập. Vũ Thành An, 
tác giả các Bài ca không tên nổi tiếng ở Miền Nam trước 
tháng 4 năm 1975 à? Ông là người Công giáo? Một phó 
tế! Hình như ông đâu phải là Công giáo đạo dòng.

Vài năm sau, Vũ Thành An về Huế gặp gỡ nhóm 
từ thiện, nhóm Hội An cũng được mời tham dự.

BÀI KHÔNG TÊN, GIỜ ĐÃ CÓ CÓ 
TÊN… KÍNH MỪNG MARIA



[22] • TÂM TƯ SAO BIỂN 2021

Trong buổi gặp gỡ hôm ấy, lần đầu tiên gặp được 
vị phó tế và được nghe câu chuyện trở về với Chúa, 
thật xúc động. Tất cả bắt đầu với kinh Kính Mừng 
Maria.

Phó tế An kể lại, trước 1975, cuộc đời như diều gặp 
gió, phơi phới. Sau 1975, thảm kịch, trong trại cải tạo, 
lại bị bệnh mất ngủ hành hạ. Một đêm lắng nghe các 
bạn Công giáo bên cạnh nói chuyện. Một anh nói: 
khó ngủ, mình đọc ba kinh Kính mừng, là ngủ ngay.

Kinh Kính Mừng, tuy chưa biết đạo, nhưng An 
nhớ, vì lỡ yêu một cô bạn gái Công giáo, cô nắn nót 
viết và yêu cầu học thuộc lòng.

Đêm đó, trại viên Vũ Thành An thử đọc và ngủ 
được… tiếp theo cũng thế. Khởi đầu của một sự 
trở về.

Trong tháng Mân Côi 2015, linh mục Antôn định 
gửi đến bạn bè câu chuyện này, thực hư ra sao, may 
mắn tìm gặp bài viết do chính phó tế kể lại: 

Tôi được cứu từ đáy vực sâu
Từ khi có trí khôn tôi vẫn luôn thao thức với câu 

hỏi :”Mình ở cuộc đời này để làm gì?” Những bài 
giảng tại học đường đã không trả lời thoả đáng. Rồi 
cũng như bao người khác tôi lớn lên theo những cuốn 
hút thông thường.

Cuốn hút đầu tiên là tình yêu đôi lứa. Tôi đã say 
đắm trong các cuộc tình đến nỗi xao lãng cả việc học 
hành. Sau những lãng mạn lúc đầu, các cuộc tình đó 
đã đem lại cho tôi nhiều đau khổ.

Cuốn hút thứ hai là danh vọng. Tôi đã cố ngoi lên 
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để tìm một chỗ đứng trong xã hội. Tôi cũng đã lên 
một chỗ tương đối thật đấy, nhưng tôi đã không tìm 
được hạnh phúc tôi mong tưởng, có khi chính vì cái 
hư danh ấy đôi lúc lại còn làm tôi đau đớn tận sâu 
thẳm trái tim.

Năm 1975, tôi đã cùng hàng triệu người khác bị 
đưa đi cải tạo. Tôi đã khốn đốn trong các trại giam 
tại Bắc Việt. Một trong những khốn khổ mà tôi phải 
chịu là chứng mất ngủ. Đây là hậu quả của những 
bất toàn về cả tâm sinh lý cộng thêm sự nghiền xay 
của hoàn cảnh.

Từng đêm dài tôi đã thức trắng, sức khoẻ dần dần 
yếu đi, không có thuốc để chữa chạy. Tình trạng này 
kéo dài cả năm trời, từ đầu năm 1980 đến 1981. Một 
buổi tối kia đa số anh em trong phòng đã say ngủ, 
tôi nghe hai anh nói truyện vớí nhau, chỉ cách chỗ tôi 
nằm chừng hai thước. Tôi nghe anh Nguyễn Văn Lai 
nói: “Khi nào tôi khó ngủ tôi chỉ cầu nguyện bằng 
cách đọc vài kinh Kính Mừng là ngủ được ngay.”

Ai bị bệnh nghe nói thuốc nào hay cũng muốn thử.
Mặc dù lúc ấy chưa có đạo nhưng bài kinh Kính 

Mừng tôi đã biết.
Năm 17 tuổi tôi có một ngưòi bạn gái, lúc đó sự 

liên lạc giữa chúng tôi là những trang thư và những 
buổi hẹn hò trong sân nhà thờ. Gặp chỉ để nói với 
nhau đôi câu. Một hôm bàn tay rất đẹp trinh trắng 
của Uyên đã trao tôi trang giấy có ghi bài kinh Kính 
Mừng với nét chữ thật nắn nót. Uyên bảo tôi học 
thuộc đi, và tôi đã thuộc.
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Cuối năm đó tôi thi rớt. Không những gia đình 
tôi không cho... đi chơi tự do nữa mà chính tôi cũng 
tự nhủ phải quyết chí trở lại việc học hành. Lúc tôi 
gặp Uyên là tôi được ở riêng. Sau khi thi rớt tôi dọn 
về ở với gia đình. Cộng thêm 
sự ngăn cản của gia đình Uyên, 
chúng tôi đã không gặp nhau 
nữa. Cho đến bây giờ tôi cũng 
không biết Uyên ở đâu. Uyên 
đã xa nhưng Kinh Kính Mừng 
ở lại.

Nghe anh Lai nói xong, tôi 
nhớ tới Uyên, tôi nhẩm lại kinh 
Kính Mừng. Và dêm đó tôi ngủ 
một giấc say cho đến sáng. 

Tôi mừng lắm, liên tiếp cả 
tuần sau tôi ngủ được. Tôi cảm 
thấy đã đưọc chữa cả bệnh mất ngủ mà còn đưọc 
mạnh về tâm lý nữa. Tôi đã vui và hy vọng trở lại. 
Hình như u ám không còn phủ lên tôi như trước.

Sau đó tôi đã ngủ được khoảng một tuần lễ liên 
tiếp. Một buổi sáng thức giậy, nhìn qua cửa sổ phòng 
giam thấy nắng xuân vàng ấm chiếu trên luống rau 
cải xanh các bạn trồng ngoài sân, tự nhiên tôi nói với 
bố Vũ Công Định nằm bên cạnh:

- Bố Định ơi, chắc là con theo đạo Chúa quá!
Bố Định là người ít nói. Bố chỉ cười. Bố không có 

đạo, tôi nhớ có hỏi bố là bố có biết ai là con cái Chúa 
không để con hỏi thăm, bố Định trả lời là có cụ Mân 

Lúc tôi gặp 
Uyên là tôi được 
ở riêng. Sau 
khi thi rớt tôi 
dọn về ở với gia 
đình... Cho đến 
bây giờ tôi cũng 
không biết Uyên 
ở đâu. Uyên đã 
xa nhưng Kinh 
Kính Mừng ở lại.
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đấy. Tôi đến hỏi cụ Mân, nguyên Thượng Nghị Sỹ, 
lúc đó ở cùng phòng 1 trại Hà Tây với tôi. Sau đó anh 
em con cái Chúa đến hỏi tôi nhiệt tình lắm.

Món quà đầu tiên sau khi tôi cầu cứu Đức Mẹ là 
bệnh mất ngủ đã không còn hành hạ tôi nữa. Sau đó 
anh em đạo Thiên Chúa đã cho tôi tình thân ái. Tôi 
đã được anh em cho tôi tình thương yêu mà trước đó 
tôi không có. Các anh đã hướng dẫn Đạo cho tôi để 
chờ ngày rửa tội.

Rồi đến gần ngày ấn định, tôi đã xin ngưng lại. Tôi 
cảm thấy chưa sẵn sàng về tâm lý, hơn nữa tôi sợ. Tôi 
sợ nếu cán bộ biết được sẽ ra sao đây?

Trong suốt một tháng sau đó tôi thao thức rất nhiều 
và tôi chắc rằng anh em cũng cầu nguyện nhiều.

Tôi ngưng lại việc rửa tội, ít tiếp xúc với anh em 
nhưng bắt đầu sáng tác. Bài đầu tiên là bài: Cha Là 
Ngôi Trời Có Thật, sau đó là các bài: Mẹ Ơi Cứu Con Ra 
Khỏi Nơi Này, Hãy Nhìn Lên Trời Cao.

Sau hơn một tháng suy gẫm tôi đã vượt qua được 
trở ngại tâm lý: Biết bao nhiêu người tài giỏi của 
nhân loại đã quỳ gối trước Chúa Ki Tô huống chi tôi?

Về nỗi sợ hãi cộng sản: tôi còn gì nữa mà tiếc nuối. 
Nếu có phải vì theo Chúa mà bị kỷ luật thì phước 
hạnh biết bao, như khi xưa Chúa đã giảng trên núi 
trong Tám Mối Phúc Thật. Vậy thì nếu cộng sản biết 
tôi theo đạo mà có cùm gông, thậm chí giam tôi mãi 
tôi cũng vui lòng cam chịu. Và từ đó tôi đã quyết tâm 
theo Chúa. Tôi đã xin anh em định lại ngày rửa tội 
là ngày 19 tháng 3 năm 1981. Trước ngày rửa tội tôi 
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đã hồi hộp như cô dâu sắp tới ngày cưới. Anh em thì 
thầm bàn tính sắp đặt.

Một buổi chiều kia, lúc nói truyện với một người 
bạn tôi đã ước ao:

- Nếu như khi dội nước xong mà đèn bật sáng thì 
hay biết mấy!

Ở trại Hà tây có điện, cứ chập tối thì đèn được cán 
bộ trực trại bật sáng lên, giờ giấc lúc sớm lúc muộn 
thất thường.

Buổi tối hôm đã định, khi trời còn sáng đã có tiếng 
kẻng nhập buồng. Khi nhập buồng xong, cán bộ khoá 
cửa thì trời đã nhá nhem tối. Anh em chúng tôi hẹn 
nhau trước, lặng lẽ chuẩn bị cho lễ rửa tội. Hai ngọn 
đèn dầu được thắp lên ở góc trong cùng - tầng trên 
- chỗ nằm liền nhau của các anh Nguyễn Vạn Hùng 
(hiện cộng tác với báo Thời Luận) và anh Nguyễn 
Văn Độ (đã mất khi sang tới Hoa Kỳ).

Buổi lễ diễn ra nghiêm trang. Hình như cả phòng 
đều biết, nên đã giữ yên lặng khác thường . Khi bác 
Nguyễn Thành Tiên vừa dội nước vừa đọc: “Tôi rửa 
anh nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Chừng 
một hai giây sau thì đèn chớp hai lần rồi bật sáng 
hẳn! Sự việc đã xảy ra đứng như tôi ước ao.

Chúa đã tặng tôi món quà đầu tiên để nâng đỡ tinh 
thần yếu đuối của tôi. Khi tôi kể lại ước ao nhỏ bé đã 
được Chúa nhậm lời thì tất cả anh em hiện diện đều 
ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa. Ngay sau đó chúng 
tôi đã chia nhau mỗi người một chén chè nhỏ mà anh 
Nguyễn Vạn Hùng đã chuẩn bị sẵn, tôi đã hát ngay 
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cho anh em nghe bốn bài Thánh ca tôi đã làm những 
ngày trước đó.

Sau khi được rửa tội tôi đã chìm đắm trong một 
hạnh phúc tuyệt vời không thể diễn tả được. Tôi chưa 
bao giờ có được niềm hân hoan đó. Trong hoàn cảnh 
khốn khổ, thiếu thốn nhất tôi đã được một cảm giác 
thật lạ lùng, khó thể nào hiểu nổi nếu không có đức 
tin. Tâm hồn tôi như được nâng cao lên. Sự đau khổ 
biến mất mà chỉ còn niềm vui… niềm vui… Chừng 
bảy ngày sau tôi trở lại bình thường.

Từ lúc đó tôi sáng tác nhiều bài Thánh Ca, cũng 
như những bài Nhân Bản kêu gọi tình người. Tôi đã 
cố gắng học thuộc cũng như nhờ anh em khác học 
thuộc để hy vọng một ngày nào được thả ra sẽ đem 
phổ biến rộng rãi truyền bá Đức Tin. Một khi đã sáng 

Vũ Thành An, Sài Gòn, tháng 8/2017. Ảnh: T.L.
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tác thì không thể giữ kín trong lòng được, nên tôi đã 
hát cho một số các bạn nghe và chắc chắn cũng bị 
theo dõi. Tôi đã cố gắng không để lại một dấu vết gì 
để có thể làm bằng chứng… buộc tội. Tất cả những 
bài hát đã được giữ trong tim óc chúng tôi.

Một hôm cán bộ T… là cán bộ quản giáo đội Văn 
Nghệ nơi tôi ở ghé tai tôi nói nhỏ:

- Anh sáng tác Thánh Ca phải không? Coi chừng 
đem dấu ngay đi, cán bộ an ninh biết là cùm đấy!

Việc cán bộ T… không những không bắt tội tôi mà 
còn chỉ đường cho tôi chạy, đó 
cũng là nhờ ơn Chúa. Xin cảm 
tạ Chúa và xin Chúa gia ân cho 
cán bộ tốt bụng này.

Kể từ ngày có Chúa tôi đã 
sống hạnh phúc trong ân ng-
hĩa Chúa. Tình yêu Chúa luôn 
hiện diện quanh tôi qua những 
cử chỉ thân ái và tình bằng hữu 
thân thiết của anh em con cái 
Chúa. Chúa đã làm cho tôi 
nhiều điều kỳ diệu, đáng lẽ tôi 
phải chết nhưng đã được cứu 
sống. Trước hết Chúa đã cho 
tôi sống lại trong linh hồn, từ niềm tuyệt vọng Chúa 
đã cho tôi hy vọng, cho tôi biết thống hối tội lỗi của 
mình, cho tôi biết khiêm nhường, biết yêu thương 
anh em hơn, biết vui lòng chịu đựng những khó khăn 
trong cuộc sống, biết vác Thánh Giá hàng ngày theo 

Kể từ ngày có 
Chúa tôi đã 
sống hạnh phúc 
trong ân nghĩa 
Chúa. Tình yêu 
Chúa luôn hiện 
diện quanh tôi 
qua những cử 
chỉ thân ái và 
tình bằng hữu 
thân thiết của 
anh em con cái 
Chúa. 
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chân Chúa, chờ ngày hưởng phúc trên trời.
Tôi đã được Chúa cứu vớt, tôi xin nguyện trọn đời 

theo Chúa.
P.S. 
Cuộc đời của nhạc sĩ Vũ Thành An đã hoàn toàn 

thay đổi nhờ Kinh Kính Mừng. Hiện nay tổ chức Te-
resa Charities phát triển mạnh giúp đỡ người già, 
neo đơn nhiều nơi trên thế giới. Nhạc sĩ mong dùng 
thời gian còn lại mang lại hạnh phúc cho người khác. 
Trong một bài phỏng vấn của Tử Văn đăng trên Giáo 
dục Việt Nam ngày 23/12/2014,1 nhạc sĩ chia sẻ: “Khi 
nhận thức rõ về thân phận của mình sau khi đã trải 
qua đau khổ từ nhiều phía, tôi muốn dùng thời gian 
còn lại để đem lại hạnh phúc cho người khác. Tôi tạ 
ơn Trời đã cho tôi biết một việc làm nhỏ nhoi nhưng 
nhiều ý nghĩa là miếng cơm hàng ngày cho các cụ 
già không thể tự đi làm để nuôi thân. Rất may là đã 
có nhiều người hưởng ứng tiếp tay. Tôi đã tự nguyện 
ngưng hát và sáng tác Nhạc Tình Đôi Lứa từ năm 
1995 để toàn tâm toàn ý dâng hiến đời mình cho việc 
phục vụ và giúp đỡ các cụ già”.

Bài ca không tên ngày nào nay đã có tên Bài ca 
Kính mừng Maria.

Mong mọi người qua chứng từ của Phó tế nhạc sĩ 
Vũ Thành An cũng sẽ quý mến và sống với kinh Kính 
Mừng Maria.

“Này em hỡi!
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó



[30] • TÂM TƯ SAO BIỂN 2021

Sẽ đưa em sang đâu?”
(Bài không tên cuối cùng)
Không đến với Thiên Chúa và Mẹ Maria… thì đi 

đâu… trong giờ lâm tử?
(Rất nhớ anh Độ và gia đình thân yêu NL mà phó 

tế VTA nhắc đến trong bài viết.)W
An Ngãi 5/10/2015.

Cố LM. Antôn Nguyễn Trường Thăng
Chú thích
http://giaoduc.net.vn/.../Cha-de-nhung-Bai-

hat-khong-ten.... 23/12/14 
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Đường vào núi sủng nước mưa
Cơn hen khiến phải thở ra hít vào
Khò khè tiếng rít hanh hao
Tường vy nhiều đóa nở chào ven kinh
Gió đông vờn liễu giao tình
Tiếng ca không ngủ góp hình thanh 
vui
Lão Đam ngồi đó rung đùi
Đọc câu sấm ký sần sùi phận ta
Thì em cũng đã quan hà
Thì ta vừa mới là đà éts tê1

Dưới kinh Lý Bạch trăng mê
Ngóc đầu lên bảo éts tê dữ dằn
Ta cười hở mấy cái răng
Trăng ông đã mẻ ôm răn đã thèm
Bạch cười đã rất hom hem
Tình phai nào chẳng luốc lem cả đời
Ừ mưa giông tới về thôi
Về nghe chăn chiếu rận khơi thiên 
đường

l Công Khanh SB67

1 ST, một loại rượu đế Sóc Trăng của nhà nông học Hồ Quang Cua làm.

GẶP BẠCH
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VIẾT VỀ LỚP 1971, 
50 NĂM TRƯỚC

l Hồng Bảo SB72

Thắm thoát nửa thế kỷ đã trôi qua… Trái dừa, trái 
chuối, trái banh ngỡ không liên quan gì đến nhau 

bỗng quyện chặt trong mớ ký ức nồng nàn như hơi thở 
buổi giao mùa. Thuở sống chung mang ít nhiều miễn 
cưỡng giờ bỗng ám ảnh như mối tình đầu định mệnh.

“Lính ban mai cai lính ban chiều”. Khẩu ngữ một 
thời khiến hai lớp kề nhau đâm ra khắc nhau và hai 
lớp cách nhau lại tỏ ra bênh vực nhau. Những ngày 
chập chững chủng viện, tôi cũng e dè với các bạn lớp 
1971 và dễ dàng thân thiện với mấy anh SB70. Sau 
này gặp lại khi ở tuổi xế chiều, chúng tôi xưng hô 
bằng huynh đệ cho có lớp lang chứ hồi đó lớp SB72 
chúng tôi chỉ gọi lớp SB70 trở lên bằng anh, còn với 
lớp SB71 thì: “Ê, có ngon chiều nay tao với mày ra bãi 
biển chơi tay đôi!” Tôi đã từng thách đấu với An thẹo như 
thế. Trong lớp tôi cũng có đến 4 thằng SB72… rớt lại: 
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Dao búa, Dũng noir, Dũng petit và Minh già hồ. 
An thẹo ngồi kế bên tôi trong phòng étude năm 

đầu tiên. An đá banh hay nhưng nhỏ con nên ở đội B 
của lớp SB71 chuyên thi đấu với đội A của lớp SB72. 
Tôi chơi thể thao kém nên không có cửa với An ngoài 
sân banh. An vẽ đẹp nên phụ trách vẽ cho tập san lớp 
1971, tôi phụ trách vẽ cho lớp 1972. Thằng lính mới tò 
mò dòm qua coi đàn anh làm ra sao để bắt chước, An 
lại lấy tay che lại. Trời đất, vẽ mà hắn cũng sợ mình 
copy! Thái độ đó khiến tôi gai mắt dẫn đến vụ thách 
đấu như trên. 

Ánh bù-loóng lại rất mực hiền lành, không hề ra vẻ đàn 
anh. Trên 2 phòng ngủ chú nhỏ chia cho 3 lớp nhỏ theo 
alphabet nhưng mỗi lớp tách ra thành 2 lớp A & B, vì vậy 
trên phòng ngủ tôi nằm gần Ánh bù-loóng và cách anh 
Chương SB70 một dãy. Ánh bắt chước anh Chương 
chải mái tóc ondulé và bày lại cho tôi. Sau khi vén mái 
một bên thật mượt, dùng cây lược để dọc từ trên đỉnh đầu 
kéo xuống một phát là có mái tóc dợn sóng ngay. Nhìn 2 
thằng chăm chút cho nhau mái tóc dợn sóng, thánh Bể tủm 
tỉm cười.  

Nhà thánh Bể kế bên nhà mợ tôi ở Thanh Hải. Hè 
về chúng tôi lại được cha Tạc kêu ra ngủ chủng viện 
để canh ăn trộm nên cũng khá thân thiết. Tuy nhiên, 
“thánh” không cùng nghịch với chúng tôi nên ít có kỷ 
niệm. Mùa hè ra chủng viện ngủ, chúng tôi được cha 
Tạc cho mượn bộ cờ vua, cờ đam, cờ cá ngựa và cờ tỉ 
phú để chơi. Địa điểm trú quân là hành lang bên dãy 
chú lớn mặt quay về biển. Thánh Bể không biết chơi 
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ăn gian nên thường… thua. Mỗi lần phát hiện tôi ăn 
gian là “thánh” đỏ mặt tía tai và bắt đầu… cà lăm! 

Nói đến việc ngủ hè ở đây phải nhắc đến Thọ lác. 
Sau khi chơi vài ván cờ cho có lệ, Thọ lác khèo tôi: 
“Đi ra biển chơi hông mậy?” Tôi ngây thơ cứ nghĩ ra biển 
chơi cho mát. Ai dè Thọ lác cầm đèn pin đi rảo rảo, ngang 
qua mấy chiếc thuyền úp, anh chàng bất ngờ bật đèn pin 
lên rọi vào. Thế là có màn hai anh chị lật đật túm quần áo 
bỏ chạy. Tôi quen Thọ lác từ hồi còn học tiểu học ở Lasan 
Vĩnh Phước. Thọ chỉ hơn tôi một lớp nhưng to lớn lực 
lưỡng như lực sĩ đẹp! Hồi đó chúng tôi học taekwondo và 
huấn luyện viên Đại Hàn thường nhờ Thọ lác phụ tá để tập 
dợt cho chúng tôi. Vì vậy, đi với Thọ lác tôi luôn yên tâm. 
Nhớ có lần cùng nằm nhà bệnh, Thọ đi lật mùng của mấy 
chú dấu bánh mì thu chiến lợi phẩm về chia cho tôi. Mấy 
anh lớp SB70 cũng không dám hó hé!

Thực ra, lớp 1971 rất hiền! Nếu có thể dùng từ “ăn 
hiếp” thì chỉ có… ma Đạt. Ma Đạt thường hăm dọa 
mấy thằng hạng B của 72 chớ hình như cũng chưa 
đánh đấm đứa nào. Tuy nhiên, có 2 thằng nhóc lớp 
tôi cay cú ma Đạt sao đó mà chúng rủ nhau chiều đó 
ra “xử” ma Đạt ở cây bàng gần sân banh nhỏ. Nhắm 
chưa chắc ăn, chúng rủ thêm tôi. Ba thằng quây ma 
Đạt từ 3 phía, thấy ma Đạt quay lưng lại mình, tôi 
liền thót lên kẹp cổ, ma Đạt quay người một vòng, tôi 
văng vô gốc bàng. Khi tỉnh dậy thì chiến sự đã… kết 
thúc. Ma Đạt vẫn… phẻ re! Hơn 40 năm sau, ma Đạt 
đi “bụi đời” lại tìm đến tôi. Quả là, oan gia gặp nhau 
trong… ngõ hẹp!
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Nói đến ma Đạt lại nhớ Hùng ma ốm, chỉ riêng 
lớp 1971 mới có biệt danh “ma” mà đến 2 ma. Ma Ốm 
lành tính hơn nhưng cũng hay giành bàn ping-pong 
với lớp chúng tôi, anh chàng này vẫn giữ nguyên 
giọng Quảng Bình trọ trẹ khi vào chủng viện. Trung 
Thu năm 1974, chủng viện tổ chức múa lân với 4 ông 
Địa là: Rev. Trợ SB68, Dũng xuki SB69, Việt cận và 
tôi SB72. Nhảy tới nhảy lui lại mang cái mặt nạ ông 
địa nên tôi không thấy đường vấp vào thành giếng 
chỗ gần phòng cha bề trên. May là ma Ốm đã ngồi 
sẵn tại đó gác chân ngang qua miệng giếng nên tôi 
không bị lọt giếng (giếng này chỉ nổi lên mặt đất 
chừng 20 cm và chỉ được đậy một nửa). Tiếng trọ trẹ 
của ma Ốm cất lên: “Tao biết thế nào cũng có thằng 
lọt giếng mà!”

Hay cặp kè ma Đạt còn có bà Đôn, vì hai gã này 
kề vần nhau. Bà Đôn cũng khá nghịch ngợm và hay 
tham gia những phi vụ hái dừa trộm đem lên nhà 
ngủ với chúng tôi. Bà Đôn thường lột dừa giùm tôi 
nhờ hàm răng chắc khỏe. Một đêm, khi đã yên ắng, 
chúng tôi lục tục kéo nhau ra đầu nhà ngủ để leo 
ra mái nhà bếp thưởng thức… dừa. Bất ngờ, thầy 
Cần ở đâu xuất hiện. Chúng tôi nhanh chân chạy về 
giường. Bà Đôn chậm chạp nên bị… chặn đường về! 
Bóng đèn nhà ngủ mờ mờ nên thầy không nhận ra ai. 
Bà Đôn không dám về giường nữa vì khác nào: “Lạy 
thầy, em ở giường này!” Thế là hai thầy trò chơi cút 
bắt quanh mấy cây cột nhà ngủ gần nửa tiếng. Cuối 
cùng, thầy Cần… bỏ cuộc! Giữa niên khóa 73-74, ma 
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Đạt xách va-li từ giã chủng viện. Bà Đôn lén bắt con 
rùa dưới hồ Đức Mẹ bỏ vô hộc bàn của ma Đạt để 
nuôi chơi. Tôi vốn nghe nói rùa mà cắn là “trời gầm 
không nhả”, vậy mà bà Đôn bắt gọn hơ! Gã thả mấy 
miếng bánh mì cho con rùa lên đớp xong đưa tay lật 
ngửa con rùa phát một, tôi thì không dám sờ vào. 
Trong một giờ lao tác, tôi phát hiện bà Đôn sợ con bọ 
ngựa. Một hôm, tôi lén bắt con bọ ngựa thả vào trong 
hộc bàn con rùa. Đầu giờ chiều, vào phòng étude, 
việc đầu tiên của bà Đôn là thăm con rùa. Gã vừa mở 
hộc bàn ra là hét lên một tiếng và nhảy qua cửa sổ 
khiến tụi tôi được một phen cười vỡ bụng.

Khắc Đoan thuộc loại nhỏ con trong lớp 1971 và 
có vẻ là con nhà khá giả. Chủng viện quy định ngày 
thường mặc áo xanh nhạt quần xanh đậm nhưng 
không được… model. Dạo đó, thấy lớp 1970 có hai 
anh Thành và Thiện chơi quần ống patte khá rộng. 
Đoan nhà ta về Tết vô cũng sắm một bộ model: Quần 
đen ống patte, áo xoa mỏng màu xanh rêu bó sát. Có 
lẽ anh chàng sợ nên không dám mặc ngay và bỏ nhỏ 
với tôi: “Tao ngại mặc đồ mới quá, mày mặc trước đi!” 
Tôi khoái quá chơi ngay bộ đồ mới, áo bó nên không vấn 
đề gì chỉ có cái quần phải lật lai lên. Không biết sao bữa 
đó tôi mang trót lọt… Đoan yên tâm nên bữa sau diện vào, 
thế là bị thầy Châu “hỏi thăm sức khỏe”.

Người tôi thân nhất trong lớp 1971 là Hùng cô 
Hiền. Trước 1975, tôi với Hùng chỉ có điểm chung là 
cùng cha linh hướng Phan Đình Tạc. Mỗi tối thứ 7, 
sau khi giải tội xong, cha thường kêu tôi, Hùng hoặc 
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anh Thiện 70 vào thưởng thức chút quà trên quê cha 
gửi xuống. Sau gần 3 năm từ giã chủng viện, đầu 
năm 78, tôi vào ở nhà một người dì bên hông nhà thờ 
Phan Rang để “canh me” một chuyến đi. Con gái của 
người dì này lúc ấy đang học cùng lớp 12 với Hùng 
tại trường Nguyễn Trãi. Tôi nhờ chị ấy nhắn với 
Hùng. Thế là chiều đó, Hùng nhờ người anh họ là 
Dương Công Lý SB70 qua chở tôi đến nhà chơi. Nhà 
Hùng có một cái gác gỗ khá biệt lập và Ba Má của 
Hùng cho mấy anh em ở trọ lại đó để ăn học, ngoài 
anh Lý còn có “thánh” Hòa lớp 1971. Tôi không hiểu 
tại sao Hòa có nick “thánh” vì tôi biết Hòa cũng khá 
nghịch. Ba năm trước thì tôi không đáng cho Hòa 
kẹp cổ nhưng lúc bấy giờ thì tôi chỉ kém Hòa vài ký 
là cùng. Hai đứa đi cặp với nhau cũng coi mòi khá 
ăn ý. Ở quê nhà Gò đền, Hòa có tên Phú, tên cha là 
Lĩnh nên người ta quen gọi là Phú Lĩnh. Hòa có chiếc 
Honda 67 nên Tết năm ấy Hòa chở tôi đi ăn Tết vùng 
Phan Rang. Xuống Bình Chính lúc thầy Thường đang 
quản nhiệm nên anh em SB coi nhà xứ như nhà mình, 
có công tử bột Phẩm SB71 bảo kê. Hồng Giuđa SB71 
xách chai rượu đế tới. Hùng ba trợn 1972-73 và Minh 
gái thượng 1973 có trách nhiệm hái dừa. Nước dừa đổ 
vô thau nhôm rồi pha rượu vô. Mới 3 ly tôi đã không 
còn biết chuyện gì đang xảy ra, tỉnh dậy thì thấy đã 
tới Hộ Diêm. Trước mặt tôi có Khắc Đoan đang ngồi 
sòng, miệng phì phèo điếu thuốc hết điếu này lại nối 
điếu khác. Khắc Đoan vẫn ốm nhưng cao lên nhiều. 
Nguyên già dê lúc bấy giờ đã khá to con và biết lái xe 
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ben. Thấy các bạn đang quá “vui Xuân” nên Hòa chở 
tôi về Gò đền. Nằm ịch xuống tấm phản nơi phòng 
khách, tôi chỉ muốn nhắm mắt một chút. Hòa ngỡ tôi 
say nên ngồi bên cạnh “thơm” nàng Thơm (vợ Hòa 
hiện nay) tỉnh rụi! Lúc bấy giờ hai bạn chưa cưới, 
chờ bớt “căng thẳng” tôi ngồi dậy. Hòa giới thiệu 
nàng là dân Khiết Tâm (Bình Cang). Sau Tết, chuyến 
đi không thành. Hè năm 1978, tôi lại vô Phan Rang 
lần nữa và ở lâu hơn. Dịp này tôi còn chơi chung với 
một số bạn học của Hùng ở Phan Rang. Nhờ đó mà 
tôi có bạn Phan Rang khá nhiều! Dạo đó việc đi lại 
khó khăn, mua vé xe phải có giấy đi đường nhưng 
đến với ê-kíp này thì giấy giới thiệu công tác loại nào 
cũng có!

Khoảng tháng 8/1979, Ba Mẹ tôi quyết định bán 
nhà đi vô vùng Song Mỹ (cách Phan Rang 35 km) 
sinh sống. Tôi vốn dở chịu nắng nên không hợp với 
việc làm nông. Lúc bấy giờ, tôi xuống Phan Rang 
làm thuê cho người chị bà con chuyên cắt giấy vấn 
thuốc và in bao bì. Tôi lại có dịp gần gũi Hùng nhiều 
hơn, thời gian này Hùng đang học trung cấp Nông 
nghiệp, có anh Nguyễn Trọng Nam (Phước Thiện – 
dân Lâm Bích) cũng học trung cấp Nông nghiệp với 
Hùng. Anh Nam là cháu kêu mẹ Hùng bằng Dì ruột. 
Tôi cũng theo anh gọi ba mẹ Hùng bằng Dì - Dượng. 
Ba mẹ Hùng coi tôi như cháu, thỉnh thoảng ba Hùng 
còn rủ tôi ra quán làm dĩa đầu vịt với xị nếp than. 
Cuối tuần, chúng tôi lại tụ tập ở căn gác nhà Hùng 
với đủ mọi trò của tuổi thanh niên. Gia đình Hùng 
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lúc bấy giờ vẫn còn khá nhiều ruộng (sau này Hùng 
trồng nho cho đến ngày giải tỏa) nên không phải ăn 

cơm độn. Nhà Hùng đông anh em nhưng cuộc sống 
vẫn khá phong lưu. Vì vậy, việc tôi đến nhà Hùng 
lục cơm nguội cũng rất tự nhiên. Cà phê tự chế lúc 
nào cũng sẵn nhưng những ngày đẹp nhất của chúng 
tôi vẫn là những ngày cuối tháng. Tôi có lương còn 
Hùng và các bạn có tem phiếu để… bán! Ly cà-phê 



NĂM THỨ HAI MƯƠI BA • [41]

đen với 2 điếu Samit ở quán Mai Linh hay Thủy Trúc 
là mốt thời thượng lúc bấy giờ. Tất nhiên, tuổi thanh 
niên không thể thiếu chuyện bồ bịch! Những dịp này 
mới được biết mặt bồ của bạn bè. Hùng chẳng có kh-
iếu đàn hát hay vẽ vời gì cả nhưng lại rất đào hoa, 
nhiều cô theo đuổi. Nhiều lần Hùng còn nhờ tôi “cắt 
đuôi” giùm. Đi với những cái “đuôi” này tôi mới biết 
Hùng được ngưỡng mộ cỡ nào! 

Thời gian tôi lập gia đình thì Hùng đi nghĩa vụ 
quân sự. Đầu thập niên 90, tôi chuyển sang nghề 
chụp hình nên thường xuống Phan Rang rọi hình. 
Thời gian này Hùng thường xuyên ở rẫy một mình 
nên chúng tôi lại có dịp bù khú với nhau. Chuyện 
đời, chuyện người thường nhỏ to tâm sự. Hùng luôn 
giúp cho tôi những ý kiến rất thiết thực. Tính Hùng 
lạc quan và bao dung nên mỗi lần gặp Hùng, tôi đều 
có cảm giác được an ủi và bình an. Ba lần Hùng bệnh 
nặng tôi đều có mặt, hai lần đầu đều do bệnh phổi. 
Thậm chí có lần tôi đến thăm, hai đứa chỉ ngồi nhìn 
nhau vì Hùng mệt đến mức không nói được. Thời 
gian tôi vào làm ở Sài Gòn thì Hùng đã vào đó trước 
được mấy năm làm giám đốc một chi nhánh BĐS ở 
đường Trường Chinh, chân ướt chân ráo lại có bạn kề 
bên! Tình thân như thế nên ngày viếng tang Hùng, 
tôi vừa đến là chị em của Hùng đều vồ vập hỏi han 
như người anh, đứa em trong nhà. Cho đến ngày bạn 
ra đi về cõi vĩnh hằng, tôi dám chắc rằng tôi là người 
Hùng thân thiết nhất so với các bạn SB71 và ngược 
lại, Hùng cũng là người tôi thân thiết nhất so với các 
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bạn SB72. Đó là định mệnh! Hùng là gã SB71 duy 
nhất mà tôi “mày – tao” cho đến lúc Hùng nhắm mắt 
xuôi tay…

Một gã SB71 nữa mà tôi biết Hùng khá thân là Thu 
cọt. Hồi trong chủng viện thì anh này thường đi với 
Đức chàng hiu và Trọng Vinh. Ba anh này là ba ngôi 
sao thể thao của lớp 1971 lại cùng ở Cam Ranh (Hòa 
Do, Hòa Yên, Hòa Nghĩa) nên chẳng lạ gì! Hùng lúc 
đó thường chơi với Phẩm. Thu cũng là con cha Tạc 
như tôi với Hùng. Hè năm 1978, một số bạn bè của 
Hùng thi vào Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang khoa 
Anh và học cùng với Thu nên Hùng nối lại liên lạc 
với Thu từ đó.

Lớp 1971 còn có một người bạn thân cùng xứ với 
tôi là An Phong. Tôi cùng học giáo lý Thêm Sức năm 
1969-70 ở giáo xứ với Phong SB71, Ánh SB70 và anh 
tôi: Châu Tuấn SB70. Vì vậy, tuy không học cùng lớp 
ở chủng viện nhưng cũng là… bạn học. Nói cho vui 
thôi chứ về kiến thức thì An Phong luôn hơn tôi một 
cái đầu. Năm 1978, tôi bắt đầu tham gia giáo lý viên. 
Anh Tuấn, An Phong và bạn Hy SB72 đều đã tham 
gia trước tôi. Trong giờ học có phần chia sẻ Lời Chúa. 
Nhà có quyển Tân Ước thì anh Tuấn đã dùng lâu nay 
rồi. Phong chìa cho tôi quyển Tân Ước bằng tiếng 
Anh của Hội Thánh Tin Lành Ghi-đê-ôn. Tôi ngớ 
người: “Rồi sao mà đọc?” “Thì… cứ đọc bản tiếng Việt ở 
nhà trước đi, rồi đến chừng đó vừa đọc vừa… độ!” Quả là 
cao kiến! Thực ra, những đoạn Tin Mừng chúng tôi 
cũng đã quen thuộc sẵn rồi, nay 10 chữ mà biết được 
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6-7 chữ thì những chữ còn lại cũng dễ đoán. Nhờ đó 
lại biết thêm từ mới và có dịp ôn lại mớ tiếng Anh 
ít ỏi của mình. Năm 1979, gia đình tôi chuyển lên 
Song Mỹ cũng có Phong đi theo để giúp khuân đồ 
đạc. Thỉnh thoảng tôi lại viết thư cho Phong nhưng 
chưa bao giờ bạn trả lời. Có dịp về Nha Trang, tôi 
hỏi: “Có nhận được thư mình gửi không?” Phong cười: 
“Nhận được nhưng mình không biết viết thư nên không 
hồi âm!” Năm 1981, sau khi mổ ruột thừa cần nghỉ 
ngơi, tôi được Ba Mẹ cho về Nha Trang chơi ít hôm. 
Về gặp lúc nhóm giáo lý tổ chức đi chơi trên Thành, 
Phong rủ tôi đi cùng. Chiều về, An Phong bỏ nhỏ: 
“Trưa mai, ghé nhà mình ăn cơm nghen!” Tôi ậm ừ cho 
qua chuyện. Thực ra, tôi ăn cơm nhà Phong đã nhiều lần 
nhưng không thấy thoải mái vì việc phải mời cơm từ trên 
xuống dưới. Hôm sau, tôi qua nhà ông cậu bên Gò Dê 
chơi. Hôm sau nữa tôi về thì nghe mấy chị trong ban giáo 
lý nói: “Phong vượt biên rồi! Chiều hôm qua nó với thầy 
Việt (Phan-xi-cô) tìm em rủ đi tắm biển mà không thấy. 
Nó với thầy Việt bơi cho đến tối để chờ taxi (ghe nhỏ) 
vớt.” Thì ra, hôm kia Phong rủ tôi tới nhà ăn cơm là 
có ý đó. Chuyến ghe đó gia đình Phong thuê trọn gói 
nên thêm vài người chẳng sao. Ba Mẹ của Phong và 
các em mua bãi để ghe đến đón nhưng không may 
bị… phản thùng! Nghe nói, ghe chờ ngoài đảo mấy 
ngày và Phong đã định nhảy xuống bơi vô nhưng 
mọi người ngăn được. Phong là người đa cảm nhưng 
rất ít bộc lộ!

Tôi lên Song Mỹ ở kế bên nhà chú ruột của Vinh 
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SB71. Ba của Vinh ngày xưa đi Chủng viện Làng Sông 
lớp với Đức Cha Soạn, khi ba tôi làm thầy về surveil-
lant chủng viện có dạy lớp này. Vì vậy, khi đi bụi với 
Đức Tổng năm 1983, tôi có nhờ anh Ngọc Tâm SB70 
dẫn qua nhà Vinh ở Tân Phú chơi để thăm hỏi tình 
hình sinh sống. Vinh cũng đã vài lần đến nhà tôi. Đợt 
về Song Mỹ chịu tang ông chú, Vinh định cùng tôi 
xuống Phan Rang thăm Hùng lúc Hùng đang về nhà 
dưỡng bệnh, nhưng các em của Vinh can nên thôi. 
Khi tôi vào làm trong Sài Gòn lại thuê một chung cư 
ở cách nhà Vinh chừng 300m nên cũng hay qua lại. 
Khi xuất cảnh Vinh lại ở cùng xứ với chị vợ tôi và 
phụ trách ca đoàn ở đó. Từ 73-75, Vinh phụ trách thể 
thao bên chú nhỏ nên hễ cuối giờ chơi là gom banh 
lại để cất. Tôi và Định SB72 hay nài anh ta cho mượn 
bộ raquette để vô nhà bệnh chơi lén. Với thể lực của 
Vinh thì thừa sức quăng hai đứa tôi ra hai góc, nhưng 
lần nào Vinh cũng… nhượng bộ: “Coi chừng cha thấy 
là chết tao đó nghen!”  

Tịnh ông bầu có lần hào phóng tặng cho tôi và 
Cảnh SB72 nửa lọ thuốc antimycose để xức lang ben: 
“Thuốc này quý lắm, xức vài lần hết liền!” Mấy hôm 
sau, tôi nghe Mai Thúc Biện hỏi: “Chai thuốc thằng 
Tịnh cho còn không?” “Chi?” “Bữa trước nó xức lác đồng 
tiền, tao biểu còn thì đưa tao mà nay hỏi nó nói đưa tụi 
mày rồi!” Nghe xong tự nhiên tôi ngứa ran trên mặt 
và hối Cảnh: “Trả lại đi mày, đừng xức nữa!”

Có những anh bạn SB71 khác mà tôi ít tiếp xúc 
nhưng vẫn nhớ như: Khánh Tom chơi bóng bàn khá 
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giỏi và hay gạ các bạn 72 chơi độ chuối, anh chàng 
này là con thầy Tiên và cũng là con cưng cha Láng. 
Thế Hy cũng giỏi bóng bàn nhưng đánh bay bướm 
hơn. Thánh Tiến và Tập đều hiền khô, Tập có em trai 
là Tòng Petit SB73. Hồ Đức Khiêm thường đứng đầu 
bảng. Huy mập là con ông Bõ đỡ đầu Thêm sức tôi… 

Cũng có những anh SB71 mà tôi dứt khoát phải 
gọi bằng ANH. Bõ đỡ đầu rửa tội của tôi là Ba của 
Đỗ Tiến Dũng SB69 và Đỗ Tiến Sĩ SB71. Ông cũng đỡ 
đầu Thêm sức cho anh Tuấn tôi. Ông nói: “Con nào 
cũng là con, cứ đứa lớn làm anh đứa nhỏ làm em”. Chính 
vì vậy, anh Tuấn kêu anh Dũng bằng anh và tôi cũng 
kêu anh Sĩ bằng anh. Nhờ đó, mà chúng tôi gắn bó 
với nhau hơn. Một lần, tôi nghe Giáo rạ SB71 gọi anh 
Duyệt 69 bằng “mày”. Tôi ngạc nhiên hỏi anh Duyệt, 
ảnh cười: “Nó là bạn anh mà. Nó thi 3 năm mới đậu vô 
CV đó!” Từ đó, tôi có thêm “anh” Giáo. Anh Phước 
ba-tô đen và hài hước hay chơi chung với anh Hưng 
babilac trắng trẻo đài các. Khi tôi mới vào chủng 
viện thì những anh này đã cao gần bằng thầy Hoàng. 
Một bữa ăn trưa xong đi tản bộ, thầy trò đứng chỗ 
sân bóng rổ, anh Phước mằn mò sau ót thầy Hoàng: 
“Thầy có cái xoáy sau ót đẹp ghê!” Thầy Hoàng: “Tướng 
đó mầy!” Anh Phước bỏ nhỏ: “Em có thằng bạn cũng có 
tóc giống thầy mà nó làm nghề… hốt rác!” Mới lớp 7 mà 
dám nói đùa với thầy kiểu đó thì đáng cho tôi kêu 
bằng sư phụ chớ ANH gì nữa!

Hai lớp gần kề nên tuổi tác chẳng chênh lệch là 
mấy! Thậm chí, lớp tôi có nhiều bạn sinh 1959 và lớp 
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1971 cũng có nhiều bạn sinh 1960. Nhưng có thể khẳng 
định một điều: Với nền giáo dục chủng viện thì hơn 
một lớp cũng đã làm thầy lớp dưới được rồi, cả về kiến 
thức lẫn nhân cách. Vì vậy, tuy có mối quan hệ bạn bè 
với vài gã SB71 nhưng tôi luôn cảm thấy ít nhiều kính 
nể các bạn, kể cả bạn Hùng thân thiết nhiều năm và “nhóc” 
An thẹo từng pặc-co tay đôi với tôi! W

  



NĂM THỨ HAI MƯƠI BA • [47]

lHoàng Châu SB60

Ngày xưa, từ năm 1958, các thầy đi giúp xứ về 
Tiểu chủng viện (TCV) Sao Biển thường giữ vai 

trò làm giám thi, cùng ăn cùng ngũ chung phòng 
với các chú. Đến năm 1964, giám đốc chủng viện 
(bề trên) được giao cho các linh mục bản xứ (các cha 
Việt) phụ trách. Cha Giuse Nguyễn Công Nghị bắt 
đầu giữ chức vụ này đầu tiên sau các cha MEP, Cố 
Jos Clause Hồng và Cố P. Jeanningros Vị. Cha Benoȋt 
Nguyễn Công Phú làm giám luật kiêm quản lý. Sau 
đó Đức cha FX. Nguyễn Văn Thuận bãi bỏ chức giám 
thị vào niên khóa 1968-69. Chính vì thế khi năm 1972 
về TCV, tôi chỉ là một giáo sư bình thường kiêm chức 
giám học, lo cộng điểm hàng tháng và viết học bạ của 
các chú, qua khu học chánh để ký và nộp thuế tại Ty 
Thuế vụ Nha Trang. Trước 1975, Trung học Sao Biển 
không có ‘giáo viên chủ nhiệm’ cho từng lớp như bây 

50 NĂM LỚP 1971



[48] • TÂM TƯ SAO BIỂN 2021

giờ. Giáo sư đến dạy môn nào chỉ chịu trách nhiệm 
về môn đó thôi, giáo án tùy phương pháp sư phạm 
của vị đó thôi. Như có lần đề cập trong Tâm Tư Sao 
Biển năm nào, tôi phụ trách dạy môn Công dân giáo 
dục lớp 8A (1969) và 8B (1970), dạy Hình học và Đại 
số lớp 8B (1970). Hai lớp này trong niên khóa 1972-
73, chưa nhập lại một. Riêng lớp 71, lúc đó là lớp 7, 
tôi phụ trách môn Pháp văn. Vì còn phải phụ trách 
những việc linh tinh khác, nên tôi chỉ dạy 10 giờ một 
tuần (ngày xưa không gọi là tiết học, nhưng gọi là giờ 
vì đúng một tiếng đồng hồ 60 phút. )

Nhân kỷ niệm 50 năm của lớp 1971, xin viết một 
vài ký ức có được về lớp 1971 này. 

I/ Văn Hóa
Mặc dù đã đổi qua chương trình Việt, nhưng TCV 

vẫn dạy hai sinh ngữ Pháp, Anh ngay trong những 
lớp trung học đệ nhứt cấp. Thường các trường trung 
học khác, lên đệ nhị cấp mới học hai sinh ngữ chính 
(sinh ngữ 1) và phụ (sinh ngữ 2) tùy học sinh chọn. 
Môn Pháp văn trong niên khóa này có hai giáo sư 
dạy: Cha giám đốc F. Nguyễn tôn Sùng và bản thân 
tôi. Cha Tađêô Lê Văn Thanh dạy Anh văn và cha 
Tađêô Phan Đình Tạc dạy toán Hình và Đại. Vì là 
môn chính nên phần cá nhân tôi dạy 4 giờ một tuần. 
Và do lý do này nên rất gần gũi với lớp 1971 và họ 
xem tôi như một vị thầy ‘chủ nhiệm’, mặc dù lúc đó 
không có danh xưng như thế. Lớp 1971 có những chú 
xuất thân từ những gia đình cựu chủng sinh Làng 
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Sông, Qui Nhơn hay Cựu Giuse, như Nguyễn Thành 
Khánh con thầy Nguyễn Thành Tiên ở Phước Hòa, 
Nguyễn Khắc Đoan con thầy Nguyễn Văn Diêu ở Hộ 
Diêm, Nguyễn Phúc Quang con thầy Nguyễn Phúc 
Hậu ở Phước Hòa, Nguyễn Duy Linh con thầy Khen 
ở Bình Cang, v.v. nên rất khá về môn Pháp văn này. 
Thế nhưng, học lực giỏi hoặc xuất sắc lại rơi vào tay 
của Nguyễn Văn Đức (Hòa Yên), Hồ Đức Khiêm, 
Hồ Đức An Phong (Vĩnh Phước), Đỗ Tiến Sĩ (Phước 
Hòa), Nguyễn Trọng Vinh (Hòa Nghĩa)… Muốn cho 
các chú giàu về từ vựng, tôi thường kiểm tra Vocab-
ulaires hàng tuần, chuẩn bị những bài Dictées ngắn 
hay dịch sang tiếng Pháp những câu ngắn (Thèmes) 
để các chú dần dần có thể làm những bài Rédactions 
đơn giản… Tất nhiên cũng phãi nắm rõ về Gram-
maire mới có thể đặt câu cú phù hợp – chỉ những 
câu đơn giản. Không biết anh em bây giờ còn nhớ 
chút gì không? Thiết tưởng, kiến thức về môn học 
này nằm trong tiềm thức của mỗi người. Khi có dịp 
đọc lại những bản văn tiếng Pháp, tự nhiên nó hiện 
lên trong ý thức và thấy quen quen. Đành rằng phải 
‘văn ôn võ luyện’ mới có thể tinh thông; đằng này ít 
có dịp thi thố nên nó cũng mai một. Hơn nữa, ngày 
nay tiếng Anh càng ngày càng phổ biến hơn xem 
ra ít ai dùng đến tiếng Pháp. Nhiều khi có lúc phải 
dùng đến nó, quên từ và dùng từ tiếng Anh thay thế. 
Cũng nên nói, anh em chủng sinh TCV Sao Biển Nha 
Trang, về hai sinh ngữ Pháp-Anh , có tiếng là khá 
tốt; có điều khi đối thoại hơi kém những anh em bên 
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Lasan vì chúng ta thiên về văn viết nhiều hơn. Ở đây 
tôi chỉ muốn nói riêng về môn tiếng Pháp thôi, chứ 
còn những môn học khác cũng có những anh em học 
giỏi, xuất sắc, chẳng hạn môn Tiếng Việt, Tiếng Anh, 
Toán, v.v. Chính vì thế mà Huỳnh Thế Hy lúc này 
viết bài rất hay. Phương pháp dạy tuy cổ điển, nhưng 
cũng có kết quả và điểm mạnh. Ở Bà Rịa sau này, tôi 
cũng vẫn áp dụng để giúp những chị em học để đi 
định cư ở Pháp hoặc Canada (Montréal, Québec)…

Lớp 1971 anh em cũng có những nick names giống 
như anh em các lớp khác: An Thẹo, Thánh Bể, Đạt 
Ma, Hồng Giu Đa, Thánh Hòa, Hùng Ma Ốm, Hùng 
Cô Đào, Giáo Rạ, Nguyên Già Dê, Phước Bâteau, 
Thái Dúi, Thọ Lác, v.v. Dẫu sao lớp cũng được tiến 
chức hai linh mục: Rev. Mai Thúc Biện (Canada), Vũ 
Văn Tập (Mỹ), dòng Đa Minh và một phó tế vĩnh 
viễn Nguyễn Phẫm (Mỹ), bào đệ của Rev. Nguyễn 
Thường 1962. Lê Thanh Tùng, Phước Thiện, giã từ 
anh em rất sớm, bị đuối nước khi đi chơi cùng gia 
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đình ở miền Tây trong kỳ nghỉ ngắn. Lê Như Bể, 
Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Phúc Quang không thể 
qua bên kia bờ đại dương, đành chọn biển cả làm nơi 
gởi thân. Và mới mấy năm gần đây, Trương Mạnh 
Hùng cũng lên đường đi gặp các anh em này phía 
bên kia thế giới. Xin thắp những nén hương tưởng 
nhớ anh em và những người khác mà bản thân không 
biết tin chắc chắn. Xin anh em an nghỉ bình an (RIP) 
trong Chúa và Mẹ Maria. 

II/ Thể Thao
Lớp 1971 năm 1972 đa số đều nhỏ con ngoại trừ 

Nguyễn Văn Giáo, Phan Đình Huỳnh, Nguyễn Đình 
Thanh và Nguyễn Văn Thọ… Bản thân dù nhỏ con, 
nhưng vẫn là một cầu thủ có hạng trong những môn 
đồng đội như bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền; nên 
trong giờ ra chơi rất thích ra sân cùng các chú. Thường 
thì chơi bóng rổ với những anh em lớp Troisième 
1967, lớp của Hóa, Lung, Khuê, Chấn, Nghi… hoặc 
làm trọng tài cho những cuộc tranh hùng giữa các 
lớp. Riêng lớp 1971, được anh em đề cử làm ‘huấn 
luyện viên’ bóng rổ cho lớp. Nói là ‘huấn luyện viên’ 
cho oai chứ các chú nể cú nhảy cao thẩy banh và kỹ 
thuật ném banh từ xa lọt rổ nên các chú khoái và 
yêu cầu như thế thôi. Cũng chẳng sao, chuyện nhỏ, 
nhận lời. Chính vì thế sau này Nguyễn Văn Đức và 
Nguyễn Trọng Vinh có dịp thi thố với anh em các 
lớp trên và nhập đội bóng Sao Biển cùng với anh em 
lớp 1968, 69 và 70. Cũng xin mở dấu ngoặc, Sao Biển 
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có đủ các môn chơi nên trong giờ ra chơi, các chú 
thỏa thích tham gia: ngoài bóng rổ, còn có sân bóng 
chuyền, bóng đá, bóng bàn... và có cả môn Vovinam 

nữa, nhưng bóng rổ hấp dẫn hơn; vì thế được đề cập 
nhiều hơn. Nhiều khi anh em muốn chơi lại không 
ráp đội hình kịp. Nhiều khi phải bố trí đội nào thua 
sau một bàn lọt rổ thì đội hình khác vào thi đấu cho 
công bình. Cứ như thế cho đến hết giờ ra chơi, đi tắm 
biển, tắm nước ngọt trước khi vào phòng étude làm 
bài tập do các giáo sư đề ra. Có khi không đủ người 
để ráp đội hình, anh em đành phải đi tìm môn chơi 
khác. Nói về thể thao, anh em cựu Sao Biển thường 
thi đấu với anh em Giuse, Lasan, Trường HSQ Đồng 
Đế. Đối với các anh em Giuse , thường thì anh em 
SB thắng cả hai môn bóng đá và bóng rổ. Còn đối 
với anh em Lasan nhỉnh hơn về bóng rổ, còn bóng 
đá thì họ lúc nào cũng bại trận vì không chuyên. 
Ba sân bóng rổ, hai sân bóng chuyền, hai bàn ping 

Anh em chụp hình chung ở hội ngộ Sao Biển 2008.
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pong trong nhà, một sân bóng đá, thiết nghĩ cũng đủ 
cho các chú giải trí thư giãn sau những giờ học căng 
thẳng. Theo phương châm “Mens sana in corpore 
sano” (Một tinh thần lành mạnh trong một thân thể 
cường tráng), cũng là cách để anh em chủng sinh cân 
bằng cuộc sống tu trì. Về những năng khiếu khác, lúc 
đó các chú còn nhỏ nên chưa thấy lộ rõ ràng. Sau này 
khi gặp lại mới biết Nguyễn Trọng Vinh chơi đàn 
organ, Huỳnh Thế Hy chơi guitare và organ. Còn ca 
trưởng, đa số cựu Sao Biển đều có thể đảm nhiệm, 
nhất là khi mặc áo dòng đi giúp xứ sau 1975. Năm 
1972 về dạy chủng viện, các thầy giúp xứ không dẫn 
các chú đi dạo nữa, nhưng do một hay hai chú lớn 
đảm trách. Vì thế hình như thoải mái hơn; miễn là 
đi dâu thì đi chỉ cần về đúng giờ kịp cơm chiều ngày 
thứ năm và chủ nhật mỗi tuần. 

III/ Hoạt Động Hiện Tại
Hiện tại lớp 1971 sống khá khiêm tốn và an phận, 

không rình rang như các lớp khác. Những anh em 
thuộc hàng giáo sĩ như Rev. Mai Thúc Biện, Rev. Vũ 
Văn Tập, Thầy phó tế Nguyễn Phẩm ít khi thấy xuất 
hiện trên diễn đàn, ngoại trừ Rev. Mai Thúc Biện một 
lẩn sinh hoạt cùng anh em ở hải ngoại, đồng tế với cha 
Nguyễn Quang Vinh 61. Bác sĩ Nguyễn Khắc Đoan 
và Bác sĩ Nguyễn Duy Linh hiếm khi lên tiếng hoặc 
về hội ngộ với anh em. Năm 2008, gặp được Dương 
Công Thu ở Úc Châu về. Năm 2018, gặp Huỳnh Thế 
Hy ở Nhật, Hồ Đức Khiêm và Nguyễn Trọng Vinh 
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từ Mỹ về họp mặt nhân 60 năm TCV Sao Biển (1958-
2018). Có khi anh em lớp chỉ liên lạc qua lớp trưởng 
Nguyễn Văn Giáo và anh em trong lớp chăng? Hơn 
nữa, do tình hình dịch bệnh Covid-19 này, không ai 
còn tâm trí đưa ra một chương trình mừng kỷ niệm 50 
năm của lớp được. Thôi thì lo phòng dịch và diệt dịch 
thì tốt hơn. Về sinh hoạt trong hiện tại, ngoài những 
công việc theo nghề nghiệp, anh em cũng tham gia 
những công việc trong giáo 
xứ như ban hành giáo, các ca 
đoàn, các lớp giáo lý và công 
tác xã hội giúp đỡ các lao động 
ớ nước ngoài, làm từ thiện theo 
đơn vị công ty ở trong nước, 
sinh hoạt trong các ban nhạc 
giúp vui cộng đồng, v.v. Anh 
em trong lớp đa số chủ yếu 
sống ở Nha Trang, Khánh Hòa 
hoặc Phan Rang, Ninh Thuận. 
Ở Sài Gòn, có Lê Minh Tuấn 
sống ở Quận 2. Đồng Nai có 
Nguyễn Thông Đạt ở Hiền 
Đức, Long Thành, Nguyễn 
Thái Vương ở Biên Hòa(?), 
Nguyễn Đức Tuấn ở Phương 
Lâm, Gia Kiệm, Nguyễn Bá Đôn ở Long Khánh. Anh 
em ở hải ngoại, vẫn thường xuyên liên lạc được với 
Huỳnh Xuân Ánh, Huỳnh Thế Hy, Hồ Đức Khiêm, 
Cao Kim Tân và Nguyễn Trọng Vinh qua Facebook. 

50 năm của lớp 
1971: một cái 
mốc thời gian 
đáng ghi nhớ. 
Kẻ ra đi, người 
ở lại. Người ở 
bên kia thế giới, 
hoàn thành 
cuộc sống tầm 
gởi, kẻ đang 
sống còn phải 
gian truân với 
bệnh tật, kinh 
tế, hoàn cảnh 
xã hội.
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Trong nước, thường xuyên liên lạc được với trưởng 
lớp Nguyễn Văn Giáo, Nguyễn Tiến An, Nguyễn 
Thông Đạt, Nguyễn Bá Đôn, Nguyễn Văn Hồng, 
Nguyễn Văn Nguyên, Trần An Tịch, Nguyễn Đức 
Tuấn và lâu lâu Lê Minh Tuấn đang sống tại Quận 
2, Sài Gòn. Anh em thường đi thăm viếng nhau, nhất 
là khi có chuyện tang, hôn trong gia đình. Trong dịp 
60 năm TCV Sao Biển, gặp được khá nhiều anh em 
trong lớp. Xin cám ơn về mối thân tình của anh em 
con cùng một Mẹ và tình thây trò năm nào. God bless 
you all. Hiện tại mỗi người mỗi nghiệp, mỗi người 
mỗi số phận, nhưng anh em vẫn mãi nhớ nhau, gặp 
gỡ nhau mỗi khi có dịp. 

 50 năm của lớp 1971: một cái mốc thời gian đáng 
ghi nhớ. Kẻ ra đi, người ở lại. Người ở bên kia thế 
giới, hoàn thành cuộc sống tầm gởi, kẻ đang sống 
còn phải gian truân với bệnh tật, kinh tế, hoàn cảnh 
xã hội. Nhưng là Kitô hữu, chúng ta luôn tin vào mầu 
nhiệm các thánh thông công, tin vào tình đồng môn 
cùng lớp. Hy vọng chúng ta vẫn nhớ nhau trong lời 
cầu, trong liên lạc với nhau. Cầu chúc anh em lớp 
1971 luôn được Chúa yêu thương, nâng đỡ qua lời 
bàu cử của Mẹ Sao Biển chúng ta nhất là trong cơn 
đại dịch Covid-19 này..W
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l Hoàng Châu SB60

Khi lớp 1966 vào chủng viện, hai lớp 1959 và 1960 
chúng tôi đã được gởi ra Huế học tại Trường 

Providence. Lớp 58 mặc áo dòng đi giúp xứ (proba-
tion). Lớp 1961 là lớp đàn anh lớn nhất tại tiểu chủng 
viện. Vì vậy, rất ít biết về lớp này ngoại trừ chỉ biết 
những cái tên ‘ưu việt’ qua cuốn Palmares (thành 
tích biểu) cuối năm. Chẳng hạn như Trần Siêu Việt, 
Châu Văn Rạng… Hè năm 1971 và 72, gặp lớp 1966 
này tại Chủng Viện Chúa Chiên lành khi lên Đà Lạt 
thi Đại học ngụ ở Nguyễn Tri Phương. Viết về lớp19 
66 này, chỉ biết điểm tên một số anh em đã gặp được 
sau 1975. 

1/ Lê Quang Hương, quê Hiệp Nghĩa. Một con 
người ít nói, hiền hậu và dễ thương. Một vợ ba con, 
dịch những đoạn tin ngắn và gởi cho báo Tuổi Trẻ 
kiếm ít tiền nhuận bút sống qua ngày. Giờ thì giải 

55 NĂM LỚP 1966
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nghệ việc dịch vì kiếm chẳng được bao nhiêu, chuyển 
qua làm bảo vệ cho các công ty. Bà xã làm công nhân 
hợp đồng ở công ty gần nhà trọ. Khá long đong lận 
đận, phải bán nhà và đi ở phòng trọ gần ngã tư Bình 
Phước. Được biết anh sau lần sinh hoạt vùng Sài Gòn 
& Phụ Cận và nhờ anh làm thư ký trong những lần 
anh em gặp gỡ nhau thường niên khi còn làm thủ 
chỉ hay ban đại diện vùng. Trong thời gian gặp khốn 
khó, tạm vắng sinh hoạt với anh em trong vài ba năm. 
Đứa con gái út, còn nhỏ, chắc năm này vào cấp 3? 
‘Đói đầu gối phải bò’, tìm đủ mọi cách để mưu sinh. 
Với tuổi U70, chẳng có nghề nào được đáp ứng, chỉ 
biết nhờ vào cái danh bảo vệ đề mưu sinh, vì không 
công ty nào nhận lứa tuổi này. Dầu vậy anh vẫn hiện 
diện trong những lần sinh hoạt vùng, những sự kiện 
tang hôn trong gia đình anh em nếu thời gian cho 
phép và không bận việc. Tạm an phận với cuộc sống 
hiện tại, vẫn đảm nhận công việc thư ký trong ban 
đai diện cho anh em vùng qua lời mời của Trưởng 
ban Đại diện Lê Sơn Hà SB74, nhiệm kỳ này là nhiệm 
kỳ thứ hai. 

2/ Phan Kim Cương, anh trai của Phan Kim Hải 
SB64. Là anh nhưng lại học lớp 1966. Có lẽ do từ Cam-
puchia về trễ hơn chăng? Sau 1975, vào Đại chủng 
viện Giuse Cường Để, nhưng cũng do thời thế, đành 
phải ‘taru’, lập gia đình như nhiều anh em khác. Một 
vợ và một con trai, gia đình sống tại Giáo xứ An Lạc. 
Dạy sinh ngữ, đàn organ và làm ca trường tại giáo xứ 
một thời gian. Nhà có mở một tiệm tạp hóa nhỏ bán 
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cho người dân gần đó. Trên sân thượng, anh trồng 
bầu, mướp, khổ qua để cải thiện bữa ăn cho gia đình. 
Thỉnh thoảng có ghé nhà anh, nên mới biết như thế 
khi có việc cần đi ngang qua. Trong những lần sinh 
hoạt vùng, anh thường phụ trách đánh đờn cho anh 
em hát lễ. Được anh Lê Sơn Hà mời làm Phó ban Đại 
diện vùng trước khi đi định cư ở Mỹ quốc. Có lẽ sau 
này sẽ mang ba quốc tịch: Campuchia-Việt Nam-
USA. Hiện sống ở Texas. 

3/ Vũ Duy Tân, ở Bắc Thành, Nha Trang, có họ 
với Nguyễn Lương Thiện SB70. Phó ban tổ chức Hội 
ngộ 50 năm Sao Biển (2008) cùng với Lê Đăng Ngôn, 
do Rev. Nguyễn chí Cần 60 làm Trưởng ban. Rồi 
Trưởng ban tổ chức Hội ngộ 60 năm (2018) tại Nha 
Trang. Thường mặc áo pullover hay gilet, kiểu phóng 
viên, miệng thích ngậm pipe hơn là thuốc điếu. Ít 
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nói, nhưng quyết đoán trong công việc, chia việc cho 
anh em làm và tin tưởng. Môt vợ hai con. Con gái 
đầu, Lan Anh, du học ở Úc và lập gia đình với một 
thanh niên người bản xứ. Rất tiếc được gia đình anh 
mời dự tiệc cưới ở Nha Trang, nhưng vì bận công 
ăn việc làm và đường sá xa xôi nên không đi được. 
Rất có cảm tình với cô bé Lan Anh do cuộc phỏng 
vấn trong lần đầu tiên Hội ngộ 2008 tại giáo xứ Chợ 
Mới, Nha Trang. Ngạc nhiên và hơi bối rối vì câu hỏi 
nhắc đến việc rẽ lối của người viết. Cũng may, nhờ 
ơn Chúa Thánh Thần nên phát biểu về vẻ đẹp trong 
vườn hoa thiên nhiên, không làm tổn thương đến ai. 
Không biết hiện tại đã định cư bên trời Úc hay còn ở 
Nha Trang?

4/ Châu Văn Rạng (†), dân Phan Thiết, một người 
anh em học rất giỏi, đã từng dạy sinh ngữ tại Chủng 
viện Nicôla, Phan Thiết. Gặp được một lần tại giáo 
xứ Phaolô, cây số 23, lúc LM Hoàng Minh Hùng SB64 
làm quản xứ tại đó, dịp giỗ một năm cố LM Đinh 
Văn Hoành, cùng lớp 1964. Có con làm bác sĩ - BS 
Châu Văn Sơn - tại bệng viện Gia Định, Sài Gòn. Có 
lần, tại phòng cấp cứu, được Cẩm báo tin, BS Sơn có 
đến phòng cấp cứu hỏi thăm và gởi gắm. Được chẩn 
đoán bị thoái hóa cột sống cổ, acid cao uric; bảo con 
gái út mua thuốc và về phòng trọ không nằm bệnh 
viện. Cũng may, uống thuốc Colchicine, đỡ nhức và 
hôm sau tiếp tục đi làm việc được. Tiếc thương một 
người anh em tài giỏi, nhưng vắn số ra đi trước anh 
em. RIP. Hôm ra Phan Thiết dự đám cưới con trai của 



NĂM THỨ HAI MƯƠI BA • [61]

Võ Duy Anh 70, gặp được người em trai của anh, một 
dược sĩ có những pharmacie tiếng tăm ở Phan Thiết 
và BS Sơn cùng với vợ của anh trong tiệc cưới. 

5/ Rev. Phạm Hùng Lê (Hùng), bào đệ của Rev, 
Phạm Ngọc Phi SB58, cựu giám đốc Đại chủng viện 
(ĐCV) Sao Biển, Nha Trang. Thụ phong Linh mục, 
phụ anh tại Giáo xứ Chợ Mới. Cũng quen biết vì rất 
gần gũi với cha Phạm Ngọc Phi. Năm 2013, kỷ niệm 
55 năm Tiểu chủng viện (TCV) Sao Biển, đã tập kết 
tại Ba Làng, gặp Cha Lê, chánh xứ ở đó, dự khai mạc 
trước khi ra đảo vui chơi. Ăn cơm trưa cùng anh em 
về họp mặt. Vui vẻ hàn huyên. 

6/ Rev. Nguyễn Quang Minh, cháu của cha 
Khanh, dòng Phanxicô, giáo sư thần học tại ĐCV 
Sao Biển tại Thanh Hải. Biết nhau khi tháng 5/75 
về cùng sống tại Thanh Hải, Nha Trang. Quê Vĩnh 
Phước, Cù Lao, đồng hương với Rev. Nguyễn Quang 
Vinh SB61. Thường sinh hoạt chung với Rev. Mai 
Hứa SB60 và Rev. Nguyễn Quang Vinh khi học Thần 
học vào những ngày tháng đầu tại đó. Sau khi ĐCV 
Sao Biển bị đóng cửa, theo cha Nguyễn Văn Nho (†) 
lên Hà Dừa sống, học và trồng nho? Thụ phong linh 
mục, được sai ra mãi Vạn Giã làm việc. Bị tai nạn 
giao thông một hai lần vì uống nhiều. Nghe nói hiện 
giờ đã nghỉ hưu. 

7/ Đỗ Văn Hiệp, nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ, anh của Đỗ 
Ngọc Hoàng SB74 và là em của Sr Thuyết, Khiết 
Tâm, Bình Cang. Gốc Thanh Hải NhaTrang. Đúng 
ra Hiệp vào Chủng viện năm 65, nhưng sau học lớp 
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66 nhiều hơn. Làm Mỏ làng cho nhóm cựu Sao Biển 
group nối kết anh em trên toàn thế giới. Đã có công 
rất nhiều trong Hội ngộ 50 năm Sao Biển (2008) mặc 
dù không về tham dự được. Đang làm ca trưởng của 
một giáo xứ lớn ở Houston, Texas. Được biết anh khi 
còn ở Nha Trang, chưa ra xứ, anh là một thành viên 
trong nhóm ‘Bài ca ý Lực sống’, làm việc cùng Rev. 
Mi Trầm, Lê Đăng Ngôn, Trần Ngọc Khánh, Nguyễn 
Thiên Như (tại TGM), Cao Huy Hoàng, Nguyễn Vi 
Nam (Hòa Yên). Chưa bao giờ gặp lại từ dạo thuở ấy. 

8 & 9/ Nguyễn Non & Nguyễn Phước (Nguộc), 
cả hai người đều quê Cây Vông, nhưng người viết 
thường hay lẫn lộn ai là Non ai là Phước. Không biết 
hai anh có bà con với nhau hay không và cũng không 
biết ai là người có họ hàng với Nguyễn Thưởng SB62. 
Một trong hai người là ‘ông cố ngồi’ hay cả hai người 
vì bản thân ở xa quá nên ít gặp thành ra hay nhầm 
lẫn. Vẫn gặp hai anh trong những lần về Nha Trang 
Hội ngộ hay trong dịp lễ mở tay của LM con Nguyễn 
Thưởng SB62. 

10/ Nguyễn Bá Hiên, người Hà Dừa cùng quê 
với Đoàn Sĩ Thục SB59-58, Nguyễn Kim Ngân SB59, 
Phan Văn Phước SB60. Rất thường lên mạng trên 
Facebook. 

11 & 12/ Cao Viết Bình (†) & Trần Dưng (†), một 
người là em của Cao Kỳ Hương SB64 mà đến khi mất 
rồi mới biết hai người là hai anh em ruột. Còn ông cố 
Trần Dưng gốc Gò Đền, sát bên Hộ Diêm, là ông cố 
‘đứng’, nhưng chưa hề biết mặt. Chỉ gặp nhau trên 
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mạng với Cao Viết Bình, nhưng cũng chưa lần nào 
gặp mặt. 

13/ Phan Đình Thuận, em của Rev.TS Thần Học 
Phan Đình Cho và Phan Đình Hòa SB63 đã bị tai 
nạn trên đèo Ngoạn Mục năm nào khi trên đường từ 
Chúa Chiên Lành về nhà tại Thanh Hải Nha Trang 
để nghỉ hè. Cả ba ngưởi là con của bác Hiển, tài xế lái 
xe cho TCV Sao Biển. Được diện kiến hai lần: một lần 
tại nhà hàng ở Bình Thạnh của một anh em Lâm Bích 
kinh doanh, do Đỗ bắc Du giới thiệu đến và một lần 
ở Quận 1. Nhờ đó biết được nhiều thông tin về Trần 
Siêu Việt ở hải ngoại. 

 Đó là những nhân vật, ít nhiều biết được. Lớp 
còn có Rev. Nguyễn Văn Diện, sống và làm việc tại 
hải ngoại, thỉnh thoảng có về Việt Nam, gặp anh em 
trong lớp. 55 năm lớp 1966: hai con số cặp 55 và 66, 
đẹp lắm! Thân chúc anh em luôn an bình, nhiều hồng 
ân trong cuộc sống mục vụ cũng như trong đời sống 
gia đình..W
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60 NĂM LỚP 61

lHoàng Châu SB60

Năm ngoái viết về 60 năm của lớp 60 mà năm nay 
không viết về 60 năm lớp 61 thì thật thiếu sót bởi 

lẽ hai lớp kế gần nhau đã từng chia ngọt sẻ bùi khi 
được gởi ra Huế học niên khóa 67-68 và lên Đà Lạt học 
tiếp tại Collège d’Adran Đà Lạt. Nếu lớp 59 và 60 mở 
đầu chuyến ‘du học’ đầu tiên năm 66 với những kỷ 
niệm thân thương cùng với hai cha MEP: Pierre Lar-
roque và René Gantier thì lớp 60 và 61 cũng có những 
ký ức vui buồn với cha Benoȋt Nguyễn Công Phú mặc 
dù ngài chỉ phụ trách hai lớp này được nửa năm: đầu 
niên khóa 67-68 đến mùa xuân 68. Niên khóa này cha 
Gantier về lại giáo phận, làm giáo sư tại Tiểu chủng 
viện Sao Biển và phụ trách Thanh sinh công. Hai lớp 
60 và 61 do cha Phú đảm trách tại Huế, cha Larroque 
vẫn tiếp tục ở Huế dạy Physique-Chimie cho các lớp 
Seconde và Première tại Providence…
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I/ GIAI ĐOẠN CHÚ NHỎ
Chú nhỏ gồm các chú lớp Septième và Huitième. 

Niên khóa này lớp Septième được làm anh (huynh 
trưởng) một năm tuổi; oai ra phết đấy chứ! Hi hữu 
đầu tiên trong ngày tựu trường gặp lại Nguyễn 
Quang Vinh, anh ta ngỡ ngàng trố mắt ngạc nhiên 
khi gặp lại anh chàng học cùng lớp Nhì tại trường 
Lasan năm ngoái. Không ngạc nhiên sao được vì làm 
sao anh ta biết được bản thân đã thi đậu vào TCV sau 
khi từ giã anh em học ở Lasan theo gia đình về lại nơi 
chôn nhau cắt rún và tiếp tục việc học chương trình 
lớp Nhì ở Hộ Diêm. Hai tên học rất giỏi ở Lasan, 
thay phiên đứng đầu lớp. Anh ta kể, “Sau khi ông 
đi, phần thưởng nhất lớp của ông tôi ẵm trọn: một 
chiếc vali và một cây đàn guitare. “Về sau, nghe anh 
ta kể có anh cùng lớp tên Hợp (Hoàng) cũng đi vào 
dòng Lasan. Anh này xuất tu, đi Hải quân và hiện 
đang định cư tại Canada thì phải?Hết lớp Nhì, thi 
đậu vào Chủng Viện nên vào trước anh ta một năm. 
Lớp 61 có anh Nguyễn Văn Lành, cháu kêu Linh mục 
Cao Văn Luận bằng cậu ruột thường được mẹ đi xích 
lô từ Nha Trang qua Thanh Hải ghé thăm con. Tội 
nghiệp cho anh xích lô cố cong lưng đưa bà ta đi, hơi 
vất vả vì body bà quá khổ… Anh em thường chọc 
chắc mẹ anh ta phải tốn ‘double tarif’! Simon Cường 
lúc đó nhỏ con, học giỏi nên năm sau nhảy lên lớp 
60 học Sixième, được miễn học lớp Septième cùng 
với anh em lớp 61. Ngoài Simon Cường, Nguyễn 
Long Định cũng là một chủng sinh học xuất sắc. Hòn 
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Thiên Hộ Diêm niên khóa này góp mặt lần đầu với 3 
tên: Nguyễn Văn Huờn, Nguyễn Quyến và Nguyễn 
Đức Trung, trong khi chính xứ Hộ Diêm chỉ có một 
là Nguyễn Thế Nhẫn, em của Nguyễn Đình Thục 
57. Bên Kom Tum có hai anh dân tộc H’Lan và H’Lơ 
đồng hành cùng ba anh Đin, Kêu, Phor lớp 60 xuống 
Nha Trang học trong lớp 61 này. Cao Văn Hồng và 
Cao Văn Vân, hai anh em ruột ở Bắc Thành cùng vào 
chủng viện và học cùng lớp 61. Lớp còn tiếp nhận 
hai anh Trần Văn Đạt và Nguyễn Lợi lớp 60 xuống. 
Năm 63, lớp tiếp nhận Nguyễn Chí Linh và Đào Đức 
Kim từ lớp 62 nhảy lên. Nhưng sau một tháng, Đào 
Đức Kim trở về đơn vị cũ. Phùng Triệu có xoáy trâu 
trên mái tóc phía trước trán vừa mới qua đời ngày 
21/2/2021. RIP nghe Triệu. Có Hoàng Thanh gốc 
Thọ Tràng, Mương Mán, bụng hơi to nên được anh 
em gọi là Thanh Bụng. Ngày đầu tiên, gặp nhau tại 
Bà Rịa, sau khi xưng danh, bản thân đã nhớ ra và gọi 
lại Nick name này. Nguyễn Minh Châu gốc Ba Làng 
Nha Trang thường được gọi là Châu Gấu vì có cái 
miệng giống như miệng gấu. Khi anh em Sài Gòn & 
Phụ Cận bắt đầu thành hình có ghé tân gia nhà anh 
ta ở Xóm Mướp, Bảo Định, Long Khánh. Nhiều lần 
gặp nhau trong những lần sinh hoạt vùng hay dịp đi 
Long Khánh, anh ta vẫn cười nói vui vẻ; nhưng tiếc 
thương vì vắn số nên ra đi trước anh em. Nói đến 
việc ra đi trước, lại nhớ đến Trần Văn Bồng, đứng 
đầu bảng chữ cái của lớp (Chef de quarante-deux 
soldats de la classe de Huitième à l’année 1961). Nhà 
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gia đình Bồng ở Quận 8, Sài Gòn, khu Bình Trị Đông, 
là địa điểm anh em Sài Gòn & Phụ Cận thường chọn 
làm nơi gặp gỡ. Nó cũng là nơi mà Cụ Nguyễn Quang 
Vinh từ ngoại quốc trở về gặp gỡ anh em SGPC và 
cũng là nơi mà Đức cha Bart. Nguyễn Sơn Lâm và 
Đức Tổng Jos. Nguyễn Chí Linh thường ghé thăm 
vì cùng gốc Thanh Hóa và LM Trần Xuân Lai là bào 
huynh của anh ta. Nguyễn Văn Huờn dân Hòn Thiên 
bị một anh lớp 60 đá gãy giò trong một trận đấu bóng 
đá phải băng bột và về quê nghỉ bệnh. Anh ta và 
người cùng quê Nguyễn Đức Trung cũng đã ‘ra đi 
trước chúng ta’, chỉ còn Nguyễn Quyến đang ở ngoại 
quốc không có liên lạc gì. Nguyễn Văn Đương đang 
ở Úc Châu, mỗi khi về Việt Nam, đều nhắn anh em 
Sài Gòn & Phụ Cận đến gặp và ăn trưa với nhau. Vũ 
Thụy đang ở Thủ Đức là ông ‘cố ngồi’ vì có con làm 
nữ tu, cũng hay sinh hoạt cùng anh em. Riêng Phạm 
Văn Kết, chọn xứ dừa Bến Tre làm nơi dung thân; 
thời gian đầu thường xách theo can rượu nếp Bến 
Tre mỗi khi đi họp mặt, giờ tuổi già sức yếu, bị bệnh 
tiểu đường nên ít khi lên Sài Gòn. Rất nhớ đêm ‘Over 
night’ tại nhà anh để tiễn nhạc phụ anh, đi vỏ lãi đến 
nghĩa địa ở một mô đất của giáo xứ. Lần đầu tiên đi 
đám ma ở vùng sông nước, thấy thương cho những 
người dân ở đây. Phùng Kim Tiên, cháu của cha già 
Phùng Như, đang định cư tại Bình Dương, đơn côi lẻ 
bóng sau khi hiền thê từ bỏ cõi đời trở về với cát bụi 
đoàn tụ với ông bà. Cao Văn Hồng, anh của Cao Văn 
Vân, nghe Hoàng Thanh nói đã gặp và đến thăm nhà 
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ở Long An. Lớp có hai người tên Cường: một Simon 
Cường nhảy lên lớp 60 và một Phạm Đông Cường 
dân Vinh Tân đã về chầu Chúa. Hai người tên Thái: 
một Lê Thái, em của Đức ông Lê Xuân Thượng(†) 
và anh Lê Văn Ngự 58, hiện đang sống tại Tấn Tài, 
Phan Rang, bị ‘xi cà que’ do chiến tranh, làm nghề xe 
ôm, nhưng bây giờ đành phải nằm nhà vì vết thương 
không còn chạy xe nữa. Cuộc sống gia đình khá vất 
vả. Một Trần Thái gốc Cây Vông, xuất tu đi Hải quân 
cùng khóa với Phan Văn Phước lớp 60.  

II/ GIAI ĐOẠN CHÚ TRUNG
Giai doạn này lớp 61 không có gì nổi bật. Simon 

Cường đặc cách lên Sixième, lớp đầu tiên của chú 
trung. Lớp cũng không giỏi về thể thao. Nhớ năm 
64, cha Nguyễn Công Phú tổ chức thi đấu thể thao 
ba môn bóng rổ, bóng đá và bóng chuyền giữa các 
lớp trong các chi đoàn lớn, trung và nhỏ. Lớp 60 
đang Quatrième, lớp cuối cùng của chi đoàn trung 
xin đăng ký thi đấu cùng các lớp thuộc chi đoàn lớn. 
Chỉ còn hai lớp lớp 61 và 62 thi đấu với nhau. Tất 
nhiên lớp 62 vô địch vì lớp có nhiều anh em rất giỏi 
thể thao như Đào Đức Kim, Trần Ngọc Ân, Nguyễn 
Văn Huần, v. v. Còn chi đoàn lớn, Lớp Seconde, lớp 
của anh Tý vô địch và lớp 60 Á quân về môn Bóng 
rổ. Để cân đối, chi đoàn lớn được xếp theo liên minh: 
lớp 58 và 59, một liên minh; lớp 57 và 60, một liên 
minh để đấu bóng đá và bóng chuyền. Cuối cùng, 
cũng lớp 58 quán quân và lớp 60 á quân. Trở lại lớp 
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61, thường thời gian chú trung là ba năm, nhưng vì 
năm 66, hai lớp 1959 và 1960 ra Huế học, lớp 1961 
là lớp lớn nhất nên phải dọn sang lầu chú lớn ở và 
học ở đó một mình, hoàn toàn độc lập. Cũng năm 64, 
ban Giám đốc được giao cho các linh mục Việt đảm 
trách. Cha Lê Xuân Hoa phụ trách tập cho các chú đi 
diễn hành: vừa dậm chân, vừa đi vừa hát “Jeunesse, 
jeunesse, printemps de beauté”. Khi ngài hô nghiêm, 
các chú không thể nhịn cười, ngài không nghiêm vì 
chân ngài cáng giá không thể thẳng được. Và cũng 
năm này, có sự cố giữa thầy giám thị và một chú lớp 
lớn… Trong niên khóa này, số chủng sinh rời chủng 
viện, lớp nào cũng có khá nhiều… chẳng hạn như 
lớp 60 của chúng tôi chỉ còn vỏn vẹn 10 người trên 33 
lúc ban đầu. Cha Quản lý Nguyễn Công Phú cho thợ 
may từ Nha Trang qua đo may bộ âu phục trắng như 
là đồng phục cho các chú và thế là từ nay trở đi xin 
vĩnh biệt bộ áo dài đen quần dài trắng truyền thống. 
Các chú sẽ mặc bộ đồng phục này tham dự thánh lễ 
ngày Chủ Nhật và các ngày lễ lớn trong năm. Các 
chú được chụp hình từng lớp với quần tây, áo sơ mi 
trắng. Khi học hay đi promenade thì có thể mặc quần 
tây xanh, áo sơ mi trắng. Vậy là không còn bản đồ 
muối trên những chiếc áo dài đen nữa và cũng không 
cần phải cột hai tà áo dài lại để khỏi bị vướng víu 
trong giờ ra chơi (có chú làm biếng không muốn cởi 
bỏ chiếc áo dài, mồ hôi đọng lại đóng thành muối vì 
không giặt kịp). 
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III/ GIAI ĐOẠN CHÚ LỚN
Lớp 61 qua bên dãy nhà chú lớn chỉ một năm. 

Năm 67, lớp được gởi ra Huế học Seconde cùng với 
lớp Première (lớp 60) tại Trường Providence. Niên 
khóa này vì trường không đủ học sinh để mở lớp 
Terminale, nên lớp 59 phải lên Đà Lạt học tại Collège 
d’Adran do cha Trần Sơn Bích làm Bề Trên. Cha 
Benoȋt Nguyễn Công Phú thay thế cha René Gantier 
phụ trách hai lớp này. Có thể nói, trong giai đoạn này, 
hai lớp 60 và 61 có rất nhiều kỷ niệm vui buồn nhất. 
Lúc này, Đức cố hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn 
Thuận vừa mới nhậm chức Giám mục Nha Trang, 
thay thế Đức cha Marcelo Piquet nên rất quan tâm 
đến các chú. Anh em được phép tham gia hoạt động 
Hướng Đạo Việt Nam; cùng với anh em Hoan Thiện 
lập thành Tráng đoàn Hoan Thiện, sinh hoạt mỗi 
sáng Chủ nhật. Có phim nào hay chiếu ở rạp, cha 
Phú cho anh em đi xem rồi về trường hội thảo với 
nhau về chuyện phim hay các nhân vật trong phim. 
Ngài dẫn các chú đi trại qua đêm tại Dương Sơn, một 
xứ đạo nằm trên đường từ Huế đi Quảng Trị, lúc đó 
do cha Giáo làm quản xứ. Cha Giáo sau 75 làm quản 
xứ Vĩnh Linh tại Cam Ranh. Đi bãi biển Thuận An, 
nghỉ đêm tại nhà nghỉ của Đức cha Phanxicô Xaviê, 
đốt lửa trại nhảy hát với nhau. Hoặc đi tham quan 
Thành Nội, lăng tẩm các vị vua, Dòng Thiên An và 
Chùa Thiên Mụ, v.v. Về phương tiện đi lại để sinh 
hoạt, xem phim, đi tham quan, anh em có thể vận 
dụng xe buýt theo số tuyến hay lên cầu Lò Rèn Phú 
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Cam thuê xe đạp rong chơi qua cầu Tràng Tiền, đi 
chợ Đông Ba, qua Đập Đá xuồng Cồn Hến, Vĩ Dạ… 
Để cho các chú có bài hát sinh hoạt, cha Phú thường 
tập cho anh em những bài hát ngắn. Linh và Độ bắt 
chước giọng mũi của ngài rất giống làm cho anh em 
cười thoải mái khỏi nhớ nhà. 

Mùa xuân 68, Tết Mậu Thân, Cha Phú và một 
số anh em ở Nha Trang và có điều kiện về quê ăn 
Tết. Chỉ còn mười anh em ở lại. Lớp 60 có Cường, 
Hoàng, Lừng, Sơn, Tôn, Thống. Lớp 61 có Độ, 
Lương, Phượng, Trí. Linh vào Đà Nẵng ăn Tết cùng 
cha bố. Bản thân cũng định về Đà Nẵng thăm và vui 
Tết cùng bà con, nhưng thấy anh em ở lại buồn nên 
quyết định cùng ăn Tết với anh em, rồi mùng 2 sẽ 
đi. Tuy nhiên, ‘người tính không bằng trời tinh’, Độ 
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và Lương theo Thầy Hòa xuống xứ cha Bửu Đồng 
ăn Tết. Vậy là chỉ còn tám anh em ở lại trường. Sáng 
và chiều mùng 1, anh em đi xem phim ở các rạp, tối 
nghe tin ở các tỉnh phía Trung và Nam phần, xảy 
ra những vụ tấn công, ngạc nhiên thấy Huế im lặng 
không thấy động tĩnh gì. Vui xuân chút đỉnh rồi ai 
ai cũng về giường mình ngủ. Sáng mùng 2, gần 6g 
bầu trời vẫn còn lờ mờ trong hơi sương, lò dò từng 
bước xuống phòng ăn để dung sáng, gặp cụ sáu Nam 
và thầy Tài đang dán mắt vào cửa kính chơi băng 
reo ‘Hận – Miền’. Các chú được phân tán mỏng đến 
phòng các giáo sư ở, chỉ tập trung sáng, trưa và tối 
để dùng bữa với các cha và các thầy. Rát quá phải 
chạy qua Dòng Chúa Cứu Thế lánh nạn. Trở về Prov-
idence khi tình hình hơi thông thoáng. Nhờ anh bạn 
Tây Jean Poilane liên hệ tàu Mỹ quá giang vào Đà 
Nẵng, trú tại Dòng Sacré-Cœur của các sœurs Phaolô 
và được các Sœurs lo máy bay quân sự trở về Nha 
Trang. Hú hồn sau một tháng trời bị kẹt trong tầm 
lửa đạn. Tháng 2, được tin dữ về Hồ Xuân Lương 61 
và Nguyễn Văn Độ. 

Tháng 3/68, hai lớp 60 và 61 được Đức cha gởi 
lên Đà Lạt học tiếp chương trình tại Adran, đoàn tụ 
với lớp 59 trú tại Viện Đại Học và được xe Renault 
của viện đưa đón về. Nguyễn Văn Độ chưa thể 
hội quân cùng lớp vì không thể về được. Hồ Xuân 
Lương được cho là đã qua bên kia thế giới. Niên 
khóa 68-69, lớp 59 giã từ nếp sống tiểu chủng sinh, 
mặc áo dòng đi giúp xứ hoặc lên Gíao Hoàng học 



[74] • TÂM TƯ SAO BIỂN 2021

viện học Triết. Lớp 60 và 61, vẫn trọ ở Lầu 6, viện 
đại học nhưng cha Bề trên Trần Sơn Bích được Cha 
J. B Hoàng Kim Đạt thay thế và cha Al. Nguyễn 
Thạch Ngọc làm quản lý. Chính trong niên khóa 
này, Chủng viện Chúa Chiên Lành tại Đà Lạt được 
thành hình và trong niên khóa này, Nguyễn Văn Độ 
đã về hội quân với lớp. Có hai kỷ niệm khó quên 
của lớp tại lầu 6 Viện đại học Đà Lạt. Cả hai đều liên 
quan đến việc tiểu tiện: Cú ‘tiểu’ hai năm của Lưu 
Hồng Điệp trong đêm giao thừa Tết Dương Lịch 
1968-1969 và cú ‘phóng’ nhanh lỡ theo lao của một 
nhân vật tưới vào quần một nhân vật khác trong 
toilette vì gấp quá sợ vào trễ bữa cơm tối… 

Năm 70-71, gặp lại lớp 61 và 59 tại Đại chủng viện 
Xuân Bích Huế. Lớp 59 có các anh Đinh Vĩ Đại, Ngô 
Mạnh Điệp. Nguyễn Bá Đức, Hoàng Văn Khanh, 
Nguyễn Nhị, Mai Tính và Hoàng Trung. Lớp 61 có 
Nguyễn Văn Độ, Nguyễn Văn Lành, Trần Khánh 
Thành, Trần Minh Trí và Nguyễn Quang Vinh. 
Tháng 5/75, tại Đại chủng viện Sao Biển ở Thanh Hải, 
lớp 61 chỉ có Nguyễn Văn Độ, Nguyễn Văn Lành và 
Nguyễn Quang Vinh về học Thần. Và cuối cùng lớp 
được tiến chức hai linh mục là Trần Khánh Thành 
(†), Nguyễn Quang Vinh (đã hưu) và một Giám mục 
Nguyễn Chí Linh (Lớp 62 nhảy lên). 

Kỷ niệm 60 năm lớp 61, chỉ viết được từng ấy thôi. 
Và để kết, xin được mượn hai câu thơ trong bài hát:

“Hồng ân Thiên Chúa bao la, 
Muôn đời con hát ngợi ca Danh Ngài.”
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 Xin cảm tạ lòng thương yêu của Thiên Chúa qua 
sự bàu cử của Mẹ Sao Biển chúng ta.W 

60 NĂM KỶ NIỆM

Sáu mươi năm chẵn thật qua mau,
Nghĩ lại đời ta như bóng câu;

Cảnh cũ còn đây, nhà còn đó:
Biển xanh vẫn vậy, bạn ở đâu?

Bao năm thương nhớ: hàng dương liễu,
Ngày tháng mộng mơ: sóng bạc đầu;

Biết đến bao giờ ta lại được:
Vang ca câu hát Mẹ nhiệm mầu!

Kỷ niệm 60 năm ngày nhập học 
( 24/7/1961) 

lLM. P. Nguyễn Quang Vinh  
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TÔI ĐI TU

l  P. Nguyễn Văn Độ SB61

Năm lên chín, đang học lớp Ba trường làng, tôi 
được chọn giúp lễ cho hai cha già: cha Hoàng 

Phượng chính xứ và cha già Nguyễn Phúc đẹp lão, có 
bộ râu trắng phất phơ như một ông tiên, đã về hưu, 
luôn dâng lễ một mình tại Bàn thờ cạnh, 

(Trước CĐ Vat II chưa có lễ đồng tế). Lý do được chọn 
có lẽ là nhờ “bề ngoài” khá ngoan ngoãn, siêng năng đi Nhà 
thờ, vì mẹ tôi luôn miệng nhắc bảo, đôi khi bà cũng phải dọa 
nạt. Thời đó, trong xứ đạo miền quê thuần nông của tôi, nay 
là giáo xứ Thọ Tràng, thế hệ ông bà di cư từ Thọ ninh, Đức 
thọ, Hà Tĩnh, rất đạo hạnh. Mỗi ngày, đến nhà thờ ba lần: 
sáng lễ Misa, trưa và tối đọc kinh, lần chuỗi. Vào Mùa Chay, 
lại được nghe các cụ ngắm Sự Thương khó, thích nhất là 
tiếng than kinh ê-a, ru bọn trẻ chúng tôi êm đềm đi vào giấc 
ngủ say! Thôn làng được sống trong bầu khí rất an ninh, 
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thanh bình, để chúng tôi có thể chơi đùa đến khuya, nhất là 
vào những đêm trăng sáng. Tiếc thay, từ khoảng giữa thập 
niên 60 về sau, quê hương tôi trở thành vùng lửa đạn rất 
khốc liệt và đầy chết chóc đau thương! Gia đình tôi sớm 
phải rời bỏ quê hương một lần nữa ra đi.

Được chọn vào Ban giúp lễ là một “vinh dự” cho tôi, so 
với mấy đứa bạn “ngỗ nghịch” khác, mà ông bà quê tôi gọi 
là “mấy đứa trục trạc”. Tôi cảm thấy mình như “người lớn 
“ hẳn lên: Đi nhà thờ lúc nào cũng áo dài đen, quần trắng, 
tất nhiên là màu “cháo lòng”, lại còn được học và đọc ro ro 
tiếng La-tinh để “thưa đáp” với cha chủ tế dâng lễ quay mặt 
lên, mặc dù chẳng hiểu chi. Hai cha con rì rào qua lại những 
câu mà Cicero có nghe cũng phải há miệng! Vào ban giúp 
lễ còn được ban thêm đặc ân khác là miễn học phí trường 
làng. Cả nhóm năm sáu đứa do một thầy giáo già tu xuất 
điều khiển. Đứa nào cũng ngoan, vâng lời đúng phép tắc.

Ngày nào cũng vậy, trừ khi bị ốm hay thèm ngủ quá cố 
tình quên, từ 4 giờ sáng, tôi đã phải thức dậy-quê tôi ngày 
lao động bắt đầu rất sớm- áo quần chỉnh tề, một mình đi lên 
nhà thờ. Đôi khi gặp được người lớn đi cùng, đỡ sợ ma, nếu 
không thì lúc một mình đi ngang “Nhà vòm” (trạm y tế do 
Mỹ viện trợ) tôi phải nín thở chạy như ma đuổi. Trong nhà 
thờ, với ánh sáng tù mù của mấy ngọn đèn dầu hôi, khi đến 
sớm cũng như khi ra về muộn, vì phải lo dọn áo lễ cho sáng 
hôm sau và đóng các cửa, lúc chỉ còn lại ngọn đèn màu đỏ 
leo lét bên cạnh Nhà Tạm, tôi vẫn lo nhất là “nếu Chúa hiện 
ra” với một mình thì biết ăn nói làm sao! Điều đó chứng tỏ 
trong tâm trí non nớt của mình, dù chưa hiểu gì cao sâu, 
tôi cũng đã mường tượng “tin tưởng” điều gì rất linh thiêng 
nơi Thánh Thể, để tập sống “ngoan” hơn. Tuy kính sợ cha 
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xứ nghiêm nghị, nhưng gương sáng đạo đức của ngài và 
của các ông bà lớn tuổi khi xem lễ, đọc kinh hoặc khi theo 
cha xứ đưa “của ăn đàng cho kẻ liệt”, tôi đã sớm nhận ra sự 
thánh thiện và “được kính trọng” của các linh mục, dù chưa 
hiểu gì về chuyện đi tu cả.

Đời sống trôi êm đềm, vô tư, cho đến đầu năm 1961, khi 
đang học lớp Nhất để chuẩn bị thi Tiểu học, tôi được cha 
xứ kêu vào nói chuyện, khuyên thi vào Tiểu chủng viện, mà 
ngài gọi là “vào Nhà Đức Chúa Trời” và trao cho một cuốn 
Giáo Lý nhỏ để về nhà học. Mẹ tôi - vì bố tôi đi làm xa nhà 
- cũng đã được cha xứ cho biết ý định nên bà rất mừng và 
luôn nhắc tôi học cuốn Giáo lý kỹ lưỡng. Tôi còn được biết 
ba đứa bạn cùng lớp là Hoàng Thanh, Học và Chúc cũng 
được chọn đi thi, nhưng Học và Chúc không ở trong ban 
giúp lễ nên vất vả hơn khi phải học thêm kinh La tinh.

     Với đầu óc non nớt của cậu bé tuổi 11,  tôi chưa hiểu gì 
về lý tưởng “dâng mình cho Chúa để coi sóc các linh hồn” 
như lời cha già giải thích. Nhưng tôi thật sự hăm hở vì sắp 
được “đi du học” tận một thành phố xa lạ, tên là Nha Trang 
nào đó. Mấy đứa bạn tôi, nhất là mấy “đứa con gái dễ ghét” 
cùng lớp hoặc cùng xóm thường chơi đùa với nhau, đã bắt 
đầu nhìn tôi với cặp mắt “kính nể” hơn. Có đứa còn cả gan 
trêu chọc, chào tôi là “ chú nhà Thầy”, “vào trường La tinh”  
(Thời đó, các ông bà quê tôi gọi Tiểu chủng viện (TCV) 
là trường Latinh, đi giúp xứ là Đi thử /probation, ĐCV là 
trường lý đoán, khi có chức 4 cắt tóc/tonsura thì gọi là thầy 
già, làm LM gọi là đỗ cụ). Tôi “trả thù” bằng cách khi theo 
hầu cha già cho rước lễ vòng quanh Bao lơn cung thánh 
(balcony), tôi giả vờ vụng về, chạm mép đĩa hứng vụn Mình 
Thánh vào cổ chúng một cái. Bây giờ gặp lại nhau ở tuổi “cổ 
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lai hi” vẫn có người nhắc chuyện cũ để cười xoà!
Ở vào tuổi “chửa biết cái chi chi” (Hồng hồng, Tuyết tuyết-

Dương Khuê) tôi chẳng hề “vướng bận” với tình yêu nam 
nữ. Và thật tình, mãi về sau, cho tới khi lên lớp Septième 
tôi mới được vài bạn “khai tâm” về chuyện sinh đẻ của loài 
người! Một ít “quyến luyến” với căn nhà tuổi thơ, xóm làng 
và các đứa bạn đồng môn cũng nhanh chóng vơi đi trước sự 
nôn nóng được “đổi đời” đi học xa. Để rồi, vào những ngày 
đầu sau khi nhập TCV Sao Biển, tôi lại “hối hận” đã dám 
liều ra đi và đã khóc thầm nhiều đêm vì “nỗi nhớ nhà” da 
diết cùng cực, mà lần đầu tiên phải cảm nghiệm trong đời 
! Có một anh bạn, tên vần C ngồi cuối phòng Etude, đã bật 
khóc oà to tiếng vì nhớ mẹ, làm chúng tôi đều thổn thức!

Trở lại câu chuyện: Vào một ngày cuối tháng Năm 1961, 
sau khi chúng tôi đã thi và hãnh diện đậu bằng Tiểu học, cha 
già nhờ một thầy giáo dẫn bốn “thí sinh nhà Đức Chúa Trời” 
xuống xứ Lạc Đạo, Phan thiết để dự cuộc sát hạch. Lúc đó Cố 
Caillon  đang là cha chính xứ và cha mới Lê Văn Sinh (Bình 
Cang) là cha phó. Khoảng bốn năm chục thí sinh toàn tỉnh, 
vào trường của giáo xứ để thi các môn: Chính tả: có bài văn 
“Khi du khách bước tới thôn Thanh Hải, đã thấy sừng sững 
một dãy nhà dài, tường xây, mái lợp ngói đỏ...” do Cha Mai 
khắc Cảnh (RIP/Mêpu Bình Tuy) đọc và làm giám thị. Tiếp 
đến chúng tôi lần lượt gặp Cố Hồng (cha Joseph Clause) 
để thi Giáo lý và kinh Giúp lễ. Tôi trúng tủ kinh Confite-
or (Kinh Cáo mình) đã làu làu, nên đọc trơn tru với giọng 
Nghệ rặc nòi, không cần “xịt gió” chi cả. Vui mừng được cố 
Hồng ban cho nụ cười rất nhân hậu và dễ mến. Cuối cùng, 
quan trọng nhất là gặp cha Pierre Jeanningros (Cố Vị) đang 
là Bề trên TCV để được “phỏng vấn”. Ngài hỏi han về bản 
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thân, gia đình, ước muốn... trong đó có câu hỏi khó nhất là: 
“Động cơ nào đưa con đến với TCV Sao Biển?”. Sau này cha 
BT Nguyễn Văn Nho có lần kể lại: Đáp câu hỏi đó, có chú đã 
trả lời mạnh mẽ:”Thưa cha, động cơ Lambretta ạ”!

Khoảng một tháng sau ngày thi, cha xứ cho biết Giáo xứ 
được hai chú đậu vào TCV là Hoàng Thanh và tôi. Và lần 
đầu tiên, hai chú bé chúng tôi được cha xứ mời ăn cùng ngài 
“bữa cơm trưa khen thưởng”. Cuộc đời như sang trang mới 
với bao hồi hộp, lo âu, lẫn vui mừng và hãnh diện. Mẹ tôi có 
lẽ còn mừng hơn tôi. Hồi tưởng những hy sinh âm thầm của 
mẹ, hôm nay nhiều đêm tôi đã ứa nước mắt! Gia đình tôi 
chỉ thuộc loại “đủ ăn”, nhưng mẹ đã chắt chiu không tiếc, 
sắm cho tôi đầy đủ từ vali, quần áo, vật dụng cá nhân, mùng 
mền, chiếc nón cối vải trắng, theo đúng tờ Chỉ dẫn của TCV 
gởi về, kể cả một đôi xăng-đan da đóng tại tiệm giày “Ông 
Thảo” là bố của Đào Đức Kim tại Phan Thiết, và ngoài một 
ít tiền tiêu vặt cho tôi, có cả tiền tàu xe cho kỳ nghỉ sau này, 
mẹ còn phải dành dụm đủ một ngàn đồng đóng cho TCV 
khi nhập học hằng năm, một số tiền không nhỏ thời đó!

Ngày tựu trường 24 tháng 7, 1961 đến gần. Mẹ tôi, một 
phụ nữ nhà quê, không ngần ngại đưa hai chúng tôi đi xe 
lửa ra Nha trang. Đây là chuyến đi xa đầu tiên trong đời, sau 
cuộc di cư từ miền Bắc khi còn nhỏ, nên cả hai rất thích thú. 
Đến ga Nha trang, cả ba người và đồ đoàn lên chiếc xích lô 
đạp để về Đồng Đế, nơi mẹ có người cháu là chủ tiệm tạp 
hóa, hớt tóc “Hồng Đức” trên đường Mai Xuân Thưởng 
ngày nay. Chiều ngày 24, chúng tôi đi bộ theo đường tắt, 
băng qua con đường đất nay là đường Củ chi, men theo 
hông nhà thờ Thanh hải cũ, ra tới đường Nam Thông, tức 
Bắc Sơn, đến TCV Sao Biển. Trước tiên đến trình diện cha 
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Bề trên, lo các thủ tục và trở lại cầu thang lên Dortoir chú 
nhỏ. Hai “chú chim con” chìm vào đám 41 tân binh của 
lớp 61 ngơ ngác, lạc lõng đến tội nghiệp, giữa các anh lớp 
60 xông xáo, hoạt bát. Sau khi nhận chiếc giường gỗ “thân 
yêu”, để sau này sống chung với lũ rệp, tôi chạy ra cửa sổ 
nhìn xuống con đường giữa hai hàng cây phi lao, dẫn ra 
cổng gỗ sơn màu nâu của TCV, thì… than ôi, bóng mẹ đã 
biến mất từ bao giờ! Thở dài đi vào, lần đầu tiên tôi nhận ra 
rằng “Đi tu theo Chúa đâu phải dễ!” Nhưng, dù sao tôi cũng 
đã trở thành “kẻ đi tu”.

Không thể nào kể hết quảng đời dài miên man, đầy thách 
đố của hoàn cảnh bản thân, và của thời cuộc nhiễu nhương, 
để mô tả hết 24 năm “xa lánh thế gian” của mình, dù trí nhớ 
vẫn còn tạm xài được ở tuổi “cổ lai hi”, nên xin phép đi vào 
đoạn kết:

Cuối năm 1985, tôi mệt mỏi, bế tắc và gục ngã trước 
“thử thách của thời cuộc” như nhiều bạn đồng môn lần 
lượt khác - lớp 1961 là một trong những lớp “chín rộ” giữa 
giai đoạn khó khăn nhất - tôi đã quyết định “rẽ đường” với 
không ít ray rứt. Dù lắm người “tiếc nuối” cho tôi, tự thâm 
tâm tôi vẫn nhận ra Tình thương quan phòng của Chúa, qua 
sự lựa chọn của mình. Lớp tôi chỉ được 3/42 người làm LM, 
kể cả anh bạn cố tri thân thiết : “Tổng Linh” là “quà chuyển 
giao” của lớp 62. Hai vị còn lại, nguyên gốc của lớp 61 là 
Rev Nguyễn Quang Vinh và Rev Trần Khánh Thành, người 
đã sớm bỏ anh em ra đi vào ngày 28 tháng 3 năm 2007, khi 
đang là GS tại ĐCV Xuân Bích-Huế.

Ngày 30 tháng 12, 1992, tại Nhà thờ TX Phan Rang, tôi  
được tham dự lễ Truyền chức LM, khá sớm kể từ sau 1975, 
của bạn Jos Nguyễn Chí Linh. Dõi theo bước chân can 
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trường của ngài tiến lên, tôi chợt tỉnh giấc mơ màng, để biết 
rằng” mình đã lỡ một chuyến tàu và đang đứng lại sân ga!” 
Cám tạ Chúa đã luôn thương yêu, chúc lành cho đời sống 
mới của tôi được hạnh phúc và “khá thành đạt” dưới con 
mắt người đời suốt trong 36 năm Hôn nhân.  Riêng tôi, ước 
nguyện ngày nào còn đủ điều kiện, nhất là sức khoẻ, tôi sẽ 
cố gắng thực hiện điều Chúa muốn, khi Ngài đã rất âu yếm 
“chiều” quyết định của tôi. Không bao giờ phải ngần ngại tự 
nhận mình là một Taru: “Life is a choice!” W 

Hồi ký ngắn, 
Kỷ niệm 60 năm của lớp 61 thân yêu. 
California. Đầu Thu 2021.
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CHỮ ‘KHIÊM’ 
TRONG ĐỜI SỐNG

lNguyễn Văn Nghệ SB74

Trong một phòng triển lãm thư pháp, tôi đang đứng 
ngắm hai bức thư pháp: một bức có chữ “Nhẫn” 

bằng chữ Hán và một bức có chữ “Nhẫn” bằng chữ 
Quốc ngữ. Cũng có một nhóm người đến đứng sau 
lưng tôi để ngắm hai bức thư pháp ấy. Họ cùng nhau 
bình luận ý nghĩa của chữ “Nhẫn”. Đa số trong nhóm 
ấy cho rằng ý nghĩa của chữ “Nhẫn” rất là thâm thúy. 
Nhưng có một người trong nhóm phản bác cho rằng 
chữ “Nhẫn” không thâm thúy cho bằng chữ “Khiêm”. 
Vì “Nhẫn” đôi khi “bằng mặt chứ không bằng lòng”, 
có người “sống để bụng chết mang theo” cho nên tâm 
hồn của họ không thanh thản. Rồi người ấy nói tiếp: 
Người khiêm tốn thì bao gồm cả đức tính “Nhẫn” 
trong ấy và người ấy dẫn lời của J. C. Hace: “Khiêm tốn 
không có nghĩa là không biết đến những giá trị của mình mà 
biết nhận chân những giá trị ấy”.
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Ở Việt Nam không có nơi nào mà chúng ta bắt gặp 
chữ “Khiêm” nhiều cho bằng ở lăng vua Tự Đức. Từ 
nhà cửa, ao hồ, cầu thuyền… đều có chữ “Khiêm” 
như: Khiêm cung môn, Vụ Khiêm môn, Tự Khiêm 
môn, Lương Khiêm điện, Hòa Khiêm điện, Xung 
Khiêm tạ, Dũ Khiêm đình, Ích Khiêm các, Lễ Khiêm 
vu, Pháp Khiêm vu, Tòng Khiêm viện, Tuần Khiêm 
kiều, Do Khiêm kiều, Lưu Khiêm hồ, Tiểu Khiêm trì, 
Thuận Khiêm thuyền, Ổn Khiêm thuyền… và ngay 
cả tên lăng cũng mang tên Khiêm lăng.

Tại sao vua Tự Đức lại lấy chữ “Khiêm” mà đặt 
tên như vậy? Trong bài Khiêm cung ký vua Tự Đức 
viết: “Tất cả các tên phải có nghĩa, không phải tên không 
căn cứ: kìa như sao lấy đức Khiêm của trẫm mà khiến 
cho núi ấy, sông ấy, nhà ngoài ấy, nhà trong ấy cũng 
đều theo mà làm Khiêm, những cái ấy có lỗi gì đâu? Và 
quả có biết gì đâu? Tất cả cái tên mà đặt ép, quả đã được 
yên không? Mà ta có gì là Khiêm không? Đối với đức 
Khiêm quả có thực không? Kìa như đức Khiêm là kính, 
là nhường, có đức mà không ở, chịu khuất mình ở dưới 
người, vì chịu mang tội thẹn như thế, nhường không gì 
hơn, khuất không gì hơn, có tài năng công đức gì mà 
không ở ngôi chăng? Nhưng vì vốn chuộng thực thà 
đạm bạc, ở nhà vàng mà trong lòng thường như mặc áo 
trắng, trừ áo lộng lẫy ấy ra, không một chút gì là hoa lệ, 
hoặc cũng là nghĩa có đức mà không ở thêm vào đấy, từ 
ngày làm cung này, sét đánh điện Hòa Khiêm1 dân gian 

1. Sét đánh điện Hòa Khiêm vào tháng 5 năm Bính Dần [1866]. Xem Đại 
Nam thực lục tập 7, NXB Giáo dục, tr.996.
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làm loạn người mê hoặc, hoặc xâm phạm cửa cung2, trời 
trách người oán, tiến đến bất kỳ, ta còn có lòng nào đâu 
mà chẳng dám chẳng kính nhường, chỉ biết trước sau 
hết lòng kính nhường, may có thể duy trì cứu chữa được 
phần nào, thì đối với chữ Khiêm đâu dám không thực, cho 
nên nhân thế mà đặt tên tất cả, cũng muốn vừa tiếp xúc, 
vừa cảm động để tự xét răn và tự chê…”3

Khiêm là đầu mối các nhân đức khác. Kinh “Cải tội 
bảy mối có bảy đức” của đạo Công giáo đã đề cao nhân 
đức Khiêm nhượng lên hàng đầu: “Thứ nhất khiêm 
nhượng chớ kiêu ngạo”. 

Khiêm nhượng - Kiêu ngạo là cặp phạm trù đối 
lập nhau. Một vị chức sắc cao cấp của một tôn giáo 
nọ sau nhiều năm nghiền ngẫm đã đưa ra một số 
nguyên tắc dẫn đến thất bại cần phải tránh, cũng 
như những nguyên tắc dẫn đến thành công cần phải 
thực hiện và vị chức sắc ấy đặt tên là “Thập đại thắng” 
và “Thập đại bại”.

Điều đầu tiên của “Thập đại bại” là: “Kiêu căng, xem 
người như máy móc, độc đoán chẳng chịu nghe ai, bảo thủ 
ý kiến”.

Điều đầu tiên của “Thập đại thắng”: “Khiêm tốn 
trọng nhân phẩm mỗi cá nhân, uyển chuyển linh động, 
lắng nghe sáng kiến mọi người, rồi suy nghĩ lượng giá”.

2. Nhắc đến vụ những người dân phu xây dựng lăng vua Tự Đức dưới sự 
lãnh đạo của Đoàn Hữu Trưng kéo về kinh thành để lật đổ vua Tự Đức và đưa 
Ưng Đạo, cháu 5 đời của vua Gia Long lên ngôi vào tháng 8 năm Bính Dần 
[1866] nhưng cuộc khởi nghĩa bị thất bại. Sử sách gọi biến cố này là “Loạn 
Chày vôi”. Xem Đại Nam thực lục tập 7, tr.1009-1011.

3. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục tập 7, NXB Giáo dục , 
tr.1074-1075.
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Khổng tử dạy học trò: “Thông minh duệ trí, thủ 
chi dĩ ngu; công bị thiên hạ thủ chi dĩ nhượng; dũng 
lực chấn thế thủ chi dĩ khiếp; phú hữu tứ hải, thủ chi 
dĩ khiêm” (Người thông minh duệ trí, xem mình tựa hồ 
ngu; công trùm thiên hạ vẫn nhún nhường; sức mạnh hơn 
đời vẫn như nhát; giàu có bốn biển vẫn khiêm nhượng).

Sách Kinh Lễ (Lễ Ký), thiên đầu tiên là Khúc lễ 
thượng, ngay trang đầu tiên đề cập đến “Tứ bất khả” 
(4 điều không nên). Đứng đầu “Tứ bất khả” là: Ngạo 
bất khả trưởng (có ý niệm kiêu ngạo trong lòng thì 
phải diệt ngay, chớ để cho nó lớn lên)4. Chương IX 
sách Đạo đức kinh ghi: “Phú quí nhi kiêu tự di kỳ 
cữu” (Giàu sang mà kiêu ngạo là tự rước lấy họa).

Điền Tử Phương người nước Ngụy về đời Chiến 
quốc nói với Tử Kích rằng: “Làm vua mà kiêu ngạo thì 
mất nước, làm quan văn mà kiêu ngạo thì mất chức, 
làm quan võ mà kiêu ngạo thì mất nhà!”

Binh pháp có câu: “Muôn thuở kiêu binh thường 
thảm hại/ Mấy đời khinh địch lại thành công!”

Trong Kinh Dịch từ quẻ Kiền cho đến quẻ Vị tế 
gồm 64 quẻ, quẻ nào cũng có 6 hào, mà quẻ nào 
cũng có hào tốt hào xấu. Khiêm là một quẻ đứng 
hàng thứ 15 trong tất cả 64 quẻ, 6 hào trong quẻ 
Khiêm đều tốt cả!

Quẻ Khiêm gồm có quẻ Khôn ở trên và quẻ cấn ở 

4. Tứ bất khả gồm có: “Ngạo bất khả trưởng (có ý niệm kiêu ngạo trong 
lòng thì phải diệt ngay, chớ để cho nó phát triển); “Dục bất khả túng” (Phải kiềm 
chế dục vọng, chớ có buông lơi); “Chí bất khả mãn” (Chớ nên tự mãn về chí khí, 
vì kẻ tự mãn về chí khí không bao giờ lập được công nghiệp to); “Lạc bất khả 
cực” (Gặp lúc có việc vui mừng, chớ nên hưởng đến mức cùng cực).
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dưới, tức là trong đất có núi. Thế đất thấp kém, mà núi 
là vật cao lớn, lại ở dưới đất, đó là Tượng Khiêm tốn.

Lời kinh trong quẻ Khiêm: “Khiêm hanh, quân tử hữu 
chung” (Có Khiêm thì mới hanh thông, người quân tử 
có thể giữ đức Khiêm cho đến lúc cuối cùng). Người 
quân tử ôm giữ đức Khiêm cho đến khi từ giã cõi trần.

Trình Di đã giải thích lời Kinh ấy: “Quẻ Khiêm là 
quẻ có đạo hanh thông. Có đức mà không tự nhận gọi 
là Khiêm. Người ta lấy sự khiêm tốn tự xử thì đi đâu 
mà không hanh thông? “Đấng quân tử có sau chót” 
(quân tử hữu chung) nghĩa là đấng quân tử chí ở kh-
iêm tốn hiểu lẽ, cho nên vui với mệnh trời mà không 
cạnh tranh; bên trong đầy đủ, cho nên tự mình lui 
nhún, mà không khoe khoang, yên lặng xéo noi theo 
sự Khiêm suốt đời mà không thay đổi, mình tự hạ 
mình mà người ta càng tôn lên, mình tự che cho tối đi, 
mà đức càng sáng tỏ; đó là đấng quân tử có sau chót 
(quân tử hữu chung). Ở tiểu nhân thì họ có sự ham 
muốn ắt phải cạnh tranh, có đức ắt phải hợm hĩnh, tuy 
có miễn cưỡng mến sự khiêm tốn, cũng không thể yên 
lòng mà làm, bền chí mà giữ, ấy là không có sau chót”5

Nhà văn hiện đại Ông Văn Tùng đã bàn luận lời 
Kinh trên của quẻ Khiêm như sau: “… là trực tiếp 
răn dạy con người vừa thấu đáo vừa nhẹ nhàng, vừa 
biến ảo phi thường, vừa tiến lùi hợp thức và trong 
ứng xử muôn hình, muôn vẻ vẫn “thụ ích” và không 
“chiêu tổn”, vẫn giữ được đức Khiêm, nhu, thuận, 
minh triết, bao dung, lùi bước mà tích cực, nhường 

5. Kinh Dịch trọn bộ (Ngô Tất Tố dịch và chú giải), NXB Văn học, tr. 301-302.
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nhịn mà không nịnh hót, chịu thua thiệt mà không 
hèn hạ, mềm mại mà không quanh co giả dối, tiến 
mà không tranh đoạt, miệt mài mà không mù quáng, 
yếu mà thành mạnh, buồn đau mà khang kiện, yêu 
đời. Không kín đáo một mình, khi sống giữa đám 
đông, khi lâm nguy, khi ở ngôi cao chót vót cũng 
như khi vùi dưới đất đen vẫn giữ được đức của người 
quân tử. Đức Khiêm giúp con người sống đẹp như 
trái núi phải chịu lún dưới đất, nhưng núi vẫn là núi, 
như ngọc bị cát vùi, ngọc vẫn cứ là ngọc. Và nếu đạt 
được mức Khiêm là đạt đến bản lĩnh làm người…”6

Khổng Dĩnh Đạt nói: “Tiểu nhân hành Khiêm, tắc 
bất năng trường cửu, duy quân tử hữu chung dã” (tiểu 
nhân khiêm tốn chẳng bao giờ được lâu, chỉ có quân 
tử là khiêm tốn được cả đời). Nếu thấy ở kẻ tiểu nhân 
có biểu hiện sự khiêm tốn, chẳng qua đó là khiêm 
tốn “dỏm”7. Tiêu chuẩn phân biệt khiêm tốn “thật” 
và khiêm tốn “dỏm”: Khiêm tốn “thật” bắt nguồn từ 
sự tôn trọng hay yêu thương người khác một cách 
thực sự. Vì tôn trọng hay yêu thương nên đã “quên” 
mất tự kỷ, tự ái, thành thực đến với kẻ khác bằng 
thái độ cởi mở, tự nhiên và “Khó mà tôn trọng người 
khác nếu bản thân không tự khiêm nhường”(Hen-
ri Frederic Amiel). Còn khiêm tốn “dỏm” thì lại bắt 
nguồn từ chính sự tôn vinh bản ngã nên có giả vờ tôn 

6- Ông Văn Tùng, Chữ Khiêm, đăng trên báo Văn nghệ số 43 ra ngày 
23/10/2005

7- Khiêm tốn “dỏm” còn gọi là khiêm tốn “ống điếu” (ống vố). Hình thù 
ống điếu là cong xuống rồi lại ngóc đầu thẳng lên. Khiêm tốn “ống điếu” thuộc 
dạng: “ Một lần khiêm tốn, bốn lần tự kiêu”.
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trọng hay ca ngợi kẻ khác cũng chẳng kéo dài được 
lâu. Nhiều người thích đóng kịch khiêm tốn vì cho 
rằng đó là chiến lược tốt để người khác khen ngợi là 
“con người khiêm tốn”. Do đóng kịch nên phương 
pháp lật tẩy cũng khá dễ dàng. Khi đối phương nói 
lời nhũn nhặn, khiêm cung, như: “Tôi cũng còn kém, 
mong được chỉ giáo”; “học vấn tôi chưa đầy cái lá 
mít”, v.v. ta cứ việc đồng ý với đối phương rằng điều 
ấy quả thực đúng như vậy, thế là xong8.

Khiêm tức là tự hạ mình một cách thực sự. Tăng 
Sâm – một cao đồ của Khổng tử – nói: “Hữu, nhược 
vô; thực nhược hư. Dĩ đa vấn ư quả, dĩ năng vấn ư 
bất năng” (mình có, mà xem mình như hình không; 
mình đầy đủ mà xem mình như hình thiếu kém. Lấy 
mình là trí thức nhiều mà chịu hỏi với người ít, lấy 
mình là người tài năng mà chịu hỏi với người bất 
năng - Luận ngữ, thiên Thái Bá). Câu “bất sỉ hạ vấn” 
(không hổ thẹn khi học hỏi với kẻ thuộc hạ) chỉ thực 
hiện ở những người khiêm tốn thật sự và “kiêu căng 
là độc quyền của kẻ khờ dại” (Ngạn ngữ Hy lạp).

Dẫu chúng ta có chút đỉnh tài năng, chớ nên kiêu 
ngạo. Kiêu ngạo là một thói xấu đến nỗi người ta 
nêu lên câu cảnh báo: “Ai mà kiêu ngạo là kẻ sắp đi 
đến bước đường cùng”. Do đó “Khiêm tốn bao nhiêu 
cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là thừa” (Karl 
Marx). Hãy dùng chữ “Khiêm” làm kim chỉ nam cho 
cuộc sống của chúng ta.W

8. Dương Ngọc Dũng, Lê Anh Minh. Kinh Dịch và cấu hình tư tưởng Trung 
Quốc, NXB Khoa học Xã hội, tr. 163-164. 
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lNguyễn Thế Hùng SB62
Nửa đêm gió ghẹo trăng say,
Phi lau xoắn tóc phủ đầy biển sương.
Em lơi vũ khúc nghê thường,
Sóng nhấp nhô thở trùng dương nhớ bờ.
Dã tràng chớp mắt dại khờ,
Gió Nha Trang dỗi vu vơ trải hồn.
Anh quên đếm lượt môi hôn,
Mình như cát mịn,
tình mơn man tình.
Biển khuya thèm giấc an bình,
Thấm hai mạch máu nằm im sao đành.
Em ngắt cỏ dại mọc quanh,
Tẩm thêm ký ức
cỏ thành tương tư.
Rượt tình gió thét hờn ru,
Tim em gai nhọn tưởng như lụa mềm.

ANH NHƯ 
CHÚ CUỘI THỦY CHUNG
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Có khi nào sóng ngủ yên,
Bên em cuồng khát vắt đêm võ vàng.
Chân run lúng túng vấp trăng,
Trượt vào mê lộ ngỡ rằng nguyệt cung.
Anh như chú Cuội thủy chung ,
Ôm ghì ảo mộng bên rừng chiêm bao.
Hòn Chồng xua sóng bạc đầu,
Xin đừng xóa sạch kẻo đau buốt đời.
Đồi Dương cảm xúc đâm chồi,
Áp lên ngực lạnh
còn hơi ấm người.
(Nha Trang xuân 2021).
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LETTRE DE MON JARDIN

lM. Pierre Nguyễn Quang Vinh
Classe de 1961, Petit Séminaire Sao Biển 

“Stella Maris”, Nha Trang
(2006 - Paris)

Chers Pères Anciens Professeurs du Petit Sémi-
naire Stella Maris (Sao Biển) du diocèse de Nha 

Trang, Viet Nam, 
Une des plus belles traditions de la société viet-

namienne nous a enseignés de toujours garder 
grande affection et profonde reconnaissance envers 
tous ceux qui ont eu une part dans notre éducation, 
intellectuelle aussi bien que professionelle. Nhất 
tự vi sư, bán tự vi sư: La moitié d’un mot appris, à 
plus forte raison, un mot total, suffit à une personne 
d’être considérée et honorée comme maître. La rela-
tion maître – disciple occupe une place importante 
dans les activitiés quotidiennes vietnamiennes.
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C’est pourquoi, le premier jour du Nouvel An 
est réservé spécialement en l’honneur de la famille 
paternelle, le deuxième pour celle de la mère et le 
troisème pour ses professeurs, surtout les âgés. Quel 
que soit l’endroit où l’on se trouve, quelle que soit 
la personne qu’on est devenue dans la société, un 
vietnamien authentique ne laissera jamais ses pro-
fesseurs et leurs bienfaits dans l’oubli.

Embrassant fidèlement ce sentiment, le séminar-
iste du Petit Séminaire Sao Biển d’autre fois nour-
rit dans son cœur un rêve d’une occasion, presque 
impossible, de revoir, face à face, ses chers profes-
seurs et de leur exprimer son affection filiale et sa 
reconnaissance envers eux. Cette occasion d’or n’est 
plus impossible à ce moment-ci. Quelques-uns de ces 
anciens élèves sont ici, dans votre pays natal, émus 
parce que ce rêve est maintenant réalisé. Le tourment 
causé par l’absence de quelque trente ans ou plus a 
été finalement dissipé: Dieu a écouté nos vœux en 
nous ayant donné ce jour. Deo gratias!

Loin des yeux mais jamais loin du cœur! 
Nous n’avons jamais oublié ces belles années de la 

vie d’un petit séminariste, bénéficiant des bienfaits 
et labeurs de votre noble mission. Vous nous accom-
pagnions presque partout où nous étions envoyés: 
au bord de la plage poétique de Bãi Dương, Thanh 
Hải, Nha Trang, ou durant les mois terrifiants à Huế 
ou sur les collines poétiquement verdoyantes de Đà 
Lạt, pour conduire ces petits galopins et plutard ado-
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lescents droit aux buts finaux: être un homme vérita-
blement intellectuel, authentiquement catholique et 
enfin orthodoxement prêtre si ce serait la volonté de 
Dieu tout-puissant.

Occupant la place d’honneur dans notre mémoire 
est sans doute le premier évêque de Nha Trang: Msg. 
Marcel Piquet Lợi. Nous n’eûmes pas beaucoup de 
chance de nous approcher de lui, simplement parce 
qu’il était un évêque. Cependant nous l’aimions beau-
coup, surtout à cause des DEO GRATIAS dans le ré-
fectoire lors de ses visites au séminaire. Msg. Piquet 
est entra dans l’éternité le 11 Juillet 1966 à Sài Gòn, 
âgé de 78 ans et fut enterré à côté de la cathédrale 
de Nha Trang. Que Dieu lui accorde la paix éternelle 
dans son royaume. 

Nous nous souvenons avec l’affection et profond 
respect de Cố Hồng, Père Joseph Clause, grand mu-
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sicien, latinist, helléniste. C’était lui qui proclama 
avec grande conviction que la langue officielle des 
anges était le grec. Nous admirâmes ce maître de 
mathématiques qui, dans un instant, dessina, sans 
l’aide du compas, un cercle parfait sur le tableau 
noir. Une anecdote raconta qu’une nuit, Père Clause 
dut asperger d’eau bénite le lit d’un élève après que 
celui-ci lui avait rapporté des tremblements bizarres 
autour de lui. Il passa ensuite une bonne demi-heure 
à réciter le rosaire à son côté. Personne n’en sut la 
cause sauf le coupable: Phùng Kim Tiên de la classe 
de 1961, la pauvre victime étant Trần Hữu Lê, qui est 
maintenant à la Nouvelle-Oréans de la Louisiane aux 
Etats-Unis. La ruse fut que Tiên avait accroché une 
longue corde à une tige de moustiquaire et, voilà, de 
son lit, la tirait … rythmiquement!

Plutard Père Clause servit comme aumônier des 
Sœurs de Bình Cang où il décéda après un accident 
le 18 Novembre 1971, âgé de 70 ans. Que Dieu lui 
accorde la paix éternelle dans son royaume. 

Un autre fameux musicien était sans doute Père 
Paul Pouclet avec son ventre si gros que les cendres 
de sa pipe parvinrent en vain à atterrir! Sa soutane 
était lamentablement perforée! Imaginez le Vendredi 
Saint de 1966 quand Père Pouclet, le célebrant princi-
pal de la liturgie, lentement et péniblement, tenta dans 
3 longues minutes de se lever. En outre il consécrait 
avec patience une grande part de son temps à ensei-
gner la musique aux élèves qui y préférèrent le sport! 
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Il nous quitta à jamais le 26 Décembre 1982 à Luçon, 
âgé de 73 ans. Que Dieu lui accorde la paix éternelle 
dans son royaume. 

Peut-être le plus bruyant de tous les pères était 
cố Lành, le bon père Michel Gervier, acharné au de-
voir d’un économe et professeur des mathématiques 
et des sciences naturelles. Nous étions, petits ou 
grands, tous captivés par les aventures de Tintin dont 
il possédait une énorme collection. Maintes fois, jour 
ou nuit, nous l’entendions courir au château d’eau 
pour en couper l’interrupteur électrique parce que 
“L’EAU COULE! L’EAU COULE!”: la cause en était 
que le dispositif automatique, inventé par le père in-
génieur, n’avait pas proprement fonctionné! Si vous 
visitiez son domicile, vous deviez faire grande atten-
tion de ne pas marcher sur les grands cartons de pa-
pier étalés partout dans sa chambre et de ne pas le 
distraire: il était, à quelque part dans l’espace, préoc-
cuppé avec les calculations imaginaires des étoiles, 
des constellations, des galaxies. Père Michel Gervier 
s’en alla paisiblement et pieusement avec le chapelet 
aux mains le 19 Juin 1997, âgé de 73 ans. Que Dieu lui 
accorde la paix éternelle dans son royaume.

Archifaux! Archifaux! ces mots n’étaient pas pure 
invention du Père Hirigoyen, cố Hương, mais indis-
cutablement son monopole. Nous fûmes un peu sur-
pris en sachant que le bon Père Hirigoyen, les oreilles 
étant légèrement dures, fut un disciple passioné de 
la musique classique. Maintes fois il nous faisait en 
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écouter une pièce et puis en analyser le thème sur le 
papier. Tous ses efforts musicaux ne laissèrent même 
un petit écho dans ses chers élèves! Qu’il nous excuse 
de nos oreilles de chair humaine. Sa méthodologie 
dans l’enseignment de la langue française ne trouva 
pas de rival. Ligne par ligne il nous enseigna patiem-
ment comment améliorer la syntaxe et la stylistique 
de cette langue, à la fois belle et noble.

La dernière position du Père Hirigoyen fut celle 
du Responsable du Foyer des Etudiants Asiatiques 
et il exerça cette charge jusqu’à son décès le lundi 2 
juillet 2001, âgé de 68 ans.

Que Dieu lui accorde la paix éternelle dans son 
royaume.

Maintenant retournons à Huế des années de 1966 
à 1968, une place abominablement fameuse des at-
taques de Tết Mậu Thân en 1968. Là une trentaine de 
petits séminaristes de Sao Biển étaient envoyés par le 
diocèse pour les études secondaires au collège (insti-
tut) de la Providence.

Là aussi nous jouîmes de la présence et l’éduca-
tion du Père Duval (+1994) avec ses cheveux blancs 
et un sourire angélique. C’était aussi un génial serru-
rier qui pouvait fièrement forcer toutes les serrures 
du monde de son temps! Il nous aida à faire les pre-
miers pas hésitants dans le domaine des mathéma-
tiques modernes. 

Un autre prêtre, pas moins fameux que son con-
frère Duval, père Lefas (+2002, 96 ans), reconnu par 
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son passé de scoutisme et surtout par son incroy-
able témérité derrière le volant. Inchangeablement 
chaque fois que la 2-chevaux qu’il conduisit rentra 
au collège, son pauvre copain Père Duval s’était ap-
prêté à y coucher dessous pour en réparer queques 
dommages! D’ailleurs Père Lefas n’eut jamais besoin 
d’aucun chiffon pour effacer le tableau noir: un doigt 
et quelque salive iraient accomplir la tâche, ligne par 
ligne! 

Nous devons compter parmi eux les pères Petit-
Jean (+ 1999, 85 ans), petit de nom mais pas de taille; 
Père Oxarango (+2003, 90 ans); Père René Gantier; 
Père Cressonier (+1968, 60 ans), notre professeur du 
latin avec sa voiture fumante comme une cheminée. 
Le matin du 13 Février 1968, en compagnie du père 
Poncet, père Cressonier alla à un couvent pour en 
rapporter le Saint Sacrement. Tout à coup les “tireurs 
isolés” ouvrirent le feu et n’hésitèrent pas à abattre 
les deux missionnaires - en soutane - dont les corps 
jonchèrent le sol, baignés dans leur sang. Plutard, 
quand l’ordre avait été rétabli, deux séminaristes de 
Nha Trang, Trần Minh Sơn et Simon Cường de la 
classe de Première, réussirent à récupérer leur corps 
pour l’ enterrement. 

Que Dieu accorde à nos chers professeurs défunts 
la paix éternelle dans son royaume. 

C’était avec douleur que j’écrivais les lignes suiv-
antes. Seulement un mois avant notre départ en 
France pour le “Pilgrimage Aux Sources” notre cher 
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supérieur. Père Pierre Jeanningros, nous a laissé pour 
jamais dans l’éternité le 2 Septembre 2006. Pourquoi 
ne nous avez-pas attendus? Pourquoi et pourquoi? 
Dieu seul le sait. 

Nous nous souvenons de vous avec une barbe 
superbe, méticuleusement soignée. En 1962 le sémi-
naire célebra solennellement son jubilé d’argent du 
sacerdoce. Des hymnes chantés ce grand jour, un de-
meure encore frais dans ma mémoire:

Vivat, vivat semper, semper in aeternum
Vivat, vivat semper, semper in aeternum
Qu’il vive, qu’il vive, qu’il vive à jamais
Répétons sans cesse, sans cesse:
Qu’il vive à jamais
En santé, en paix
Ce sont nos souhaits.
Vivat, vivat semper, semper in aeternum
Vivat, vivat semper, semper in aeternum.
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Vous nous aidiez à nous familiariser au nouveau 
monde de l’écran d’argent par des films cinémato-
graphiques captivants et à la fois éducatifs, tels que 
Ben Hur et Les Dix Commandements au théâtre Tân 
Tân, Mr. Vincent, Le chien légendaire Rin Tin Tin, , 
les films comiques de Fernandel dont “Don Camillo”, 
de Louis de Funès dont Le Gendarme En Ballade, de 
Charlot Chaplin, etc … Merci, Père Supérieur.

Que Dieu vous accorde la paix éternelle dans son 
royaume. 

Et Père Mollard Lễ, notre fameux économe. Vous 
quittiez le Séminaire un peu trop tôt mais avez laissé 
après vous un nouveau mouvement dans le Sémi-
naire: la philatélie. Chaque mois vous récompensiez 
de beaux timbres aux bons élèves. 

Le résident le plus “fixe” (pardon, faute de vo-
cabulaire) du séminaire serait peut-être le Mandarin 
Chinois, Père Lagrange, cố Quang. Nous admirions 
bien votre calligraphie en chinois et vietnamien. De 
loin, même un myope put facilement vous recon-
naître grâce à un béret sur la tête. Dans les classes 
de l’anglais, aussitôt que le béret était enlevé une 
mouche ennuyante ne tarda pas à atterrir: ça nous 
fit penser aux activités à l’aéroport de Nha Trang. 
Nous ne savions pas d’où vous aviez acquéri une 
riche connaissance de l’anglais. Les heures de classe 
de cette langue bizarre se remplit néanmoins de joie 
et de cacophonie grâce aux belles chansons anglaises 
telles que:
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Hickory Dickory Dock,
The mouse ran up the clock.
The clock struck one,
The mouse ran down!
Hickory Dickory Dock.
Ad multos annos, cher Père Lagrange! 
Père Lange de Kontum, imposant et sérieux, ensei-

gnait l’histoire et la géographie au Collège d’Adran. 
Notre destinée était lamentablemnt tenue entre vos 
doigts: le crayon tombé sur la liste des étudiants, et, 
voilà, se leva le pauvre gars touché pour la récita-
tion du jour. Il était célèbre par ses remarques in-
attendues, quelquefois sarcastiques telles que: “La 
couleur rouge excite les taureaux”, lorsque tous ses 
élèves tournaient leurs yeux affamés au pssage dans 
le corridor d’une belle étudiante en rouge. Une fois 
il écrivit avec de la craie blanche quelques mots sur 
le mur, également blanc, et flegmatiquement deman-
da à la classe: “Voyez-vous?”. Merci, Père Lange, de 
nous avoir enrichis d’une si vaste connaissance du 
monde et son histoire. Elle nous profite énormément 
plutard dans notre vie.

Ad multos annos, cher Père Lange! 
Un autre professeur de grande taille (sens phy-

sique) restait certainement pour jamais notre ami: 
Père Larroque. Il était grand mais, dommage, ne 
savait pas nager au point de crier un beau jour: “Au 
secours” aux pêcheurs du voisinage. Nous nous rap-
pelons vivamment de votre belle voix quand vous 
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attaquiez les premiers mots de Vidi Aquam lors d’un 
dimanche de Pâques. Le pianist Père Pouclet ne sut 
rien à faire d’autre que se lever les mains en signe 
d’impuissance et désespoir! D’ailleurs, “Pas les cou-
des sur la table” servit comme l’ordre du jour pen-
dant les classes de physique de peur que les élèves 
ne piquassent leur nez sur la table. Merci de votre 
amitié. Cher Père Larroque, rien ne se fait, rien ne se 
crée: tout a été apporté à l’existence depuis la créa-
tion, dont notre attachement amical à vous.

Ad multos annos, cher Père Larroque! 
Durant la brève existence du séminaire il n’y 

avait aucun cas de grave maladie, d’abord grâce à 
la providence d’en-haut, la protection maternelle de 
la Sainte Patronne Stella Maris et en second lieu des 
doigts magiques et bienveillants des pères infirm-
iers tels que Père Nédélec Đề. Vous étiez largement 
généreux en nous prescrivant des comprimés d’as-
pirine aussi bien que des seringues aiguës mais effec-
tives. Moi-même était un de vos aides en 1966-1967. 
Vous me donniez une grande bouteille de formol 
pour momifier les sauterelles, les petits oiseaux, les 
crabes attrapés sur la plage. Selon ceux des classes 
de 1969-1970, quelques gamins d’entre eux cassaient 
plusieurs thermomètres en y forçant la température 
à monter, espérant un jour de congé à l’infirmerie! 
Que vous leur pardonniez car ils ne savaient pas ce 
qu’ils avaient fait!

Ad multos annos, Docteur Nédélec! 
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Nous étions profondément reconnaissants envers 
Dieu de nous avoir donné un grand philosophe pour 
notre professeur: Père Jean Maïs Ngô Thành Mai. 
Merci de vous être contenté de nous guider à travers 
le labyrinthe des pensées humaines de tout temps 
pour atteindre l’inévitable vérité: la vie n’est pas ab-
surde. Merci de vos pensées sublimes dont, hélas, 
seulement un très petit nombre de vos élèves par-
venait à s’en souvenir mot à mot jusqu’aujourd’hui, 
entre eux, notre camarade Msg. Joseph Nguyễn Chí 
Linh. Deo gratias!

Père Maïs fut un résident exemplaire de Đà Lạt 
avec sa Goebel qu’on voyait presque par toutes les 
rues de cette ville magnifique. Cela nous rappelle de 
quelques incidents où notre bon prêtre nous mon-
tra qu’il appartenait véritablement à un monde autre 
que le nôtre, celui des grands esprits ou plutôt, celui 
de grande distraction ou mieux, celui de l’attention 
absorbée. Un jour, après une heure de classe, nous 
le voyions se promener dans le parking de l’école 
en se creusant la tête. Qu’est-ce que s’est passé, mon 
père? Eh bien, je marchais avec les gens de Kontum 
au Foyer. Là-bas je me souvenais que j’avais laissé ici 
ma Goebel. Je revenais ici par la Honda empruntée 
du père Larroque… Alors pourquoi êtes-vous encore 
ici? Pourquoi pas rentrer chez vous? … Mais, mais, 
… Mais quoi? Mais comment est-il possible que je 
conduise 2 voitures à la fois? La fameuse anecdote de 
sa montre retrouvée sur la plage de Bãi Dương avait 
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été en effet importée du pays des Basques et plutard 
vietnamisée par le cerveau déformé des séminaristes 
de Nha Trang!

Une fois une question fut posée à la classe de 1963: 
“Qu’est-ce que l’amour?”. Réponse: “C’est la Goebel 
qui court après une bicyclette!” Dieu seul en sut ce 
qui s’était passé au notre pauvre philiosophe!

Ad multos annos, cher père Maïs! 
Nous n’irons pas oublier les pères qui travaillaient 

dans les paroisses: Père Gauthier Báu de Hộ Diêm, 
Père Caillon de Lạc Đạo, Père Béliard (cố Chuối) de 
Đồng Dài qui fut le parrain du père Cao Tấn Phúc, 
Père Moussay de Hiệp Nghĩa, plutard du peuple de 
Cham, Phan Rang, que nous appelions Ông già trầu 
(“Le vieux qui mâche du bétel”). Grand merci à vous 
tous parce que chaque fois que vous visitiez le Sémi-
naire, nous jouissâmes d’un Deo Gratias résonnant 
au réfectoire ou mieux, un jour de congé!!!

Nous devons profonde reconnaissance à vous 
tous, les Missionaires de Paris, qui nous traitiez ten-
drement et amicalement, sans auncune réserve ni 
étiquette. Vous étiez patients envers notre paresse 
dans l’étude, nos espiègleries de la jeunesse. Vous 
avez sacrifié votre jeunesse, quitté votre famille et 
le confort d’un pays modernisé pour une aventure à 
une place étrangère de l’autre côté de l’océan. Pour 
quoi? Pour nous aider à mieux aimer Dieu et tout le 
monde. Sanguis martyrorum semen Christianorum: 
le sang versé des martyrs de la Missions Etrangèress 
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de Paris a largement contribué à la maturité dans la 
foi de l’Eglise du Vietnam. Nous sommes fortement 
convaincus que vous avez considéré depuis très, très 
longtemps notre cher pays comme une part de votre 
vie et destinée.

Après le jour vous deviez quitter Vietnam pour 
toujours, vous n’avez pas cessé de chercher tous les 
moyens possibles afin de faire quelque chose pour 
notre Eglise. Depuis plus de quinze ans combien 
de prêtres viêtnamiens ont-ils été envoyés ici, dans 
cette maison, pour s’enrichir eux-mêmes dans les 
domaines scholastiques aussi bien que pastoraux? 
Combien de ressources que avez-vous dépensées 
pour ce noble projet? Que Dieu vous bénisse de vos 
bienfaits à notre Eglise du Vietnam.

Si les conditions étaient favorables certainement 
vous n’hésitèraient pas d’y aller une nouvelle fois 
pour terminer ce que vous aviez dû suspendre contre 
votre gré il y a 31 ans.

Le trop n’est pas bon, mais il existe un trop qui 
est toujours bon. Jean de La Bruyère a écrit: “Il n’y 
a guère au monde un plus bel excès que celui de la 
reconnaissance”.

Nous vous remercions beaucoup et vous deman-
dons de nous pardonner de tout ce qui vous aurait 
blessés dans le passé. Tel auteur, tel livre! Tous les 
anciens élèves du Petit Séminaire Stella Maris ont 
fait tout leur possible dans leur vie pour être toujours 
dignes d’être vos disciples et solennellement prom-
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ettent de continuer le patrimoine précieux que vous 
nous avez transmis et surtout de prier pour votre 
santé et bonheur.

Que les saints martyrs de la Société de la Missions 
Etrangères de Paris qui ont versé leur sang sur le sol 
du Vietnam vous protègent et intercèdent à Dieu 
tout-puissant pour vous qui êtes ici ou quelque part 
dans les champs de mission. Nous vous prions aussi 
de continuer à ajouter aux prières quotidiennes une 
pour vos anciens disciples que vous avez semés à 
tout vent dans le monde.

Que ceux qui sont décédés jouissent de la paix 
éternelle dans le royaume de Dieu.

Ad multos annos à vous tous présents!

Filialement et respectueusement vôtre,
(Au nom de tous les anciens élèves du Petit Sémi-

naire Sao Biển de Nha Trang)W
Nguyễn Quang Vinh SB61
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O MY GOD! I BRIBE YOU ONE 
THOUSAND INCENSE STICKS 

lCông Khanh SB67
Chúa ơi con phải gió
Đi vào núi lượm thơ
Về cho con mọi nhỏ
Sương bờ kè lơ mơ

Hôm nay ngày rất lạ
Thơ lại lượm chính con
Rồi thơ còn thóa mạ
Mày thằng không sắt son

Con chưởi thơ ngu muội
Karma của mỗi người
Rồi con khóc tức tưởi
Chẳng sao quên được người
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Chúa ơi con vào núi
Ngước nhìn rồi nam mô
Cầu cho tình một thuở
Êm đềm boléro

Dòng kênh nước đang lên
Tâm hồn con đang xuống
Trời đất thì mông mênh
Thân con nghèo hơn mộng

Chúa ơi con trước giáo đường
Hồi chuông vang vọng cúng dường con đang
Mai rồi tình cũ rỡ ràng
Con xin hối lộ một ngàn nén huơng
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NGƯỜI XÓM CŨ

lHuỳnh Thế Hy SB71

Hồi ấy con đường Phù Đổng Thiên Vương của 
Nha Trang còn nhỏ xíu, tính từ đầu đường tới 

cuối đường khoảng chừng 100 nóc nhà. Nhà tôi số 
chẳn, nằm ngay giữa, góc ngã tư Trần bình Trọng; 
đường xuống chợ có cái tên ngộ nghĩnh: Chồm Hổm; 
chắc do người buôn bán đem gánh tới ngồi chồm 
hổm để bán đại, riết thành cái chợ.

Ông chủ nhà cho xây bốn căn nhà sát lẫn nhau, 
mỗi nhà có cửa riêng nhưng lại thông nhau đường 
xuống bếp. Bốn cái bếp, bốn nhà tiêu, chung một cái 
giếng, chiều chiều nấu ăn, giặt giũ mọi người đều 
thấy nhau, biết nhà nào hôm nay ăn cái gì. Nhà đầu 
là ông bõ đỡ đầu tôi, nhà thứ hai là con ông chủ nhà, 
nhà thứ ba nhiều người tới thuê rồi đi và nhà thứ tư 
ba mẹ tôi ở lâu nhứt.

Được cái nhà ngay góc đường nên ba mẹ tôi cho 



NĂM THỨ HAI MƯƠI BA • [111]

thuê truyện, lúc đẻ tôi ra, mẹ tôi không ai bên cạnh; 
may có bà chị nuôi của mẹ từ hồi di cư mà sau này 
tôi gọi bằng bác Vi ở đường Hồng Bàng đưa mẹ và 
tôi về ở để chăm sóc giúp. Tôi lớn lên trong vòng tay 
yêu thương của hai bà mẹ.

Tới lúc chập chững biết đi, tôi trở về căn nhà Phù 
Đổng, nhà bên cạnh có gia đình hơn bố mẹ tôi ít tuổi 
mới dọn đến và cũng có một cô con gái sinh sau tôi 
mấy tháng. Tôi gọi hai ông bà là bác Kiệt, bác Kiệt 
trai là lính hải quân nên thường xuyên vắng nhà, bác 
Kiệt gái thân thiết với mẹ tôi như hai chị em vì cùng 
cảnh Bắc vào Nam. Lúc tôi vào trường tu năm 71 thì 
hai bác cũng dọn đi Cam Ranh, tôi bặt tin từ đó.

Biến cố 75 khiến người xóm cũ tứ tán, gia đình 
ông bõ tôi về khu Bà Rịa sinh sống rồi mất, khu sinh 
hoạt chung đằng sau được xây lại mỗi nhà có bếp 
và khu vệ sinh riêng biệt; giếng được lấp lại để thay 
vào đó là nước máy; không còn cảnh mấy bà ngồi lặt 
rau rôm rả những câu chuyện hàng ngày thân tình 
lối xóm như xưa. Tôi học ở Thủ Đức, thỉnh thoảng 
về vác đàn ra trước nhà ngồi khảy, lấy le với mấy 
em hàng xóm; xéo bên kia đường có cậu cũng tên 
Huy ít hơn tôi dăm tuổi cũng vác đàn qua đánh ké... 
hắn có lối chơi rất lạ, tay trái không ôm cần đàn như 
bình thường mà chụp từ trên xuống, lead Hotel Cali 
ngọt không thua ai, sau này trở thành trưởng đoàn ca 
nhạc Hải Đăng. Lúc đó, tôi đã lênh đênh sang Nhật.

Cũng cái sân nhà này một hôm mẹ tôi đang ngồi 
nhớ thằng con tha hương thì có một bà dáng mệnh 
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phụ đi xích lô qua ngừng lại. Bà xuống xe nhìn mẹ 
tôi chăm chăm...

- Có phải bà Hà...
Mẹ tôi mắt vốn yếu nhìn người phụ nữ một hồi rồi 

thốt lên:
– Chị Kiệt.
Hai bà cùng kêu lên “Ối giời ơi” rồi ôm nhau khóc. 

Có dễ 20 năm mới gặp lại. 
- Tao về nước, sẵn ghé qua nhà cũ xem còn ai 

không ngờ gặp mày. Sao nhà cửa chung quanh thay 
đổi hết mà nhà mày vẫn vậy?

Mẹ tôi thật thà, nói có thằng con bên Nhật nhưng 
nó cũng khó khăn lắm nên chỉ gởi chút quà hằng 
tháng về bán đủ tiền ăn.

Bà vào nhà hàn huyên với mẹ tôi, nhờ bác Kiệt trai 
là lính hải quân nên cả gia đình xuống tàu qua Mỹ từ 

Nha Trang vào những năm cuối 60 binh sĩ Mỹ chụp. Ảnh: T.L.
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năm 75; con cái thành đạt, bà cũng có một cửa hàng 
buôn bán khấm khá ở Little Saigon; lần trở về này bà 
muốn tìm mẹ tôi để trả một món nợ.

Số là những năm 60, khi đến ở khu Phù Đổng cạnh 
nhà tôi, bà muốn mở tiệm may mà không đủ tiền 
mua máy may, mẹ tôi tháo cái nhẫn cưới bằng vàng 
ta mấy chỉ, gia tài duy nhất đưa cho bà đi cầm để 
mua máy:

 - Chừng nào có chị chuộc lại cho em.
Sau này bà chuộc lại chiếc nhẫn cho mẹ tôi, dọn 

nhà đi nơi khác rồi sang nước khác, nhưng bà vẫn 
nhớ cái ơn nghĩa mẹ tôi và nặng nợ ân tình đó trong 
thâm tâm bao nhiêu năm dù vật đổi sao dời.

Góc đường Phù 
Đổng nửa thế kỷ 
sau đó do người 
viết chụp.
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Mẹ tôi khoe khi tôi liên lạc về: “Bác ấy cho tao 
cả nghìn đô”; năm 95 thì nghìn đô vẫn còn là số 
tiền lớn lắm; còn nói là chỉ mang chừng ấy, có dịp 
sẽ gởi thêm.

Lần thứ hai bác về theo thằng con trai bác sĩ, cậu 
tham gia phái đoàn đi khám thiện nguyện cho người 
nghèo VN. Bác giục bố mẹ tôi vào Sài Gòn khám vì 
mắt mẹ tôi yếu và ba tôi thì có cục bướu khá to trên 
cổ. Tôi liên lạc với bác để cám ơn bị bác la cho một 
trận vì tội chưa làm tròn chữ hiếu, tôi chỉ biết cười trừ 
cảm động. Không hiểu sao những người xưa họ giữ 
cái tình cảm như trong tiểu thuyết, đến tuổi mình đã 
phai lạt đi ít nhiều huống chi thế hệ sau này.

Giờ thì hai bà có lẽ vẫn đang hàn huyên bên kia 
thế giới, nhắc tới những người hàng xóm tốt bụng 
của con đường Phù Đổng.

Căn nhà 60 năm xưa đã được dựng lại, trên tầng 
hai đó chỉ còn một lão ông ngồi đếm thời gian, nhớ 
đến những người muôn năm cũ.W
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CHÙM TRUYỆN CỦA 
NGHI CÒM SB67

Chuyện tình tay ba 
(tặng Mai, Yến bên kia bến đò)

Tôi xin kể liền liền chuyện tình tò te éo le này ngay, 
nếu không kể lúc này e những mối tình khác ùn 

ùn rủ nhau đến lại thất lạc. Anh em thắc mắc người 
sao lắm tình còn mình chẳng được mảnh nhét túi? 
Thế nhưng chưa chắc, “lắm mối tối nằm không”, ông 
bà dạy thế...

Chuyện kể là thế này... Quãng những năm sau 75 
ruộng đất chưa vào HTX, nhà tôi nổi tiếng địa chủ 
vì sở hữu nhiều ruộng đất. Có một số ở xa nhà độ 
13 cây số, hướng thượng nguồn sông Cái, tục danh 
Đồng Nga, bốn bên toàn đồng như Đồng Tròn, Đồng 
Găng, Đồng Trăn, Đất Sét.. .và con sông Chò chảy 
ra sông Cái... Đường đi làm bằng xe đạp hồi đó khó 
khăn, ở lại dăm bảy bữa mới về giở gạo mắm... 

Hồi đó làm ruộng chưa biết “gieo để” (không cấy). 
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Nhà tôi phải bắt mạ cả tháng mới mướn mấy cô thợ 
cấy chứ không có đàn ông con trai đi cấy như dân 
miền nam. Trong đám cấy có 2 chị em ruột nhà kia 
đến tuổi cập kê xinh đáo để. Chị tên Mai, em tên Yến, 
họ Huỳnh, cùng ở bên kia đò con sông Cái, đi làm 
xa nhà cũng trọ lại như tôi, ăn cùng chồ, nhưng ngủ 
khác chỗ, chỉ độ bước chân... Ở lâu riết quen người 
quen hơi quen nết. Cô chị trắng trẻo, hiền lành, hay 
cười, ít nói... tôi để ý. Ngược lại, cô em chắc nịch, lanh 
lợi, mũi cao, gió xô khó té... sở hữu nét đẹp thực tế 
hơn chị vì năng làm... lại để ý tôi. Ba kẻ xa lạ thế là trở 
nên quen biết như người cùng nhà. Bố tôi thiên về cô 
em, Yến, miệng lưỡi lanh lợi lại có tài cấy hái, sau này 
nếu có bề gì thì tôi được nhờ, người già kinh nghiệm 
bảo nhỏ tôi thế. Trái lại Mai, cô chị, cấy hái không 
giỏi, lanh không lợi, nhưng nhỡ gặp duyên tôi thì 
sau này dễ dạy, tim tôi mách thế... Phải chi chỉ có 1 
cô xinh thì tôi khỏi “oánh tù tì” (và chắc cũng chẳng 
có chuyện kể)... Riêng bố mẹ Mai, Yến để tôi tùy nghi 
chọn lựa, đứa nào cũng được, ông bảo thế. Ông ta đã 
đến nhà chơi. Nhà tôi có hũ gạo, lại đạo đức. Trong 
khi đó ông chứa chi hai “quả bom nổ chậm” trong 
nhà, cũng mười chín đôi mươi còn gì, lại cứ “ngồi rồi 
ăn không”, chả nhẽ cứ bắt con gái cầm đe kéo bễ cho 
bố nện búa suốt, vì bố hai cô vốn dĩ thợ rèn.

Ngày qua ngày tình cảm “tay ba” lớn nhanh như 
vũ bão. Khổ cho tôi vì hai cô chung nhà mà không 
thể “bắt cá hai tay” được nên khó xử! Thỉnh thoảng 
lén cô Yến, tôi rủ em Mai đi chơi. Ngồi xe đạp mini y 
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như anh em cùng nhà tự nhiên dạo phố... Tôi đôi khi 
được mời dự giỗ chạp, tết nhứt, nhưng toàn đồ chay, 
ngay cả bánh tét, vì bố hai cô là thầy tụng nam mô a 
di đà... mà!

Rồi một tối tôi rủ thằng bạn đến nhà Mai, Yến chơi. 
Thằng bạn trắng trẻo đẹp trai, lại có nghề thợ mộc 
bảo đảm cuộc sống chứ không lông bông như tôi. 
Nó tên Lộc, xóm lò rèn, tôi bèn “bán cái” (nhường) 
cô em cho nó. Nó đồng ý hai tay liền liền. Vì tôi lớn 
tuổi hơn nên nó không dám vô phép với Mai, là chị... 
Vậy là từ đó tôi đinh ninh chuyện tình tay ba đã ổn. 
Khi đó còn trẻ dại gì tôi chui đầu vào rọ “ở tù chung 
thân” chi sớm, cứ “ví dầu ầu ơ” đùa giỡn ái tình, vì 
lẽ ông bà xưa dạy “tam thập nhi lập” tôi thuộc nằm 
lòng. Thế nhưng chuyện gì cũng có hồi kết của nó, 
câu “cưới vợ phải cưới liền tay” xưa nay nghiệm lại 
chả sai!

... Số là một chiều mồng ba tết rảnh rỗi, tôi một 
mình hí hửng đến nhà Mai định bụng  rủ em đi Nha 
Trang xem xi nê, vì nghĩ Yến đã có Lộc làm bạn nên 
tôi dạn dĩ đi chơi với Mai chứ chả xa xôi nghĩ ngợi 
gì cả... Hai cô Mai, Yến vui vẻ tiếp tôi ngày tết. Ngồi 
chơi chưa nóng đít, Mai tế nhị xin phép đi nấu nước 
pha trà đãi khách mà tôi cứ ngỡ tôi. Nào ngờ nhác 
thấy theo ánh mắt cô Yến, tôi chợt nhận ra có một anh 
chàng lạ mặt ngồi nhà trên tiếp chuyện với bố hai cô. 
Tôi lịch sự hỏi cô Yến, cứ tưởng bà con đi chúc tết: 
“Ai đó?”. Cô Yến được dịp: “Anh Quân, chồng sắp 
cưới chị Mai!”. Tai tôi như nhầm, vì nhà có hai cô sao 
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lại phải Mai! Định thần nhỡ nhai cái bánh ngọt bỗng 
đắng như bồ hòn, tôi ráng nghe Yến tiếp: “Chị Mai 
cứ bị má mắng hoài. Chỉ biết ăn, chẳng biết làm. May 
có anh Quân rước nên ba má gả cho rồi, đỡ miệng 
ăn, thời buổi khó khăn! Em còn biết quán xuyến nhà 
cửa, chứ chỉ...” Tôi chẳng đành lòng ngồi nghe vì tai 
như ù điếc! Nhìn kĩ đối thủ thấy anh ta tướng ta ngon 
lành hơn tôi nửa cái đầu. Nhà lại gần bên ngay xóm 
trên khỏi phải cực lòng lội sông ướt đũng quần như 
tôi. Tôi bèn rút lui có trật tự miệng chào cay đắng cho 
phải phép...

Từ dạo đó tôi không một lần ghé lại nhà hai cô tuy 
rằng có nhớ. Những kỉ niệm và những mảnh ruộng ở 
Đồng Nga cũng đã trôi qua quá khứ...

Cái dốc Đồng Dài
Tôi còn nhớ sau 75 có những chiếc xe đò cũ kĩ gọi 

là Renault khò khè máy nổ như “đồ ho lao” lên xuống 
vùng kinh tế mới Đất Sét. Trên tuyến đường tỉnh lộ 
8, có cái dốc chết tiệt ở hướng bắc nhà thờ Đồng Dài 
thuộc xã Diên Lâm chắn ngang “tức rực”! 

Hồi đó làm ruộng Đồng Nga, cách chợ Đất Sét 3 
cây số, tôi thường lên xuống cái dốc này nhiều lần... 
Một lần vì đông khách đi Đất Sét, tôi phải ngồi mui 
xe với cái bình phun thuốc Hudson và những đồ 
đoàn lỉnh kỉnh của dân đi vùng kinh tế mới. Xe đến 
dốc đang bò mệt nhọc khiến ai nấy nín thở. Bỗng anh 
tài xế dày dạn kinh nghiệm pha trò: “Bà con đừng 
nín thở, xe nặng leo dốc không nổi à!” Dù vậy, ai ai 
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cũng sợ. Thằng lơ chạy theo xe cầm khúc cây canh 
bánh mỗi khi xe dừng giữa dốc lấy hơi trả số đặng bò 
tiếp... Có khi xe bò hết nổi, khách phải xuống xe leo 
bộ. Tuy dốc không cao lắm, nhưng khá nguy hiểm vì 
cái “cùi chỏ” khó ưa của nó chơi xỏ mấy ông tài xế 
Renault, nhất là xổ dốc, nếu xe mất phanh coi như 
đâm đầu xuống mộ bỏ dấu chấm hết!

Nhà tôi có chiếc xe “bò hai con” để chuyên chở lúa 
má, củi đuốc...về nhà, cũng qua cái dốc này. Lên dốc 
không chở gì thì 2 con bò “phẻ re” kéo xe lên phơi 
phới. Nhưng xuống dốc với cả tấn rưỡi lúa mà xe 
không thắng chẳng khác nào nộp mạng cho tử thần! 
Bố tôi phải ràng rịt cây quít gai to hơn bắp tay cạ vào 
vành bánh sắt xe bò đặng hãm xe xổ dốc. Xổ hết con 
dốc tôi mới thở phào như vừa kéo xe chở lúa xuống 
dốc... Còn xe ngựa thì khỏi nói. Do dốc lởm chởm, 
người và trái cây như mít, bưởi, xoài, thơm, chuối... 
nẩy tưng tưng thiếu điều văng khỏi xe, thế mà bác xà 
ích cứ mỏi miệng “êm êm”, tôi cũng chả rõ êm ở chỗ 
nào! Tôi phải gọi cái dốc này là “Dốc Tử Thần” vì đã 
có nhiều miếu trang nhang khói cúng vái các cô hồn 
nộp mạng cho Tử Thần rồi!... (Bữa nay dốc Đồng Dài 
này đã được làm lại hết nguy hiểm, có nhà Tuấn 73 
cạnh dốc đối diện đường vào Hóc Bò, số nhà 67)...

Tôi tả kĩ dốc Đồng Dài để đi vào chuyện vui của 
tôi... Hồi đó một chiều thứ bảy, tôi và anh bạn Hưng 
làm ruộng Đồng Nga đèo nhau trên chiếc xe đạp tàng 
giàn ngang về xóm qua cái dốc ấy... Xe đạp miền núi 
leo rẫy lội ruộng thuộc cục R chẳng khác con trâu 
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già mà còn bắt cày! Tôi chưa từng thấy chiếc xe đạp 
nào “bụi” hơn xe của anh bạn tôi, không vè không 
thắng không “bót baga” (porte- bagage)... ngay cả 
bàn đạp chỉ còn que sắt thấy bắt thảm!... Anh bạn to 
con cầm lái chở tôi (nhỏ con) ngồi gọn lỏn một bên 
trên giàn ngang lọt thỏm trong lòng anh ta. Xe đạp 
bon bon như tàu lượn qua truông Hòn Nghệ (Đồng 
Tròn) quẹo quẹo cua cua sáu bảy cây số đến đầu dốc 
Tử Thần. Tôi hét toáng: “Xuống xe dắt bộ!”, bạn tôi 
tỉnh khô: “Cứ ngồi yên!”. Tôi muốn xuống xe cũng 
không được vì 2 tay anh ta đang cầm lái kẹp cứng! 
Anh ta rà chân đi dép lên bánh sau hãm “con trâu 
già” từ từ xổ dốc... Tim tôi cũng từ từ tăng tốc! Giữa 
dốc ôm cua ngặt bánh trước tránh hòn đá bánh sau 
vấp khiến chân anh ta rà thắng trật lất khỏi bánh xe: 
mất thắng! Hai chân anh ta lật đật cày dốc để hãm. 
Hai khối thịt nặng hơn tạ ngồi trên chiếc xe đạp như 
“cô gái ngồi trên cán chổi” gió thổi cũng bay phang 
xuống ào ào thiếu điều lao xuống vực. Chân bạn tôi 
đang cày bỗng bị dép đứt mất phanh! Ối cha mẹ ơi, 
đời tôi sắp đi tong! Tim tôi gần như rơi theo xe đạp 
đang lao xuống dốc chẳng mấy trơn tru, xe chạy như 
trên đường rầy xe lửa! Tôi vội lấy gồng nhổm đít kẻo 
“bể bi kẹt đạn” coi như... mất giống!

Đúng anh ta là lính nhảy dù loại thứ dữ! Xe đạp cứ 
thế bạt mạng qua cua Tử Thần mặc sức thả dốc khỏi 
đạp tốn hơi tốn sức. Chạy hết trớn gần đến nhà thờ 
Đồng Dài ngó lại, tôi thấy tôi... còn thở! Hú hồn hú 
vía xe đạp chưa gãy... Mấy cô nhổ cỏ lúa bên đường 
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trố mắt nhìn hai anh em tôi tưởng đoàn xiếc xe đạp 
Hàn Quốc đang biểu diễn. Một kỉ niệm để đời...

Con đường Mỏ Đá 
Nghe tên thôi đã đủ “ớn ăn” (khó nuốt): Mỏ Đá, 

tên viết tắt đường cái quê tôi, mới mở lối hai chục 
năm trở lại đây, nay vừa mới “lên đường” (rải nhựa) 
với đường thiên hạ... 

Tôi xin kể sơ về Mỏ Đá (viết tắt đường Mỏ Đá) xưa 
vốn là hàng rào ấp chiến lược (rào ấp chiến lược là 
gồm tre vót nhọn được rào dày đặc theo hình chữ X, 
nhiều bụi tre giữa xóm từ đó mà ra) được mở đường 
theo đó bắt đầu từ Tỉnh Lộ 8 mà ngày xưa có bót 
gác của lính QG đặt ngay đầu đường. Bố mẹ tôi sở 
hữu vùng đất cách đó độ trăm mét tục danh Bầu Lời, 
mà nay tôi ở, muốn đến canh tác phải băng đất bà 
con. Bởi thế, trước 75 bố tôi đã mua một đoạn đường 
trong đất của bà con để người, xe, và bò đi... Sau lưng 
vùng đất là cánh đồng giáp núi Hòn Ngang trải dài 
theo hướng nam bắc... Quê tôi mang tên Diên Sơn 
bởi núi bao bọc nên mỏ đá sau 75 mọc lên như nấm. 
Cách lộ xa độ hai cây số về hướng bắc có mỏ đá của 
ông Ngọ, muốn vận chuyển phải đi qua xóm. Chở 
đá thời gian ngang xóm nhà nước không cho nữa vì 
tai nạn bụi bặm cộ xe đất đá... nên chủ mỏ hợp tác 
với chính quyền mở đường đặt tên Mỏ Đá băng qua 
chỗ tôi. Lúc đó chỉ có trường học và lèo tèo vài ba 
căn hộ dân cư từ đầu tỉnh lộ đến sau nhà tôi lối hai 
trăm mét. Lúc đầu người hai bên đường, trong đó có 



[122] • TÂM TƯ SAO BIỂN 2021

trường tiểu học Diên Sơn, yêu cầu Mỏ Đá Hiển Vinh 
(tên Mỏ Đá của ông Ngọ, không phải vinh hiển nên 
sau này  làm ăn thua lỗ đành bán mỏ) tráng nhựa 
khu vực dân cư đặng khỏi bụi. Vì lớp nhựa quá ng-
hèo nên sau thời gian đã bị xe chở đá bóc lột sinh lồi 
sinh lõm ổ gà ổ voi “nắng bụi mưa bùn”! Dân cư hai 
bên đường chịu hết thấu bèn tự động chẳng cần lịch 
sự xin xỏ, mà thẳng tay cắm bảng đề bốn chữ như ra 
lệnh “Chạy chậm! Bụi quá!” ngay giữa đường. Thế là 
Hiển Vinh rưới nước ngày ngày 2 lần sáng chiều nếu 
trời không mưa. Đường đất mà tắm (rưới nước) ngày 
hai lần thì xe chở đá chạy qua chỉ cần ba bữa là moi lỗ 
chọt hang ngay tức khắc. Cho nên Hiển Vinh lại phải 
ủi san cho láng đường. Chu kì “rưới ủi” lập đi lập lại 
nên đường dần khuyết, chủ mỏ lại cho đổ đất núi và 
ủi và ban cho bằng đặng xe chở đá khỏi gãy nhíp mà 
chạy cho kịp giờ kịp vụ... Hôm nào không tưới người 
dân bên đường kéo ra chận xe chở đá cấm chạy. Thế 
là xe rưới nước phải chịu khó gỡ chướng ngại vật mới 
rưới đặng...

Thấy thế tôi bèn nghĩ bụng mướn người rưới nước 
hằng ngày mà xe chạy vẫn bụi vẫn cày vẫn ủi... thế 
thì chi bằng láng nhựa quách cho rồi. Tâm sự với bà 
xã chưa dứt lời đã thấy tuần trước Mỏ Đá cho rưới 
dầu hắc con đường đặng khỏi bụi thay vì rưới nước. 
Tưởng đâu chỉ rưới sơ lớp dầu, ngờ đâu 2 bữa sau 
Mỏ Đá tráng thêm lớp nhựa dẻo dày độ 5 phân ai 
thấy đều phấn khởi, nhưng không khỏi có kẻ lo...

Vậy là Mỏ Đá Hiển Vinh quê tôi đã láng nhựa khu 
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vực dân cư độ cỡ hai mươi căn nhà nằm ngay mặt 
Mỏ Đá được hưởng nhựa ao ước bấy lâu, không còn 
cảnh bụi bẩn mưa bùn nữa. Nhưng...

Thế nhưng, lại nói thêm chuyện mở đường lợi 
thì nhiều, nhưng hại vẫn không thiếu. Kể lợi là có 
đường đi khỏi chui nhủi như dế dũi. Nhưng hại cụ 
thể là chưa chi mới chiều mồng bốn tết đã có một anh 
làm đá nằm chình ình dưới ruộng cùng với xe máy 
say như chết!... Khi chưa sửa đường thì bà con la lối 
bụi bặm, nhưng nhà thì cứ đường mà quay mặt ra 
hứng bụi! Nhiều nhà xây vừa dứt bay cao hơn Mỏ Đá 
(tên đường viết tắt), thế nhưng nay rải thêm đá thêm 
nhựa thêm dầu hắc, Mỏ Đá lại ngó vô nhà! Riêng tôi 
cái lợi trước mắt của việc rải nhựa là đường bớt nhồi 
đỡ tức ngực. Hai là nhà tôi bớt bẩn do xe máy mang 
đất cát vào nhà, và còn bao lợi ích khác mà tôi chưa 
nhận ra, chẳng hạn nạn “tiểu đường” có phần giảm 
bớt. Còn chuyện tiêu cực thì không đâu tránh khỏi. 
Điển hình vừa rải xong nhựa đã có 2 chiếc xe máy 
đua nhau vèo vèo khiến tôi bắt chóng mặt!...

Dù mở đường đi đường đứng đường đái đường... 
dù lên dù xuống dù qua dù lại hay là chận đường... 
không ai tránh khỏi “đường về La Mã”... Kính chúc 
quý anh em thượng lộ bình an...W 

    l Nguyễn Đình Nghi SB67
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HÀNH HƯƠNG VỀ VỚI 
MẸ GIANG SƠN

lHạt Sương Nguyên Vi Nam SB65
Suốt những ngày qua trời mưa tầm tã

Thế mà hôm nay, Bầu trời thật lạ 
Sáng hôm ấy Đồi Giang Sơn ửng nắng.
Trời trong xanh mây trắng nhẹ giăng ngang.
Đoàn con yêu bao sung sướng ngập tràn
Về bên Mẹ hồn miên man hạnh phúc.
Mẹ đứng đó, Mẹ rạng ngời nhân đức
Mẹ Chúa trời ôi Thiên chức tuyệt vời
Chờ đoàn con rong ruổi khắp muôn nơi
Mang tâm sự cuộc đời về chia sẻ.
Thật hạnh phúc vì chúng con có Mẹ,
Ưu tư, phiền lo được nhẹ gánh đi
Đã có Mẹ con chẳng bận tâm gì
Mẹ dẫn lối chỉ con đi đến Chúa
Mẹ nhân lành, Mẹ từ bi muôn thuở
Mẹ yêu thương luôn nâng đỡ đoàn con.
Nhờ lời Mẹ, Chúa chiếu cố con hơn,
Và cuộc sống sẽ mãi luôn đẹp thắm.

NIỀM TIN NƠI MẸ
lHoàng Công Nga

Con về với Mẹ Giang Sơn
Đồi cao sông nước chập chờn trời mây
Tình yêu với Mẹ đong đầy
Lên cao mới thấy sum vầy Mẫu Thân.
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Mẹ là nghĩa cử hồng ân
Ban muôn phúc lộc nhân trần sẻ chia
Tình yêu Mẹ chẳng xa lìa
Là ơn phước cả ngàn tia nắng trời.
Mẹ là nét đẹp cho đời
Cưu mang Cứu Chúa Ngôi Lời hoài thai
Mẹ là hình bóng sao mai
Dẫn đường chỉ lối lạc loài thế gian.
Giữa biển đời chiếc thuyền nan
Lênh đênh cõi tạm muôn vàn hiểm nguy
Mẹ luôn hướng dẫn đường đi
Vượt qua sóng dữ có chi ngại ngần.
Mẹ là chỗ dựa bản thân
Con đưa tay níu những lần kêu van
Qua sóng gió sẽ dập tan
Mẹ nguồn trông cậy hằng ban ơn lành.
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CANA MIỀN GALILÊ 
MỘT LẦN GHÉ

lCông Khanh SB67

Tôi và Nguyễn Tâm Lâm Bích có một lần đến 
Cana thuộc Palestine cùng với đoàn người trong 

tour đi Israel. Tại đó, cha Tôma Hồ Thanh Minh, một 
thành viên trong đoàn, lúc bấy giờ là cha sở giáo xứ 
Thái Hòa, giáo phận Cần Thơ, đã dâng lễ trong nhà 
thờ Thánh Bartholomew cho đoàn tham dự.

Người dân Israel/Palestine làm du lịch hành 
hương cực kỳ bén. Cana được tiếp thị rượu thật ‘sốt 
sắng’. Tôi và Tâm mua một chai và ngồi thưởng 
thức rượu vang Cana của các sœur bên bờ hồ Galilê. 
Không biết rượu ấy có ngon bằng rượu thời Chúa 
Giêsu ‘làm’ từ nước lã hay không. Hồ Galilê còn tiếp 
thị món đặc sản cá ‘Phêrô’. Lúc đầu ai cũng háo hức 
muốn biết cá Phêrô ra làm sao. Rốt cùng mới vỡ lẽ ra 
đó là con cá rô phi. Còn cá có được bắt lên từ biển hồ 
Galilê hay không chỉ có Chúa biết. Rượu ở Cana làm 
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ai cũng nhớ đến tiệc cưới Cana thời Chúa Giêsu:
Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc 

cưới có thân mẫu Ðức Giêsu. Ðức Giêsu và các môn 
đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân 
mẫu Ðức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. 
Ðức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và 
tôi? Giờ của tôi chưa đến”. Thân mẫu Người nói với 
gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”.

Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy 
theo thói tục người Do thái, mỗi chum chứa được 
khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. 
Ðức Giêsu bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum 
đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: 
“Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc”. Họ 
liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước 

đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn 
gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang 
lại và nói: “Ai cũng thết rượu ngon trước, và khi kách 
đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại 
giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ”. Ðức Giêsu đã 
làm dấu lạ này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh 
quang của Người. Các môn đễ đã tin vào Người. (Ga 
2: 1-11)

Góc nhìn của một linh mục
Trước hết, cảnh đám cưới này, theo cha Fr. Gae-

tano Piccolo, muốn nói với chúng ta rằng cuộc đời 

Tiệc cưới thành Cana thời Chúa Giêsu, Jan Vermeyen. Ảnh: T.L.
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con người của chúng ta được tạo nên từ những thời 
điểm khác nhau, những khoảnh khắc khác nhau: có 
thời điểm để ăn mừng, để yêu nhau, nhưng cũng có 
lúc rượu cạn và lễ cưới gặp chung cục phải kết thúc 
sớm hơn dự kiến. Có những lúc Đức Chúa Trời bày tỏ 
chính mình trong cuộc sống của chúng ta và những 
lúc mà Ngài chọn im lặng.

Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta giàu có, 
chúng ta có thể mời người khác tham gia vào niềm 
vui của chúng ta và có những lúc chúng ta nghèo, 
như cặp vợ chồng này, không có đủ rượu để chia sẻ. 
Nhưng cũng có thể rượu cạn vì có nhiều khách hơn 
dự kiến: điều đó khiến người ta dễ liên tưởng đến một 
cặp vợ chồng biết đón tiếp không tính toán, một đôi 
lứa có tình yêu sâu đậm khiến mọi người xung quanh 
luôn cảm thấy như đang ở nhà.

Một số người bình luận về đoạn văn này nói rằng 
rượu đã cạn vì hai vợ chồng nghèo. Tại sao không 
nghĩ rằng rượu đã cạn vì họ có quá nhiều bạn bè. Sẽ 
thật tuyệt nếu mọi nhà hết rượu do lòng hiếu khách 
tuyệt vời của họ. Chỉ khi chúng ta chia sẻ tất cả số 
rượu chúng ta có, chỉ khi chúng ta uống hết, lúc đó 
Chúa Giêsu mới đến để lặp lại phép lạ của Ngài, ban 
cho chúng ta không chỉ rượu bất kỳ, mà là rượu ngon 
nhất. Rượu cỡ Bầu Đá!

Một mối quan hệ không chia sẻ với người khác 
được định sẵn chỉ uống rượu của chính họ miễn là nó 
kéo dài hoặc cho đến khi điều đó trở nên tồi tệ.

Đôi khi chúng ta gặp những cặp vợ chồng buồn bã 
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hoặc giận dữ rất giống với những chiếc chum rỗng 
trong Tin Mừng này. Những chiếc chum đá, cũng 
giống như một trái tim chai cứng theo thời gian vì 
những thất vọng và thiếu vắng sự tha thứ. Những 
chiếc bình mà thánh sử Gioan đề cập đến là để đựng 
nước được để rửa tay, tức là để thanh tẩy chính mình 
cũng như luật đã quy định.

Đôi khi chính quy luật, những nghĩa vụ, những lo 
lắng mà tình yêu có thể mang lại khiến chúng ta trống 
rỗng như những chiếc cum đó. Nếu các chum không 
được đổ đầy rượu vui vẻ và sự tha thứ, chúng sẽ trở 
nên vô giá trị; chúng chỉ là sự tái hiện của những gì 
chúng đã từng có, giống như trái tim khô héo và giận 
dữ của chúng ta.

Chúa Giêsu không chỉ biến nước thành rượu mà 
còn biến đổi các chum. Chúng không còn là công cụ 
để thực thi luật pháp mà trở thành nguồn vui. Khi 
một cặp vợ chồng bắt đầu cố gắng phân công trách 
nhiệm và nghĩa vụ có nghĩa là trái tim đã trống rỗng 
và trở thành một cái chum rỗng.

Thánh Gioan nói về sáu cái chum, một con số 
cũng xuất hiện trong câu chuyện Chúa Giêsu ‘chat’ 
với người phụ nữ Samari có sáu người chồng. Con số 
biểu thị sự không hoàn hảo, một cái gì đó không hoàn 
thiện. Đối với người phụ nữ Samari, người chồng thứ 
bảy sẽ là người chồng đích thực, người nói với cô ta: 
chính Chúa Giêsu. Cũng vậy, chum thứ bảy sẽ là 
cạnh sườn của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, từ đó nước 
và máu chảy ra.
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Đức Chúa không thể giải thích chính mình thông 
qua ngôn ngữ của con người, ngôn ngữ duy nhất mà 
chúng ta hiểu. Kết thúc tiệc cưới, một người đại diện 
cho khách mời cảm ơn chàng rể giấu tên đã dành cho 

Chúa Giêsu biến nước lã thành rượu vang hảo hạng. Ảnh: T.L.
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khách những ly rượu ngon nhất. Ở đây Chúa Giêsu 
không chỉ là người tặng quà cưới, ở đây Chúa Giêsu 
là Chàng rể. Chính Ngài đã kết hôn với nhân loại.

Vì lý do này, chỉ khi khám phá ra thực tế của con 
người về hôn nhân, chúng ta mới có thể học được 
thêm điều gì đó về cách Đức Chúa Trời yêu thương 
dân Ngài. Chúa Giêsu là phối ngẫu của vùng đất đó 
sẽ không còn được gọi là Bị bỏ rơi hay Bị tàn phá nữa 
(xin xem Isaiah 62). Đó là tình yêu của Chúa Giêsu: 
tình yêu của một người phối ngẫu!

Là dân hay uống rượu, tôi mới thử tính trong tiệc 
cưới hôm đó, số lượng rượu ngon nhất từ nước biến 
thành ít nhất từ 480 lít đến maximum 720 lít. Chưa 
kể rượu khoản đãi của hai vợ chồng cô dâu chú rễ. 
Người Do Thái có thói quen uống vang pha nước lã. 
Có thể thấy điều đó trong nghi thức Mình và Máu 
thánh Chúa do linh mục truyền phép trong thánh 
lễ. Nếu họ pha nước tỷ lệ như bia là 15:5 (vang 15 độ 
cồn, bia 5 độ cồn), quy ra bia là 6.545 lon (tròn số), 
gần 273 thùng (tròn số). 

Cana miền Galilê
Ngôi làng Ả Rập Kafr Cana ở Hạ Galilee, theo 

truyền thống Kitô giáo được xác định là Cana miền 
Galilê. Tại đây, theo truyền thống, Chúa Giêsu đã làm 
phép lạ hóa rượu, khi Người đi dự đám cưới của một 
cặp vợ chồng nghèo và biến nước thành rượu.

Vào thế kỷ 17, Kafr Cana đã được Vatican chính 
thức công nhận, và Đức Giáo hoàng chính thức xác 
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nhận rằng Kafr Cana thực sự là Cana miền Galilê. 
Sau sự công nhận này, ngôi làng đã được thêm vào 
danh sách các thánh địa của Kitô giáo. Một số nhà 
nghiên cứu đồng nhất Kafr Cana với chữ Kana được 
đề cập trong các chữ cái Amarna của người Ai Cập cổ 
đại (từ khoảng 4.000 năm trước).

Bằng cách này hay cách khác, vào thời kỳ La 
Mã-Byzantine (1.000-2.000 năm trước), có một cộng 
đồng Do Thái lớn ở đây, nhưng dường như vào thời 
Mameluke (khoảng 800 năm trước) hầu hết cư dân 
của Kafr Cana đều theo đạo Thiên Chúa, mặc dù vẫn 
có một cộng đồng Do Thái ở đây. Ngày nay hầu hết 
cư dân của Kafr Cana theo đạo Hồi.

Ở trung tâm của ngôi làng là một vài tàn tích của 
các tòa nhà cổ và các hang động chôn cất. Dân làng đã 
dựng những ngôi nhà mới ở phía đông nam và đông 
bắc của làng cổ. Địa điểm quan trọng nhất trong làng 
là Nhà thờ Công giáo, được xây dựng vào năm 1879, 
trên địa điểm truyền thống của phép lạ biến nước 
thành rượu. Bên cạnh nhà thờ này là Nhà thờ Chính 
thống Hy Lạp Thánh George, được xây dựng vào 
năm 1886, nơi lưu giữ hai chiếc chum đá mà những 
người theo Chính thống giáo Hy Lạp tin rằng chính 
là chiếc chum mà Chúa Giêsu đã làm phép màu rượu.

Cũng có một nhà thờ được đặt theo tên của Thánh 
Bartholomew, được xây dựng, theo truyền thống, 
trên địa điểm là quê hương của thánh Nathaniel làng 
Cana (St. Bartholomew), một trong những môn đồ 
của Chúa Giêsu.
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Khoảng 200.000 khách du lịch đến thăm Kafr Cana 
hàng năm. Lấy cảm hứng từ sự kỳ diệu của rượu 
vang, một truyền thống đã phát triển về việc tổ chức 
đám cưới ở đây, cũng như thay đổi lời thề trong đám 
cưới để củng cố hôn nhân, và du khách có phong tục 
mua rượu ở đây. Đường phố của các nhà thờ, ở trung 
tâm làng, đã được cải tạo và xây dựng một đường 
đi dạo, kết nối các trung tâm tôn giáo. Các quảng 
trường nhỏ đã được xây dựng dọc theo lối đi dạo với 
các điểm nghỉ ngơi, mặt tiền và sân của các tòa nhà đã 
được trau chuốt lại một cách hấp dẫn. Cơ sở hạ tầng 
đã được đặt dọc theo lối đi dạo cho các cơ sở thương 
mại và khách sạn, để du khách có thể kết hợp những 
tiện nghi của du lịch hiện đại với trải nghiệm tôn giáo 
của họ.W

Tài liệu tham khảo
h t t p s : / / c a t h o l i c - l i n k . o rg / g e n e ro s i t y - a n d - f o rg i ve-

ness-in-marriage-gospel-reflection-wedding-of-cana/
http://www.land-of-the-bible.com/content/cana-galilee
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GIÓ HẮT 
HANH TÍM GIÁO ĐƯỜNG

lNguyễn Thế Hùng SB62

Nơi miền ấy,

nhiễm gót mình,

Chiều em phơi nắng tóc tình búi thương.

Gió hắt hanh tím giáo đường,

Đếm từng kinh hạt, phạm từng hẹn xưa.

Anh tên khô đạo dầm mưa,

Dấu em dối Chúa, đổ thừa nhân duyên.

Mang đôi cánh hạc dại điên,

Nép hồn em, tập quỳ siêng nguyện cầu.

Em ca thánh thót nhiệm mầu,

Anh vin cung hạ

phím ngâu úa lòng.

Vụn xây lầu cát hư không,

Dã tràng níu toạc vết cuồng trăng hoang.

Lãng quên hư ảo hôn hoàng,

Chiều loang thập tự bâng khuâng giáo đường.

Chúa bao dung nín tổn thương,

Anh ăn năn muộn

Soi gương luyện hồn. 
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lVăn Đại Điền SB60

Bây giờ cuối tháng ba rồi đây
Nắng gọi xuân đưa những tháng ngày
Đàn bướm vô vàn bay mãi miết
Bao giờ rã cánh mỏi đôi tay 
Bao giờ rã cánh dáng sương gầy
Bỏ rơi dáng điệu tuổi thơ ngây
Bỏ quên cả những chồi lá biếc
Bỏ lại hương tình ngọt mê say
Bây giờ cuối tháng ba – mùa chay
Trở về tạ tội những tháng ngày
Ăn năn sám hối lòng tha thiết
Tuôn từng giọt lệ nỗi dâng đầy
Để từng giọt lệ ứa dâng đầy
Chúa ơi, con đã trở về đây
Bao nhiêu lỗi lầm, bao hối tiếc
Xin Người lượng thứ tội tình này…

CON BƯỚM THÁNG BA
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MÀU TÍM THÁNG BA
lNguyễn Thế Hùng

Tháng ba xé tim khô đạo,
Chuông buồn lơi nhịp ăn năn.

Anh... tội tình hoen vai áo,
Níu em vấp ngã bao lần.
Lụa tím giăng sầu cung thánh,
Phủ khuất mắt lệ Chúa rồi.
Niệm Phúc Âm chiều... em lạnh,
Cúi đầu hối lỗi mím môi.
Ca đoàn... rưng rưng trầm hát:
“CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA”
Em quỳ rưng rưng bật khóc,
Lệ nhòa điệp khúc bi ca.
Vườn Dầu trĩu cành nương náu,
Khắp nhân gian trút tội tình.
Giã từ sa mù hoang đạo,
Chiều nay anh tự đóng đinh.
Nắm tay tụng kinh sám hối,
Xua tan mây tím não nề.
Dắt nhau qua mùa tăm tối,
Hẹn em trên đỉnh Calvê.

(Mùa Chay 2021)
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LỚP 61 VÀ NHỮNG CON SỐ
lVinh SB61

Lớp 61 toàn dân cốt đột,
Lúc nhúc ngồi 41 ranh con,
Nào hay ghế gỗ chưa mòn,
8 thằng đội sổ cô hồn cuối năm.

Năm lớp 7: 35 đồn đột,
Đến seconde, 11 thánh tăng.
Mậu Thân dớt hết 1 thằng;
10 tên còn lại: thằn lằn đứt đuôi!

Đà Lạt kia núi đồi lành lạnh,
Lại 2 tên đứt gánh về nhà.
8 thằng, 5 sẩy còn 3:
Vít-vồ 1 đấng, làm cha 2 thầy.

Bị chú: Diễn nôm bài thơ!
24/7/1961: 41 thằng cốt đột
1962: 41-8+2 = 35 (Kim và Linh từ lớp 62 lên; 

sau đó, Kim ở lại)
1963 - 1966: lai rai rớt hết 24 thằng! (35-24=11)
1967: 11 đứa
1968: 10 (Hồ Xuân Lương mất Tết Mậu Thân)
1969: 10 - 2: 8
1970 - 1989: 8-5 = 3 (1 GM + 2 Lm)  
Amen!
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TÌNH DUYÊN SAO 
BIỂN CON

lNguyễn Văn Thể SB69-70 
Đẹp đẽ mối tình Sao Biển Con
Duy Khang nên một với Thúy An
Lan Anh sung sướng chờ dâu thảo
Ý Tuấn hân hoan đợi rể hiền
Hạnh Phúc gia đình muôn câu chúc
Thành Công cuộc sống vạn lời khen
Giây trầu quấn quýt thân cau mãi
Son sắt trăm năm nghĩa đá vàng

CHA GIÀ KÍNH YÊU
lHoàng Thanh SB61

Hoài thương nhớ tưởng về người Cha
Tình yêu nơi NGƯỜI thật bao la
Tháng năm nuôi con đời vất vả
Ấy mà NGƯỜI vội đã đi xa
Lời thương hiếu để vẫn chưa là
Đàn con thương tiếc phận Cha già
Vắng đi bóng NGƯỜI thiếu nắng hạ
Mấy còn hơi ấm cành thêm hoa
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ẨM THỰC TRONG 
KINH THÁNH

Đọc sách All is in the Bible

lNgữ Yên SB67

Công việc chính của phụ nữ là chuẩn bị thức ăn cho 
gia đình. Phần lớn việc chăm sóc và giết mổ động 

vật rơi vào tay đàn ông, là những người chăn cừu, 
thợ săn và thầy tế lễ. Thông thường, những người 
đàn ông cũng đảm nhận các công việc nấu ăn công 
cộng hoặc thương mại, chẳng hạn như nướng bánh 
mì trong các lò lớn cho cộng đồng hoặc cho gia đình 
của nhà vua. Việc nấu ăn rất phức tạp trong những 
thời kỳ khác nhau vì những lý do khác nhau: trong 
những ngày đầu, giới hạn của thực phẩm và dụng 
cụ nấu ăn đã hạn chế chế độ ăn. Sau đó, sau khi luật 
Môisen ra đời, các loại thực phẩm — sạch và không 
sạch — cũng như các quy tắc về việc xử lý chúng đã 
làm cho công việc đầu bếp trở nên phức tạp và quan 
trọng đối với đời sống tinh thần và thể chất của gia 
đình. Đặc biệt là đối với việc chế biến các món ăn từ 
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thịt, việc cấm ăn tiết canh và các quy định về giết mổ 
và xử lý đã khiến điều này trở thành một quy định 
được quản lý chặt chẽ. Rau và trái cây bị hạn chế bởi 
năng suất của vườn và ruộng mà người dân có thể 
tiếp cận được, và các loại gia vị được xác định bởi 
thương mại. Việc chế biến thực phẩm đã thay đổi khi 
các dụng cụ trở nên phức tạp hơn và những người 
phụ nữ học được các kỹ thuật và công thức nấu ăn 
từ các dân tộc khác. Bản thân các bữa ăn, khi các lễ 
hội gia tăng và luật lệ được nhân lên, trở nên phức 
tạp hơn và được quy định chặt chẽ hơn. Có một thế 
giới khác biệt giữa bữa ăn mà Abraham đãi khách lạ 
trong sách Sáng thế ký và bữa tiệc mà Daniel đã từ 
chối trong triều đình Nebuchadnezzar.

Trong thời cổ đại, người Do Thái ăn bánh mì, ô 
liu, dầu, cũng như “sữa bơ và pho mát từ các đàn gia 
súc của họ; trái cây và rau quả từ vườn cây ăn quả và 
vườn rau của họ; và thịt trong những dịp hiếm hoi 
”(Fred H. Wight 1953, 43). Là những người du mục 
và chăn gia súc, họ có rất nhiều thịt để cung cấp các 
bữa tiệc cho du khách. Khi họ ổn định hơn, các con 
của Abraham phải có vườn cây ăn quả, vườn nho và 
vườn rau để mở rộng khẩu phần ăn, cung cấp cho họ 
trái cây, rau củ. Họ cũng có quyền tiếp cận thịt rừng: 
Esau yêu thích món thịt mà anh ta giết được trong 
các chuyến săn bắn của mình và các món hầm mặn 
làm từ đậu lăng mà anh ta thấy rất ngon, anh ta sẵn 
sàng đánh đổi một đống đồ gốm nấu ăn (Sáng Thế 
Ký 25:33, 34) lấy quyền khai sinh. 
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Trong thời gian lưu trú ở Ai Cập, người Do Thái 
đã khám phá ra loại gia vị yêu thích của họ là tỏi 
tây, hành tây và tỏi (Dân số 11: 5), những thứ làm 
cho đời sống ẩm thực mặn mà hơn. Vào thời các vua 
và các tiên tri, các khu vườn trồng dưa chuột (Isa. 
1: 8) và nhiều loại rau. Tỏi tây và hành tây dường 
như được ăn sống phần lớn với bánh mì. Dưa chuột 

Lượm Manna, James Tissot, Bảo tàng Do Thái, c. 1596-1902.
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cũng được ăn sống và đôi khi kết hợp với các loại rau 
khác thành món salad. Dưa hấu có lẽ cũng là một 
phần trong chế độ ăn của họ. Trong thời kỳ lưu đày, 
Daniel và những người bạn của ông thích các món ăn 
bổ dưỡng này hơn là thức ăn phong phú hơn sẵn có 
trong gia đình hoàng gia (Dan. 1:12). 

Không có bằng chứng nào 
trong Kinh thánh cho thấy 
người Do Thái ăn sáng cả nhà, 
mặc dù họ có thể nhấm nháp 
trái cây hoặc ngũ cốc khô 
trong khi chờ đến bữa ăn trưa. 
Hạt thô, được gặt hái từ đồng 
ruộng và chà trong tay họ 
(Luca 6: 1, Matthêu 12: 1, Mác-
cô 2:23) hoặc bắp khô (1 Sam. 
17:17) là một loại lương thực 
phổ biến, dễ kiếm và dễ dàng 
để ăn — như thức ăn nhẹ của 
chúng tôi. Trong câu chuyện 
về Ruth, Boaz bảo người phụ 
nữ đến gặp ông vào giờ ăn — 
có lẽ vào giờ trưa — khi bà 
ấy được mời “ăn bánh mì và 
nhúng miếng bánh mì vào giấm. Bà ấy ngồi bên cạnh 
những thợ gặt: và ông ấy nhận lấy bắp khô của bà ấy, 
bà ấy đã ăn no rồi rời đi ”(Ruth 2:14).

Tuy nhiên, bữa ăn chính trong ngày được phục vụ 
vào buổi tối. Chúa Giêsu và các môn đồ thường được 

Bữa ăn chính 
trong ngày 
được phục vụ 
vào buổi tối. 
Chúa Giêsu 
và các môn đồ 
thường được 
mời dùng bữa 
với bạn bè — tại 
nhà của Lêvi 
hoặc Mari và 
Matta hoặc 
Phêrô — nơi họ 
dùng bữa với 
gia đình và mời 
bạn bè.
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mời dùng bữa với bạn bè — tại nhà của Lêvi hoặc 
Mari và Matta hoặc Phêrô — nơi họ dùng bữa với gia 
đình và mời bạn bè. Trong số những người theo Kytô 
giáo thời sơ khai, “lễ tiệc tình yêu” là phổ biến, dường 
như sau các buổi thờ phượng. Đây có lẽ là những bữa 
ăn chung, nơi những người theo đạo Thiên Chúa chia 
sẻ thức ăn của họ, giống như một bữa ăn tối potluck.1

Ngoại trừ những dịp lễ trọng hoặc những dịp đặc 
biệt, người Do Thái cổ đại rất hiếm khi ăn thịt. Bánh 
mì làm từ lúa mì hoặc lúa mạch là thực phẩm phổ 
biến nhất, có mặt trong mọi bữa ăn. Những vị khách, 
ngay từ thời Abraham, đã được tặng “bánh mì mới 
nướng như một dấu hiệu của lòng hiếu khách và 
như một cách để tôn trọng vị khách. Bánh mì không 
được cắt ra mà luôn bị bẻ thành nhiều mảnh ”(Philip 
J. King và Lawrence E. Stager 2001, 62). Trong câu 
chuyện của Elijah và bà góa thành Zarephath, tiên 
tri yêu cầu một “tấm bánh” (1 Các Vua 17: 10–11). Bà 
ấy làm một “chiếc bánh nhỏ” cho ông ấy - bằng cách 
khuấy dầu vào bột mì, nặn thành một chiếc bánh 
trước khi nướng trong lò. Bánh mì dẹp là một “pita.” 
Làm bánh mì là một công việc hàng ngày, đôi khi 
có thể sử dụng men, nhào trộn, hoặc làm ngọt bằng 
mật ong hoặc trái vả. Bánh giống như bánh đổ khuôn 
của chúng ta, khá khác với bánh ngọt hiện đại. Để có 
thêm vị ngon, người nấu có thể thêm muối hoặc mật 
ong. Ngoài ra còn có xi-rô được làm từ nước ép của 
nho, quả chà là và vả (Các vua, 66). 

1. Hình thức ăn cộng đồng ai nấy đều góp phần.
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Mật ong là chất tạo ngọt yêu thích cho các món ăn, 
và trái cây cũng là một món ngọt yêu thích. Chẳng 
hạn, quả sung có thể được sấy khô và ép thành những 
chiếc bánh hình vuông hoặc tròn để sử dụng trong 
mùa khi chúng chín (1 Samuel 25:18, 30:12). Nho, 
tươi hoặc phơi nắng như nho khô, là món ăn bình 
thường. Nho khô cũng có thể được ép thành bánh: 
“Người Israel có biết xi-rô nho hay không, mặc dù 
thực tế là từ ‘dibs’ trong tiếng Ả Rập, tương ứng với 
‘debash’ trong tiếng Do Thái, được dùng để chỉ mật 
ong tự nhiên và mật ong nhân tạo này còn gọi là xi-
rô, cho thấy có lẽ họ đã biết làm xi rô ”( Ezek. 27:17; 
Emil G. Hirsch, Wilhelm Nowack, Solomon Schech-
ter, và Samuel Krauss 2004).

Lựu được trân trọng cho cả trái và nước cốt, từ 
đó có thể làm rượu (Đệ Nhị Luật 8: 8; Nhã Ca 4: 3). 
Thức uống yêu thích, có mặt trong hầu hết mọi bữa 
ăn, là rượu vang. Chất này có thể được pha loãng với 
nước, có thêm gia vị, hoặc đổ vào bát hoặc cốc ở dạng 
nguyên chất, với người phục vụ để rót từ từ, cẩn thận 
để tránh khuấy cặn và vón cục chất lỏng. Quả của 
cây carob gần chín được dùng để lấy nước.

Người Israel cũng có thể biết đến quả táo, mặc dù 
từ tappuah có ý nghĩa đáng nghi ngờ. Quả của cây 
dâu tằm có thể đã bị người nghèo ăn mất; họ cũng ăn 
quả chà là, thứ mà họ coi như trái cây và nho. Ngoài 
ra, hạt hồ trăn, hạnh nhân và óc chó cũng có sẵn.

Đậu hoặc đậu lăng là những loại rau điển hình, 
hữu ích ngay cả trong các món hầm. Chúng thường 
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được nấu với các loại thảo mộc và gia vị, và được 
phục vụ với bánh mì, được dùng để nhúng đậu, vì 
muỗng và nĩa không có sẵn. Ezekiel được hướng dẫn 
trộn lúa mì và lúa mạch, đậu fava và đậu lăng, kê và 
emmer để làm bánh mì cho chính mình (Ezekiel 4: 
9). Sách Các Vua lưu ý rằng đây là một hỗn hợp thực 
phẩm bất thường, không sạch về mặt pháp lý, có thể 
cho thấy sự khan hiếm thực phẩm. 

Gia vị có sẵn bao gồm bột thì là, lá thì là, bạc hà, 
mù tạt và muối. Theo thời gian, với việc nhập khẩu từ 
các nước khác, mảng này đã được mở rộng đáng kể. 
Muối được sử dụng để làm gia vị và bảo quản, đóng 
vai trò như một yếu tố thiết yếu trong các cửa hàng gia 
dụng. Khi Chúa Giêsu gọi các môn đồ là “muối của 
thế gian”, có lẽ ngài đã nghĩ đến cả hai cách sử dụng.

Sữa bò, cừu và dê luôn có sẵn, chưa kể đến lạc đà. 
Với thời tiết nắng nóng, sữa sớm chuyển thành sữa 
bơ. Leben hoặc sữa đông chua là một thực phẩm phổ 
biến. Nó được làm bằng cách đổ sữa vào một cái đĩa 
có men, phủ nó bằng một miếng vải ấm và đợi khoảng 
một ngày cho đến khi nó đông kết. Đây là thức ăn mà 
Abraham đãi khách của ông (Sáng Thế Ký 18: 8) và 
Jael mời Sisera (Thủ Lãnh  4:19, 5:15) (Fred H. Wight 
1953, 49–50). Người Do Thái cổ đại cũng biết cách 
đánh bơ (Châm Ngôn 30:33) và làm pho mát (1 Sam-
uel 17:18, 2 Samuel 17:29). Kem thường được cung 
cấp như một món quà, được đựng trong các bình gỗ 
hình trụ và rắc đường. Nó được dùng để ăn trong 
những dĩa nhỏ bằng thìa gỗ (Hirsch et al. 2004).
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Người cổ đại ăn thịt ít thường xuyên hơn nhiều 
so với người hiện đại. Chỉ có nhà vua mới ăn thịt 
hàng ngày. Khi một người khách hoặc một người lạ 
— hoặc một đứa con hoang đàng đã mất tích từ lâu 
— xuất hiện, người Do Thái đã biến bữa ăn tối thành 
một bữa tiệc. Vì vậy, họ thường nuôi một “con bê 
được vỗ béo”, một con vật được nuôi trong chuồng 
và được cho ăn tốt hơn những con ở ngoài đồng, và ít 
vận động hơn. Chỉ những động vật sạch mới được sử 
dụng làm thực phẩm, và những động vật non, mềm 
được coi là thích hợp hơn những động vật già hơn. 
Abraham dọn thịt bê cho khách của ông (Sáng Thế 
Ký 18: 7), và Gideon được cung cấp một con bê (Thủ 
Lãnh 6:19).

Bởi vì dân Israel bị cấm ăn máu của bất ký con vật 
nào, nên việc giết mổ phải được thực hiện một cách 
chính xác, lấy máu chảy ra và dâng cho thầy tế lễ, rồi 
ướp muối và rửa sạch. Những phần thịt không thể 
loại bỏ máu, như gan và óc, được nướng qua một lần 
nữa để làm sạch chúng. Mặc dù chiên là cách nấu thịt 
cổ điển điển hình hơn, nhưng việc luộc đã trở nên 
phổ biến. Ezekiel đã dùng nồi thịt đang sôi, có váng 
nổi lên trên, như một hình ảnh về dân Chúa: “Hãy 
đặt một cái nồi... và cũng đổ nước vào đó. Gom các 
mảnh thịt của chúng vào đó, thậm chí những mảnh 
ngon, đùi và vai; cho vào nồi những cái xương chọn 
lọc. Hãy chọn con rất tốt trong bầy, và vì xương chất 
củi dưới nồi. Hãy làm cho sôi sục sục lên, để nấu 
xương trong nồi… Khốn cho thành phố đẫm máu, 
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cho cái nồi có váng bọt trong đó và khốn cho váng 
bọt không vớt ra hết !... Hãy chất đống gỗ, đốt củi, ăn 
thịt và nêm nếm gia vị cho ngon ”(Ezekiel 24: 4–11). 
Chất lỏng còn lại trong nồi sau khi thịt được nấu chín 
và cắt thành từng miếng vừa ăn, được dùng làm nước 
cốt để hầm rau củ, có thể đổ lên thịt.

Gà được đề cập chủ yếu liên quan đến lễ hiến tế, 
không phải trong các mô tả về bữa ăn. Trứng của 
chúng, chỉ được nhắc đến một lần (Luca 11:12), có thể 
đã được ăn, nhưng không được coi là món ăn ngon 
(Job 6: 6). Các tài liệu tham khảo cho rằng trứng là 
một loại thực phẩm có sẵn, nhưng không được đánh 
giá cao hoặc thích hợp cho các bữa ăn lễ hội.

Cá, ngoại trừ loài có vỏ, được mô tả rõ ràng trong 
luật, và phải được dùng làm thực phẩm, đặc biệt là 
đối với những người nghèo. Câu chuyện về Tobias 
và phép lạ về cá của ông và các Môn đệ và cách ăn 
uống thường xuyên của họ cho thấy rằng đây là một 
loại thực phẩm khá phổ biến vào cuối lịch sử của Is-
rael. Một số cá có thể được ăn tươi, thường là chiên, 
nhưng phần lớn cá đánh bắt được phơi khô dưới ánh 
nắng mặt trời hoặc muối hoặc ngâm và bảo quản để 
sử dụng trong tương lai (Neh. 3: 3, 12:39; 2 Sử ký 
33:14). Chúa Giêsu cho năm nghìn người ăn bằng 
cách biến ra nhiều từ năm ổ bánh và hai con cá mà 
một thanh niên giở theo khi dành cả ngày để nghe 
Chúa Giêsu rao giảng. Cá như vậy phải được bảo 
quản để hữu dụng cho việc ăn uống vào ban ngày 
trong khí hậu nóng. Một trong những cảnh cuối cùng 
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của Chúa Giêsu phục sinh cho thấy ngài đang ở trên 
bờ biển hồ Galilê, cùng với các môn đồ, đang nấu ăn. 

Cá trong Kinh Thánh

(Đệ Nhị Luật 14: 9) Cá là nguồn cung cấp thực 
phẩm dồi dào và sẵn có trong thời cổ đại, tuy nhiên, 
có điều kỳ lạ là hầu hết món cá hầu như không được 
nhắc đến trong các bài chú giải Cựu Ước về thực 
phẩm. Trong thực tế, Kinh Thánh không đề cập đến 
bất kỳ tên con cá nào, mà chỉ dùng những từ dug và 
nun như là những thuật ngữ chung chung. (Emil G. 
Hirsch 2004). Sông rạch và hồ bên Palestine đã được 
đánh cá từ những thời kỳ sớm nhất nhưng thứ thực 
phẩm phong phú này đã không được đề cập đến 
trước khi xảy ra cuộc tù đày ở Ai Cập.



NĂM THỨ HAI MƯƠI BA • [149]

Luật Môisen (Đệ Nhị Luật 14: 9, 10) cho phép “Tất 
cả những gì có vi và vảy” và không cho phép “bất cứ 
thứ gì không có vi và vảy.” Do đó, người Do Thái có 
thể ăn hầu hết các loài có vảy bơi trong vùng nước 
ngọt của Canaan, nhưng bị cấm đối với lươn, rắn 
nước, thằn lằn, trai, sò, tôm, cua, tôm hùm, bạch tuộc 
và mực. Thông thường, các tham chiếu trong Kinh 
thánh chỉ đơn giản là cá lớn và nhỏ: cá nhỏ được cho 
là thức ăn đặc biệt lành mạnh. Không có quy định 
nào chống lại việc ăn trứng cá hoặc sử dụng dầu cá 
để làm nhiên liệu hoặc trộn nó với dầu ô liu, tất cả 
đều là những thói quen phổ biến.

Dân Israel tìm thấy nhiều cá trong các vùng nước 
của Ai Cập, nơi một trong những bệnh dịch đã biến 
sông Nile thành máu, đến nỗi cá chết và nước bốc mùi 
hôi thối (Xuất Hành 7: 18–21). Trong thời gian lưu trú 
dài ngày ở vùng đất xa lạ đó, họ dường như đã học 
cách đánh cá ở những vùng nước này và thưởng thức 
những gì họ bắt được, cùng với dưa chuột, dưa hấu, 
tỏi tây, hành tây và tỏi mà người Ai Cập đưa vào chế 
độ ăn uống của họ (Đệ Nhị Luật 14: 9–10; JA Thomp-
son 1980, 509). Kinh thánh cho biết dân Israel đã học 
được nhiều điều về các giống cá và cách chế biến 
chúng từ người Ai Cập. Sách Dân Số 11: 5 ghi nhận 
rằng trong những bữa ăn thưa thớt trong sa mạc, dân 
Israel nuối tiếc thời kỳ mà họ “ăn ở Ai Cập một cách 
tự do”. Bất chấp hương vị có được này, điều đáng chú 
ý là “việc ăn cá không bao giờ được đề cập một cách 
thuận lợi” trong Cựu Ước, mặc dù 25 trong số 26 tài 
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liệu tham khảo trong Tân Ước đề cập cá dùng làm 
thức ăn (George Cansdale 1970, 212–213).

Hirsch nêu ra việc các nhà văn bản học Do Thái 
(Talmudists) đã ghi chú cụ thể rằng cá là món ngon 
— nấu chín hoặc sống, muối hoặc tươi. Người Do 
Thái cũng làm và bán thịt cá băm nhỏ, tin rằng thịt 
cá ngon nhất là khi ươn. Nó được coi là một loại thực 
phẩm lành mạnh, đặc biệt tốt cho phụ nữ mang thai 
(Emil Hirsch 2004).

Cá đôi khi được coi là một 
loại thuốc chữa bệnh, tuyệt 
vời cho những người bị chảy 
máu, nuôi dưỡng trẻ em hoặc 
bị nhiễm trùng mắt. Mặt khác, 
chế độ ăn kiêng trong tháng Ni-
san có thể dẫn đến bệnh phong 
(Emil Hirsch 2004). Trong câu 
chuyện ngụy thư của Sách To-
bia, bôi mật cá lên mắt đã chữa 
được bệnh mù (Tobia 11: 7).

Cá chắc hẳn đã trở thành 
một thực phẩm chính trong 
chế độ ăn uống, bằng chứng 
là chúng thường xuyên được nhắc đến trong các tác 
phẩm của các tiên tri và tài liệu thông thái. Sông nước 
dồi dào là dấu hiệu của sự ban phước của Đức Chúa 
Trời: “Những bầy sinh vật sẽ sống ở khắp mọi nơi 
mà sông suối tuôn chảy. Sẽ có một số lượng lớn cá, 
bởi vì nước chảy ở đó và làm cho nước mặn trở nên 

Cá chắc hẳn 
đã trở thành 
một thực phẩm 
chính trong 
chế độ ăn uống, 
bằng chứng là 
chúng thường 
xuyên được 
nhắc đến trong 
các tác phẩm 
của các tiên 
tri và tài liệu 
thông thái.
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ngọt ngào; vì vậy nơi con sông chảy qua, mọi thứ sẽ 
sinh sống ”(Ezékiel 47: 9). Việc làm sạch Biển Muối 
(Biển Chết) này sẽ mang lại một dấu ấn trong sạch 
ấn tượng đến mức các ngư dân sẽ sống ven bờ  sông 
nước — suốt chiều dài của vùng đất — khám phá ra 
nhiều loại cá.

Nhưng chính ở “Biển cả”, các ngư dân đã tìm thấy 
vô số loại cá. Rõ ràng việc buôn bán cá của những 
người đàn ông từ thành Tyre (Néhémie 13:16) trở nên 
ấn tượng đến mức một trong những cổng thành được 
đặt tên là Cổng Cá. Họ cũng vi phạm ngày Sabát với 
việc thường xuyên buôn bán cá ở Giêrusalem.

Một sinh vật biển nhỏ có tầm quan trọng đối với 
ngành công nghiệp quần áo là ốc gai murex. Nhờ loài 
ốc này người ta thu được màu tía giúp thành Tyre 
nổi tiếng. Đây là màu, đôi khi được mô tả là màu tía, 
đôi khi là màu đỏ tươi, được sử dụng để nhuộm len. 
Chỉ một giọt duy nhất có thể được chiết xuất từ   mỗi 
sinh vật có vỏ gai nhỏ bé này, làm cho loại vải tạo 
thành rất đắt và hiếm - do đó “màu tím hoàng gia” 
giúp cho thành Tyre được nhiều người biết đến.

Đối với một dân tộc ở xứ được bao bọc bởi đất liền 
như người Do Thái, cá to lớn là những sinh vật bí ẩn 
và nguy hiểm. Sáng thế ký đề cập cụ thể đến việc 
sáng tạo ra những con cá voi lớn, trong khi xếp phần 
còn lại của các thủy vật thành “mọi sinh vật sống di 
chuyển, mà nước sinh ra dồi dào” (Sáng 1: 21). Sau 
này, Gióp sẽ ngạc nhiên về sự uy nghiêm của thủy 
quái Leviathan, và tiên tri Giô-na sẽ nằm trong bụng 



[152] • TÂM TƯ SAO BIỂN 2021

của một “quái ngư” trong ba ngày ba đêm (Giô-na 
1:17). Trong câu chuyện tuyệt vời về Tobia (Tobia 6: 
3–6), một con cá   nhỏ hơn một chút đã giúp đỡ người 
anh hùng. Vụ này, một thiên thần biểu ông ta phải 
mổ cá và loại bỏ mật, tim và gan, “Vì mật, tim và gan 
của cá thường dùng làm thuốc.”

Chúa Giê-su đã biến sự sợ hãi có thể cảm nhận 
được về con thủy quái của Giô-na thành hình ảnh 
cái chết, khi nói rằng “như Giô-na đã ở trong bụng 
một con cá to lớn ba ngày ba đêm, thì Con Người sẽ 
ở trong lòng đất ba ngày ba đêm.”(Mat 12:40).

Những con cá nhỏ hơn, có thể ăn được đã được 
tìm thấy ở vùng nước ngọt của Đất Thánh. Ở biển hồ 
Galilê, nơi nổi tiếng với nghề cá, người ta tìm thấy 
25 loài cá bản địa, nhiều loài trong số đó có thể có 
từ thời Tân Ước. Cá rô phi, được gọi là cá Phêrô, từ 
truyền thuyết rằng ông đã tìm thấy một đồng xu 
trong miệng của một con cá rô phi như vậy, tạo nên 
một món ăn ngon. Cá mòi hồ, một loài cá ít phổ biến 
hơn, chỉ được đánh bắt vào ban đêm. Nó có thể là 
loài cá liên quan đến câu chuyện về các Môn đệ mệt 
mỏi vì đêm đánh cá của họ. Không ai biết loại cá nhỏ 
bé nào được một cậu nhỏ giở theo bữa trưa của mình, 
đã trở thành tâm điểm trong bữa ăn của 5.000 người 
(Máccô 6:38). Những thứ mà Phêrô và các bạn của 
ông bắt được trong biển hồ Galilê dường như là một 
món ăn chủ lực trong thời của Chúa Giêsu. Chàng 
trai giở theo bữa trưa đến để dành cả ngày nghe nhà 
tiên tri này có năm ổ bánh mì và hai con cá (Máccô 
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6:38). Các Môn đệ đánh mẻ lưới đầy cá. Hoạt động 
liên tục này đã khiến Chúa Giê-su sử dụng hình ảnh 
đánh cá trong khi ra hiệu cho họ “Hãy đến, hãy theo 
ta, và ta sẽ làm cho các ngươi trở thành người đánh 
cá người” (Matthêu 4:19; Máccô 1:17). Ngay cả sau 
khi chết và Phục sinh, Chúa Giê-su đã nướng cá trên 
lửa than và đưa chúng cho các môn đồ (Giăng 21: 9). 
Điều này sẽ giải thích hình ảnh của những Kytô hữu 
thời kỳ đầu, những người đã sử dụng ký ức của Chúa 
Giêsu và các chữ cái Hy Lạp tạo thành từ “cá”, cũng 
là các chữ cái của từ: “Chúa Giê-su Christ, Con của 
Đức Chúa Trời” (ICHTHUS). 

Dê trong Kinh Thánh
(Sáng Thế Ký 15: 9) Dê, thường được chăn cùng 

với cừu, có nhiều công dụng và phẩm chất giống 
nhau, và có một số khác biệt đáng kể. Chúng có cùng 
kích thước và hình dạng, nhưng có một cái đuôi khác, 
dựng đứng. Mặc dù là “loài nhai lại” như cừu, dê 
thích những loại cỏ và lá cây non cứng hơn. Chúng 
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dường như không bận tâm đến cái nóng của mùa hè 
và kiếm ăn trong nắng nóng trong khi những con cừu 
tìm kiếm bóng râm. Mặc dù, cũng như cừu non, dê 
non là thú cưng quyến rũ, những con trưởng thành ít 
âu yếm và thân thiện hơn, với những đặc điểm hiếu 
động và hung dữ hơn cừu. Mạnh mẽ hơn và tràn đầy 
năng lượng hơn, chúng cũng ít bị tổn thương hơn, có 
thể nhảy lên các sườn núi dễ dàng, tránh xa những kẻ 
săn mồi và tham gia các trận chiến của riêng chúng. 
Khi được chăn cùng bầy cừu, chúng có xu hướng dẫn 
đầu đàn cừu. Trong những thời điểm nhất định, khi 
chăn gia súc, cho ăn, vắt sữa và xén lông, người chăn 
cừu tách dê ra khỏi cừu. Hầu hết các gia đình đều có 
ít nhất một con dê để lấy sữa.

Ta cho kẻ
đói ăn Bất kể 

thứ gì!

Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ 
tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. (Matt. 
25, 32. Ảnh: T,L,
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Dê là một trong những loài động vật đầu tiên 
được thuần hóa, có lẽ chỉ đứng sau loài chó. Tất cả 
các con dê đều là “động vật trên đồi, chắc chắn và 
có thể sống ở những vùng đất hiểm trở. Theo sự lựa 
chọn, chúng là những con vật sục sạo chớ không 
phải là loài gặm”(George Cansdale 1970, 44). Chúng 
có nhiều màu sắc khác nhau, nhưng Kinh thánh chỉ 
đề cập đến những con dê có đốm và lang mà Gia-cốp 
đã nuôi (Sáng thế ký 30). Loại dê được ưa thích ở 
Canaan cổ đại có sừng rỗng lớn. Dê đực có mùi hôi 
và tính khí hư. Sừng của nó có thể là một mối nguy 
hiểm thực sự đối với kẻ thù của nó. Như một nhà văn 
hiểu rõ về dê đã giải thích, “Khi con người thuần hóa 
dê, họ đã tuyển dụng một trợ lý chỉ đứng sau mình 
về sức mạnh hủy diệt... Dê rất cứng cáp và có khả 
năng tự chống chọi tốt” (George Cansdale 1970, 46).

Dê được yêu thích nhất về bộ lông của chúng, vốn 
đã (và vẫn còn) được sử dụng để làm quần áo và làm 
lều. Lều lông dê cung cấp nhiều thứ hơn là nơi trú 
ẩn: nó ấm vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè, cho 
phép gió thổi qua. Sữa dê, dồi dào và phong phú, là 
cơ sở cho món sữa chua phổ biến được gọi là leben 
(Madeleine S. Miller và J. Lane Miller 1961, 229). Một 
số người tin rằng họ có tư cách là những nhà sản xuất 
sữa đầu tiên. Thịt dê ít được sử dụng cho các bữa tiệc 
hơn cừu, nhưng dê non được coi là một món ngon 
tuyệt vời. Sừng của chúng đóng vai trò như những 
chiếc bình đựng dầu.

Da của chúng được sử dụng để làm chai nước tiêu 
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chuẩn cho lữ khách. Da được 
lấy ra khỏi cơ thể nguyên một 
mảnh (sau khi cắt bỏ đầu và 
chân). Sau đó, cổ đóng vai trò 
là miệng của bình đựng nước, 
và các lỗ khác được may lại, 
để lại phần lông bên ngoài da 
làm lớp đệm. Toàn bộ da sau 
đó được tẩm chất lỏng thuộc 
da và uốn da theo hình dạng 
mong muốn. “Những thùng 
chứa này đã được sử dụng 
để đựng sữa và rượu vang từ 
thời sơ khai; bầu rượu vang 
có trong một câu chuyện ngụ 
ngôn của Chúa chúng ta (Máccô 2:22)”(George Cans-
dale 1970, 45). Bởi vì những bình như vậy không thể 
rửa hoặc tiệt trùng, chúng tốt cho rượu hoặc nước 
hơn là sữa, sẽ nhanh chóng đông lại trong bầu. Da 
cũng như lông được dùng làm quần áo (Heb. 11:37).

Các tài liệu tham khảo trong Kinh thánh phân biệt 
giữa các loại: dê đực, dê cái và dê đực đầu đàn — thủ 
lĩnh (Isa.14: 9). Con này có xu hướng là lễ vật hiến tế 
hoặc lễ vật xóa tội lỗi. Dê non, chỉ mới vài tháng tuổi, 
còn quá nhỏ để làm lễ tế nói chung, nhưng được dùng 
một lần như một của lễ toàn thiêu đặc biệt (Judg.13: 
19). Đây cũng là sinh vật mà người Do Thái cấm nấu 
trong sữa mẹ của nó, dường như là một cách chế biến 
điển hình. Đây dường như là nguồn gốc của việc 

“Những thùng 
chứa này đã 
được sử dụng 
để đựng sữa 
và rượu vang 
từ thời sơ khai; 
bầu rượu vang 
có trong một 
câu chuyện ngụ 
ngôn của Chúa 
chúng ta (Mác-
cô 2:22)”(George 
Cansdale 1970, 
45).
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người Do Thái tách các sản phẩm thịt khỏi các sản 
phẩm sữa trong nấu ăn. Đề cập đến “đàn” thường có 
nghĩa là cả cừu và dê.

Trong một số lễ cúng tế, dê bắt buộc phải có, 
thường là dê non và với số lượng ít hơn cừu. Một 
trong những công dụng tôn giáo khác biệt nhất của 
con dê là “vật tế thần” vào Ngày Lễ Chuộc Tội. Một 
con dê non đã phải gánh chịu những tội lỗi của cộng 
đồng và bị lùa vào vùng hoang dã - đôi khi vượt qua 
một vách đá - để chết vì tội lỗi của nhiều người.

Có lẽ vì bản chất của chúng, có lẽ vì cách cứng đầu 
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của chúng, chúng  trở nên gắn liền với tội lỗi. Isa-
iah gọi chúng là là “satyrs” (dương thần) (Lev. 13:21, 
34:14) và ở những nơi khác, chúng được gọi là “quỷ” 
(Lev. 17: 7; 2 Sử 11: 15). Những đặc điểm hung dữ và 
độc lập, ham muốn tình dục mạnh mẽ và sức mạnh, 
đặc biệt là khi chúng trưởng thành, khiến chúng trở 
thành biểu tượng trong thần thoại về dục tính quá 
mức - chính là hình ảnh của satyr, một loài thú nửa 
dê nửa người. Pan là thần rừng Hy Lạp, người thổi 
sáo và vui đùa với những người bị bỏ rơi trong nơi 
hoang dã, buông thả các giác quan của mình giống 
như “Con người rừnng”. Vì vậy, “tách cừu khỏi dê” 
có nghĩa là tách người được cứu khỏi kẻ bị kết án.W 
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lNguyễn Quang Vinh SB61
(Danh sách lớp Sao Biển 1961 lồng trong chuyến 

đi thăm TCV Sao Biển cách đây 60 năm)
Sáu Mốt (61) thân mời người lữ khách,
Dừng chân nghỉ mệt ghé vào thăm,
Nước dừa ngọt lịm nguôi cơn khát,
Sao Biển đây rồi: ta nghỉ chân.
 
Cổng sắt uy nghiêm bừng rộng mở,
Từ bi tượng Mẹ chắp hai tay,
Nguyện cầu con cái luôn bền đỗ
Tháng ngày tu luyện ở chốn đây.
 
Thấp thoáng áo đen bên tường trắng,
Hàng dài nghiêm chỉnh nối đuôi nhau
Nhà nguyện bước vào trong thinh lặng
Thanh vắng dừa xanh gió lao xao.
 
Sân chơi tưởng chừng ong vỡ tổ
Hùng hổ tranh nhau một trái banh,
Vài chú ngồi bên cây phượng đỏ,
Nhìn mây, mơ giấc điệp ban ngày!
 
Xa xa hỗn độn vang tiếng hét,
Đám bụi mờ che khoảng trời xanh:
Đá banh giữa đám gai nhọn hoắt:
Yết hầu nhức nhối tận tâm can!

SAO BIỂN NGÀY XƯA
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Bóng chuyền, bóng rổ cường thân mãi, 
Hăng hái tranh đua chẳng ngại ngùng,
Bóng bàn vui nhộn lời tranh cãi,
Ai thắng, ai thua, cũng mặc lòng!
 
Nơi đây tụ tập từ các xứ,
Phan Thiết, Bình Tuy tận phía nam,
Phan Rang: mỹ lệ bờ Ninh Chữ,
Thành quách xa xưa lãnh thổ Chàm.
 
Người từ phía bắc bờ Đại Lãnh,
Xa nhà nhớ mẹ suốt đêm dài,
Nhẫn nại chờ ngày niên học mãn,
Hết hồi bĩ cực đến thái lai! 
 
Lại có vài anh từ xa lắc,
Kẻ từ Phú Quốc, kẻ Bến Tre,
Kết thành thiểu số “xa cố quốc”,
Ban Mê, Kon Tum cũng một bè!
 
Quyết lòng thành đạt đường trí thức,
Tính toán, văn chương đủ mọi phần.
Trung trinh dùi mài luôn gắng sức,
Mai ngày xứng đáng hội phong vân.
 
Cầm kỳ thi họa: người trai Việt
Quyết chí vun trồng mảnh vườn xanh,
Làm cho rõ mặt người tuấn kiệt,
Đủ cả xác thân lẫn tinh thần.
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Nhập tâm lý tưởng lời Chúa gọi,
Nung nấu trong tim mộng ước vàng:
Triệu triệu linh hồn mong cứu độ,
Phúc lành ân lộc nước Thiên Đàng.
 
Phú quý hồng trần không màng tưởng,
Lợi lộc mau qua: chẳng luống công,
Vinh quang hão huyền: không chuyển hướng.
Tu thân, tích đức ước định lòng.
 
Bãi biển xanh lơ: chiều gió lộng,
Giây phút hài hoà với nước non,
Sãi tay ưỡn ngực bơi trên sóng,
Tuổi trẻ đương xuân: đá cũng mòn.
 
Bồng lai tiên cảnh này đây phải?
Viễn khách ngại ngùng lê bước chân,
Mời nghe sóng nhạc lên cao mãi,
Kinh sáng, kinh chiều: tiếng vang ngân.
 
Nhà cơm rộn ràng mời quý khách,
Một phút nghỉ chân tạm mát lòng,
Kìa ly nước dừa: ôi trong vắt,
Uống vào ngọt lịm ngất ngây hồn!

 Kịp đến giờ nghỉ trưa gay gắt,
Nắng hè, ve gọi réo chung quanh,
Thụy miên: nhẹ nhàng ta an giấc,
Mồ hôi thấm ướt mảnh chiếu manh.
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Nhà bệnh im lìm nằm một góc,
Trốn học hay là bệnh thật đây?
Lương y từ mẫu cho huờn thuốc:
Vội nuốt: đắng ơi, bỏ chạy dài!
 
Mỗi chiều thứ Bảy hàng dài, ngắn,
Vang rộn khung trời tiếng cầu kinh,
Đôi hàng dương liễu, trăng lai láng,
Maris Stella: Mẹ đẹp xinh.
 
Rồi đến một ngày sầu lên mắt,
Va-li dọn sẵn để ra đi,
Về nơi xa đó, buồn chất ngất,
Lê bước cúi chào Mẹ sầu bi.
 
Nặng lòng quyến luyến rời Sao Biển,
Bốn bể năm châu bạt phương nào:
Đời lính phong trần nơi tiền tuyến,
Hay đời đại học, vẫn lao đao?
 
Giữa đời trần tục đầy ú xuế,
Tựa nhánh phong (H)lan chốn xa vời,
Không vương tục luỵ hồn nhân thế,
Toả ngát hương thơm, ủi an nguời.

Vợ con đùm đề, đời sương gió,
Ô sao mà vẫn cứ còn mơ,
Tiếng chuông réo gọi ta đâu đó:
Thức dậy! Truyền Tin đã đến giờ!
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VUI VẺ PHẢI ĐƯỢC CHIA SẺ, 
ĐÓ LÀ TÌNH YÊU[1]

lThạch Anh SB64

Thêm một lần nữa anh em cựu chủng sinh (CCS) 
Sao Biển lớp 64 được gần bên nhau.

Đây là lần thứ tư lớp chúng tôi hội ngộ, lần đâu 
trong đợt Hội ngộ chung 50 năm, lần thứ hai vào dịp 
CCS Sao Biển họp mặt 55 năm tại Nha Thành, lần thứ 
ba là năm 2014 tại Đà Lạt sương mù kỷ niệm 50 năm 
lớp 64 biết mặt nhau. Lần thứ tư hội ngộ, từ ngày 
7/7 đến 9/7 năm 2015 tại Phan Thiết. Đó là Nhà Thờ 
giáo xứ Tầm Hưng, xứ đạo có trên 300 năm tuổi với 
số giáo dân hơn 5.000 người, có cha chính xứ là LM 
Hoàng Minh Hùng lớp SB64, đây cũng là quê hương 
của bạn Hậu cùng lớp. 

Nói đến Phan Thiết thì cả nước Việt Nam ai cũng 
biết, ít ra biết vì mùi nước mắm thoang thoảng khi xe 

1. Osho, nhà huyền môn nổi tiếng Ấn Độ.
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đi qua khu vực bắc thành phố này. Người nước ngoài 
biết đến Phan Thiết nhờ có điểm du lịch nổi tiếng 
Mũi Né. Nhưng với Phan Thiết còn có những cánh 
đồng trái cây thanh long bạt ngàn vào ban ngày, 
sáng trưng lúc ban đêm.

Đúng hẹn chúng tôi có mặt tại giáo xứ Tầm Hưng, 
anh em tay bắt mặt mừng, những khuôn mặt rạng rỡ 
vui tươi chào đón nhau sau 365 ngày xa cách. Dự hội 
ngộ với 64, Cha Hùng trực tiếp mời bạn Sơn, Khuê 67, 
Khánh 69, Đức 72 (vùng Phan Thiết); khách VIP là đại 
diện vùng Sài Gòn & Phụ Cận: Linh 73 và Tuấn 74. 

Tất cả anh em Sao Biển đón chào cha phó và Hội 
đồng mục vụ giáo xứ Tầm Hưng cùng tham dự sinh 
hoạt. Thuyền trưởng 64 Cao Kỳ Hương thỏ thẻ tuyên 
bố khai mạc hội ngộ. Cha Hùng đọc kinh, chúc mừng 
mọi người đến thăm Tầm Hưng và không giấu diếm 
niềm vui thứ hai - mừng cho “người liệt giọng nói lại 
được”, cảm tạ Chúa đã cho Cha an toàn sau ca mỗ “cắt 
cuống họng”. Aanh em vui bảo nhau: “Chúa vẫn còn 
thương, cho Cha Hùng hút thuốc lá.” Bữa cơm chiều 
thân tình diễn ra thật hoan hỉ. Gần cuối giờ, Anh chị 
em lớp 64 xin phép mọi người nhóm họp nội bộ và 
chúng tôi tạm rời xa Tầm Hưng lúc 21 giờ đêm. 

Như chương trình đã định, anh em chúng tôi tới 
Chòi Sao Biển Phan Thiết, nơi có người anh lớp SB60 
đang chuẩn bị “thỏ béo” đón các em về. Chòi Sao Biển 
một lần nữa vang tiếng ca vui. Anh Tôn chòi trưởng 
thoăn thoắt đi lại phục vụ lấy ly, rót bia cho từng anh 
chị em chúng tôi. Lúc nào anh cũng cười vui và đùa 
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giỡn với từng người đến mức dường như không ai có 
thể nhớ cách đây vài tuần lễ anh vừa phải phẫu thuật 
cái “hòn”… bi. Khi ngã bệnh, anh giấu tất cả mọi 
người, khi hết đau bệnh anh lại đón tiếp tất cả những 
ai đến “quậy phá” gia trang mình. Trong đoàn 64 kỳ 
này có được 4 mẹ bề trên nhưng các mệ thất nghiệp, 
không được phân công làm món gì cả, vì hai đứa con 
nuôi của anh Chòi trưởng quá giỏi đảm nhận tất cả 
công việc. Các mẹ bề trên phải ngồi mâm riêng vì hết 
chỗ nơi chính điện. Mong các mệ cảm thông.

Bữa tiệc càng về cuối thì rượu cũng đã hết, mọi 
người lùng sục tìm rượu. Không có, không còn chai 
nào… Tuấn SB74 bò vào bên trong gầm tủ đựng nước 
mắm, xì dầu… đụng phải một chai gì đó. Im lặng! 
Anh Chòi trưởng cũng đi tìm rượu cho anh em… Anh 
nói chỉ còn chờ phép lạ may ra. Ai đó đứng lên múa 
tay miệng đọc thần chú “Úm ba la…” Tuấn 74 lôi từ 
gầm bếp một chai đẹp tựa chai rượu. Anh em bảo đó 
là nước mắm nhĩ đặc biệt. Chòi trưởng cũng tưởng 
là nước mắm. Cha Hùng cầm chai đưa lên tuyên bố 
đó là rượu đặc biệt. Chòi trưởng xác nhận, chai này 
đúng là rượu nhưng cách nay hai năm phải cất giấu 
chú Thiện vì chú ấy chỉ uống không chịu ăn; giấu kỹ 
quá quên luôn. Chai rượu năm 1989 ngon thật.

Tiếng reo điện thoại của anh Trân vang lên, cấp 
cứu thằng Vi-Lô! Anh chàng này bị “very goutte” 
nên đang trú tại khách sạn cùng với vợ, không đến 
Chòi Sao Biển cũng không về nhà. Thế là biết rồi, 
lâu lâu hai vợ chồng bỏ nhà dẫn nhau ra khách sạn 
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hưởng trăng mật nên nửa chừng bị gout. Thay vì kêu 
xe cứu thương lại réo gọi bạn Trân. Anh Chòi trưởng 
phải nhờ đến bạn Đức SB72 mang thuốc ra tận khách 
sạn cho Vi-Lô trị cái gout.

Chương trình đêm muộn bắt đầu khi nhiều người 
đã đi ngủ, còn lại vài anh em tra tấn nhau, hát hò tán 
phét trong khi anh Chòi trưởng chuẩn bị món cháo 
gà cho mọi người vào hôm sau. Đến hơn 1 giờ sáng 
căn Chòi Sao Biển êm đềm lắng đọng đưa mọi người 
vào giấc ngủ nồng say.

Sáng sớm ngày 8/7 chúng tôi cùng nhau dâng 
Thánh lễ Misa tại Chòi Sao biển, ăn sáng xong đi 
thăm đồi cát, ngắm biển Hòn Rơm. Kế tiếp chúng 
tôi đến Nhà thờ Rạng, Mũi Né Phan Thiết. Nhà thờ 
Rạng nhỏ bé nhưng có khu nghỉ ngơi sát bờ biển 
rộng thênh thang. Chúng tôi được ngụ tại đây, vui 
chơi, hàn huyên tâm sự đến tận 23 giờ đêm.

Qua ngày 9/7 được Cha sở Nhà Thờ Rạng cho 
phép và các Dì Phước giúp đỡ, chúng tôi lại cùng 
nhau dâng Thánh lễ Misa lúc 6 giờ sáng. Anh chị 
em chia tay sau bữa điểm tâm, một xuôi về phía 
Nam có thuyền trưởng – nhạc sĩ Cao Kỳ Hương, 
Cha Trông, lão nông dân…, nhóm hai trở về Tầm 
Hưng có cha Hải, Cha Hùng…, mọi người cùng đi 
thăm mộ Thầy Nguyễn Cao Cầu, uống rượu Nho 
rồi lên đường bắc tiến.

Điều dễ nhận ra với lớp SB64 là không chơi vui 
chơi quá độ; không tiệc tùng cao sang; không nhậu 
nhẹt bí tỉ mà là tấm lòng sâu lắng anh em hướng về 
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nhau thân tình ruột thịt như anh em cùng Cha cùng 
Mẹ. Hình ảnh gần gũi thân thương là các LM 64 lo 
cho anh em mọi việc. Hình ảnh ấn tượng là bạn Võ 
Trân cho dù mắt mờ vì mới mổ cườm vẫn cố chạy 
đến nhà để chở bạn Thạnh Pierre đi hội ngộ, trời tối 
dần đường bờ mương nhỏ trơn trượt dễ lăn nhào 
xuống ruộng, Trân vẫn cứ đi tìm bạn. Thế là người 
bạn khó tính hiện diện với lớp sau bao lần lánh mặt.

Tìm nhau, một nhu cầu của con người cũng là của 
anh em CCS Sao Biển. Khi đã 
tìm thấy nhau, tâm tình chia 
sẻ nhiều chuyện, chúng tôi 
lại rất thích hội tụ bên nhau 
quanh Thánh lễ Misa, năm nay 
lớp có ba linh mục cùng dâng 
Thánh lễ sốt sắng; ấm cúng 
(cha Trông, Hải, Hùng). Nhận 
ra điều này đơn giản mà thật 
diệu kỳ!

Vâng, diệu kỳ đến mức ai 
cũng dễ trở nên thánh thiện! 
Nơi nào có linh mục cũng có 
Thánh lễ nhưng tham dự Thánh lễ do chính anh em 
bạn mình cử hành vẫn có gì đó nao nao ấm áp và tự 
hào, và linh mục cũng hoan hỉ vì cùng dâng Thánh 
lễ với bạn học năm xưa! Lớp chúng tôi vẫn tham lam 
“ước mong sao vào hội ngộ nào đó, có đủ sáu linh 
mục và một thầy dòng hiện diện cùng dâng Thánh 
lễ với nhau”. Gặp nhau tăng và tục trở về tuổi thơ. 

Gọi nhau hai 
chữ “mày, tao” 
trao cho nhau 
nụ cười vui 
vẻ làm trẻ cái 
tuổi đang già 
bắt nguồn từ 
sự chia sẻ của 
chính bạn, như 
Osho (*) viết:
“Vui vẻ phải 
được chia sẻ...”
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“Hãy như trẻ thơ vì Nước Thiên đàng là của chúng”, 
là trẻ thơ về được quê hương! Khi được dự Tiệc Thánh 
do chính bạn của mình chủ sự, tâm hồn dường như 
trẻ lại, thật thăng hoa. Nơi đây, quê hương xuất hiện 
trong khoảnh khắc đầy ắp yêu thương.

Những linh mục của chúng ta, “lâu lâu lâu ta mới 
gặp một lần” những thằng bạn thời xa xưa đó, tha hồ 
đùa giỡn, thả lỏng hết mình: “tao nói mày nghe, mày 
kể tao nghe…” Ôi thân thương chất ngất, râm ran 
cả đêm thả hồn trở về tuổi thơ khi cuộc đời đã bước 
vào bóng chiều. Vậy không đợi cứ “Lâu Lâu Lâu…” 
mà “mỗi năm đến hè… ta lại về quê”, ai cũng khoái. 
Năm 2016 Lớp SB64 đã quyết định hội ngộ lần thứ 5 
tại Vạn Giã, Khánh Hòa. 

Tìm gặp nhau sau chừng ấy năm dài, chắc phải có 
nhiều dị biệt do hoàn cảnh, nhưng anh em biết chấp 
nhận những khác biệt của nhau, biết hướng về nhau, 
hy vọng tuổi già của chúng ta mãi mãi vẫn xanh tươi. 
Mong các bạn chưa về chơi với lớp mà có dịp, hãy cố 
về dù một lần trong đời.

Gọi nhau hai chữ “mày, tao” trao cho nhau nụ 
cười vui vẻ làm trẻ cái tuổi đang già bắt nguồn từ sự 
chia sẻ của chính bạn, như Osho (*) viết:

“Vui vẻ phải được chia sẻ; bằng việc chia sẻ nó 
bạn được nhẹ gánh, bằng việc chia sẻ nó bạn tìm 
thấy những nguồn mới mở ra bên trong bạn, những 
dòng suối mới, dòng nước mới. Việc chia sẻ vui vẻ 
đó là tình yêu.”W

Tháng 7 năm 2015
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Ngày thứ 2 của Hội Ngộ cũng qua nhanh và an toàn 
cho Nghi Còm (NC). Nhưng tối đó NC không ngủ 

được vì những chuyện vui có, buồn cũng có... Âu đó là 
những kỷ niệm khó quên. Nửa đêm NC bị chuột rút vì 
suốt buổi chiều leo đá Yangbay với Cao Sơn 67 cứ ngỡ là 
Hòn Chồng ngày xưa ở Sao Biển, may mà có mẹ bề trên 
xoa bóp. Hôm sau ngày cuối của Hội Ngộ, NC vội dậy 
sớm ra ngoài tranh thủ chút tình Sao Biển với anh em, vì 
còn đâu 60 năm Hội Ngộ lần nữa? Mà chắc gì anh em còn 
sống?! Gặp những anh em NC thấy trẻ hơn mình, nhất là 
ở Hải Ngoại, hoặc ở thành phố, hỏi ra lại lớp lớn. Ngược 
lại, nhiều anh em già khằn khú đế vì cuộc sống vất vả, lại 
nhỏ tuổi nhỏ lớp hơn mình...

Đặc biệt gặp được anh Cao Viết Bình 66:
- Xin lỗi, anh là...
- Mình là Bình, lớp 66...
- Bình nào? Lớp 66 NC chỉ biết có anh Bình “Be” 

(xin lỗi anh Bình Be 66)

VÀI LỜI CUỐI CHO 
ANH CAO VIẾT BÌNH SB66
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- Cao Viết Bình, em Cao Kỳ Hương 64...
- À, anh Cao Kỳ Hương 64 là anh của anh Bình...
Và NC chỉ biết anh có thế ngày cuối Hội Ngộ ở 

Yangbay, Khánh Vĩnh cách nay đã hơn hai năm, 
2018... Hôm qua vừa được tin anh chết, NC sửng sốt 
vội báo tin cho bà xã. Bà xã cũng hỏi y câu hỏi của 
NC đã hỏi anh hồi ở Yangbay... Nhắc đến anh, NC 
bỗng nhớ hồi quãng năm 1970 có ghé nhà anh ăn bữa 
cơm trưa đạm bạc với cá hồ nhà anh nuôi. Hồi đó NC 
chỉ biết có anh Hương vì “Cao Kỳ” là tên của phó 
tổng thống VNCH trước 1975 cho nên NC nhớ hoài... 
NC bữa đó được anh Phan Trung Trực 68 (RIP) Đại 
Điền (không phải Nguyễn Trung Trực Cây Vông, 
anh Trực bà con chú bác với cha Tad. Phan đình Tạc 
RIP 2019) rủ vào cây số 9 (number 9) chơi rồi ghé nhà 
bố mẹ anh chơi cho biết... Đến bây giờ biết lại thì anh 
đã ra đi!... Khi hôm anh bạn Ngọc Điệp 67 ở Phan 
Rang gọi điện hỏi NC vì sao anh chết? NC trả lời là 
nghe bà xã nói anh vào trạm đổ xăng bị xe tông...

Thôi nhé anh An Phong Sô Cao Viết Bình 66, đúng 
là sống chết gang tấc! NC xin vĩnh biệt! Hẹn gặp anh 
trên ấy nơi có Mẹ Sao Biển bảo trợ...W 

(Trích đoạn Vợ Tôi Đi Tu)

Tình Mẹ Sao Biển
Giờ về đây tình Mẹ Sao Biển
Giữ gìn con trong tiếng Salve
Người còn sống Mẹ thương vỗ về
Đời dương thế còn bao nhiêu chuyện
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Chuyện đau lòng tuổi già bệnh tật
Người vừa mất Mẹ ơi Mẹ ơi
Giọt nước mắt nào vẫn còn rơi
Cầu xin Mẹ ru hời tiếng nấc

Đứa trước đứa sau từng đứa một
Mẹ xoa đầu bảo hãy vào đây
Anh em đến trước đợi sum vầy
Mẹ chờ con đứa con dại dột...

Một lần cuối về đây hội ngộ
Tâm tình nào với Mẹ hôm nao
Bao nhiêu năm tình vẫn dạt dào
An Phong Sô Mẹ thương phù hộ...
* Một tràng kinh Mai Côi cho Anphonso

4/12/2020   
 lNguyễn Đình Nghi 67  

Khóc thương bạn Thành
(qua đời 1:30 sáng thứ Tư, 28/3/2007 giờ Việt Nam 

tại trụ sở Xuân Bích, Sài Gòn)
Nén hương khấn nguyện bạn thân yêu,
Sớm bỏ trần gian một buổi chiều:
Chúa dủ lòng thương người tôi tớ,
Đưa vào vĩnh phúc cõi tiêu diêu.

Nhớ mãi ngày xưa người nhỏ nhắn,
Nụ cười luôn rạng rỡ trên môi,
Hiền lành, vui vẻ, “ông Thành thánh”,
Bác ái mau tay giúp mọi người.
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Thanh Bình nơi đó cõi mù sương,
Không ngại gian lao trãi dặm trường,
Làng xóm, mẹ cha đà bỏ lại,
Làm con Sao Biển xứ thùy dương.

Sống đời tu luyện bao năm tháng,
Nghiêm minh kỷ luật dạ trung trinh:
Đạo đức chuyên cần, lòng trong sáng;
Trên dưới người yêu kẻ chí tình.

Đà Lạt, Pháp quốc rồi Bảo Lộc,
Phục vụ tha nhân quyết chẳng sờn,
30 năm lẻ đời linh mục,
Xuân Bích cố đô chặng cuối đường.

Giờ đây bạn đã ra đi mãi
Về chốn cao kia, hết khổ đau,
Phù hộ anh em còn ở lại,
Trọn tình Sao Biển mến thương nhau.

Vài hàng khóc bạn, xin vĩnh biệt...
(New Jersey, Hoa Kỳ, sáng thứ Tư, 28/3/2007)

lLM. Phêrô Nguyễn Quang Vinh
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ĐẶNG ANH THẠCH SB64, CẦU 
NỐI LÂM BÍCH VÀ SAO BIỂN

lHoàng Châu SB60

Gặp và biết được anh trong một lần sinh hoại tại nhà 
Nguyễn Lương Thiện. Anh Thiện đã gặp anh tại đám 

ma của thân phụ Đỗ Bắc Du ở Tân Bình, Cam Ranh và được 
biết anh cũng là dân Sao Biển nhập học năm 1964 và sau 
đó vào Lâm Bích. Anh cho biết anh là Đặng Huệ, gốc Ba 
Ngòi, vào chủng viện cùng với Vĩnh Thạc, người bạn cùng 
quê. Trước đây anh chỉ sinh hoạt với anh em Lâm Bích. Sau 
khi gặp Thiện và đuợc mời đến nhóm Sài Gòn & Phụ Cận, 
anh đã nhận lời và tích cực thường xuyên tham dự những 
buổi họp mặt của anh em cả hai bên, Lâm Bích và Sao Biển. 
Bản thân biết anh em Lâm Bích khá nhiều và ngược lại, nên 
rất gần gũi, dễ dàng tương tác, hiểu nhau và đến với nhau 
thường xuyên. 

I/ Con người & gia đình
Là anh cả trong một gia đình đông con, trai nhiều hơn gái. 
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Bố rất thân với thân phụ Rev. Nguyễn Luân SB57 và Nguyễn 
Công Long SB63. Phần lớn các em trai và gái của anh đểu 
có công việc ổn định. Hân hạnh đã có dịp gặp những anh em 
này tại các công ty, xí nghiệp hay trong đám cưới con trai 
thứ của anh, kể cả vợ chồng người em gái kinh doanh phòng 
nghỉ và dịch vụ ăn uống tại Bãi sau, TP Vũng Tàu. Hiền thê 
là chị Minh Thái, cựu sinh viên Đại Học Đà Lạt, một phụ nữ 
hiền hậu đạo đức, làm việc cho công ty bảo hiểm Prudentia. 
Anh chị có ba người con: hai trai và một gái. Hai trai đã lập 
gia đình, công việc ổn định và thành đạt. Còn cô con gái út, 
du học tại New Zealand, may mắn đã về trước dịch bệnh, kề 
cận bên giường bệnh trong những ngày tháng cuối đời của 
anh. Gia đình sống tại đường Nguyễn Kiệm, gần ngã tư Phú 
Nhuận, nơi dễ dàng đễ anh em có thể tập kết trước khi đi xa 
hoặc đến các tỉnh lân cận. Gia đình người con trưởng sống 
riêng ở đường Lê Văn Duyệt (Đinh Tiên Hoàng cũ). 

Anh, một con người lịch thiệp, lúc nào cũng chỉn chu 
trong các ăn mặc, như phần lớn người dân Sài Gòn, cầu 
toàn nhưng không áp đặt, tôn trọng kẻ khác. Đối với cá 
nhân người viết, anh luôn dành sự ưu ái, kính nể và sẵn sàng 
trao đổi nhiều vấn đề. 

II/ Hoạt động & mối quan hệ
Sau 1975, do thời thế và mưu sinh, làm việc với Bí thư 

Thành Đoàn Thanh niên khi còn là Sinh viên, sau đó ở 
các công ty liên quan đến cơ quan chính quyền, quen biết 
nhiều cán bộ cấp cao, được đề cử vào đối tượng đảng, gây 
một vài ngộ nhận nơi anh em. Theo như anh kể, sau khi lập 
gia đình, anh thường được Đức Mẹ che chở và nhờ lời cầu 
nguyện của chị Minh Thái, anh đã từ chối sự lôi cuốn và đề 
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nghị của cấp trên. Là một người có thiện cảm và hiếu khách, 
hay làm từ thiện, gần gũi với anh em Lâm Bích cũng như 
Sao Biển. Có lần anh đã dẫn Linh SB73 và bản thân đến gặp 
cha xứ Bến Hải, có họ với chị Thái, giới thiệu và ăn cơm tối 
với ngài. Còn đối với anh em Lâm Bích, anh đã giới thiệu với 
Rev. Trần Kim Thiện trước khi qua đời, gặp lại những anh 
em đã từng biết như Rev. Nguyễn Văn Hội, Rev. Trần Ngà, 
Rev. Ngô Đình Sĩ, nhạc sĩ Cao Huy Hoàng, anh em nhà Hồ 
Đắc Du và Hồ Kim Tân, được quen biết với anh Khanh, em 
của Đức Cha Khảm, trưởng ban Đại diện Lâm Bích và Dâng, 
Đại diện Lâm Bích vùng Sài Gòn. Là người rất qua tâm 
đến anh em, anh rất thân với Hoàng Ngọc Quang SB62 và 
lớp 1974 do lớp 1964 và 74 cùng đuôi số 4 nên nhận anh em 
với nhau. Có sáng kiến qui tụ anh em ở gần, thuộc các quận 
hay tỉnh ở Tân Bình và Gò Vấp để anh em thỉnh thoảng gặp 
nhau hàn huyên tâm sự. Nhóm Bình Gò ra đời từ đấy. Anh 
em từ lớp SB57 (anh Thể) đến SB74 (Tuấn Gà) đều có mặt 
mỗi khi có lời nhắn hay hú nhau. Chủ yếu là anh Thể SB57, 
Hoàng SB60, Hùng SB62, Sinh SB72, Linh SB73 và Tuấn 74 
(khi còn tại thế). Thỉnh thoảng có Dâng bên Lâm Bích, họa 
sĩ Trần Đạt và một hai khách mời khác. Trong những lần 
gặp gỡ, anh thường đưa ra nhiều vấn đề như:

- Ấn hành những tác phẩm anh em viết. Chính anh đã 
tài trợ giúp “Tâm Thức 1” của anh Hoàng Trung 59 dịp Hội 
ngộ 60 năm Tiểu chủng viện (TCV) Sao Biển tại Nha Trang, 
góp quỷ cho anh em các vùng. Còn “Vườn thú” của Nghi 
Còm SB67, anh đã nhắc đến, nhưng chưa thực hiện được. 

- Mở những buổi hội thảo (séminaries) bỏ túi để anh em 
làm giàu kiến thức về các vấn đề trong Giáo hội cũng như 
ngoài xã hội. 
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- Giúp đỡ anh em và gia đình mỗi khi gặp hoạn nạn, bệnh 
tật, tang chế…

- Tạo điều kiện công ăn việc làm cho các cháu của anh em. 
- Và còn nhiều việc thiết thực khác…
  Anh ra đi, không những để lại sự mất mát, đau buồn 

cho gia đình, mà còn sự tiếc thương cho anh em. Là người 
rất dễ gần gũi, tế nhị, có óc xã hội, hay làm từ thiện, anh đã 
chiếm cảm tình của phần lớn anh em. Tất nhiên, ‘nhân vô 
thập toàn’, anh cũng có những cái ‘khuyết’, cái mỏng dòn 
của con người, làm cho anh em không hài lòng. ‘Sinh ký tử 
quy’, ai ai cũng không tránh khỏi cái cửa ‘tử’ này, quay về cội 
nguồn tro bụi của mình. Anh hãy an nghỉ bình an! Chúng 
tôi vẫn luôn nhớ về anh. Ở ‘bên kia bầu trời’, xin anh hãy 
nhớ đến chúng tôi, những người anh em đã một thời gần 
gũi với anh và có nhiều ký ức với anh. RIP và hẹn anh ở Quê 
hương Nước Trời.W
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THƯƠNG TIẾC  
CHÚ EM ĐẶNG ANH THẠCH

l Nguyễn Kim Ngân SB59

Vì đại dịch Covid-19, tôi không thể vào Sài Gòn để đưa 
tiễn chú ra đi lần cuối cùng, những dòng này như là 

một sự hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Phê-rô cùng 
với gia đình chú em Đặng Anh Thạch và các bạn bè Sao 
Biển gần xa).

 Hôm qua, lại một người bạn vội từ giã anh em 
để về với Chúa. Thật bất ngờ và khó tin. Tội vội gọi 
phone hỏi bác Tôn chủ chòi Phan Thiết để biết thực 
hư về sự kiện. Không còn ngờ vực gì nữa về sự ra đi 
của một người anh em SB thuộc lớp 1964. Dù nhỏ 
hơn tôi những 5 lớp Sao Biển, nhưng tôi xem Thạch 
như một người bạn thân thiết hiện nay. Biết bao kỷ 
niệm chợt ùa về khiến tôi khó ngủ. Tuổi già khiến 
cho tôi luôn khó ngủ khi nghĩ đến một sự kiện gì 



NĂM THỨ HAI MƯƠI BA • [179]

quan trọng trong cuộc đời. Sự ra đi của người em dễ 
mến dạt dào tình cảm với bao kỷ niệm riêng tư làm 
cho tôi một lần nữa phải nuối tiếc vì hình như đã mất 
mát một điều gì đó trong cuộc đời mình.

Không hiểu sao, những gì tốt đẹp trong cuộc đời 
thường ngắn ngũi và dễ mất mát. Trên meo đàn 
Sao Biển, lần lượt anh em từng người vội ra đi. Bất 
ngờ và ít khi báo trước. Mới gặp nhau đó, cười cười 
nói nói đó rồi ra đi mãi mãi. Biết bao nuối tiếc cho 
những bạn bè còn ở lại nơi dương thế này. Đúng là 
đời sống con người chóng qua như cỏ cây, như hoa 
đồng nội. Chỉ một cơn gió thổi cũng làm nó biến đi, 
nơi nó mọc cũng không hề mang vết tích, đó là lời 
của một bài thánh ca trong lễ an táng. Riêng chú em 
Đặng Anh Thạch ra đi bất chợt cũng khiến cho tôi 
có nhiều suy nghĩ, vì tôi với chú em có quá nhiều kỷ 
niệm khó quên.

 Tôi đã không biết đến chú khi sống tại chủng viện 
Sao Biển, có lẽ năm 1964, tôi thuộc về nhóm các chú 
lớn, còn chú thuộc về chú nhỏ. Sau này, cũng nhờ 
có meo đàn Sao Biển, các anh em 64 có dịp tìm về 
nhau và chú Thạch cũng tung cánh chim tìm về tổ 
ấm và tôi mới quen bạn trong kỳ Hội ngộ 55 năm Sao 
Biển diễn ra vào năm 2013. Một bài viết của tôi có ghi 
lại cuộc gặp gỡ này trong nội san Dấu Chân Sao Biển 
năm 2013. Mới đó mà đã được 8 năm.

Sau này tôi mới biết Thạch gốc người Ninh Hòa. 
Lúc vào Sao Biển, chú định cư tại Ba Ngòi và vào 
chủng viện với tên Đặng Huệ. Sau này chú đổi tên 



[180] • TÂM TƯ SAO BIỂN 2021

vì theo chú cho biết, tên này gợi cho mọi người nhớ 
đến Đặng Thị Huệ, vợ chúa Trịnh Sâm và bị lịch sử 
lên án. Sau thời gian tu học ở Sao Biển ngắn ngủi, 
chú tiếp tục tu học tại chủng viện Lâm Bích một thời 
gian, và sau đó tạm biệt đời sống tu trì dấn thân vào 
đời sống gia đình.

Trong 8 năm quen biết nhau, tôi và chú có nhiều 
kỷ niệm thật khó quên. Mới đó mà đã mấy năm, vợ 
chồng tôi có dịp vào Sài Gòn, và được vợ chồng chú 
mời đến nhà chơi. Chúng tôi được vợ chồng chú chỉ 

Dăng Anh Thạch trong một thánh lễ dịp họp mắt nhóm SR & Phụ 
Cận. Ảnh: Hoàng Linh
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rõ từng đường đi nước bước, địa chỉ nhà qua điện 
thoại và đón tiếp thật nồng hậu và thân tình không 
khác gì những người bạn lâu ngày hay cùng lớp. 
Chúng tôi hàn huyên tâm sự bên bàn ăn thịnh soạn 
cùng với một số anh em tại Sài Gòn gần nửa ngày trời 
trong không khí gia đình hạnh phúc của chú. Thật là 
một kỷ niệm khó quên và luôn hằn sâu trong tâm 
trí tôi. Chưa hết. Lần nào ra Nha Trang, lúc nào chú 
cũng gọi điện mời tôi và một số anh em Nha Trang 
ra quán lai rai tâm tình rôm rả. Theo thông lệ, chuyện 
của anh em Sao Biển lúc nào cũng tuôn trào và khó 
kết thúc. Chú đúng là một người bạn hòa đồng, thân 
thiện và dễ mến. Chú quan tâm thật nhiều đến các 
bạn gặp khó khăn, nhất là những bạn cùng lớp. Chắc 
chắn, các bạn lớp 1964 biết rõ điều này hơn tôi. Một 
kỷ niệm điển hình tôi muốn san sẻ với các bạn. Năm 
2015, khi bạn Phước SB64 Hà Dừa đi xa, chú từ Sài 
Gòn ra Nha Trang tham gia cùng một số anh em 
lớp 1964 để lên tận tư gia bạn Phước SB64 để phúng 
viếng và ở lại dự Thánh Lễ an táng và tiễn đưa linh 
cửu bạn đến nhà Hỏa táng Rù Rì. Sau đó chú mời vợ 
chồng tôi đi cùng phái đoàn lớp 1964 qua Cây Vông 
để thăm chú Vinh SB64. Lâu nay, do tai biến , nên 
chú Vinh chỉ ngồi xe lăn vì không thể đi lại. Chính 
tôi đã chứng kiến không khí tình cảm dạt dào của 
anh em lớp 1964 và nhất là của chú Thạch đối với 
người bạn cũ. Nước mắt dàn dụa của chú Vinh SB64 
đã nói lên tình bạn sâu đậm đó. Sự việc cũng không 
dừng lại ở đây. Hơn một năm sau, khi con trai của 
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Vinh SB64 là Nguyễn Hoàng Nhật gặp nạn, chú và 
anh em đại diện vùng Sài Gòn & Phụ Cận đã tận 
tình thăm viếng, kêu gọi anh em Sao Biển khắp nơi 
giúp đỡ (Thư ĐAT 10/11). Vẫn chưa hết, vì cũng gần 
đây thôi, khi anh Võ Lạc SB63 bệnh nặng, chú có viết 
thư cho Bảo Lê SB72 như sau: “Anh em ta bình thường 
cũng khó khăn khi bị bệnh, lúc dịch mà bệnh lại càng khó 
khăn hơn. Bảo xem huy động anh em ta góp chia sẻ chút 
chút với anh Lạc: có nên?” (Thư ĐAT 21/4)

Mới ngày nào đây, tôi có kêu gọi chú tham gia 
viết bài cho nội san Dấu Chân Sao Biển của vùng Nha 
Trang, không những chú sốt sắng viết bài mà còn tài 
trợ cho nội san về mặt vật chất thật dồi dào. Chú gửi 
cho tôi bài viết về cuộc Hội ngộ năm 2015 của lớp 64 
với nhan đề: “Vui vẻ phải được chia sẻ đó là Tình Yêu. 
Bài này đã được đăng trên DCSB 2015. Để kết thúc 
bài này, chú có viết: “Tìm gặp nhau sau chừng ấy năm 
dài, chắc phải có nhiều dị biệt do hoàn cảnh, nhưng anhem 
biết chấp nhận những khác biệt của nhau, biết hướng về 
nhau, hy vọng tuổi già của chúng ta mãi mãi vẫn xanh 
tươi. Mong các bạn chưa về chơi với lớp mà có dịp, hãy cố 
về dù một lần trong đời.

Gọi nhau hai chữ “mày , tao” trao cho nhau nụ cười 
vui vẻ làm trẻ cái tuổi đang già bắt nguồn từ sự chia sẻ của 
chính bạn, như Osho1 viết:

“ Vui vẻ phải được chia sẻ; bằng việc chia sẻ nó, bạn 
được nhẹ gánh, bằng việc chia sẻ nó, bạn tìm thấy những 
nguồn mới mở ra bên trong bạn, những dòng suối mới, 

1 OSHO: nhà huyền môn nổi tiếng Ấn Độ.
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dòng nước mới. Việc chia sẻ vui vẻ đó là tình yêu.”
(Thạch Anh SB64, tháng 7 năm 2015) 
 Mới cách đây hai năm, tôi có chuyển ngữ bài viết 

về nhà nguyện Loretto trên meo đàn, chú có gửi thư 
cho tôi biết chú mới vừa đi đến thăm Santa Fé tại tiểu 
bang New Mexico và có tài liệu về nhà nguyện Lo-
retto. Theo lời yêu cầu của tôi, chú đã gửi cho tôi đến 
20 trang tài liệu. Thấy hay, tôi bèn dịch và san sẻ cho 
anh em đọc. Sau đó chú còn gửi cho tôi và anh em rất 
nhiều hình ảnh trong tài liệu này, cũng như hình ảnh 
do chú chụp riêng trong nhà thờ thánh Phan-xi-cô 
Át –xi-di. Chú nói cho tôi biết chú tạ ơn Thánh Giu-
se vì đã mua vé cho vợ chồng chú đến nơi này. Chú 
còn khoe với tôi là vợ chồng chú đi từ Los Angeles 
đến New Mexico dài 900 miles, lúc về ghé Las Vegas 
chơi mấy ngày, nhưng bà xã và chú vẫn không mệt 
mỏi hay đau lưng.

Và cũng mới gần đây thôi, chú email cho tôi biết 
vợ chồng chú cũng từng đi du lịch bằng tàu (Cruise) 
từ Sing qua Thái qua Mã cách đây 10 năm. Chú viết 
email cho tôi như sau:”

Kính bác Ngân (thêm vài chiến hữu xem cho vui)
Cám ơn bác Ngân có bài ký sự dài và chi tiết về Singa-

pore, nhờ vậy em bớt ghét nó. 
Cách nay 10 năm, em đi Cruise từ Sing qua Thái qua 

Mã... (4 ngày 3 đêm)
Máy bay đáp ở phi trường Singapore, quá cảnh đi qua 

khu sân bay, lên tàu thủy. Lúc về cũng qua sân bay quá 
cảnh về lại TSN.
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Vì mua thuốc lá mang theo nhiều dự trữ, không ngờ bà 
xã quản chặt quá nên hút thuốc chưa hết, còn nguyên 3 
gói thuốc chưa bóc ra. Bọn HQ soi máy phát hiện (lúc vào 
thì không thấy nó nói gì lúc ra nó bắt), chúng làm ghê lắm, 
tịch thu rồi phạt 270 $ Sing.

Mấy chàng Mỹ thấy vô lý nhảy vào giúp em, lý sự đủ 
kiểu, bọn HQ Sing bu lại rất đông... Cao bồi Mỹ bênh vực 
em, cho rằng chỉ là quá cảnh chứ không đi vào nước Sing, 
đi về chứ không đi vào .. thì không vi phạm. Bọn HQ Sing 
máu me chẳng khác bọn chó sói thèm mồi... thì cho rằng 
muốn đem thuốc vào Sing không được nguyên gói (ý là chỉ 
cần hút 1 điếu/ gói là ko vi phạm.) ! Mất toi 270$! GHÉT.

Từ đó em ghét thằng Singapore, ko thèm đi qua đó chơi. 
Nay bỏ thuốc lá được gần 4 năm, nên khỏe hơn.

Ai đi qua Sing còn hút thuốc, nhớ bài học này. Mua ở 
VN rẻ hơn nhiều mà! Mỗi gói hút một điếu là OK.

Em Thạch.
Tuy nhiên, chú còn cho tôi biết nếu có dịp, chú sẽ 

qua thăm Singapore một lần cho biết, nhưng mà chú 
đã không còn thời gian nữa.

Rất mong, vị thánh giữ chìa khóa nước Thiên 
Đàng, vị thánh trùng tên với chú, vị thánh mà chú 
chọn làm thánh bổn mạng, vị thánh mà chú vừa 
mừng lễ trước đó 5 ngày trước khi ra đi, sẽ mở cửa 
cho chú vào Nước Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa đầy lòng Thương Xót đón 
nhận linh hồn Phê-rô, người tôi tớ trung thành của 
Chúa, vào Thiên Đàng để hưởng Nhan Thánh Chúa.W

(Hà Dừa, thời kỳ giãn cách do Covid-19)
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‘Củ Nghệ’ với anh Thạch 64
Khi còn sanh tiền, có lần Củ Nghệ hỏi anh Đặng 

Anh Thạch: Vì sao lại đổi tên từ ĐẶNG HUỆ sang 
ĐẶNG ANH THẠCH?

Anh Thạch trả lời: Tên ĐẶNG HUỆ nó gần giống 
tên ĐẶNG THỊ HUỆ vợ chúa Trịnh Sâm, một người 
đàn bà bị lịch sử lên án!

Anh Thạch đã trả lời ngắn gọn, đầy đủ ý.
Có lần anh Thạch cùng người em trai (sống tại 

giáo xứ Xuân Ninh) chở Củ Nghệ và anh Thắng SB72 
ra gần nhà thờ Thạch Định, Ninh Hòa để thắp nhang 
cho ông nội của anh Thạch.

Anh Thạch là con bà chị, còn ông cựu Phó Chủ 
tịch tỉnh Khánh Hòa Lê Xuân Thân là con của bà em 
= anh em bạn dì ruột.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhơn từ cho linh hồn 
Phê Rô đặng lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt 
Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen.W

lNguyễn Văn Nghệ SB74
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34 SẮC PHONG Ở 
VĂN MIẾU DIÊN KHÁNH

lNguyễn Văn Nghệ SB74

Chuyện hy hữu, Văn miếu mà lại có sắc phong!
Ở Việt Nam ngay cả Văn miếu1 Quốc tử giám ở 

Hà Nội hoặc ở Huế cũng không có sắc phong huống 
chi Văn miếu cấp tỉnh, huyện! Nhưng hiện nay ở 
Văn miếu Diên Khánh thuộc tỉnh Khánh Hòa đang 
lưu giữ 34 sắc phong. Các sắc phong này không phải 
phong cho Khổng tử hoặc các tiên nho, tiên hiền mà 
phong cho 11 vị thần.

Lý do nào mà Văn miếu Diên Khánh lại lưu giữ 
34 sắc phong như vậy? Tháng giêng nhuận năm Quý 
Hợi (1803) vua Gia Long “sai các dinh, trấn đều lập 
nhà văn miếu, mỗi miếu đặt hai người điển hiệu, lễ sinh 
và miếu phu đều 30 người”2. Do đó Văn miếu dinh 

1. Văn miếu có phải là miếu văn học, văn chương? Khai Nguyên năm thứ 27 
(739-Kỷ Mão) Đường Huyền Tông có chiếu truy thụy Khổng tử là Văn Tuyên Vương, 
do đó nơi thờ tự Khổng tử gọi là Văn Tuyên Vương miếu, gọi tắt là Văn miếu.
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Bình Hòa cũng được lập trong năm này tại làng Phú 
Lộc về phía tây bắc thành Diên Khánh (năm 1803 
đổi dinh Bình Khang thành dinh Bình Hòa, năm 
1808 đổi dinh Bình Hòa thành trấn Bình Hòa, năm 
1832 đổi trấn Bình Hòa thành tỉnh Khánh Hòa). Việc 
dựng Văn miếu trấn Bình Hòa năm 1803 chỉ là sự 
tiếp nối của việc di dời Văn miếu từ lỵ sở cũ sang 
lỵ sở mới (năm 1802 lỵ sở dinh Bình Khang được di 
dời từ Ninh Hòa vào thành Diên Khánh. Trước đó 
Văn miếu dinh Bình Khang dựng tại xã Phước An 
[sau đổi thành Phước Lý, nay thuộc xã Ninh Bình], 
huyện Tân Định, phủ Ninh Hòa. Sách Hoàng Việt 
nhất thống dư địa chí soạn xong năm 1805 ghi: Trên 
đường thiên lý từ bắc vào nam sau khi đến trạm 
Toàn Thạnh cũ [sau đổi thành trạm Hòa Mỹ, nay 
thuộc làng Mỹ Hiệp, Ninh Hòa] “Qua hướng tây 80 
tầm là nơi lỵ sở dinh ký lục của tiền triều, đi 191 tầm đến 
miếu Văn Thánh cũ. Nay miếu đã được chuyển đến thờ 
tại thành Diên Khánh” […tây biên bát thập tầm, tiền 
triều ký lục dinh tại thử, nhất bách cửu thập nhất tầm 
chí cựu Văn Thánh miếu. Kim miếu di kiến tại Diên 
Khánh thành phụng tự)3. Sự kiện di kiến miếu Văn 
Thánh vào lỵ sở mới cũng được ghi lại trong tờ cựu 
khế bằng chữ Hán làm ngày mùng 5 tháng 8 năm 

[2]- Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục tập 1, Nxb Giáo dục, 
tr.546.

3. Văn hóa Tùng thư, Đại Nam nhất thống chí Quyển 10&11 Tỉnh Phú Yên và 
Khánh Hòa, Nha Văn hóa- Bộ Giáo dục Việt Nam cộng Hòa 1964, tr.95.

- Lê Quang Định, Hoàng Việt nhất thống dư địa chí, NXB Thuận Hóa, tr.48. 
Chữ Hán tr. 1681-(9b).
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Thiệu Trị thứ 4 (1844) có dấu triện của cai tổng và lý 
trưởng sở tại: “… cựu hữu Văn miếu thiết lập tại thử. 
Thượng thượng niên phụng di miếu vũ hồi tỉnh sùng 
tự, kỳ Gò Miếu lưu vi hoang nhàn. Tư bổn huyện cử 
nhân, tú tài thừa tỉnh chương trùng tu miếu vũ tại 
Gò Miếu cựu chỉ” (…xưa có Văn miếu thiết lập tại đây. 
Năm xưa vâng lệnh di dời Văn miếu về tỉnh thờ tự, nên 
Gò Miếu trở nên hoang nhàn. Nay cử nhân, tú tài trong 
huyện thừa lệnh của tỉnh trùng tu miếu vũ tại nền cũ Gò 
Miếu). Năm 1844 Văn chỉ huyện Tân Định được cất 
trên nền cũ Văn Thánh miếu dinh Bình Khang. Do 
địa danh Tân Định không còn tồn tại nên đổi thành 
Văn chỉ Ninh Hòa. (Hiện tờ cựu khế được Ban Quản 
lý Văn chỉ Ninh Hòa lưu giữ).

Đầu năm 1948 với chính sách “tiêu thổ kháng 
chiến” nên Việt Minh đã phóng hỏa thiêu hủy Văn 
miếu Khánh Hòa. Từ đó cho đến năm 1958 đất đai 
trong khu vực Văn miếu Khánh Hòa trở thành công 
thổ của làng Phú Lộc.

Năm 1958 các cụ trong Hội Khổng học Diên Khánh 
muốn di dời Văn chỉ huyện Phước Điền từ Gò Sòng 
(Sùng Cương), làng Phước Tuy, xã Diên Phước về cất 
trên nền cũ bỏ hoang của Văn miếu Khánh Hòa. Sau 
khi bàn bạc với Quận trưởng Quận Diên Khánh4 Trần 
Bá Lộc và bô lão làng Phú Lộc, các bô lão làng Phú 
Lộc đồng ý chuyển giao toàn bộ diện tích đất khu 
vực Văn miếu Khánh Hòa để di dời Văn chỉ Phước 

4. Trước năm 1975 dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa gọi đơn vị huyện như 
hiện nay là “quận”
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Điền về cất trên nền cũ Văn miếu Khánh Hòa. Năm 
1959 việc di dời hoàn tất. (Sau khi di dời xong, nhận 
thấy địa danh Phước Điền không còn sử dụng nữa, 
nên Hội Khổng học đổi tên từ Văn chỉ Phước Điền 
thành Văn miếu Diên Khánh).

Đổi lại Văn miếu Diên Khánh phải lo phụng thủ 
hương khói khám thờ miếu Hội Đồng tỉnh Khánh 
Hòa cùng cất giữ 34 sắc phong. Theo Đại Nam nhất 
thống chí, Miếu Hội Đồng tỉnh Khánh Hòa được xây 
dựng năm Gia Long thứ 15 (1816) tại làng Phú Lộc5, 
phía đông Văn miếu Khánh Hòa khoảng 200 mét 
đường chim bay. Sau năm 1945 chế độ quân chủ tập 
quyền cáo chung, không ai quản lý, miếu Hội Đồng 
xuống cấp, cho nên sau năm 1954 các bô lão trong 
làng Phú Lộc quyết định triệt hạ miếu Hội Đồng để 
xây dựng trường Tiểu học (nay là khu vực Trường 
Tiểu học Thị trấn 2 Diên Khánh). Bắt đầu từ năm 
1959 các bài vị cũng như toàn bộ sắc phong được các 
bô lão làng Phú Lộc phụng thủ hương khói chuyển 
giao cho Văn miếu Diên Khánh.

   Hiện nay ở hữu vu Văn miếu Diên Khánh có 3 
khám thờ, khám thờ đầu tiên ngoài cùng của miếu Hội 
Đồng chuyển giao cho Văn miếu Diên Khánh hương 
khói. Trong khám thờ có tám bài vị được xếp làm hai 
hàng: Hàng đầu bốn bài vị tính từ phải sang trái: 

Bài vị 1: Tiên sư Thổ công Táo quân Trụ trạch chư 
thần liệt vị; 

5. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí tập 3, NXB Thuận 
Hóa, tr. 117



NĂM THỨ HAI MƯƠI BA • [191]

Bài vị 2: Trung đẳng âm thần liệt vị;
Bài vị 3:Thượng đẳng âm thần liệt vị;
Bài vị 4: Hạ đẳng âm thần liệt vị.
Hàng phía sau có 4 bài vị tính từ phải sang trái: 
Bài vị 1: Đương cảnh Thổ Địa Long thần Hà Bá 

Thủy Quan chư thần liệt vị;
Bài vị 2: Trung đẳng dương thần liệt vị;
Bài vị 3: Thượng đẳng dương thần liệt vị; 
Bài vị 4: Hạ đẳng dương thần liệt vị.
Mặt trước hai bên khám có hai vế đối chữ Hán: 

“Hội âm dương nhi hợp tự/ Đồng nhật nguyệt dĩ 
tịnh minh” (Hội âm dương mà thờ chung/ Cùng 
nhật nguyệt đều chiếu sáng).

Miếu Hội Đồng khi chưa triệt hạ gồm ba gian hai 
chái. Gian chính giữa đặt bài vị “Thượng đẳng dương 
thần liệt vị”. Gian bên tả đặt hai bài vị “Trung đẳng 
dương thần liệt vị” và “Hạ đẳng dương thần liệt vị”. 
Gian bên hữu đặt ba bài vị “Thượng đẳng âm thần 
liệt vị”, “Trung đẳng âm thần liệt vị”, “Hạ đẳng âm 
thần liệt vị”. Gian chính giữa và gian bên hữu được 
che một tấm màn ngăn cách âm và dương. Chái bên 
đông đặt bài vị “Đương Cảnh Thổ Địa Long Thần Hà 
Bá Thủy Quan chư thần liệt vị”. Chái bên tây đặt bài 
vị “Tiên sư Thổ công Táo Quân Trụ Trạch chư thần 
liệt vị”6

Miếu Hội Đồng chỉ có 31 sắc phong
Nhiều người nhầm tưởng là 34 sắc phong đang 

6.- Nội các triều Nguyễn, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tập 6, NXB 
Thuận Hóa, tr.510
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lưu giữ tại Văn miếu Diên Khánh đều là của miếu 
Hội Đồng, nhưng sự thật ở miếu Hội Đồng Khánh 
Hòa chỉ có 31 sắc phong ban cho 11 vị thần, còn lại 
ba sắc phong không phải của miếu Hội Đồng. Mỗi 
vị thần được cấp ba sắc phong vào ba thời điểm như 
nhau: Minh Mạng tam niên, cửu nguyệt, nhị thập tứ 
nhật (24/9/ Nhâm Ngọ [1822]); Thiệu Trị tam niên, 
bát nguyệt, thập tam nhật(13/8/ Quý Mão [1843]); 
Thiệu Trị tam niên, cửu nguyệt, thập nhất nhật 
(11/9/ Quý Mão [1843])

Chỉ duy nhất Đương Cảnh Thành hoàng chi thần 
thờ ở miếu Hội Đồng có một sắc phong vào năm 
Minh Mạng tam niên, cửu nguyệt, nhị thập tứ nhật 
(24/9/ Nhâm Ngọ[1822]) mà thôi.

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu ba đạo sắc phong 
cho Thiên Y A Na tại miếu Hội Đồng Khánh Hòa 
để tham khảo. (Các sắc phong còn lại được cấp cùng 
thời điểm cũng có công thức chung như ba sắc phong 
được giới thiệu, chỉ khác danh hiệu thần và các mỹ tự 
được gia phong và gia tặng mà thôi)

Sắc 1: “Sắc Thiên Y A Na Diễn Phi, hộ quốc tý dân, 
hiển hữu công đức, tiền kinh bao tặng, liệt tại tự điển. 
Phụng ngã Thế Tổ Cao hoàng đế, thống nhất hải vũ, 
khánh bị thần nhân. Tứ kim, quang thiệu hồng đồ, miến 
niệm thần hưu, nghi long hiển hiệu, khả gia phong Hồng 
Nhân Phổ Tế Linh Cảm Thượng đẳng thần, nhưng chuẩn 
liệt tự tại Bình Hòa trấn, Hội Đồng miếu. Thần kỳ tướng 
hựu bảo ngã lê dân. Cố sắc.

Minh mạng tam niên, cửu nguyệt, nhị thập tứ nhật.
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Tạm dịch: “ Sắc cho Thiên Y A Na Diễn Phi, giúp 
nước che dân, tỏ rõ công đức, trước đã được khen tặng, 
xếp vào điển thờ. Vâng mệnh Thế Tổ Cao hoàng đế 
của ta, thống nhất bờ cõi, phước bao trùm đến thần 
và người. Nay, trẫm rạng nối nghiệp lớn, xa nghĩ đến 
ơn thần, nên long trọng gia phong Hồng Nhân Phổ 
Tế Linh Cảm Thượng đẳng thần, vẫn chuẩn cho thờ 
tự tại miếu Hội Đồng, trấn Bình Hòa. Mong thần hãy 
giúp đỡ và bảo vệ dân chúng của ta. Cho nên có sắc 
mệnh này! Ngày 24 tháng 9 năm Minh Mạng thứ 3”

Sắc 2: “Sắc Hồng Huệ Phổ Tế Linh Cảm Thiên Y A 
Na Diễn Ngọc Phi Thượng đẳng thần, hộ quốc tý dân, 
nẫm trứ linh ứng. Tiết mông ban cấp tặng sắc, chuẩn hứa 
phụng sự. Minh Mạng nhị thập nhất niên, trị ngã Thánh 
Tổ Nhân hoàng đế, ngũ tuần đại khánh tiết, khâm phụng 
bửu chiếu đàm ân lễ long đăng trật. Tứ kim phi ưng cảnh 
mệnh, miến niệm thần hưu, khả gia tặng Hồng Huệ Phổ 
Tế Linh Cảm Diệu Thông Thượng đẳng thần, nhưng 
chuẩn Khánh Hòa tỉnh, Hội Đồng miếu y cựu phụng sự. 
Thần kỳ tướng hựu, bảo ngã lê dân. Khâm tai!

Thiệu Trị tam niên, bát nguyệt, thập tam nhật.
Tạm dịch: “Sắc cho Hồng Huệ7 Phổ Tế Linh Cảm 

Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi Thượng đẳng thần, giúp 
nước che dân, linh ứng từ lâu, đã từng được ban cấp 
tặng sắc, chuẩn cho phụng tự. Năm Minh Mạng thứ 
21, vào dịp Thánh tổ Nhân hoàng đế của ta mừng 

7- Do kỵ húy miếu hiệu Thánh tổ Nhân hoàng đế của vua Minh Mạng, nên 
mỹ tự Hồng Nhân Phổ Tế đổi thành Hồng Huệ Phổ Tế. Đến thời Tự Đức do kỵ 
húy chữ “Hồng” nên mỹ tự đổi thành Hoằng Huệ Phổ Tế.
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thọ ngũ tuần, đã vâng kính chiếu báu ơn sâu, lễ lớn 
thăng trật. Nay trẫm cả nhận mệnh lớn, xa nghĩ đến 
ơn thần, nên gia tặng Hồng Huệ Phổ Tế linh Cảm 
Diệu Thông Thượng đẳng thần, nhưng vẫn chuẩn 
cho miếu Hội Đồng, tỉnh Khánh Hòa phụng thờ như 
cũ. Mong rằng thần hãy giúp đỡ và bảo vệ dân ta. 
Kính thay! Ngày 13 tháng 8 năm Thiệu Trị thứ 3.

  Sắc 3: “Sắc Hồng Huệ Phổ Tế Linh Cảm Diệu Thông 
Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi Thượng đẳng thần, hộ quốc 
tý dân, nẫm trứ linh ứng. Tiết mông ban cấp tặng sắc, 
chuẩn hứa phụng sự. Tứ kim phi ưng cảnh mệnh, miến 
niệm thần hưu, khả gia tặng Hồng Huệ Phổ Tế Linh Cảm 
Diệu Thông Mặc Tướng Thượng đẳng thần, nhưng chuẩn 
Khánh Hòa tỉnh, Hội Đồng miếu, y cựu phụng sự. Thần 
kỳ tướng hựu, bảo ngã lê dân. Khâm tai!

Thiệu Trị tam niên, cửu nguyệt, nhị thập nhất nhật.
Tạm dịch: “Sắc cho Hồng Huệ Phổ Tế Linh Cảm 

Diệu Thông Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi Thượng 
đẳng thần, giúp nước che dân, linh ứng lâu năm, đã 
được ban cấp tặng sắc chuẩn cho phụng thờ. Nay 
trẫm cả nhận mệnh lớn, xa nghĩ đến ơn thần, gia 
tặng thêm Hồng Huệ Phổ Tế Linh Cảm Diệu Thông 
Mặc Tướng Thượng đẳng thần, vẫn chuẩn cho miếu 
Hội Đồng, tỉnh Khánh Hòa, phụng thờ như cũ. Mong 
rằng thần hãy giúp và bảo vệ dân ta. Kính thay! Ngày 
21 tháng 9 năm Thiệu Trị thứ 3.

Danh hiệu và mỹ tự được gia phong của 11 vị 
thần thờ ở miếu Hội Đồng

- Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi được vua Minh 
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Mạng gia phong mỹ tự Hồng Nhân Phổ Tế Linh Cảm 
Phi Thượng đẳng thần / Vua Thiệu Trị gia tặng lần 1: 
Hồng Huệ Phổ Tế Linh Cảm Diệu Thông Phi Thượng 
đẳng thần/ Gia tặng lần 2: Hồng Huệ Phổ Tế Linh 
Cảm Diệu Thông Mặc Tướng Phi Thượng đẳng thần.

- Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Tứ Vị Thánh 
nương được vua Minh Mạng gia phong: Hàm Hoằng 
Quang Đại Chí Đức/ Vua Thiệu Trị gia tặng lần 1: 
Hàm Hoằng Quang Đại Chí Đức Phổ Bác Tứ Vị Phi 
Thượng đẳng thần/ Gia tặng lần 2: Hàm Hoằng 
Quang Đại Chí Đức Phổ Bác Hiển Hóa Tứ Vị Phi 
Thượng đẳng thần.

- Thanh Linh Thuần Đức được vua Minh Mạng 
gia phong Hồng Từ Tuấn Trạch Minh Ứng Phi Thượng 
đẳng thần/ Vua Thiệu trị gia tặng lần 1: Hồng Từ 
Tuấn Trạch Minh Ứng Chiếu Cách Phi Thượng đẳng 
thần / Gia tặng lần 2: Hồng Từ Tuấn Trạch Minh 
Ứng Chiếu Cách Lệ Anh Phi Thượng đẳng thần.

- Cao Các được vua Minh Mạng gia phong Hồng 
Mô Vĩ Lược Đôn Hậu Phi Thượng đẳng thần/ Vua 
Thiệu Trị gia tặng lần 1: Hồng Mô Vĩ Lược Đôn Hậu 
Phù Hựu Phi Thượng đẳng thần/ Gia tặng lần 2: 
Hồng Mô Vĩ Lược Đôn Hậu Phù Hựu Trạc Dương 
Phi Thượng đẳng thần.

- Long Vương được vua Minh Mạng gia phong 
Dương Trạch Hợp Hóa Trung Đẳng Thần/ Vua Thiệu 
Trị gia tặng lần 1: Dương Trạch Hợp Hóa Hiển Linh 
Trung Đẳng Thần/ Gia tặng lần 2: Dương Trạch Hợp 
Hóa hiển Linh Trợ Thuận Trung Đẳng Thần.
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- Hà Bá được vua Minh Mạng gia phong Hoằng Ân 
Quảng Trạch Trung Đẳng Thần/ Vua Thiệu Trị gia 
tặng lần 1: Hoằng Ân Quảng Trạch Hoằng Bác Trung 
Đẳng Thần/ Gia tặng lần 2: Hoằng Ân Quảng Trạch 
Hoằng Bác Trừng Tĩnh Trung Đẳng Thần.

- Dương Oa thần nữ được vua Minh Mạng gia 
phong Ôn Đức Quảng Hựu Trung Đẳng Thần/ Vua 
Thiệu Trị gia tặng lần 1: Ôn Đức Quảng Hựu Gia Trợ 
Trung Đẳng Thần/ Gia tặng lần 2: Ôn Đức Quảng 
Hựu Gia Trợ Linh Thông Trung Đẳng Thần.

- Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân được vua Minh Mạng 
gia phong Từ Tế chi thần/ Vua Thiệu Trị gia tặng lần 
1: Từ Tế Chương Linh chi thần/ Gia tặng lần 2: Từ Tế 
Chương Linh Trợ Tín chi thần.

- Chúa Thiết thần nữ được vua Minh Mạng gia 
phong Kiên Trinh chi thần/ Vua Thiệu Trị gia tặng 
lần 1: Kiên trinh Thục Luyện chi thần/ Gia tặng lần 2: 
Kiên Trinh Thục Luyện Cương Giới chi thần.

- Thái Giám Bạch Mã được vua Minh Mạng gia 
phong Lợi Vật chi thần/ Vua Thiệu Trị gia tặng lần 1: 
Lợi Vật Kiện Thuận chi thần/ Gia tặng lần 2: Lợi Vật 
Kiện Thuận Hòa Nhu chi thần

- Đương Cảnh Thành Hoàng được vua Minh Mạng 
gia phong Quảng Hậu chi thần8

Công thức viết sắc phong cho miếu Hội Đồng và 

8. Danh hiệu thần là tên thường gọi. Ví dụ Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi là 
danh hiệu của thần. Hồng Nhân Phổ Tế là mỹ tự được ban .Mỗi mỹ tự gồm có 
2 chữ. Ví dụ: Hồng Nhân/ Phổ Tế/ Linh Cảm/ Diệu Thông/ Mặc Tướng/ Trang 
Huy. Ban lần đầu gọi là “gia phong”, ban những lần kế tiếp gọi là “gia tặng”.  
Chi thần là Hạ đẳng thần.
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miếu Thành Hoàng cũng khác. Mở đầu sắc phong 
bên miếu Hội Đồng là chữ “Sắc” kế đến là danh hiệu 
và mỹ tự của vị thần được gia phong và gia tặng lần 
trước, gần cuối sắc phong ghi mỹ tự được gia phong 
hoặc gia tặng cho vị thần trong lần đang được phong 
cùng địa điểm thờ tự là Bình Hòa trấn, Hội Đồng 
miếu (sắc Minh Mạng); Khánh Hòa tỉnh, Hội Đồng 
miếu (sắc Thiệu Trị). 

Sắc phong bên miếu Thành Hoàng cũng mở đầu 
bằng chữ “Sắc” kế đến là “Khánh Hòa tỉnh” rồi mới 
đến danh hiệu và mỹ tự được gia phong và gia tặng 
lần trước, gần cuối sắc ghi mỹ tự được gia tặng cho vị 
thần trong lần đang được phong.

Sắc phong cho thần Đương Cảnh Thành Hoàng
Trong 34 sắc phong lưu giữ tại Văn miếu Diên 

Khánh có bốn sắc phong cho thần Đương Cảnh 
Thành Hoàng và trong bón sắc phong ấy chỉ có một 
sắc phong Minh Mạng tam niên, cửu nguyệt, nhị thập 
tứ nhật cấp cho Miếu Hội Đồng, còn lại 3 sắc phong 
là cấp cho miếu Thành Hoàng tỉnh Khánh Hòa vào 
các thời điểm: Thiệu Trị nhị niên, bát nguyệt, sơ thất 
nhật (7/8/ Nhâm Dần [1842]; Thiệu Trị nhị niên, cửu 
nguyệt, sơ cửu nhật (9/9/ Nhâm Dần [1842];Tự Đức 
tam niên, thất nguyệt, sơ tam nhật (3/7/ Canh Tuất 
[1850]).

Chú ý là hai sắc phong cho miếu Thành Hoàng 
được cấp vào năm Thiệu Trị nhị niên (1842) chứ 
không phải Thiệu Trị tam niên (1843)!

Đương Cảnh Thành Hoàng đã được vua Minh 
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Mạng gia phong mỹ tự: Quảng Hậu vào năm Nhâm 
Ngọ (1822), vua Thiệu Trị gia tặng lần 1 thêm một 
mỹ tự: Quảng Hậu Chính Trực, gia tặng lần 2 thêm 
một mỹ tự: Quảng Hậu Chính Trực Trạc Linh. Vua Tự 
Đức gia tặng thêm một mỹ tự: Quảng Hậu Chính Trực 
Trạc Linh Tĩnh Hậu Trung đẳng thần. Kể từ năm Tự 
Đức thứ 3(1850), Đương Cảnh Thành Hoàng cấp tỉnh 
mới được nâng từ Hạ đẳng thần lên Trung đẳng thần.

Năm Gia Long thứ 8 (1809) dựng miếu Đô Thành 
Hoàng ở bên hữu trong kinh thành Huế, chính giữa 
đặt một án phụng thờ Thành Hoàng ở kinh đô, hai 
chái bên đông, bên tây đều đặt năm án thờ phụ, 
phụng thờ Thành Hoàng các tỉnh9. Như vậy kể từ 
năm 1809 Thành Hoàng các tỉnh đem về thờ phụ ở 
kinh đô.

Thiệu Trị năm đầu (1841) xuống dụ: “Từ trước đến 
giờ thần vị Thành Hoàng các trực tỉnh, từng được 
phụ thờ ở miếu Đô Thành Hoàng tại kinh thành. 
Năm trước bộ Lễ nghị xin cho các hạt làm thần bài, 
bày thờ ở miếu Hội Đồng thuộc hạt mình, rồi đổi gọi 
miếu Hội Đồng là miếu Thành Hoàng…” Vua Thiệu 
Trị không đồng ý đổi tên miếu Hội Đồng thành miếu 
Thành Hoàng nên có thông dụ cho các trực tỉnh được 
dựng miếu riêng thờ Thành Hoàng ở nơi gần tỉnh, 
thành, doanh để làm chỗ tôn thờ; còn miếu Hội Đồng 
cũ, vẫn cho phụng thờ theo như trước, không nên 
thay đổi.10

9&10. Nội các triều Nguyễn, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tập 6, NXB 
Thuận Hóa, tr. 507, 508
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Do lệnh của vua Thiệu Trị ban vào năm 1841, 
cho nên vào năm này miếu Thành Hoàng của tỉnh 
Khánh Hòa cũng được dựng tại làng Phú Lộc, trên 
đỉnh một ngọn núi nhỏ cao khoảng 20 mét, chu vi 
khoảng 400 mét đột khởi giữa đồng bằng, dân địa 
phương gọi là núi Sơn Lâm cách Văn miếu Khánh 
Hòa khoảng 100 mét đường chim bay về phía đông 
bắc11. 

Làng Phú Lộc đường vinh hạnh dựng bộ ba miếu 
của tỉnh là Văn miếu, miếu Hội Đồng, miếu Thành 
Hoàng. Bộ ba miếu ấy giống như một hình tam giác, 
cạnh đáy là Văn miếu và miếu Hội Đồng (nằm sát 
bờ sông Cái Nha Trang) mà đỉnh tam giác là miếu 
Thành Hoàng nằm trên đỉnh núi Phú Lộc. Bộ 3 miếu 
ấy đều quay mặt về hướng nam.

Sự kiện dựng miếu Thành Hoàng được ghi trong 
cặp câu đối còn sót lại sau khi miếu Thành Hoàng 
được “tiêu thổ kháng chiến”: “Thiệu Trị Tân Sửu chi 
sơ phụng thiết chuyên từ vu Phú Lộc lãnh/ Minh Mạng 
Nhâm Ngọ nhi hậu tiết mông gia tặng Quảng Hậu thần” 
(Tân Sửu Thiệu Trị năm đầu [1841] vâng mệnh xây 
dựng đền riêng [chuyên từ] ở đỉnh núi Phú Lộc/ 
Nhâm Ngọ Minh Mạng về sau[1822] ban ơn gia tặng 
cho thần mỹ tự Quảng Hậu).

Miếu Thành Hoàng là một tòa ba gian, lòng xà 5 
thước 8 tấc, chấn tâm 7 thước 2 tấc, cột cái dài 9 thước 
5 tấc, ngang 6 tấc lợp ngói, mặt tả, mặt hữu và mặt 

11. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí tập 3, NXB Thuận 
Hóa, tr. 117
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sau xây tường gạch, biển ngạch khắc chữ “Thành 
Hoàng miếu”, mặt quay về hướng nam.12

Năm 1946 quân đội Pháp quay lại tái chiếm Việt 
Nam và đã dùng miếu Thành Hoàng làm nơi trú 
quân. Khoảng năm 1950 với chính sách tiêu thổ 
kháng chiến, nên Việt Minh cho thiêu hủy miếu 
Thành Hoàng. Do sắc phong được cất giữ nơi khác 
nên không bị thiêu hủy. Các bô lão làng Phú Lộc mới 
đem ba sắc phong nhập chung với miếu Hội Đồng.

Miếu Thành Hoàng sau khi “tiêu thổ kháng chiến” 
còn sót lại 2 cặp câu đối có nét chữ giống nhau và 
không có lạc khoản. Trước khi Văn miếu Diên Khánh 
trùng tu năm 2009 thì cặp câu đối “Thưởng phạt toàn 
do chính trực thi hà tất giai tiền khấu thủ/ Thị phi bất 
xuất thông minh giám cự dung ám lý khi tâm” (Thưởng 
phạt tất cả do chính trực thi hành, cần gì phải khấu 
đầu trước thềm/ Phải trái không ngoài thông minh 
xem xét, há sao ngầm bên trong mà dối lòng) treo 
hai bên khám thờ Khổng tử ở chánh điện. Cặp câu 
đối “Thiệu Trị Tân Sửu chi sơ…/ Minh Mạng Nhâm 
Ngọ nhi hậu…” treo hai bên vách ở bái đường nơi 
để chuông trống. Sau khi trùng tu Văn miếu Diên 
Khánh, xây lại tả vu, hữu vu cho nên khám thờ miếu 
Hội Đồng đem ra hữu vu và hai cặp câu đối không 
được treo lên mà dựng dựa vào vách.

Văn miếu Diên Khánh với việc bảo quản sắc phong

12. Nội các triều Nguyễn, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tập 13, NXB 
Thuận Hóa, tr. 93.

- Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục tập 6, NXB Giáo dục, tr. 173.
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Từ khi Văn miếu Diên Khánh nhận phụng thủ 34 
sắc phong từ các bô lão làng Phú Lộc vào năm 1959 
thì hằng năm cứ đến ngày 18 tháng 4 âm lịch là ngày 
Thánh húy (ngày mất) của Khổng tử và ngày 27 tháng 
8 âm lịch là ngày Thánh đản (ngày sinh) của Khổng 
tử đều có “khai sắc” để xem số sắc phong có mất 
mát hư hại gì không, sau đó bỏ thêm long não vào 
hòm sắc để trừ mối mọt. Sau ngày 30/4/1975 chính 
sách tôn giáo tín ngưỡng chưa rõ ràng, cho nên việc 
cúng tế ở Văn miếu Diên Khánh không công khai 
như xưa và cúng tế âm thầm, nhanh chóng, không 
chuông trống, nên việc “khai sắc” cũng bỏ qua. Đến 
Năm 1999 việc cúng tế đi vào quy củ theo quy định 
của Nhà nước, nên có “khai sắc”. Trước đây sắc của 
vị thần nào thì cuộn riêng làm một cuộn và để chung 
trong một hòm sắc, cho nên khi mối mọt xâm hại thì 
cuộn sắc ấy đều bị liên hệ. Khi “khai sắc” thì các sắc 
phong cho Đại Càn, Cao Các, Long Vương bị mối 
mọt làm hư hại phần rìa trên bên tay phải của sắc, 
rất may là không bị ảnh hưởng đến phần chữ viết. 
Riêng sắc Dương Oa thần nữ bị mối mọt làm mất 
đi khoảng 1-2 dòng chữ đầu của ba sắc phong. Sắc 
Minh Mạng tam niên, cửu nguyệt, nhị thập tứ nhật 
chỉ còn lại từ dòng “công đức tiền kinh bao tặng liệt tại 
tự điển…”; Sắc Thiệu Trị tam niên bát nguyệt, thập 
tam nhật còn lại từ dòng: “Thánh tổ Nhân hoàng đế ngũ 
tuần đại khánh tiết khâm phụng…”; Sắc Thiệu Trị tam 
niên, cửu nguyệt, nhị thập nhất nhật còn lại từ dòng: 
“tặng sắc chuẩn hứa phụng sự. Tứ kim phi ưng…”
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Trong lần đi điền dã tại làng Phong Thạnh xã 
Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa tôi được xem ảnh các sắc 
phong của đình làng Phong Thạnh, trong đó có các 
sắc phong cho Dương Oa thần nữ được cấp cùng 
thời điểm với miếu Hội Đồng. So sánh với nhau thì 
sắc Minh Mạng tam niên ở miếu Hội Đồng mất một 
dòng chữ: “Sắc Dương Oa thần nữ chi thần, hộ quốc tý 
dân, hiển hữu…”; Sắc Thiệu Trị tam niên, bát nguyệt 
mất hai dòng chữ: “Sắc Ôn Đức Quảng Hựu Dương Oa 
thần nữ Trung đẳng thần, hộ quốc tý dân, nẫm trứ linh 
ứng tiết mông ban cấp”; Sắc Thiệu Trị tam niên, cửu 
nguyệt mất hai dòng chữ: “Sắc Ôn Đức Quảng Hựu 
Gia Trợ Dương Oa thần nữ Trung đẳng thần, hộ quốc tý 
dân nẫm trứ linh ứng tiết mông ban cấp”

Hiện nay Văn miếu Diên Khánh đang phụng thủ 34 
sắc phong và đây là đơn vị thờ tự lưu giữ số lượng sắc 
phong nhiều nhất và vào hàng lâu đời nhất trên địa 
bàn tỉnh Khánh Hòa. Các cơ quan văn hóa hữu trách 
nên có kế hoạch hướng dẫn Văn miếu Diên Khánh 
bảo quản số sắc phong ấy một cách khoa học hơn.W
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CUNG ĐÀN GÃY NHỊP
CÀNH XUÂN LỠ LÀNG

l Nguyễn Thế Hùng SB62
Ngõ em gót thánh ngọt ngào,

Ngập ngừng lỗi phím ca dao lạc loài.

Hồn giăng núi đá tường phai,

Tôi lên tìm Chúa lịm vai tóc người.

Song buồn ru

Thánh nữ tôi,

Solo cầu nguyện, ý vời vợi cao.

Giọng alto vút ngàn sao,

Tôi ca bè phụ, giọng lao đao trầm.

Khoác tôi vạt áo phong trần,

Cung đàn gãy nhịp cành xuân lỡ làng.

Ngõ sương giăng lụa dịu dàng,

Phơi em,

phơi cả mênh mang lưng gầy.

Hái nhan sắc ủ trang đài,

Tuổi nhau dẫu muộn,

viết mai sau còn.

Vun ươm nhuộm nắng cô thôn,

Bão em diễm tuyệt, thổi nồng miền tôi.
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ĐI TÌM XUẤT XỨ GIỚI NGỮ 
‘DÙ CHO SÔNG CẠN NÚI MÒN’

lNguyễn Văn Nghệ SB74

Trong bài thơ “Thề non nước” của Tản Đà Nguyễn 
Khắc Hiếu có câu: “Dù cho sông cạn đá mòn/ 

Còn non còn nước, hãy còn thề xưa”. Ông Hồ Chí 
Minh có nói: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt 
Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song 
chân lý ấy không hề thay đổi”.

Khi nói “Dù cho sông cạn đá mòn” hoặc nói “Dù 
cho sông cạn núi mòn” tất cả mọi người đều hiểu đó 
chính là lời thề. Vậy tại sao không chỉ trời,  chỉ đất mà 
thề, mà lại chỉ sông, chỉ núi mà thề? Chắc hẳn phải 
nguyên nhân xuất xứ của nó.

Ngày xưa, Lưu Bang sau khi dẹp xong nhà Tần, 
lên ngôi vua, ông đã phong tước cho các công thần: 
“Phong thệ chi viết: sử Hoàng Hà như đái, Thái Sơn như lệ, 
quốc dĩ vĩnh ninh, viên cập miêu duệ” (Khi được phong 
tước thề rằng: khiến sông Hoàng Hà cạn còn như dây 
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đai áo, núi Thái Sơn mòn còn như viên đá mài, đất 
nước an định mãi mãi đến con cháu đời sau – sách Sử 
ký, thiên Hán Cao tổ công thần hầu giả niên biểu).

Về sau người ta đã rút gọn câu nói ấy thành “đái lệ 
sơn hà” hoặc ngắn gọn là “đái lệ”. Cụm từ “đái lệ sơn 
hà “ được Đào Duy Anh giải thích: Đái là đai áo, lệ là 
đá mài= Ngb Ví dầu sông nhỏ như đai, núi nhỏ như 
đá mài, mà ơn nước cũng không bao giờ mất (Đào 
Duy Anh, Giản yếu Hán Việt từ điển (thượng), NXB 
Minh Tân, tr.233).

Người Trung Quốc nói “đái lệ sơn hà”, còn người 
Việt Nam thì nói “dù cho sông cạn, núi mòn” thì ý 
nghĩa cũng như nhau, đều là lời thề.

Bài thơ Thân chinh Thái Nguyên châu của vua Lê 
Thái Tổ có câu: “Đái lệ bất di thần tử tiết” (Lời thề năm 
xưa không quên khí tiết của kẻ bề tôi). Dịch giả Bùi 
Vĩ đã dịch thơ: “Núi mòn, sông cạn không thấy tiết”

Trong sắc phong năm Gia Long nguyên niên, ngũ 
nguyệt, sơ nhất nhật (mồng 1 tháng 5 năm Nhâm 
Tuất [1802]) ban cho Nguyễn Huỳnh Đức có câu: 
“Hà như đái, Sơn như lệ, dữ quốc đồng hưu, vạn thế 
hữu từ” (Sông Hoàng Hà còn như đai áo, núi Thái 
Sơn còn như viên đá mài, giúp nước an lành, muôn 
đời khen ngợi).

Bài thơ Cảm phú của Cao Bá Quát có câu: “Văn 
thuyết đương niên tam Tấn địa/Phong cương biểu lý cứ sơn 
hà/ Như hà đái lệ tư hùng hiểm” (Tam Tấn đất nay nghe 
chuyện cũ/ Cõi bờ phân định vững sơn hà/Đã thề 
phân đất chia như vậy”(Trương Việt Linh dịch thơ).
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  Tác phẩm Hà Trì thi tập của cử nhân Trần Đình 
Tân (1893-1979) quê huyện Tuy Phước, tỉnh Bình 
Định có bài thơ Cảm hoài bài 3 có câu 5 và 6: “Đái 
lệ vĩnh tồn dân chủ quốc/ Chu xa cộng tiến tự do đoàn” 
(Đái lệ mãi còn Dân chủ quốc/Thuyền xe cùng tới tự 
do đoàn).

Khi nói “Đái lệ sơn hà” thì phải gắn với “Đan thư 
thiết khoán”. Nhà vua khi phong tước dùng tay chỉ 
núi sông mà thề, nhưng “lời nói gió bay” cho nên 
phải có vật làm tin. Khởi thủy thời Hán Cao tổ khi 
phong tước cho các công thần có kèm theo một “đan 
thư” (tờ giấy viết bằng mực son) trong đó có ghi chức 
tước của người được phong. Về sau không ban “đan 
thư” mà lại khắc vào tấm kim loại mỏng gọi là “thiết 
khoán” (Phàm văn tự để làm tin đều gọi là “khoán”). 
Đan thư thiết khoán có giá trị như kim bài miễn tử.

Bài văn bia ở lăng Long Mỹ Quận công Nguyễn 
Hữu Hào ở Đà Lạt có câu: “Thiên tử suy ân tấn tích 
công tước, đái lệ hà sơn, khoán thư thân ước” (Thiên tử 
[vua Bảo Đại- T/g] nhớ ơn, ban cho tước công, vững 
bền sông núi, sổ sách còn ghi)

Trụ biểu thứ nhất (tính từ phải sang) ở lăng Long 
Mỹ Quận công có vế đối: “Dữ quốc đồng hưu, thiên cổ 
hà sơn thư khoán vĩnh” (Giúp nước an định, ngàn năm 
sông núi còn ghi trong thư son khoán sắt.

Tại nhà thờ Khoái Châu Quận công Nguyễn Đức 
Xuyên ở Kim Long, Huế có cặp câu đối: “Thư khoán 
truyền gia vinh tích thụ/ Can thành vương quốc mậu kim 
hoa” (Thư khoán lưu truyền đời đời, làm vẻ vang bậc 
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tổ tiên/Công lao che chở đất nước, khiến rạng danh 
bậc công thần).

Bài thơ Vịnh Hàn Tín của Cao bá Quát có câu: 
“Những ngờ rằng khoán sắt thư son/ Thái Sơn như lệ, 
Hoàng Hà như đái”. Tác giả muốn nói Hàn Tín tuy 
được vua Hán Cao tổ thề khi phong tước và ban cho 
“đan thư, thiết khoán” nhưng vẫn không thoát cảnh 
“điểu tận, cung tàng”.

Đan thư thiết khoán được dịch nghĩa là “thư son, 
khoán sắt” và được rút gọn thành “son sắt” hoặc “sắt 
son”. Khi nói đến từ “son sắt” hoặc “sắt son” thì 
người Việt Nam hiểu là bền chặt, thủy chung, trung 
thành, không sai lời thề.

Khi nói: “Dù cho sông cạn núi mòn - một lòng son 
sắt” là lấy từ điển tích “Đái lệ sơn hà- đan thư thiết 
khoán”.W 
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ƠI ÔNG CHA CỬA CẠN!
lHoàng Công Nga

Thân tặng cha Nguyễn Đức Khẩn, LM quản xứ giáo xứ 
Cửa Cạn.

Ơi ông cha Cửa Cạn
Lao đao cuộc lầm than
Đường đời xem vất vả
Số người lắm đa đoan.

Ơi ông cha Cửa Cạn
Chúa gìn giữ bình an
Làm nhà thờ năm tháng
Bao khó khăn ngập tràn.

Nhiều lúc ông hết tiền
Ngồi suy nghĩ triền miên
Cậy nhờ vào Đấng Thánh
Mở lòng người nhân hiền.

Thỉnh thoảng ông lên phây
Vài lời gửi đó đây
Người xa xôi biết đến
Giúp đỡ chút, đong đầy.
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Mùa covid ngang qua
Lễ khánh Thành bỏ qua
Phí bao công chuẩn bị
Bây giờ mới nghĩ ra.

Ơn Chúa giúp chúng ta
Kéo thời gian giãn ra
Để công trình hoàn thiện
Trong tình nghĩa chan hòa.

Ơi ông cha Cửa Cạn
Đầy bao nỗi hân hoan
Đầy tri ân thành khẩn
Với tấm lòng chứa chan.

Ngày khánh thành nhà thờ
Cứ nghĩ là đang mơ
Phận hèn, thân xác mọn
Bao nhiêu nỗi mong chờ.

Xin gửi chút tình thơ
Cảm ơn người giúp đỡ
Dựng xây nên Thánh Đường
Phụng thờ chúa yêu thương.

Ôi ông cha Cửa Cạn
Nay đã già hơn xưa

          l Lê sơn Hà 74
Ôi ông cha Cửa cạn,
Tấm lòng không hề cạn!
Cửa cạn thế mà hay,
Chẳng bao giờ sợ lụt!

         lNguyễn văn Độ 61
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PHỐ ĐÈN KHUYA…

lThế Hy SB71
LBT: Nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin về người 

Nhật ở Sài Gòn xưa và nay, nhân có bài Phố đèn khu-
ya… của một Sao Biển Nhật Bổn, TTSB21 đăng kèm một 

box Rue des Fleurs nhắc về phố gái Nhật hồi đầu thế kỷ 
20 và một bài về Japantown ở Sài Gòn.

Là người sống ở thành phố này 40 năm mà không 
nói tới khu phố đèn khuya thì vẫn còn thiếu một 

chút gì đó trong cái ký ức vụn vặt.
Nắng ngả chiều Đại Bản, hàng đèn vàng vọt của 

thời Chiêu Hòa được sáng lên trên từng con đường 
nhỏ của Phi Điền Tân Địa. Đây là khu phố nổi tiếng 
của thành phố Osaka, nổi tiếng vì nó được ngầm 
công nhận cho khách “mua hoa”, mãi từ những năm 
Taisho thứ 7 (Đại Chính; 1918). 

Khi ấy một tòa nhà được xây lên khá tráng lệ, được 
gọi là Yukaku, (Du Quách), Du là chơi mà Quách là 
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chỉ bức tường bọc ngoài thành (ta hay nghe nói thành 
quách là như vậy); tức là nơi dành cho khách làng 
chơi ở ngoài thành. Cũng còn nhiều danh từ khác 
của Nhật ám chỉ đến những khu vực nhạy cảm này 
như Hanamachi hoặc Kagai (Phố hoa); Irosato (Sắc 
lý, đọc thấy khó hiểu thì cứ tưởng tượng nó là chữ 
“chốn sắc màu”); Yuri (Du lý, chốn ăn chơi)…

Tòa nhà là một công trình kiến trúc bằng gỗ hai 
tầng, Tầng một làm chỗ đón khách như quán cà phê 
phương Tây, tầng hai nơi khách hàng đi lên, có 13 
phòng kiểu phòng trà, trải chiếu tatami rộng chừng 
5 chiếu rưỡi (khoảng 10m2), các phòng và cầu thang 
được trang trí bằng sành và tre. 

Vào thời Chiêu Hòa, những căn phố chung quanh 
Du Quách được phát triển thêm để đón khách với 
những cái tên mỹ miều; nhưng tất cả đều nằm trong 
Hiệp hội ẩm thực Tobida shinchi, một vỏ bọc đằng 
sau điều khiển bởi thế giới ngầm được hợp thức hóa. 
Du Quách trở nên cũ kỹ hoang phế, sau được cải 
tạo thành một nhà hàng đặc trưng Nhật, rồi 20 năm 
trước đây trở thành văn hóa hữu hình tài sản quốc 
gia. Nhưng giờ nó đã xuống cấp ghê gớm, sàn nhà 
mục nát và quá cũ kỹ. Đang có kế hoạch tái tạo để 
làm điểm du lịch tham quan, tuy nhiên bị ‘nàng cô vi 
dzũ háng’ cản trở.

Thời kỳ cao điểm của nền kinh tế bóng bóng, có 
162 “hoa điếm”; tiệm nhỏ thì 2 tới 3 nàng; tiệm lớn thì 
chục em… Thứ bảy, chủ nhật hoạt động tưng bừng.

Lũ bạn tôi cũng trên dưới chục đứa thanh niên 
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mới lớn, háo hức đi “tham quan” tháng 1 lần vào 
dịp lãnh lương. Thú thật lúc ấy tôi mới đôi mươi, 
chưa nếm mùi trần thế, không biết vào đó phải làm 
gì nên chỉ quanh quẩn trước các cửa tiệm ngắm các 
em; trong khi tụi nó vào “trả thù dân tộc” với cái giá 
1 man (100$US) thập niên 80, 1 man rưỡi (150$US) 
thập niên 90. Và đến đầu thập niên 2000 thì mạnh 
đứa nào có đời sống riêng của đứa đó! Chờ mỗi đứa 
khi ra cửa thì tôi chỉ biết hỏi: 

- Ẻm đẹp không, mày nói với ẻm những gì vậy… 
Thằng bạn thấy tôi thật tình quá nên nó kể mà 

không biết thiệt không vì lần nào cũng giống như lần 
trước, chuyện mấy em nó tâm sự ở vùng quê miền 
Nam nước Nhật lên kiếm sống, dự tính vài ba năm 
kiếm số vốn kha khá rồi lại về quê lấy thằng chồng 
làm nông, sanh con đẻ cái là yên cuộc đời.

Chúng hết đi, nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn còn đi; 
lý do là nhiều khách du lịch một lần muốn ghé thử 
khu phố đèn khuya nổi tiếng. Tôi chiều khách đưa 
đi ngắm với lời căn dặn cấm quay phim, cấm chụp 
hình, đồng thời rào trước là các nàng không tiếp 
khách ngoại quốc để khỏi phải cò cưa . Giữa thập 
niên 20, tôi cũng chấm dứt hẳn luôn nghề tay trái 
hướng dẫn du lịch.

Dù là thế giới mua vui mà nhân cách có thể bị 
những cái nhìn coi thấp, tuy nhiên “Hiệp hội ẩm 
thực Tobida shinchi” này cũng có cái lòng tự trọng 
rất là Nhật.

Các sự kiện quốc tế mang bộ mặt quốc gia thường 
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sẽ là động cơ thúc đẩy kinh doanh, như Hội nghị 
thượng đỉnh G20 tại Osaka cách đây hai năm; nhưng 
tại khu đèn khuya, tất cả các tiệm đều treo rèm trắng 
thay cho bóng dáng các cô gái. Một hình thức đóng 
cửa tiệm, tự nguyện kiềm chế việc dụ dỗ khách hàng. 
Trên các góc phố còn lên những áp phích thông báo 
“Tạm thời đóng cửa vào ngày 28/6 và 29/6 do hội 
nghị thượng đỉnh G20 Osaka 2019”. Trước đó 30 
năm, cũng một lần khu phố này treo rèm trắng nhân 
dịp Thiên hoàng Showa băng hà.

Giờ thì con covi đánh luôn vào dịch vụ du quách 
Nhật Bản, kinh doanh của các hoa điếm trở nên thê 
thảm dưới lệnh “khẩn cấp” của chính phủ. Đã có 
lúc Hiệp hội ẩm thực lên kế hoạch cho các nàng test 
covid tháng hai lần để giữ an toàn cho khách; nhưng 
ngó bộ không ai còn lòng dạ nào đi “du lý” khi phải 
luôn mang cái khẩu trang ngay cả lúc vui hoa. 

Phi Điền Tân Địa chỉ còn là ký ức thanh xuân.W  

Một Japantown ở Sài Gòn
Giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp vốn không hề thiếu 

chỗ ăn chơi. Nhưng khi đã chán ngán những khu đô 
thị sầm uất, khu tổ hợp đông người, những tòa nhà 
với kiến trúc đồ sộ, chúng tôi quyết định thử một 
ngày lẩn trốn vào một Nhật Bản bé nhỏ yên bình 
ngay giữa lòng Sài Gòn. Đó chính là khu phố Nhật 
Lê Thánh Tôn giữa lòng quận 1 nhộn nhịp.

(xem ảnh trang 134, toàn bộ là ảnh T.L.)
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Rue des Fleurs ở Sài Gòn
+ Sài Gòn năm xưa, tại sao có từ “Gái bán hoa”?

Vào năm 1920, đôi quân nhà Thổ chuyên nghiệp 
từ Nhật Bản kéo sang Sài Gòn hoạt động rất nhiều, 
mấy cô gái Nhật này chủ yếu phục vụ khách Du lịch 
từ Châu Âu. Những kiều nữ này được huấn luyện 
rất kỹ, tuy không xinh đẹp lắm, nhưng gái Nhật biết 
cách chiều chuộng đàn ông...!

Họ thuê hẳn một khu phố trên đường Rue Des 
Fleurs (Hải Triều) nối giữa Charner (Nguyễn Huệ) 
và De La Somme (Hàm Nghi) sau lưng Hotel Cos-
mopolitan (Cục Hải Quan bây giờ)... Dân Sài Gòn 
dùng danh từ “Gái Bán Hoa” (vì họ ở khu Đường 
Hoa) để gọi những Kiều nữ xứ Phù Tang, nghe nhẹ 
nhàng hơn cách gọi của dân Hà Nội, Hải Phòng!

Carte postale chụp hình những cô gái Nhật hành nghề ‘bán 
hoa’ trên đường Rue Des Fleurs ở Sai Gòn. Ảnh: T.L. 
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Nơi tập trung những 
hàng quán kiểu Nhật 
đúng điệu nhất

Từ khi khu phố Nhật 
Lê Thánh Tôn hình thành 
và phát triển đến hôm 
nay, những món ăn quen 
thuộc nơi xứ hoa anh đào 
cũng có mặt gần như đầy đủ ở nơi này. Từ takoyaki, 
okonomiyaki đến sushi, ramen, udon,... Hương vị có 
thể không hoàn hảo như ở nơi sinh ra nó, nhưng để 
người bản xứ nguôi đi phần nào nỗi nhớ nhà, người 
ta vẫn cố hết sức để thổi trọn vẹn cái hồn của ẩm thực 
Nhật Bản vào những món ăn ấy.

Con hẻm số 15B Lê Thánh Tôn 
như cánh cổng thần kỳ, dẫn 

chúng tôi đến với thế giới hoa 
anh đào xinh đẹp giữa lòng Sài 

Gòn bận rộn này. 

Quán Sakura no 
Takoyaki – Nơi bán 
những món “ăn vặt” 
trứ danh Nhật.
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Chiếc lồng đèn đỏ treo trước cửa cùng rèm che 
bay thoảng trong gió của nhà hàng Sakura Takoya-
ki đã phảng đến một chút gì đó rất Nhật khi chúng 
tôi vừa bước vào hẻm 15B. Cô chủ nhà hàng cho 
biết nguyên liệu làm bánh, khay nướng bánh cho 
đến cả cây xoay bánh đều được chuyển từ Nhật về. 
Đối diện Sakura là cửa hàng ramen với cánh cửa gỗ sơn 
nâu. Đây là một trong những cửa tiệm chúng tôi thích 
nhất trên con đường này. Bước vào trong và khẽ khép 
cánh cửa lại, thưởng thức tô mì ramen giữa tiết trời cuối 
xuân đầu hạ, bạn sẽ có cảm giác như thể mình đã xuyên 
ngàn dặm đến thẳng xứ sở hoa anh đào rồi. Phía sau 
cánh của kính ấy là những đôi tay đang thoăn thoắt 
làm mì. Và khi chúng tôi chụp ảnh từ bên ngoài, họ còn 
ngẩng đầu lên cười khẽ thay cho một lời chào.

Một cửa hàng mì ramen được thiết kế “chuẩn Nhật” mà bạn có 
thể dễ dàng bắt gặp ngay từ ngoài vào.
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Điểm đặc biệt là mọi cửa hàng trong khu phố này 
đều được trang trí theo phong cách “rất Nhật”: Tông 
màu gỗ trầm ấm, rèm che cửa bằng vải, những chiếc 
đèn lồng treo trước nhà,... Tất cả đều mang vẻ trầm 
lắng, dịu dàng, ấm cúng khác hẳn những khu phố 
tấp nập khác ở Sài Thành.W 

Nằm ở khu trung tâm thành phố nên khu phố Nhật bé nhỏ này 
cũng là nơi quy tụ của hơn 70 cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ.

Từ nhà hàng ăn 
với những món 
ăn đến từ xứ Phù 
Tang, được giữ 
gần như trọn vẹn 
hương vị gốc…
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... các quán tráng 
miệng nhỏ xinh như 
cửa tiệm đá bào khá 
có tiếng, cửa tiệm 
bánh ngọt nhỏ xinh 
rất dễ bỏ qua nhưng 
mùi vị không chê vào 
đâu được…

...cho đến những quán bar kiểu Nhật.
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Mẹ chính là nhất
Mẹ cũng là nhì
Mẹ đúng là “ba”
Mẹ là cả nhà.
(Mẹ là tất cả)
Lúc trời gần sáng
Mẹ dậy nhẹ nhàng
Lo toan ngày mới.
Ban mai vừa tới
Mọi việc gọn gàng
Điểm tâm sẵn sàng
Bố con hân hoan.
Lúc con còn thơ
Thay quần mặc áo
Chuẩn bị sách vở
Đi học kịp giờ.
Đến tuổi trưởng thành
Khuyên răn dạy bảo
Mong con hiếu thảo
Cố gắng học hành.

Khi con không ngoan
Ba rầy ba mắng
Mẹ thầm yên lặng
Đợi lúc ủi an.
Khôn lớn vào đời
Mắt mẹ sáng tươi
Mẹ vui mẹ cười
Thấy con thành người.
Lúc con khờ dại
Vấp ngã chợ đời
Lòng chẳng được vui
Hao gầy tê tái.
Chỉ vì mẹ dại!
Cho hết chồng con
Trái tim hao mòn
Chẳng hề tính lãi.
Chỉ vì mẹ điên!
Chẳng nghĩ đến mình
Cho trọn cả tình 
Chẳng làm của riêng.

MẸ LÀ TẤT CẢ
lHạt Sương Nguyên Vi Nam SB65 
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Chỉ vì mẹ yêu!
Bỏ đi tất cả
Bạc tiền thân xác
Dẫu chết cũng liều.
Vì mẹ là Mẹ
Chỉ biết cho đi

Không giữ lại gì
Ngoài tình son sắt.
Mang cho mái ấm
Niềm vui đằm thắm
Mong cho chồng con
Hạnh phúc trăm năm.
Mẹ thật đáng yêu
Mẹ là tất cả

Mẹ là cánh diều
Cho con cất cánh
Mẹ là vị thánh 
Sống giữa gia đình
Trọn nghĩa trọn tình
Một đời hy sinh
Thật là hạnh phúc
Được mẹ sinh ra
Được sống bên cha
Được đi vào đời
Xin tạ ơn trời
Xin cám ơn đời
Xin tri ân Mẹ
Suốt cả kiếp người.

20/10/2020         
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MA... NHẬT CHẤT LƯỢNG CAO!

lThế Hy 71

Cô nữ tài tử Takeuchi Yuko mà tôi rất thích mới tự 
tử ở tuổi 40.

Cho tới cách đây 10 năm, số người tự tử ở Nhật 
lúc nào cũng trên 3 vạn, gần đây giảm xuống còn 
trên 2 vạn. Vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất về các trường 
hợp tử vong.

Lúc mới tới Nhật, tôi cứ nghĩ đất nước này công 
nghệ tiên tiến chắc ít có ma; không ngờ ở lâu mới 
biết... ma nhiều... mà nguyên nhân, theo suy nghĩ cá 
nhân tôi mà thôi, vì phần đông họ không có niềm tin 
tôn giáo. Không tin bạn thử hỏi những người Nhật 
chung quanh xem thử, có thể họ nói là theo Phật giáo 
hay Thần đạo nhưng rất mơ hồ. Còn Thiên Chúa 
giáo chỉ chiếm khoảng 1,1%, trong đó Công giáo 
chắc khoảng 0,5%.

Người Nhật có câu chuyện dí dỏm nhưng rất thật, 
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đứa bé sinh ra sẽ được mang tới Zinza (Đền Thần 
Đạo) để cầu xin Thần ban cho sức khỏe may mắn, 
(Mà nhiều khi không biết Thần trong Đền đó là Thần 
nào); lúc kết hôn sẽ đến nhà thờ vì không khí lễ mang 
đậm tính cách lãng mạn phương Tây và lúc chết sẽ 
mời Sư đến tụng kinh cho siêu thoát.

Tôi định nghĩa Ma... là hồn không nhà.
Trong một buổi bàn luận với thiền sư Nhật mà tôi 

từng đưa vào cốt truyện Góc tối đỉnh Bằng Sơn viết cách 
đây 20 năm, về đề tài “Sau khi chết con người đi về 
đâu?” Tôi quan niệm: nếu bạn có một niềm tin tôn giáo, 
lúc mất bạn sẽ về cõi của tôn giáo đó. Còn không thì cứ 
lang thang; hoặc bạn làm chuyện ác bạn sẽ không dám 
bước vào cõi ấy; hay bạn chết tức tưởi thì hồn cứ phải 
quanh quẩn tìm người cõi dương chọc chơi.

Giờ tôi sẽ kể những chuyện ma Nhật có thật. Tôi 
cố tình viết dài để quí vị chán, chứ đọc tới hết chuyện 
thì sợ rằng sẽ... hết ngủ.

Đầu thập niên 90, tháng 2 lần tôi chạy xuống trại 
cấm Omura hoặc trại tù Omura của cục xuất nhập 
cảnh để dịch cho những trường hợp thanh lọc tị nạn. 
Một cậu em tôi là La Q. Tuấn và thằng bạn thân 
tên Khôi đang làm thông dịch thường trực dưới đó. 
Tuấn bên trại tù và Khôi bên trại cấm. Thật ra trại 
cấm trước đây là trại tị nạn cho người VN; sau khi 
có chính sách thanh lọc vào tháng 9/1989 thì những 
người tị nạn tới được đưa vào trại này để chờ thanh 
lọc, không còn tự do. Nếu đậu thanh lọc, tức đủ điều 
kiện nhìn nhận là tị nạn thì chờ ngày đưa lên trại 
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định cư Shinagawa, Tokyo, còn không sẽ bị giải qua 
trại tù chờ ngày đưa về VN. Thời gian chờ trong trại 
tù có thể gần cả năm.

Tôi dịch cho một cô bé tuổi đôi mươi bị đưa từ 
trại cấm qua trại tù. Mọi người có quyền kháng cáo 
lại kết quả rớt thanh lọc nhưng hầu như việc tái xét 
cho đậu là rất khó. Em nhanh chóng ký tên vào bản 
đồng ý trở về trong khi khá đông người không chịu 
ký vì sợ sau khi quay về sẽ bị trù dập. Tôi hỏi em, sao 
không chờ đợi thêm... Em nói nhỏ: không khí trong 
nhà tù ghê lắm anh, em ngủ không được, đêm nào 
cũng như có cặp mắt đang nhìn mình... cứ thế này 
em điên mất. Cô bé này tôi từng có ấn tượng bên trại 
cấm vì trong đợt thanh lọc lần đầu, khi viên điều tra 
nói những người tị nạn tới Nhật lúc này làm phiền 
cho chính phủ Nhật khiến đất chật người đông. Cô 
bé nhỏ nhẹ: Nếu nhà ông bị cháy, không còn chỗ ở, 
thì ông cũng phải chạy tạm qua nhà hàng xóm.

Tôi gặp cậu em Tuấn trong buổi ăn tối, hỏi thăm 
nhà tù ấy có ma không. Tôi từng biết cậu em giang 
hồ ngang dọc khắp nước Nhật với những chàng trai 
tị nạn gan lì, không biết “ma cỏ” là gì. Nói chuyện 
ma còn sợ hắn cười cho.

Vậy mà Tuấn trợn mắt... Ôi, thỉnh thoảng em 
đi gặp người trong khu nhà giam để thông báo thì 
dường như có ai ở đằng sau đạp vào lưng em chúi 
nhủi... quay lại thì chẳng thấy ai; mà hành lang nhà 
giam thì đâu có cái gì để làm mình vấp té. Đi thêm 
vài bước nữa thì lại bị ai đó đạp cho một phát. Hỏi 
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mấy ông cảnh bị già ở đây thì được biết khu vực nhà 
giam hồi thế chiến 2 là khu xưởng chế tạo linh kiện 
vũ khí, chỉ có phụ nữ làm vì đàn ông đã bị bắt trưng 
bình hết. Một hôm bị máy bay Mỹ tới thả bom ngay 
giờ làm, khu nhà xưởng sập chôn theo bao cô gái. 

Tôi hỏi chuyện thêm một anh thông dịch cùng 
Tuấn là Hino Phú vì biết anh này cũng thuộc loại lì 
lợm... Anh quơ tay diễn tả... “Kinh lắm, anh thấy nó 
hiện gương mặt xanh mét nửa thân người trên tường 
phòng giam, đẹp não nùng, anh hỏi em muốn gì... 
ẻm rít lên biến mất”.

Như tôi nói ở trên, sát trại tù là trại cấm, thằng bạn 
thân của tôi làm việc bên đó. Sống với hắn 15 năm, 
tôi biết hắn cũng chẳng tin gì chuyện ma. Hắn ngủ 
ở cái phòng dành cho thông dịch cạnh văn phòng, 
ngăn cách với trại bằng một cái cổng sắt có khóa. Bên 
trong bà con vẫn sinh hoạt tự do, mỗi lần đi viện hay 
đi làm thủ tục thì nhân viên mới mở khóa cho ra.

Hắn kể, sau 9 giờ tối là khóa cửa luôn, hắn vào 
phòng coi ti vi đánh đàn khuây khỏa cho tới 11 hay 
12 giờ đi ngủ. Có lần đang ngủ, hắn thấy tiếng đập 
cửa, tưởng nhân viên trực gọi dậy mở cửa ngó ra 
ngoài, chẳng có ai. Nghĩ là chắc mơ hay gió thổi cái 
gì trúng cửa, hắn lên giường ngủ tiếp, chưa kịp chợp 
mắt lại thì nghe có tiếng léo nhéo của con nít... 

“Chú ơi, chơi với cháu...”, lại dậy mở cửa.. không 
bóng người.

Hắn vào phòng đọc kinh và lẩm nhẩm: - mấy cháu 
để chú ngủ, đừng chọc chú nữa nha.
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Nhưng đã mang tiếng không tin chuyện ma nên 
hắn chẳng kể cho ai, tuy nhiên bị mấy ngày liên tiếp 
như vậy hắn mới đi nói cho một nhân viên kỳ cựu. 
Với đầu óc bén nhạy của thông dịch hắn hỏi trước 
đây trong trại có trẻ em mất không.

Nhân viên ngạc nhiên, trẻ em thì không, nhưng có 
mấy người sẩy thai; họ xin lại bình tro sau khi làm 
thủ tục rồi chôn sâu phía trong khu đất hiu quạnh 
của trại. Hắn nhờ ông dẫn tới chỗ nổi lên vài cái mộ 
con con... lẳng lặng đi mua ít bánh trái đặt lên đó. 
Cha mẹ những cái thai bất hạnh chắc đã đi định cư 
đâu đó xa lắm rồi.

Sau này Khôi đi Úc, nhưng Tuấn còn ở thành phố 
Yao, chắc vẫn nhớ những câu chuyện trên.

Mới hai chuyện mà đã dài, tính ngưng thì người 
bạn mới quen cùng quê Nha Trang của tôi hiện đang 
sống ở tỉnh Niigata nhắn tin tới đúng lúc. Tôi đưa 
lên cho nóng... đêm còn dài, các bạn đọc cho hồn ma 
lang thang bớt cô đơn.

“Hẹn với Huy cuối tuần kể chuyện ma Nhật, nghe 
cho vui. Thời điểm con gái đi lên thành phố Niigata 
học đại học, phải mướn nhà ở, vì nhà Th. ở xa thành 
phố khoảng 120 km. Mấy năm đại học mướn một 
phòng manshon (căn hộ chung cư) khá ổn, sau khi tốt 
nghiệp nó đi làm trên đó luôn, vừa lúc con trai lên ở 
với chị để học senmon (cao đẳng chuyên môn). 

Vợ chồng Th. bàn tính mướn nhà lớn để hai chị em 
ở chung cho tiện. Nhà đó có hai phòng ngủ rộng và 
một nhà bếp liền với phòng ăn; nhà cũng khá khang 
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trang. Ở khoảng một tháng thì cuối tuần chiều thứ 
sáu đi làm về, hai vợ chồng lái xe lên đó ở chơi với 
con. Đêm đầu, cả nhà ăn cơm xong Th. đi tắm; khi 
ra ngoài phòng nhỏ gần nhà tắm sấy tóc, đang đứng 
nhìn vào gương thì thấy người đàn bà mặc đồ trắng 
tóc phủ mặt luôn đứng sau lưng mình; lúc đó không 
kịp tắt máy sấy tóc; chạy luôn ra ngoài phòng ăn mọi 
người đang ngồi. Ai cũng hỏi có chuyện gì vậy; Th. 
không dám kể chỉ nói láo cái máy sao không tắt được. 
Nhờ ông xã vô tắt dùm, nhưng lúc đó Thuý nhìn con 
trai thì nét mặt nó khác lạ, hình như nó cũng biết 
điều gì xảy ra.

Ở Nhật, Huy cũng biết mỗi lần mướn nhà đóng 
tiền đầu mắc và khế ước phải đúng theo quy định 
nếu chưa đủ năm mình trả nhà thì mất cả tiền đầu; 
bởi vậy Th. phải im lặng để cho các con khỏi lo sợ. Từ 
đó cuối tuần trước khi lên thăm con, Th. tắm ở nhà 
trước, không dám lên đó vào nhà tắm nữa.

Qua gần 2 năm, con trai chuẩn bị tốt nghiệp và 
nhận việc thì con gái xin nghỉ làm đi qua Mỹ du học. 
Tưởng đâu sẽ được yên ổn cho đến ngày trả nhà 
(khế ước hai năm); nhưng kỳ này, con gái Thúy đang 
đứng soi gương sấy tóc thì bị xô ngã sấp mặt xuống 
sàn nhà ngất xỉu luôn; nhờ có em trai trông thấy bế 
xốc vào giường làm hô hấp tỉnh lại, em trai đòi kêu 
xe cấp cứu nhưng con bé không chịu, cứ khóc. Con 
trai thấy sợ quá nói gọi điện cho ba mẹ lên nhưng chị 
nó lại không cho vì 10 giờ tối sợ ba mẹ đi đường xa 
và lo lắng. 
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Mãi cho tới 2 giờ khuya thấy chị không được bình 
thường mặt tái nhợt, em trai phải gọi điện cho ba mẹ 
kể sơ sự việc. Khi lên nhà con, Th. mang theo cây 
thánh giá, hình Đức mẹ Maria, vì Th. biết chuyện gì 
đã xảy ra. Lên đến nơi con gái ôm chầm lấy Th. Cháu 
nói “mẹ ơi nhà này có cái gì”... liền lúc đó Th. đặt cây 
thánh giá ngay trên tường ở “genkan” (chỗ cửa vào) 
và tượng Đức mẹ nơi lối đi vô nhà. Rồi cũng làm theo 
cách người Nhật đuổi tà, một chén muối một chén 
gạo để ở ngoài cửa nhà và đồng thời chỉ con gái cách 
nói chuyện với người bên kia (bằng tiếng Nhật): “Tôi 
chỉ còn ở đây không đến một tháng rồi cùng em trai 
tôi đi nơi khác, nếu tôi có làm điều gì sai tôi xin lỗi 
người khuất mặt hãy bỏ qua”...

Ngày hôm sau con gái khỏe hẳn ra và không thấy 
gì nữa cho đến ngày dọn nhà. Sau khi ra khỏi nhà đó 
thì con trai mới kể là cháu đã thấy ma nhiều lần lắm; 
nghe hoài tiếng bấm chuông mà ra thì không có ai, 
nhưng không dám kể, sợ chị không dám ở, ba mẹ lại 
lo lắng.

Kỳ sau kể tiếp chuyện nhà mướn lần thứ hai của 
thằng con lúc chị gái nó đi Mỹ du học. Càng ghê 
hơn nữa...”W
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HIỆU ĐÍNH CÂU ĐỐI Ở LĂNG 
NGUYỄN HỮU HÀO

lNguyễn Văn Nghệ SB74

Ông Nguyễn Hữu Hào là cha của Hoàng hậu Nam 
Phương, ông được phong tước Long Mỹ quận 

công. Ông mất ngày 13/9/1939 tại Đà Lạt. Sau khi 
ông mất, Hoàng hậu Nam Phương mới cho xây dựng 
lăng mộ và đến tháng 9 năm 1941 việc xây lăng mộ 
hoàn tất và thánh lễ quy lăng (đưa đi an táng) diễn ra 
vào ngày 10/9/1941.

Giải mã bốn chữ Hán đã mất trên một vế đối
Cổng vào lăng là bốn trụ biểu. Trên bốn trụ biểu là 

hai cặp câu đối bằng chữ Hán: hai trụ biểu hai bên là 
một cặp câu đối; hai trụ biểu giữa là một cặp câu đối. 
Các chữ Hán được đắp theo lối chữ “Lệ” và mỗi chữ 
được đắp trên một tấm xi măng riêng biệt sau đó mới 
lắp vào trụ biểu theo thứ tự. Theo thời gian có 4 tấm 
xi măng gắn chữ Hán của vế xuất đối ở trụ biểu thứ 
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2 tính từ phải sang có các tấm xi măng đắp chữ Hán 
thứ 7 ,8, 10 và 11 bị rơi xuống vỡ nát và không được 
phục chế lại trong một thời gian dài.

Theo tác giả Khắc Dũng: “Sau một thời gian ng-
hiên cứu tài liệu và được sự cố vấn của PGS.TS Cao 
Thế Trình, cử nhân Nguyễn Huy Khuyến đã tìm ra 
bốn chữ Hán đã mất trong cặp câu đối thứ 2 là: “anh”, 
“linh”, “thổ” và “lạc”. Xếp bốn chữ Hán này vào, sẽ có 
cặp câu đối thứ 2 hoàn chỉnh là “Chất giáng trụ thiên 
phảng phất ANH LINH quy THỔ LẠC/ Chung trừ 
túc địa uất thông vượng khí hộ giai thành”.

Cũng theo tác giả cho biết là “Chiều ngày 
5/9/2010, việc đúc lại 4 chữ Hán bị mất trên lăng 
Nguyễn Hữu Hào (nằm trong hệ thống những di 
tích của triều Nguyễn tại Đà Lạt, Lâm Đồng) được cử 
nhân Hán Nôm Nguyễn Huy Khuyến và PGS.TS sử 
học Cao Thế Trình (ĐH Đà Lạt) thực hiện”1

Như vậy, kể từ nửa sau tháng 9/2010, bốn trụ biểu 
có hai cặp câu đối đầy đủ chữ Hán và đã được phiên 
âm và dịch nghĩa.

Cặp thứ 1 (hai trụ biểu hai bên): Dữ quốc đồng 
hưu, thiên cổ hà sơn thư khoán vĩnh/ Dưỡng thân 
dục đãi, bách niên phong thụ đỉnh chung bi (Một 
lòng với nước, ngàn năm sông núi mãi ghi trong sách 
sử, khoán ước/ Nuôi dưỡng cha mẹ, trăm năm cây 
gió khắc ghi nỗi đau buồn trên chuông đỉnh).

1. Bài viết: “Đã giải mã được các chữ Hán bị mất tại di tích lăng Nguyễn 
Hữu Hào” của tác giả Khắc Dũng

vieclam.laodong.com.vn/van-hoa/da-giai-ma-duoc-cac-chu-han-bi-mat-
tai-di-tich-lang-nguyen-huu-hao-44818.bld
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Cặp câu đối thứ hai (hai trụ biểu giữa): Chất giáng 
trụ thiên, phảng phất anh linh quy thổ lạc/ Chung 
trừ túc địa, uất thông vượng khí hộ giai thành (Chót 
vót chống trời, phảng phất khí thiêng về nơi an lạc/ 
Đất thiêng tốt lành, bao trùm vượng khí bảo vệ chốn 
giai thành).

Cách phiên âm và dịch nghĩa này được tất cả các 
phương tiện thông tin dùng làm khuôn mẫu mỗi 
khi đề cập đến lăng Long Mỹ quận công trong thời 
gian qua.

Phiên âm cặp câu đối thứ hai chưa chính xác
Năm 2007 lần đầu tiên tôi đến thăm lăng Long Mỹ 

quận công. Sau năm 2010 tôi có đến thăm lại lăng đôi 
ba lần và có chụp ảnh hai cặp câu đối ở lăng Long 
Mỹ quận công. Tuy không được đào tạo chữ Hán 
qua trường lớp nào, nhưng khi đọc cách phiên âm 
cặp câu đối thứ 2 của cử nhân Hán Nôm Nguyễn 
Huy Khuyến, tôi đã tra nét từng chữ Hán và nhận 
thấy chưa chính xác, cần phải phiên âm lại: 

Mỗi vế đối đều có 11 chữ Hán. Chữ thứ nhất trong 
vế xuất đối là “TRẮC” (chữ “trắc”có cả thảy 9 nét) 
chứ không phải “CHẤT” (15 nét); chữ thứ ba trong 
vế xuất đối là “TẠI” (6 nét) chứ không phải “TRỤ” 
(9 nét). TRẮC GIÁNG TẠI THIÊN được lấy ý từ câu 
7 bài Kinh Thi mang tên Văn vương: “Văn vương trắc 
giáng” (Hồn Văn vương lắm hồi thăng giáng) và câu 
3 bài Kinh Thi mang tên Hạ Vũ: “Tam hậu tại thiên” (ba 
vua thăng hợp cùng Trời)2.
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   Chữ thứ ba trong vế ứng đối là chữ “HỮU” chứ 
không phải chữ “ TÚC”. Chữ “HỮU” được viết theo 
lối chữ lệ ta bắt gặp trong bài minh của tấm bia trước 
(dòng thứ 7 tính từ phải sang và chữ thứ 2 tính từ 
dưới lên trong mạch văn “lệnh danh bất hủ, vạn thế 
hữu từ”)3 và tấm bia sau (dòng thứ 7 tính từ phải sang 
và chữ thứ 10 tính từ dưới lên) ở lăng Long Mỹ quận 
công (nội dung của hai tấm bia như nhau). Như vậy 
là CHUNG TRỪ HỮU ĐỊA (chữ TRỪ [bộ Nhân]có 
thế đọc là TRỮ , Thiều Chửu đọc là TRÙ có nghĩa là 
để dành, như TRÙ BỊ: để sẵn; TRÙ QUÂN: hoàng 
thái tử [sẽ nối ngôi]. Nhiều người đọc nhầm thành 
“chừ” hoặc “sừ”: chừ quân, sừ quân) chứ không phải 
CHUNG TRỪ TÚC ĐỊA. Chung trừ hữu địa có nghĩa 
là đất lành hun đúc dành sẳn

Phiên âm sai cho nên dịch nghĩa sai theo
Hai chữ cuối của vế xuất đối cặp câu đối thứ 2 sau 

khi “giải mã” và phục chế lắp vào trụ biểu là “THỔ 
LẠC”. Đem hai chữ “GIAI THÀNH” còn nguyên 
lâu nay trên trụ để đối lại hại chữ “THỔ LẠC” mới 
lắp lên vào tháng 9/2010 thì chưa chỉnh cho lắm!. 
“GIAI” là tính từ không thể đối với “THỔ” là danh 
từ, cũng vậy “THÀNH” (thành trì) là danh từ không 
thể đối với “LẠC” là tính từ được. GIAI THÀNH đối 
lại với LẠC THỔ mới hoàn chỉnh. Hai chữ LẠC THỔ 

2. Khổng tử, Kinh Thi II (dịch giả Tạ Quang Phát), Nxb Văn học, tr 485, 559
3.  Bài “Giới thiệu bài văn bia trên lăng mộ Nguyễn Hữu Hào” của tác giả 

Thích Hoằng Trí
   hannom.org.vn/detail.asp?param=1644&Catid=750
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được trích từ câu 6 và 7 trong bài Thạc thử của Kinh 
Thi: “Thích bỉ lạc thổ/Lạc thổ! Lạc thổ!” (Đến đất kia 
thật rõ yên vui/Đất an lạc đất thảnh thơi)4. Long Mỹ 
quận công là một tín đồ đạo Công giáo. Đối với niềm 
tin của tín đồ đạo Công giáo thì trần gian là lữ quán 
(quán trọ) cho nên “sanh ký, tử quy”. Thiên đường 
mới là quê hương thật, là cõi vĩnh hằng, là “lạc thổ”, 
là “lạc quốc”.

Cặp câu đối ở hai trụ biểu giữa của lăng Long Mỹ 
quận công được phiên âm trở lại: 

“Trắc giáng tại thiên, phảng phất anh linh quy 
lạc thổ

Chung trừ hữu địa, uất thông vượng khí hộ giai 
thành”.

Tôi xin tạm dịch nghĩa: Lên xuống ở trên Trời 
(Thiên đường), linh hồn phảng phất về miền đất an 
lạc/ Cuộc đất được un đúc dành sẳn(nơi xây lăng 
mộ), xanh rờn vượng khí, bảo vệ chốn giai thành 
(Giai thành: huyệt mộ tốt. Xem Đào Duy Anh, Giản 
yếu Hán Việt từ điển, Nxb Minh Tân, tr. 321)

Liên quan đến cặp câu đối thứ nhất
Trong vế xuất đối có bốn chữ DỮ QUỐC ĐỒNG 

HƯU được cử nhân Nguyễn Huy Khuyến dịch là 
“một lòng với nước”. Ở gian giữa đình Phú Xuân tọa 
lạc kinh thành Huế có tấm hoành với 4 chữ Hán : 
“Dữ quốc đồng hưu” và được dịch là “yên vui cùng đất 
nước”. Trong cặp câu đối vua Tự Đức tặng Thọ Xuân 

4. Khổng tử, Kinh Thi I (dịch giả Tạ Quang Phát), Nxb Văn học, tr 417-418
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vương Miên Định vào năm 1859 khi Thọ Xuân vương 
được 50 tuổi có vế đối: “Dữ quốc đồng hưu, tình ân báo 
quốc” (Giúp nước an lành, đem ân tình mà báo quốc)

Và có hai chữ THƯ KHOÁN. Vậy “thư khoán” là 
gì? Thư khoán là rút gọn của cụm từ “đan thư thiết 
khoán” (thư son khoán sắt - khoán: giống như cái giấy 
hợp đồng bây giờ. Phàm văn tự để làm tin đều gọi 
là “khoán”). Đan thư là tờ giấy viết bằng mực son 
về sau khắc vào phiến sắt mỏng gọi là thiết khoán, 
trong đó ghi chức danh người được phong cùng vài 
dòng chữ theo công thức của mỗi triều đại quy định. 
Đan thư thiết khoán là bảo vật cao quý thời phong 
kiến, thường được nhà vua ban cho các bậc khai quốc 
công thần như là đặc ân và “đan thư thiết khoán” còn 
có tác dụng như kim bài miễn tử. Về sau hai chữ 
“thư khoán” mang ý nghĩa giấy tờ, tài liệu làm bằng 
chứng. (Đan thư thiết khoán = thư son khoán sắt. 
Người Việt rút gọn thành “son sắt” có nghĩa là bền 
chặt, thủy chung)

Phủ thờ Khoái Châu quận công Nguyễn Đức 
Xuyên ở Kim Long, Huế có cặp câu đối: “Thư khoán 
truyền gia vinh tích thụ/ Can thành vương quốc mậu kim 
hoa” (Thư khoán lưu truyền đời đời, làm vẻ vang bậc 
tổ tiên/ Công lao che chở đất nước, khiến rạng danh 
bậc công hầu).

Bài thơ “Vịnh Hàn Tín” của Nguyễn Công Trứ có 
câu: “Những ngờ rằng khoán sắt thư son/ Thái Sơn như 
lệ, Hoàng Hà như đái”5

5. “Thái Sơn như lệ, Hoàng Hà như đái”: Sách Sử ký, thiên Hán Cao tổ 
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Trong vế ứng đối : “dưỡng thân dục đãi” được rút 
từ thành ngữ: “Tử dục dưỡng nhi thân bất đãi; Mộc dục 
tĩnh nhi phong bất đình” (Con muốn nuôi cha mẹ mà 
cha mẹ không đợi [qua đời]/ Cây muốn yên lặng 
nhưng gió chẳng chịu dừng).

  Tôi xin tạm dịch nghĩa cặp vế đối: 
“Dữ quốc đồng hưu, thiên cổ hà sơn thư khoán vĩnh
Dưỡng thân dục đãi , bách niên phong thụ đỉnh 

chung bi”
 (Giúp đất nước an lành, ngàn năm sông núi mãi 

còn ghi [công lao] trong thư son khoán sắt/ Con 
muốn nuôi nhưng cha mẹ không còn, trăm năm cây 
gió khắc ghi nỗi buồn trên chuông đỉnh).

Điều lưu ý
Long Mỹ quận công Nguyễn Hữu Hào là cha của 

Hoàng hậu Nam Phương, cho nên câu đối dành cho 
ông nhất địnhphải là do bậc túc nho sáng tác. Do vậy 
trong câu đối chắc hẳn có sử dụng thành ngữ điển 
tích , kinh, truyện… cho nên chúng ta cần cẩn trọng 
không thể hiểu theo lối văn bạch thoại được!W

công thần hầu giả ghi “Phong thệ chi viết: sử Hoàng Hà như đái, Thái Sơn như 
lệ. Quốc dĩ vĩnh ninh, viên cập miêu duệ”(Khi được phong tước thề rằng; khiến 
sông Hoàng Hà còn như dây đai, núi Thái Sơn còn như viên đá mài. Đất nước 
an định mãi mãi về sau). Câu này được rút gọn thành “đái lệ sơn hà” hoặc “đái 
lệ”. Khi nói “đái lệ” chính là lời thề. Bài thơ “Thân chinh Thái Nguyên châu” của 
vua Lê Thái Tổ có câu: “Đái lệ bất di thầntử tiết” (Lời thề năm xưa không quên 
khí tiết của kẻ bề tôi).
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THƯƠNG QUÁ SÀI GÒN
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bào

mài
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triệu

đứa
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™

™

Hôm nay Sài...

...than, Sài Gòn ơi!

2.

Sài Gòn hào phóng trao nie�m vui kha�p nơi.

Sài Gòn giờ o�m đau xác thân rã rời

Những chuye�n xe yêu thương từ muôn phương tới

Mặn no� ng tıǹh nghıã Việt, Sài Gòn ơi!

Hôm qua Sài gòn trong đêm sa�u

buo� n, triệu trái tim yêuthương đe�n với Sài Gòn anh em sẻ

nhường từng bó rau hạt cơm. Mong cho Sài
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Gòn tai ương cha�ng còn, và kha�p nơi bıǹh

an. Tıǹh nghıã dân Việt Nam, ngàn năm mãi tỏa

sáng. Sài Gòn ơi! ...Nam, ngàn năm mãi tỏa

sáng Sài Gòn ơi!
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lTrần Thế Huy SB72

Ây dzà! Không ngày nào mà tin tức trên các báo 
đài không ra rả nơi này bị giãn cách, nơi kia bị 

phong toả, chỗ này thêm năm, chỗ nọ thêm mười 
bệnh nhân, và tất cả những người bị ‘soi’ này phải 
khăn gói quả mướp đi cách ly... Tất cả chuyện ngắn 
chuyện dài về con covid 19, chưa có hồi kết. 

Giờ thì tuy tôi may mắn vì chưa phải vướng vào cơn dịch 
bệnh này, nhưng cũng không thể nói mạnh được, vì biết đâu 
ngày mai, biết đâu những ngày sắp tới, mình cũng là một trong 
số những nạn nhân của nó thì sao?! Chết thì ai mà không phải 
chết, chỉ khác nhau kẻ trước nguời sau, khác nhau thời gian 
nói lời từ biệt; vẫn biết là vậy nhưng tôi luôn thầm thì cầu xin 
cho mình đừng bị chết vì ‘cúm đè’, thấy ghê quá!

 Vòng quanh những điểm nóng của thế giới, mà điển 
hình là Ấn Độ, tôi thấy tình cảnh ở đó thật tang thương. Bầu 
trời luôn phủ đầy những đám mây khói, chúng dày đặc đến 

ĐỒ MẮC DỊCH
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nỗi che kín cả ánh nắng mặt trời. À thì ra sự xuất hiện của 
chúng là do nguời ta đang thiêu đốt xác của những nạn nhân 
bị chết vì dịch bệnh. Những đám mây khói ấy đen ngòm và 
tỏa ra một thứ mùi khen khét, chỉ thoáng ngửi thôi, ai nấy 
cũng đều có cảm nhận nó tựa như mùi của những miếng 
thịt quay quá lửa. Nói đúng ra thì những miếng thịt trong 
các hàng quán thường được đầu bếp tẩm ướp gia vị cẩn 
thận, trước khi đem quay bán cho thực khách; và nếu chẳng 
may có bị cháy sém, thì mùi của nó vẫn không làm ta khó 
chịu cho bằng khi ngửi phải mùi xác thịt con người đã bị 
trương sình, bị thối rữa, rồi sau đó đem nướng trong cái lò 
thiêu nghìn độ kia.

 Qua báo đài tôi có nghe thấy là đa phần người dân bên 
Ấn chết vì bị thiếu oxy. 

  Thiếu Oxy hả? Ủa sao kỳ vậy ta? Há chẳng phải Thượng 
Đế đã ưu ái biếu không cho con người một nguồn dưỡng khí 
khổng lồ, vô cùng tận là gì? Vậy thì cớ sao lại ra nông nỗi này...?!

 Ngẫm tới lui, tôi chợt nhớ tới một câu nói có ý ám chỉ, 
răn đời, dành cho mình và cho những kẻ thích thu gom, góp 
nhặt của cải vật chất trên đời, và nó được lan truyền rộng 
rãi trong dân gian: “Ngay cả hơi thở ta còn phải mượn của trời 
đất, thế thì trên đời này có cái gì là của ta, vật gì thuộc về ta?!”

 Và nếu như đã nói ở trên thì tại Ấn Độ, ai đã phá huỷ 
nguồn oxy mà Thượng Đế đã rộng tay ban phát dồi dào cho 
con người?! Câu trả lời còn đang bỏ ngỏ...

Xin tạm dừng nói chuyện về người đẹp gai góc cô rô na 
ấy, chỉ thầm cầu xin Mẹ Sao Biển cho anh em chúng con, 
những đứa con của Mẹ, đừng thèm và đừng quyến luyến với 
cô ấy mà thôi.

 Nhắc đến từ mắc dịch, ký ức về vùng đất Hòa Yên thuộc 
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giáo phận nha Trang chợt sống lại trong tôi, tuy đây không 
phải là nơi đã sinh ra tôi, nhưng lại là nơi đã dưỡng nuôi tôi 
khôn lớn thành người. Bởi vậy “Dù có đi bốn phương trời, lòng 
vẫn nhớ về... Hòa Yên”. Thỉnh thoảng có dịp họp lớp, tôi tra-
nh thủ tạt qua GX. Hòa Yên, nơi đã cho tôi nhiều kỷ niệm 
thời thơ ấu và để thăm lại những con đường, những con 
đường mà xưa kia đầy rẫy bước chân tôi. Những nguời quen 
cũ, những nguời bạn thuở còn cởi truồng tắm mưa, giầm 
mình duới suối. Gặp lại hôm nay có kẻ quên nguời nhớ, tôi 
không thể đổ lỗi cho ai đuợc, có chăng là trách ông trời đã 
để cho thời gian làm thay đổi và xóa nHòa tất cả.

  Sau ngày những đôi dép trường sơn giải phóng đất 
nước, trong đó có quê hương Hòa Yên của tôi. Sợ bom đạn, 
sợ tiếng súng, sợ những người miền ngoài, tôi theo gia đình 
giã từ Hòa Yên. Xa cách Hòa Yên gần 20 năm, tôi mới có dịp 
quay về. Mục đích chính là để mang hài cốt của người mẹ 
yêu dấu vào trong Đồng Nai, vì hầu hết những người thân 
yêu ruột thịt của mẹ đã vào cư ngụ trong này hết rồi. Tranh 
thủ chút ít thời gian hiếm hoi, tôi tìm đến nhà một người 
bạn cùng lớp Sao Biển, hy vọng là sẽ nhìn lại được dáng dấp 
bạn bè thân yêu năm nào. 

  Qua thằng em con bạn dì, tôi biết nguời bạn cùng lớp 
lúc này đang hành nghề buôn bán heo con. Vì đêm nay tôi 
phải rời khỏi Hòa Yên, nên mặc dù bên ngoài trời đang giữa 
ngọ, và nắng như đổ lửa, nhưng bằng mọi cách tôi phải đến 
được nhà nguời bạn, vì nếu bỏ lỡ dịp này thì chẳng biết đến 
bao giờ, và để cho cuộc tao ngộ này thêm phần ly kỳ, tôi làm 
bộ đóng giả vai một tay lái buôn đang tìm mua heo con. Với 
tôi thì tuy đã lâu không gặp nhưng trời cho bộ nhớ mình 
chưa đến nỗi sắp bỏ bán phế liệu, vì thế tôi mau chóng nhận 
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ra thằng bạn nhờ nốt ruồi đen tuyền, được trang trí ngay 
nhân trung trên khuôn mặt của cậu ấy.

 Sau một lúc giả vờ kỳ kèo trả giá, thấy tuồng diễn cũng 
đã khá dài, tôi quyết định hạ màn: 

  - Định ơi, Huy đây nè, không nhớ sao?
Thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng rồi Định ta cũng nhận ra 

tôi, tuy có vui vì gặp lại bạn bè sau bao năm xa cách, nhưng 
tôi thấy trên khuôn mặt của ông bạn lái heo lớp 1972 xứ 
Hòa Yên, vẫn còn vương vấn đôi chút bực mình, có lẽ vì bị 
phá giấc ngủ trưa, cộng thêm chút xui xẻo khi gặp phải tay 
mua heo thứ thiệt, kỳ kèo từng xu... từng xu... giữa trưa hè 
oi ả haaa.

Nhắc lại chuyện cũ mới thấy, ngay cả bạn bè cùng lớp, 
cùng trường, cùng xứ vẫn dễ dàng quên mất nhau, dù cho 
đã từng kề vai sát cánh bên nhau thuở còn tu học ở Sao 
Biển. Nhớ lại những ngày trong chủng viện lợi dụng những 
buổi tối chiếu phim, ít ai để ý đến sự vắng mặt của vài thành 
viên, còn rủ nhau đi ăn trộm dừa khô... Rồi vào những ngày 
nghỉ hè, rủ nhau đi đánh bi-a, sau đó cùng ngồi bên nhau ăn 
những túi chè thơm ngon béo ngậy và lạnh buốt. Những túi 
chè này thuờng được ngâm trong thùng xốp đựng đầy muối 
và đá cục để làm đông, bỏ túi chè đã thành kem đá ra ngoài, 
rửa qua lại vài lần cho bớt muối mặn bám ở bên ngoài. Đưa 
bịch chè lên miệng, dùng răng cắn nhẹ góc túi, khỏi phải 
nói thì những ai đã một lần được thưởng thức món chè bịch 
này, sẽ không bao giờ quên được hương vị của nó.

  Mãi đến tận bây giờ, thỉnh thoảng tôi cũng thấy có một 
vài nơi vẫn còn bày bán món giải khát mang đậm nét đặc 
sắc quê huơng nước Việt này. Tuy đã lâu không thuởng 
thức món khoái khẩu của thời thơ ấu, thời còn cắp sách đến 
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trường, nhưng ít nhiều nó đã cho tôi nhớ lại những kỷ niệm, 
nhớ đến những người bạn mà giờ đây chỉ còn là những hình 
bóng xa mờ trong ký ức. 

Thời gian thật phủ phàng! Than ôi! Chỉ mới xa nhau một 
thời gian mà đã không còn nhận ra nhau, cho dù trước kia 
đã thân nhau là thế. Nhưng cũng có những người thân quen 
ngày xửa ngày xưa, một số trong họ có thể đã không còn 
nhớ và đã quên tôi thật rồi!

Nhưng thôi hơi đâu mà để những chuyện vớ vẫn ấy làm 
ta thêm nặng bụng; người ta không thích mình hay giả bộ 
lơ lơ như chưa hề quen biết mình là việc của họ, nghĩ đơn 
giản thế này cho khỏe: người ta vui thì mình tìm đến, ngược 
bằng thì tháo lui vậy thôi.

Vùng đất Hòa Yên cũng là nơi có duyên, nơi hội tụ của 
một số anh em Sao Biển sau ngày binh biến, và ít nhiều 
trong anh em cũng đã có chút tình mến thuơng, lưu luyến 
với nơi này. Và cảnh quan thiên nhiên nơi đây cũng rất đẹp, 
khi mà tạo hóa đã ưu ái và ban tặng cho nó những đồi cát 
trắng trải dài, trải xa chừng như vô tận. Cát trắng ngần, cát 
chói chang, là những nét đặc trưng của miền thùy dương 
Cam Ranh, nơi có vịnh biển nổi tiếng, khiến cho nó trở 
thành cảng biển mơ ước cuả nhiều quốc gia trên thế giới. 
Thật vậy, đồi cát trông như một dải lụa trắng ngần, uốn 
lượn dưới ánh nắng ban mai, và trong buổi chiều tà, đồi cát 
tựa như một khối kim cương to lớn, phản chiếu muôn sắc 
màu lấp lánh, khiến cho những ai mới đặt chân đến đây lần 
đầu, khi được chứng kiến cảnh đẹp huyền ảo trên, đều có 
cảm tuởng như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy.

  Với ai tôi không nói, nhưng với tôi, khi nhìn thấy biển 
cát mênh mông kia, trong tôi lại dấy lên một nỗi buồn vô 
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tận, vì chính nơi đây, ngay trong lòng cát trắng này, nguời 
mẹ hiền yêu dấu của tôi, đã gửi gắm thân xác của mình sau 
cơn bạo bệnh. Đó là một trong những kỷ niệm buồn nhất 
của đời tôi.

Ngôi trường mang tên: trường tiểu học cộng đồng Hòa 
Yên, nơi đã dạy tôi biết ê a những mẫu tự đầu tiên, cho tôi 
chút vốn liếng kiến thức, để tôi tiếp tục chen chân vào ngôi 
trường Sao Biển. Và ngôi trường mà tôi nói ở đây, nó cũng 
chỉ là một ngôi trường bình thường như vô vàn ngôi trường 
khác, nếu không nhắc qua một vài kỷ niệm khó quên ở lứa 
tuổi học trò của tôi. Phải nói lứa tuổi học trò là lứa tuổi đẹp 
nhất trong một đời làm người, nó thật đơn sơ, tươi đẹp như 
nụ hoa vừa hé nở, chưa vướng nhơ chút bụi trần, tuy cũng 
có một vài con sâu làm xấu đi nồi canh giáo dục, khiến cho 
nhiều người mang nặng khái niệm: nhất quỉ nhì ma thứ ba 
học trò.

 Tôi quen những người bạn gái cùng lớp vì đơn giản là 
tôi thích họ, thích trao đổi bài vở, thích cùng chơi ô quan và 
thích ngồi tám chuyện với họ...thế thôi. Vậy mà có một số 
bạn trai bạn gái khác lại để ý và xem chuyện bọn tôi hay chơi 
đùa với nhau rồi ngồi gán ghép chúng tôi bồ bịch với nhau. 
Ban đầu thì tôi cứ mặc kệ, nhưng dần về sau tôi nhận thấy 
cô bạn gái của tôi bắt đầu e thẹn và không còn giữ đuợc nét 
hồn nhiên, cởi mở như cái thuở ban đầu nữa. Lắm khi tôi 
mang cho cô ấy quả ổi, sự chần chừ của cô ấy khiến tôi sốt 
ruột, buớc đến gần, tôi nắm đại tay cô ấy và đặt quả ổi thật 
nhanh lên bàn tay cô ấy rồi quay vội mặt đi nơi khác, mặc 
cho phía đằng sau có tiếng cười rúc rích của đám bạn cùng 
lớp và tiếng rủa trách của cô bạn gái: đồ mắc dịch.

 Tôi và cô bạn gái quen biết nhau là như thế. Giờ ngồi 
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ngẩm lại, tôi mới thấy được tình bạn khác giới trong lứa 
tuổi học trò nó hồn nhiên và trong sáng như tờ giấy trắng.

 Sau khi theo học hết năm đệ thất tại trường trung học 
tư thục Hòa Nghĩa (giáo xứ gốc của Ng Trọng Vinh SB71) 
đuợc thành lập do vị linh mục quản xứ, thì vào mùa hè đỏ 
lửa năm 1972, cậu ruột của tôi là Nguyễn Ngọc Điều SB67 
‘dụ’ tôi đi thi. Vâng đi thì đi, thế là tôi chuẩn bị khăn gói quả 
mướp trẩy lên kinh thành Nha Trang, so tài cùng sĩ tử bốn 
phương để kiếm cho mình một tấm vé trong ngôi trường 
tiểu chủng viện Sao Biển. Nhận đuợc kết quả thi đậu rồi mà 
trong tôi vẫn chưa có chút khái niệm gì về đời tu; và tôi cũng 
chẳng háo hức cũng như không lấy gì làm vui, vì lúc đó tôi 
đang sở hữu niềm vui với cô nàng Bắc kỳ nho nhỏ; nhỏ xíu 
mà dễ thương dễ sợ.

Tiếng ve sầu đã bớt ngân nga, bớt nức nở khiến người 
nghe cảm thấy buồn lòng hơn. Và trên cao kia, hàng cây 
phượng vỹ đã thưa thớt những cánh hoa, tuổi học trò có lẽ 
lúc này là buồn nhất, buồn vì sắp phải xa rời những tháng hè 
êm ả, chia tay với những trò chơi của tuổi thơ. 

  Không kịp nói lời chia tay với người bạn gái. Tôi ‘Đồ mắc 
dịch’ đã lên đường vào cách ly tại trung tâm Sao Biển. Và ‘đồ 
mắc dịch’ của em, giờ đã hết thời gian cách ly rồi, đã rời xa 
trung tâm cách ly Sao Biển rồi.

Thời gian trôi mau, thấm thoát đã nửa thế kỷ rồi, tuy 
không còn gặp thấy em, nhưng tôi nghĩ là trong con mắt 
của em, lúc nào tôi cũng vẫn là ‘đồ mắc dịch’. 

Hiện nay ‘Đồ mắc dịch’ của em vẫn còn đó, và hắn không 
bao giờ quên được một người ‘không mắc dịch’.

Biên Hòa ngày không nắng hưa boa théng sáo.
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ĐỘI QUÂN ‘TRUYỀN VIRUS’ 
KHẮP THẾ GIAN

1/- Thái Lan: Phát giác ca đầu tiên là 1 nữ du khách 
61 tuổi đến từ Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 13/1.

2/- Nhật Bản: Ca đầu tiên là 1 nam du khách 30 
tuổi đến từ Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 16/1.

3/- Hàn Quốc: Ca đầu tiên là 1 nữ du khách 35 
tuổi đến từ Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 20/1.

4/- Hoa Kỳ: Ca đầu tiên là 1 người đàn ông 30 
tuổi trở về tiểu bang Washington từ Vũ Hán. Công 
bố bệnh ngày 21/1.

5/- Đài Loan: Ca đầu tiên là 1 nữ doanh nhân 55 
tuổi trở về từ Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 21/1.

6/- Ma Cao: Ca đầu tiên là 1 người Vũ Hán đến 
Ma Cao đánh bạc. Công bố bệnh ngày 21/1.

7/- Hồng Kông: Ca đầu tiên là 1 người đàn ông 
Trung Quốc đến Hồng Kông bằng tàu cao tốc qua 
ngõ Thâm Quyến. Công bố bệnh ngày 22/1.

8/- Singapore: Ca đầu tiên là 1 du khách Vũ Hán 
66 tuổi. Công bố bệnh ngày 23/1.
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9/- Việt Nam: Ca đầu tiên là 1 du khách Vũ Hán 
(thăm con trai & người con này cũng bị lây). Công bố 
bệnh ngày 23/1.

10/- Pháp: Ca đầu tiên là 1 người Pháp gốc Hoa về 
từ Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 24/1.

11/- Nepal: Ca đầu tiên là 1 du học sinh trở về từ 
Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 24/1.

12/- Australia: Ca đầu tiên là 1 người đàn ông 
Trung Quốc khoảng 50 tuổi, đến Australia theo 
chuyến bay Quảng Châu - Vũ Hán - Melbourne. 
Công bố bệnh ngày 25/1.

13/- Canada: Ca đầu tiên là 1 người đàn ông 
khoảng 50 tuổi, trở về từ Vũ Hán. Công bố bệnh 
ngày 25/1.

14/- Malaysia: 4 ca đầu tiên (cùng 1 gia đình) là 
du khách đến từ Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 25/1.

15/- Campuchia: Ca đầu tiên là 1 người đàn ông 
Trung Quốc đến từ Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 
27/1.

16/- Đức: Ca đầu tiên là 1 người Đức có họp chung 
với 1 người đến từ Thượng Hải. Trước khi cô này 
sang Đức họp có tiếp xúc gia đình đến từ Vũ Hán. 
Công bố bệnh ngày 27/1.

17/- Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất: Ca 
đầu tiên là 1 gia đình du khách 4 người đến từ Vũ 
Hán. Công bố bệnh ngày 29/1.

18/- Phần Lan: Ca đầu tiên là 1 nữ du khách Trung 
Quốc 32 tuổi. Công bố bệnh ngày 30/1.

19/- Ấn Độ: Ca đầu tiên là 1 du học sinh trở về từ 
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Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 30/1.
20/- Philippines: Ca đầu tiên là 1 nữ du khách 38 

tuổi đến từ Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 30/1.
21/- Italia: Ca đầu tiên là đôi vợ chồng du khách 

đến từ Vũ Hán. Vợ 65 tuổi, đã từng giảng dạy Văn tại 
Đại học Sư phạm Trung ương Trung + đặt ở Vũ Hán. 
Chồng 66 tuổi, kỹ sư hóa sinh cao cấp trước khi nghỉ 
hưu. Công bố bệnh ngày 31/1.

22/- Thụy Điển: Ca đầu tiên là 1 phụ nữ trở về từ 
Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 31/1.

23/- Bỉ: Ca đầu tiên là 1 trong 9 người Bỉ sơ tán 
khỏi Vũ Hán. Công bố bệnh ngày 4/2.

24/- SriLanca: Ca đầu tiên là 1 phụ nữ 43 tuổi đến 
từ tỉnh Hồ Bắc. Công bố bệnh ngày 27/1.

25/- Nga: 2 ca đầu tiên là 2 người mang quốc tịch 
Trung Quốc. Công bố bệnh ngày 31/1.

Và cứ thế virus lan truyền đi khắp nơi, nhanh nhất 
theo đường hàng không. Trong 25 trường hợp kể trên 
thì 23 trường hợp có xuất hiện chữ Vũ Hán.

Cho đến giờ phút này, bệnh nhân đầu tiên (chưa 
xác định là ZERO hay không) được phát giác ở Vũ 
Hán là ngày 17/11/2019.W

lTheo NTDVN
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CHÚT HOÀI NIỆM VỀ 
THỂ THAO HỌC ĐƯỜNG

lThế Hy SB71

Nhân dịp có loạt bài tường thuật Thế vận hội Đông 
Kinh trên Facebook, một số bạn trẻ hỏi thăm, “chú” 

chơi môn gì mà viết bài tường thuật thể thao rành rẽ đủ 
thể loại vậy? Cũng là cơ hội để nhớ lại...

Đúng nửa thế kỷ trước, tôi vác cái vali vào tiểu 
chủng viện Sao Biển, trái banh bóng rổ, bóng chuyền, 
vợt bóng bàn, vũ cầu là những hình ảnh khá xa lạ, và 
đối với tôi, nó là môn chơi thuộc loại quý tộc. Tôi chỉ 
biết loại banh đá lên đá xuống.

Vào viện, cùng ăn cùng ở cùng học cùng chơi với 
62 thằng; chưa kể một đống đàn anh lớp trên. Chèn 
đét ơi, tụi nó cũng bằng mình thôi sao mà cái gì 
cũng hay! Thấy chúng bạn thảy trái banh bóng rổ 
lọt vào cái khung tròn gắn ở tấm bảng trên cao, hay 
cầm trái bóng chuyền tung lên “sẹc vít” nhìn đã làm 
sao. Rồi từ từ, tụi nó dạy mình chơi, đàn anh sát lớp 
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trên cũng rộng rãi truyền nghề. Qui định của các 
cha giáo, giờ học là học, giờ chơi là chơi; không có 
cái vụ giờ chơi mà ôm cuốn thánh kinh đi lòng vòng 
trên hành lang biểu diễn. Tên nào không kiếm món 
rèn luyện thành “lực sĩ”, coi chừng cuối năm lọt vào 
danh sách “dzìa quê”.

Không thể thao thì học nhạc.
Tôi lúc đó ốm yếu như con ma, cái gì cũng dở nên 

thuộc loại, chỗ nào thiếu người được điền vô chỗ 
đó. Mà sân chơi hồi đó kinh hoàng lắm, sân đá banh 
đầy gai cứ chân không mà chạy, sân bóng rổ té một 
cái là đầu gối rướm máu, sân bóng chuyền cát sỏi 
lẫn lộn mỗi lần nhảy lên nhảy xuống đau thấu bàn 
chân; vũ cầu thì chỉ cần sợi dây giăng ngang hai cây 
dương hoặc cây dừa là đánh với gió biển; bóng bàn 
1 bàn bốn đứa chơi, mạnh banh thằng nào thằng đó 

Đá banh niên khóa 1964-65. Ảnh: T.L.
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vụt. Năm 73 hay 74, các cha còn mời các võ sư trong 
thành phố đến dạy Vovinam và Taekwondo; hồi đó 
gọi Thái cực đạo nên bây giờ có em tưởng tôi lầm với 
thái cực quyền.

Tụi tôi cũng có thần tượng trên sân cỏ; đó là cha 
Phong (sau này là Đức ông Phong, giám đốc chủng 
viện Sao Biển đã qua đời) hay nhạc sĩ Đỗ Vi Hạ là 
một trung vệ hay tiền vệ tôi không nhớ rõ nhưng đá 
banh rất hay (hậu vệ-BTV). Trận đấu nào mà có cha 
Phong thì coi sướng lắm, cha lừa banh qua hàng hậu 
vệ địch chẳng khác gì Pele giữa những tiếng reo hò… 
Đội túc cầu Sao Biển mạnh đến nỗi các trường trung 
học thường đá không lại nên đôi lúc mời luôn lính 
trường Hạ sĩ quan ra sân, có lần bị thua (không nhớ 

Bóng rổ một thời chật vật đấu với Dòng Giuse, thua đứt La-
san. Trường Tàu Khải Minh càng không có cửa. Ảnh: T.L.
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bên nào thua) cha Ban tuyên úy, nghịch thảy một trái 
lựu đạn khói làm trận đấu gián đoạn, mấy sœur mini 
Trinh Vương đến cổ võ cho các “cha” tương lai chạy 
trối chết.

75 đổi đời, trường mất, mất luôn những cái sân 
gai, sân sỏi, sân xi măng cùng những trái dừa khô rơi 
rụng mà tụi tôi hay dùng làm trái banh đá khi không 
được vào sân.

Vào Thủ Đức, may mắn học tiếp ở Lasan Mos-
sard, môi trường cũng không khác gì chủng viện; 
đầy đủ sân chơi, có phần đẹp và sang hơn. Tôi còn 
nhớ những trận banh bóng rổ có anh Mai Văn Chinh, 
người vừa mới mất, dáng nhỏ nhưng nhanh như cắt 
thảy bóng thật đẹp; nhớ dáng frère Hà râu ria như tài 
tử tung banh vào rổ từ vòng ngoài điệu nghệ không 
khác gì tuyển thủ chuyên nghiệp; nhớ những lần vác 
vợt bóng bàn vào Đệ tử viện chơi với Minh ốm, thỉnh 
thoảng được tiếp chiêu với lối đánh nho nhã như 
dáng người của frère An, thâm trầm uy lực của frère 
Bá và những cú rờ ve mạnh mẽ của frère Hồng.

Nhắc tới frère Hồng, một võ sĩ ưu tú thì chẳng 
thể nào quên giai thoại sau 10 năm tù đày, frère ra 
làm huấn luyện viên cho đoàn nhu đạo thành phố và 
sau đó được dẫn đoàn đi thi đấu nước ngoài. Lần du 
đấu thứ 2 bên Úc, frère ở lại, trở thành LM. Michael 
Phạm Quang Hồng khá nổi tiếng về những bài giảng 
thuyết duyên dáng sau này.

Cũng nhờ môi trường như vậy mà tôi chơi không 
tệ các môn đá banh, bóng bàn, vũ cầu, bóng chuyền, 
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bóng rổ và đặc biệt là tinh thần thể thao đươc hun 
đúc cho tới bây giờ. Qua Nhật còn được tiếp thu môn 
softball, bóng chày nhờ tham gia đội bóng công ty 
và đội tuyển bóng mềm đầu tiên trên đất Nhật có cái 
tên Sài Gòn.

Nhìn vận động viên trẻ các quốc gia đặc biệt là 
Nhật lấy huy chương, mới thấy sự giáo dục thể thao 
trong học đường của họ quan trọng đến chừng nào. 
Hầu như tất cả các em đều tham gia các câu lạc bộ 
thể thao từ bé; ở sân chơi rộng rãi này, tài năng được 
phát hiện và được đưa vào các lò luyện tài năng 
quốc gia.

Các bài phóng sự Olympic đã hình thành trong 
bối cảnh đầy kỷ niệm như thế.W

Không chơi thể thao thì học nhạc. Ảnh: T.L.
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THỨC ĂN MÀ CHÚA GIÊSU 
THƯỜNG ĂN NHẤT

Đọc sách What Would Jesus Eat?

lKhởi Thức SB67 dịch

Don Colbert, tác giả cuốn What Would Jesus Eat, 
cho biết: “Khi tôi lên thiên đường, một trong 

một trăm câu hỏi đầu tiên của tôi là tôi sẽ hỏi Chúa 
rằng Manna trông như thế nào và có mùi vị như 
thế nào? Nếu có thể, tôi thậm chí sẽ xin cho được 
một mẫu! Manna là một trong những loại thực 
phẩm bí ẩn mà tôi muốn đưa vào phân tích y học 

và khoa học. Nhưng tôi không 
nghi ngờ gì rằng manna chính 
là món mà Kinh thánh đã nói: 
bánh từ trời.”

Khi Môisen dẫn dân Israel ra 
khỏi Ai Cập để đi đến Canaan, 
vùng đất được Đức Chúa Trời 
hứa ban cho họ, họ gặp phải 
khó khăn vô cùng ở Bán đảo 
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Sinai. Đây là vùng đất nguy hiểm cho đến tận ngày 
nay. Một khu vực gồm những cồn cát, cao nguyên đá 
vôi cao và núi đá granit, một số trong số đó có độ cao 
khoảng 2.500m so với mực nước biển. Khu vực này 
là một sa mạc hoang vu, với rất ít nguồn nước. Đó 
là một vùng đất trái cây, rau quả hoặc ngũ cốc mọc 
không nổi.

Thực phẩm được cung cấp một cách siêu nhiên 
cho người dân dưới dạng manna. Trong bốn mươi 
năm, manna là lương thực chính của dân Israel.

Đức Chúa Trời phán với Môisen: “Này, ta sẽ làm 
mưa cho bánh từ trời xuống cho ngươi. Và dân chúng 
sẽ ra ngoài và thu thập một hạn ngạch nhất định mỗi 
ngày ”(Xh 16: 4). Số lượng chính xác về hạn ngạch 
thu lượm được tính dưới dạng omer (רמע)[*].

Một phần bán đảo Sinai hiện đang được khai thác du lịch. Tình 
hình bất ổn tại Ai Cập khiến nơi này thưa khách. Ảnh: T.L.
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Sau đó, Môisen nói với dân chúng rằng họ phải
nhớ rằng nhớ lại tất cả con đường mà ĐỨC 
CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đã dẫn anh 
(em) đi suốt bốn mươi năm nay trong sa mạc, 
để bắt anh (em) phải cùng cực; như vậy Người 
thử thách anh (em) cho biết lòng dạ anh (em), 
xem anh (em) có giữ các mệnh lệnh của Người 
hay không. Người đã bắt anh (em) phải cùng cực, 
phải đói, rồi đã cho anh (em) ăn manna là của 
ăn anh (em) chưa từng biết và cha ông anh (em) 
cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh (em) 
nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm 
bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng ĐỨC 
CHÚA phán ra. (Đnl 8: 2–3)

Manna là một loại thực phẩm không được biết 
đến đối với người Israel. Trên thực tế, manna đã trở 
thành tên của chất này bởi vì khi dân Israel lần đầu 
tiên nhìn thấy nó, họ đã nói: “Thứ gì vậy?” Ngữ “Thứ 
gì vậy?” trong tiếng Do Thái là manna. Manna đối với 
họ giống như những hạt rau ngò nhỏ, tròn, mịn như 
sương. Đó là màu của nhựa bdellium - một màu trắng 
pha lê. Người ta có thể nấu nó như ngũ cốc - nghiền 
nó trên cối xay hoặc giã trong cối, rồi nấu trong chảo 
hoặc làm bánh. Nó có hương vị của “bánh bột chiên” 
hoặc “bánh xốp tẩm mật ong” (Ds 11: 8; Xh 16:31).

Khi sương rơi trên trại trong đêm, manna xuất 

[*] (Chú thích của người dịch ) Tiêu chuẩn truyền thống của người Do Thái, 
omer tương đương với trọng lượng của 43,2 quả trứng hoặc là bằng 1/10 
ephah, vị chi là khoảng  1,56 đến 1,77kg. Theo https://en.wikipedia.org/wiki/
Omer_(unit).
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hiện và mặt đất phủ đầy nó vào mỗi buổi sáng. Nó 
được cung cấp với số lượng đủ để mỗi người có thể 
thu thập một omer trong số đó. Bất kỳ manna nào 
còn lại trên mặt đất đều tan chảy trong sức nóng của 
mặt trời sa mạc.

Manna có một phẩm chất thú vị. Nó phải được 
thu thập hàng ngày và không được cất giữ qua đêm, 
ngoại trừ vào đêm trước ngày Sabát. Vào ngày thứ 
sáu, dân chúng phải thu thập hai omers manna; 
Chúa dường như đã cung cấp một phần gấp đôi. Vào 
bất kỳ ngày nào khác, manna được cất giữ qua đêm 
sẽ bị sâu và bốc mùi - nhưng 
không phải vào ngày Sabát. 
Chắc chắn đó là một trong 
những phép lạ liên quan đến 
thực phẩm vĩ đại nhất mọi thời 
đại! (Xem Xh 16: 15–36.)

Khi Chúa Giêsu dạy các 
môn đồ của Ngài cầu nguyện, 
“Xin Cha cho chúng con hôm 
nay bánh hàng ngày,” Ngài 
dường như đang đề cập trực 
tiếp đến việc cung cấp manna 
(Mt 6:11). Những chiếc bánh 
mì vào thời Chúa Giêsu là những chiếc bánh mì làm 
từ ngũ cốc thô, có màu sẫm hơn và nặng hơn những 
chiếc bánh mì mà chúng ta có ngày nay. Vì chúng 
được làm bằng ngũ cốc nguyên hạt, bao gồm cả cám 
và mầm lúa mì, chúng có hàm lượng dầu không bão 

Những chiếc 
bánh mì vào 
thời Chúa Giêsu 
là những chiếc 
bánh mì làm từ 
ngũ cốc thô, có 
màu sẫm hơn 
và nặng hơn 
những chiếc 
bánh mì mà 
chúng ta có 
ngày nay. 
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hòa đa (polyunsaturated) tự nhiên cao hơn nhiều. 
Giống như manna sẽ bị sâu và có mùi chỉ sau một 
đêm, vì vậy bánh mì nguyên hạt vào thời Chúa Giê-
su, với hàm lượng dầu tự nhiên cao, có khả năng bị 
ôi và mốc nếu không được dùng hàng ngày. Ăn một 

Dân Do Thái được cấp hạn ngạch lượm manna mỗi ngày. Tranh: 
James Tissot, c. 1896-1902. Ảnh: T.L.
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ổ bánh mì nguyên hạt mới nướng mỗi ngày là một 
cách sống lành mạnh! 

Trong bốn mươi năm, manna là thành phần chính 
trong chế độ ăn uống của người Israel. Nó hẳn phải 
rất bổ dưỡng mới có thể duy trì được nhiều người 
trong khoảng thời gian đó. Nó phải có sự cân bằng 
chính xác của protein, bột đường (carbohydrate), 
chất béo, vitamin và khoáng chất. Lời hứa của Đức 
Chúa Trời với dân chúng là “Ta sẽ không gây ra bệnh 
tật nào cho các người như ta đã gây ra cho người Ai 
Cập” (Xh 15:26). Sự cung cấp của Đức Chúa là để 
thực hiện lời hứa đó là thông qua manna.

Trong cuộc hành trình của dân Israel qua vùng 
hoang vu cằn cỗi đó, dân chúng phải khao khát biết 
bao việc Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa với họ — 
một lời hứa về “miền đất có lúa mì, lúa mạch, cây 
nho, cây vả, cây lựu, miền đất có cây ôliu để ép dầu 
và có mật ong, miền đất ở đó anh (em) sẽ ăn bánh mà 
không bị hạn chế, ở đó anh (em) sẽ không thiếu thốn 
gì” (Đnl 8: 8–9).

Chúa Giêsu biết ý nghĩa của việc sống trong đồng 
vắng, chẳng hạn như nơi mà dân Israel đi qua. Trong 
Matthêu 4, chúng ta đọc rằng Chúa Giêsu được 
Thánh Linh dẫn vào một vùng đồng vắng để bị ma 
quỷ cám dỗ. Ngài vẫn ở trong vùng hoang vu đó - 
một vùng không có người ở, hoang vắng, hiu quạnh 
- trong bốn mươi ngày bốn mươi đêm, nhịn ăn suốt 
thời gian. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng sau đó 
Ngài đói. (Xin xem Mt 4: 1–2.)
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Trong thời gian Ngài ở trong đồng vắng, Chúa 
Giêsu đã có ba lần gặp gỡ chính với Satan, mỗi lần 
Satan đến gặp Ngài với một sự cám dỗ. Cám dỗ 
đầu tiên là thế này: “Nếu Ngài là Con Đức Chúa 
Trời, hãy truyền lệnh rằng những viên đá này trở 
thành bánh.” Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép rằng:“ 
Con người không sống chỉ bởi bánh, nhưng còn 
bởi mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời ” (Mt 
4: 3–4).

Bấy giờ, Chúa Giêsu đã ăn chay, và Ngài cực kỳ 
đói. Không có gì ngạc nhiên khi Satan sẽ đến cám dỗ 
Chúa Giêsu bằng thức ăn mà Ngài thèm muốn nhất 
để làm dịu cơn đói của Ngài, thức ăn chủ yếu nhất 
trong chế độ ăn uống của Ngài: bánh mì.

Lời tuyên bố của Chúa Giêsu với Satan là câu trích 
dẫn trực tiếp của Sách Đệ nhị luật 8: 3, câu trong đó 
Môisen nhắc nhở dân Israel tại sao Đức Chúa Trời 
ban manna cho họ. Sự cám dỗ của Satan nhằm vào 
nhu cầu thể chất tức thời nhất của Chúa Giêsu, nhu 
cầu về thức ăn để Ngài tồn tại. Nhưng câu trả lời của 
Chúa Giêsu giải quyết vấn đề cơ bản nhất của các 
câu hỏi thiêng liêng: Ngài sẽ chọn sống theo những 
thúc đẩy và nhu cầu tự nhiên của Ngài, hay Ngài sẽ 
sống theo các nguyên tắc thiêng liêng?

Bánh mì và vua David
Vị vua vĩ đại nhất của Israel, Vua David, thường 

xuyên ăn bánh. Trên thực tế, nhiều đề cập trực tiếp 
đến bánh mì và ngũ cốc nguyên hạt trong cuộc đời 
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của Vua David hơn là về cuộc đời của bất kỳ người 
nào khác trong Kinh thánh.

Khi David mới chỉ là một cậu bé, ông được cha 
mình, Jesse, bảo phải mang một giạ (35l) bắp khô 
và mười ổ bánh mì đến trại của anh em của ông. 
Những nguồn cung cấp lương thực này là để nuôi 
sống những người anh em của ông, những người 
trong quân đội của Saul, đóng trại ở Thung lũng Elah 
đối diện với quân đội của người Philistines, do một 
người khổng lồ tên là Goliath chỉ huy. 

Bắp thời Kinh Thánh không giống như bắp mà 
chúng ta biết ở Hoa Kỳ ngày nay. Bắp ngày nay có 
nguồn gốc từ Bắc Mỹ, nơi nó đã được người da đỏ 
bản địa Mỹ trồng hơn ba nghìn năm. Tuy nhiên, bắp 
trong Kinh thánh đề cập đến các loại ngũ cốc hoặc 
hạt khác nhau. Ngay cả ở nước Anh cổ đại, thuật ngữ 
bắp dùng để chỉ lúa mì, và ở Scotland và Ireland, 
dùng để chỉ yến mạch. Trong trường hợp David lấy 
bắp cho anh em mình, hạt được đề cập có thể là hạt 
lúa mì khô có thể nghiền trực tiếp.

Trước khi David lên làm vua, ông đã trải qua một 
thập kỷ trong cuộc đời mình, trong đó ông chủ yếu 
chạy trốn Vua Saul, kẻ muốn giết ông. David và quân 
của ông đã làm việc để tự hỗ trợ mình bằng cách cung 
cấp an ninh cho những người nông dân chăn thả gia 
súc ở những khu vực gần nơi David và quân của ông 
ẩn náu trong các hang động và hẻm núi hẹp. Nabal 
là một người được David bảo hộ. Trong 1 Samuel 25, 
David đã phái mười người của ông đến Nabal để yêu 
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cầu trả lương thực cho các dịch vụ an ninh mà ông 
và quân của ông đã cung cấp. Nhưng Nabal từ chối.

Khi vợ của Nabal, Abigail, nghe được lời từ chối 
của chồng, bà ấy đã tự mình trả tiền thực phẩm cho 
David. Trong số những thứ dự trữ có hai trăm ổ bánh 
mì, hai chai rượu, năm con cừu, năm giạ bắp khô, 
một trăm chùm nho khô, và hai chiếc bánh trái vả. 
(Xin xem 1 Samuel 25:18.) Đức Chúa Trời, qua sự 
phục vụ của Abigail, đã cung cấp bánh cho David.

Cuối đời, David rời Giêrusalem sau khi con trai 
ông là Ápsalôm làm một cuộc đảo chính để lật đổ 
ông. Ông và quân trung thành với ông đi đến khu 
vực bên kia sông Jordan từ Giêricô. Những người 
bản địa ở vùng đó đã mang đến cho David những 
thứ này: “giường và bồn, bình đất và lúa mì, lúa 
mạch và bột mì, ngũ cốc và đậu khô, đậu lăng và hạt 
khô, mật ong và sữa đông, cừu và pho mát của đàn 
gia súc...  Vì ông nói: ‘Dân chúng đói khát, mòn mỏi 
trong đồng vắng’ ”(2 Samuel 17: 28–29).

Trong Thánh Vịnh 37:25, David viết, “Tôi không 
thấy người công chính bị bỏ rơi, cũng không thấy con 
cháu của người ấy ăn xin bánh.” David biết điều này 
là từ kinh nghiệm cá nhân của mình.

Mối quan hệ của Chúa Giêsu với bánh mì
Bánh đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời 

và lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Nhưng một ổ bánh 
mì vào thời Chúa Giêsu không phải là ổ bánh mì mà 
chúng ta tìm thấy trong các cửa hàng tạp hóa ngày 
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nay. Bánh mì được nướng trên những tảng đá lớn, 
phẳng, bột được cán dẹp và nặn tròn tạo thành hình 
tròn dẹt, lớn. (Đôi khi có thể thấy cách làm tương 
tự như nhào bột trong các nhà hàng pizza Ý truyền 
thống.) Kết quả là ổ bánh lớn hơn bánh kếp nhưng 
mỏng như bánh tráng. Bánh mì pita ngày nay là một 
phiên bản hiện đại của những ổ bánh mì này. Mỗi 
người ăn một đến ba ổ bánh mì trong mỗi bữa ăn.1

Chúa Giêsu nói đến bánh trong một số lời dạy của 
Ngài. Dưới đây là một số ví dụ:

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ 
gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, 
ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có 
người nào trong anh em, khi con mình xin cái 
bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, 
mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là 
những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những 
của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự 
trên trời, lại không ban những của tốt lành cho 
những kẻ kêu xin Người sao?” (Mt 7: 7-11)

Chúa Giêsu chắc chắn coi bánh như một món quà tốt.
“Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn 
man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh 
này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải 
chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn 
bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi 
sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian 
được sống”. (Ga 6: 48–51)

1. Joan Nathan, The Foods of Israel Today (New York: Random House, 2001).
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Chúa Giêsu biết rằng bánh mì là lương thực chính 
của đời sống vật chất của con người; theo cách tương 
tự, chỉ những ai chấp nhận Chúa Giêsu làm của lễ 
chuộc tội và ăn Bánh Hằng Sống mới được hưởng sự 
sống thiêng liêng vĩnh cửu.

Chúa Giêsu và Lễ Bánh không men
Trong một số trường hợp, Chúa Giêsu đã cử hành 

Lễ Vượt Qua với các môn đồ của Ngài. Lễ này được 
đánh dấu bằng việc ăn thịt cừu, rau thơm đắng và 
bánh mì không men.

Bánh mì không men chỉ đơn giản là bánh mì được 
làm không có men. Men, hoặc bột nổi, làm cho bột 
nhào phồng lên. Kết quả cuối cùng là khối lượng lớn 
hơn mà không có trọng lượng lớn hơn.

Lễ Vượt Qua bắt nguồn từ khi dân Israel chuẩn bị 
rời Ai Cập. Mệnh lệnh của Đức Chúa Trời qua Môisen 
là dân chúng nên chuẩn bị một con cừu đực, một con 
đực một tuổi không tỳ vết và nướng nó trên lửa để ăn 
hết trong một đêm. Mỗi hộ gia đình sẽ tiêu thụ một 
con chiên, một con cừu hoặc một con dê - các hộ gia 
đình nhỏ được phép liên kết với nhau để ăn cho hết 
toàn bộ thịt cừu nướng, bao gồm cả đầu và ruột của 
nó. Thịt cừu được ăn với bánh mì không men và rau 
thơm đắng. Người ta ăn khi đi dép ở chân, thắt lưng 
và cầm cây gậy trên tay; nói cách khác, bữa ăn phải 
được ăn một cách vội vàng, ăn như thể họ sẵn sàng 
dọn đi ngay sau đó. (Xem Xh 12.) Máu từ con cừu bị 
giết phải được dùng với cành cây kinh giới bôi lên 
các cột cửa và dây vải trên lối vào của họ để khi Thần 
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Cái chết đi qua Ai Cập vào đêm đó, các hộ gia đình 
của họ sẽ được “vượt qua”, và họ sẽ không bị mất 
đứa con đầu lòng của họ. Thật vậy, đó là những gì đã 
xảy ra. Pharaoh, đau buồn trước cái chết của con trai 
đầu lòng của mình, gần như đã trục xuất dân Israel 
khỏi lãnh thổ sau nhiều năm kiên quyết không chịu 
để họ đi.2

Dân Israel mang theo những mẻ bột không men 
khi rời Ai Cập, “cuốn bột đã nhào trong thùng vào 
áo choàng, rồi vác lên vai.” (Xh 12:34). Lương thực 
của họ khi đến và đi qua Biển Đỏ bao gồm bánh mì 
không men nướng từ những mẻ bột này.

Môisen cũng hướng dẫn dân chúng rằng họ phải 
giữ một bữa tiệc bảy ngày hàng năm để tưởng nhớ 
cái đêm mà họ được giải cứu khỏi Ai Cập. Trên thực 
tế, tên đầu tiên của Lễ Vượt Qua là Lễ Bánh không 
men (Xh 12:17). Dân Israel phải ăn bánh không men 
trong bảy ngày như một phần của dịp lễ này, và 
trong những ngày đó, họ phải thánh thiện và không 
được làm việc xác. Môisen nói rằng khi con cái họ hỏi 
tại sao họ giữ lễ này, thì dân chúng giải thích, “Đó là 
của lễ Vượt qua của CHÚA, Đấng đã vượt qua nhà 
của con cái Israel ở Ai Cập khi Ngài đánh người Ai 
Cập và giải cứu các hộ gia đình chúng ta. ”(Xh 12:27).

Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly
Vào đêm mà Chúa Giêsu bị Giuđa phản bội, Ngài 

và các môn đồ của Ngài cùng nhau ăn bữa tối cuối 

2. Có thể tham khảo sâu hơn trong William Coleman, Today’s Handbook of 
Bible Times and Customs (Minneapolis, Minn., 1984).
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cùng. Chúng ta đọc trong thư của sứ đồ Phaolô gửi 
cho tín đồ Côrintô về đêm này:

Điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa, tôi xin 
truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm 
lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Anh 
em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy, bị nộp vì anh em; 
anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến 
Thầy”. Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: 
“Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ 
ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi 
uống, anh em hãy làm như Thầy 
vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy”. 
(1 Cr 11: 23–25)

Bữa ăn mà Chúa Giêsu và 
các môn đồ của Ngài cùng 
dùng bữa là bữa ăn cuối cùng 
với bánh men trước Lễ Vượt 
Qua. Chúa Giêsu đã chết vào 
ngày đầu tiên của Lễ Vượt Qua, 
làm tròn ý nghĩa của tấm bánh 
bị bẻ ra (thân thể tan nát của 
Ngài), con chiên bị giết (Chiên 
Con Ngài bị giết từ khi sáng thế), và các loại rau đắng 
(cay đắng liên quan đến cái chết của Ngài, cũng như 
việc dâng giấm đắng khi Ngài ở trên thập giá). Đêm 
này trước bữa ăn Lễ Vượt Qua là đêm mà tất cả men 
đã được dọn ra khỏi nhà. Tất cả đồ dùng đều được cọ 
rửa sạch sẽ, tất cả các chất tạo men đều bị loại bỏ, và 
ngay cả sàn nhà, tường và vải của một ngôi nhà cũng 

Bữa ăn mà 
Chúa Giêsu và 
các môn đồ của 
Ngài cùng dùng 
bữa là bữa ăn 
cuối cùng với 
bánh men trước 
Lễ Vượt Qua. 
Chúa Giêsu đã 
chết vào ngày 
đầu tiên của Lễ 
Vượt Qua
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được rửa sạch. Tương tự như vậy, việc rửa chân cho 
các môn đồ diễn ra sau khi bữa ăn tối kết thúc - đó là 
một biểu tượng cho thấy Chúa Giêsu đang tẩy rửa các 
môn đồ của Ngài triệt để khỏi mọi điều ác đang rình 
rập. Mặc dù họ không nhận ra điều đó vào thời điểm 
đó, nhưng việc Chúa Giêsu rửa chân cho họ là một 
dấu hiệu cho thấy chỉ một mình Ngài sẽ bị đóng đinh 
vào ngày hôm sau - mạng sống của những người cộng 
sự thân thiết của Ngài sẽ được tha để họ có thể tiến tới 
sự viên mãn của chức thánh mà Chúa đã dành cho họ.

Trong Kinh Thánh, men được nói đến theo cả hai 
cách tốt và xấu. Chúa Giêsu nói về sự dạy dỗ của 
người Pharisêu và người Sađốc, “Anh em phải cẩn 
thận, phải coi chừng men Pharisêu và Xađốc.” (Mt 
16: 5). Tuy nhiên, vào một dịp khác, Chúa Giêsu nói, 
“Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia 
lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy 
men.” (Mt 13:33). Chúa Giêsu không có bất cứ điều 
gì chống lại bánh mì có men! Hầu hết bánh mì mà 
Ngài ăn đều có men.

Chúa Giêsu xuống biển sau khi Ngài Phục sinh
Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài cùng với các 

môn đồ của Ngài đến Biển Galilê để dùng bữa sáng 
gồm cá và bánh mì. (Xin xem Ga 21: 9–12).

Chúa Giêsu và hạt thô
Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài đã ăn ngũ 

cốc ở trạng thái thô, như được ghi lại trong Luca 6: 
1: “Vào ngày sabát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh 
đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn.” 
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Để làm điều này là hoàn toàn hợp pháp - vào thời 
Kinh thánh, mọi người được phép mót hoặc hái tự do 
hạt lúa còn sót lại trên cánh đồng sau khi thu hoạch. 
Những hạt này có thể vẫn còn xanh, hoặc chúng có 
thể đã chín sau khi thu hoạch. Xoa hạt bằng tay của 
họ đã loại bỏ lớp vỏ trấu bên ngoài, nhưng cám và 
mầm lúa mì vẫn còn.

Lúa mì và lúa mạch
Hai loại ngũ cốc quan trọng nhất được sử dụng 

trong Cựu Ước là lúa mạch và lúa mì. Lúa mì thực 
sự được đề cập đến năm mươi mốt lần trong Kinh 
thánh. Vụ thu hoạch lúa mì được đề cập trong Sáng 
thế ký 30:14, và vụ thu hoạch lúa mạch được đề cập 
trong Rút 1:22.

Lúa mì được coi là cây gậy của sự sống và là vua 
của các loại ngũ cốc. Nó được sử dụng như một thước 
đo của sự giàu có. Lúa mạch, loại ngũ cốc rẻ hơn và 
phong phú hơn, được sử dụng bởi tầng lớp nghèo 
hơn.

Một gia đình làm bánh mì được coi là một gia đình 
khá giả. Vào thời Chúa Giêsu, lúa mì có giá trị gấp 
ba lần lúa mạch. Điều đó dường như cũng đúng bảy 
mươi năm sau khi thánh Gioan viết trong sách Khải 
Huyền: “Tôi nghe có tiếng như tiếng ở giữa bốn sinh 
vật ấy nói: “Tôi nghe như có tiếng nói giữa bốn sinh 
vật: “Một đồng đênari một đấu lúa mì, một đồng 
đênari ba đấu lúa mạch, còn dầu và rượu, đừng làm 
hư hại”. (Khải huyền 6: 6).W
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lTom Dermody 

Giám mục Daniel R. Jenky của giáo phận Peoria, 
bang Illinois bay lên bầu trời trên một máy bay 

Đức cha Daniel R. Jenky đang ban phước lành khi trực thăng bay 
trên không giáo phân Peoria của ngài hôm 10/4/2020. Ảnh: T.L.

CẦU NGUYỆN TỪ TRÊN 
MÁY BAY TRỰC THĂNG
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trực thăng vào ngày Good Friday, 10/4/2020, để ban 
phép lành cho toàn thể giáo phận Peoria cũng như để 
cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi 
đại dịch siêu vi khuẩn coronavirus.

“Tôi hạnh phúc khi làm điều gì đó có thể mang lại 
nguồn an ủi đến cho mọi người, đặc biệt những giáo 
dân đang hoảng sợ cho những người thân của mình 
trong bệnh viện vào ngày Good Friday này,” Đức cha 
Jenky nói sau khi ngài đặt chân xuống gần Phi cảng 
quốc tế Gen. Wayne A. Downing tại Peoria.

“Loại bệnh này mang đến nỗi sợ hãi khủng khiếp 
cho người dân và quốc gia chúng ta,” vị giám mục 
nói tiếp, ngài đã mang khẩu trang trước khi bước lên 
chiếc trực thăng vận tải y tế vào lúc 1 giờ trưa cho 
một chuyến bay kéo dài 12 phút đến khu thương mại 
Peoria và quay về. “Và cầu nguyện, bất kỳ ai nói gì 
đi nữa, là điều có thể dời non chuyển núi. Tôi thực sự 
cảm thấy được chúc phúc khi cầu nguyện với và cho 
giáo phận hiện nay, và cho mọi người tại tiểu bang 
Illinois, cho đất nước chúng ta và thế giới.”

Việc cầu nguyện trên không trung được đề xuất 
lần đầu tiên vào giữa tuần bởi anh Tomas Wojtowicz, 
một phi công phục vụ cho ngành hàng không OSF – 
một chi nhánh của Công ty Chăm sóc y tế OSF, một 
hệ thống có trụ sở đặt tại Peoria nằm dưới quyền sở 
hữu và điều hành của các sœur Dòng Ba thánh Phan-
xi-cô. Khi các vị lãnh đạo OSF đã tiếp cận giáo phận 
Peoria và gợi ý việc một linh mục đáp máy bay để 
cầu nguyện xin ơn che chở chống lại COVID-19, họ 



[270] • TÂM TƯ SAO BIỂN 2021

đã đón nhận sự phúc đáp mau mắn từ Đức cha Jenky 
vì ngài mong muốn thực hiện công việc đó.

“OSF là một trong những cơ sở từ thiện Công giáo 
lớn nhất của chúng tôi,” Đức cha Jenky đã nói đến hệ 
thống bao gồm 14 bệnh viện và sử dụng hơn 23.000 
nhân viên. “Bất cứ điều gì các sœur yêu cầu tôi, tôi cố 
gắng làm ngay.”

Ngoài Đức cha Jenky trên trực thăng của Chuyến 
bay vì Sự sống của OSF, còn có 
sự tham gia của Đức ông Phil-
ip Halfacre, cha tổng đại diện 
của giáo phận Peoria , cũng 
như phi công và một y tá của 
chuyến bay.

Tuy nhiên thời tiết thuận lợi 
dẫn đến quyết định bay vào 
ngày Good Friday, Đức cha Jen-
ky nói ngày đó là thích hợp.

“Đây là một trong những 
ngày thánh thiêng nhất trong 
năm, vào thời điểm chúng ta 
đang sống một điều gì đó y như chúng ta chưa bao 
giờ sống qua,” Đức cha đã nói với The Catholic Post, 
một nhật báo của giáo phận Peoria.

Trong chuyến bay đến khu thương mại Peoria 
và quay về, Đức cha Jenky đã dâng lên một lời kinh 
nguyện do Tòa thánh Vatican biên soạn và được đọc 
trong một “Thánh Lễ trong Thời kỳ Đại Dịch.” Lời 
nguyện bao gồm một phần như sau: 

“Đây là một 
trong những 
ngày thánh 
thiêng nhất 
trong năm, vào 
thời điểm chúng 
ta đang sống 
một điều gì đó 
y như chúng ta 
chưa bao giờ 
sống qua,”
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“Lạy Thiên Chúa Toàn Năng muôn đời, Đấng 
nâng đỡ chúng con trong mọi cơn nguy nan, chúng 
con hướng về Chúa trong cảnh khốn quẫn của chúng 
con; trong niềm tin tưởng, chúng con cầu xin Chúa 
thương đoái đến những người đang đau khổ, ban cho 
kẻ chết được nghỉ yên muôn đời, an ủi những người 
sầu khổ, chữa lành cho các bệnh nhân, ban bình an 
cho người đang hấp hối, ban sức mạnh cho các nhân 
viên chăm sóc sức khỏe, ban ơn khôn ngoan cho các 
nhà lãnh đạo chúng con và lòng can đảm cho chúng 
con đi đến với mọi người trong tình yêu thương, nhờ 
đó chúng con có thể làm vinh danh Chúa.”

Một khi chiếc trực thăng bay đến khu thương mại 
Peoria – bên trên trung tâm chăm sóc y tế OSF thánh 
Phan-xi-cô  và gần nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Maria 
– viên phi công quay hướng về phía bắc, phía đông, 
phía nam và phía tây. Sau đó vị giám mục ban phép 
lành qua cửa máy bay trực thăng theo từng hướng.

“Chúng tôi ban phúc lành, vào giờ thánh thiêng 
này trong năm, cho tất cả các tín hữu và cách riêng 
cho những người đang đau khổ vì cơn đại dịch và 
những người đang chăm sóc họ,” Đức ông Halfacre 
nói, ngài là người đáp chuyến bay trực thăng lần 
đầu tiên. Ngài và Đức cha Jenky biểu lộ lòng biết ơn 
đối với ban lãnh đạo trung tâm chăm sóc sức khỏe 
OSF không chỉ vì thực hiện chuyến bay thành công, 
nhưng đặc biệt hơn nữa vì đã cung ứng việc chăm 
sóc và vì lời khuyên của họ đối với Giáo phận Peoria.

“Họ đã là những cộng sự với tất cả chúng tôi trong 
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việc phải đáp ứng như thế nào trong tình hình hiện 
nay,” Đức ông Halfacre nói thêm.

“Chúng tôi không phải là những chuyên viên về 
bệnh truyền nhiễm,” Đức cha Jenky nói. “Thật là 
niềm an ủi lớn lao khi có được lời khuyên khôn ngo-
an từ những chuyên viên y tế và trong hoàn cảnh của 
chúng tôi, từ hệ thống bệnh viện Công giáo mà tôi 
hoàn toàn tin cậy.” 

Steve Mattern, phó chủ tịch về các dịch vụ điều 
hành cho Trung Tâm Chăm sóc sức khỏe OSF, cho 
biết nhân viên của hệ thống đang “thực hiện công 
việc vĩ đại” trong giai đoạn không rõ ràng này khi 
còn có “nhiều điều chưa được biết.” Khả năng OSF 
đương đầu với hầu hết các ca nhiễm Covid-19  là 
Tiểu Công ty chăm sóc sức khỏe OSF của Trung Tâm 
Y khoa Maria tại Chicago mới vừa đạt được. Mattern 
nói vào ngày 10 tháng Tư là bệnh viện có 160 bệnh 
nhân Covid-19, nhưng cũng đã chữa trị và cho về 
nhà 186 bệnh nhân.

Cho dù việc siêu vi khuẩn lan tràn ở mức độ cao 
hơn tại trung tâm Illinois không rõ ràng thế nào đi 
nữa, nhưng vào ngày Good Friday, toàn vùng đã được 
che chở bằng lời cầu nguyện từ trên không trung.

Đức cha Jenky nói, mặc dù có một cơn gió thổi 
mạnh, chuyến bay vẫn “rất thuận lợi và rất an toàn. 
Các phi công và y tá cũng như mọi người đều vô 
cùng đáng mến.”W

(14/4/2020)
lKim Ngân 59 chuyển ngữ
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BỂ DÂU CUỘC TÌNH 

lTri Lê

- Chiều nay em lên ca, cửa hàng có món chè đậu 
đen mới nấu, anh nhắn Kim Chi qua mua nha, em 
trực từ 3 giờ đến tối.

- Lần này có thuốc lá Hoa Mai không Trang? 
Thuốc Vàm Cỏ lúc này sao hay tắt quá, đang hút nửa 
chừng bỗng tắt ngúm, rất bực mình.

- Em không biết, nhưng nếu có thì họ cũng móc 
ngoặt với nhau để chia chác cả rồi, thuốc lá là mặt 
hàng ít khi được cửa hàng bán ra cho công chúng, có 
bao nhiêu họ đã chia nhau thẳng từ công ty vật tư rồi, 
đâu tới phiên người dân.

- Chừng nào anh về lại Khánh Vĩnh?
- Ngày mai, ghé thăm ba má thằng Vượng, thắp 

cho nó cây nhang rồi anh về lại trên đó. Anh cũng 
không ngờ! Vượng với bản tính hiền lành, nhưng 
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lại quyết đoán dứt khoát... thà chết chứ không để bị 
bắt. Đêm đó, nếu nó chịu buông súng thì chắc cả bọn 
cũng chỉ bị bắt là cùng... Đêm đó, anh cũng thấy lạ. 
Tại sao thằng Vượng cứ đòi phải chính nó giữ lấy cây 
súng? Khi biết rằng chuyến vượt biên bị bại lộ, nó đã 
ở lại bắn lộn với đám công an để cho tụi anh chạy 
thoát. Sáng hôm sau, công an biên phòng Huyện Vạn 
Ninh mới cho người đi lấy xác thằng Vượng về, theo 
những người chứng kiến cảnh công an vào lấy xác 
thằng Vượng cho biết thì trên người nó lỗ chỗ đầy vết 
đạn... Có ai trong chúng ta biết trước được cuộc đời 
mình rồi sẽ có kết thúc ra sao? Nhưng thằng Vượng 
biết, nó biết trước rằng khi quyết định giữ khẩu súng, 
là nó sẽ chết... Chết để bạn mình được sống.

- Em có nghe Phương Thảo kể lại chuyện này, ba 
tháng sau biến cố này, anh Việt cũng xuống tàu vượt 
biên, nhưng gia đình không nhận được tin tức nào 
từ anh, cũng như những người đi trên chuyến tàu 
đó. Phương Thảo cũng đã đau đớn, ngóng trông tin 
anh Việt cùng với cái bụng bầu lớn theo thời gian, 
cho đến khi bé Hoài Việt chào đời nhưng không thấy 
được mặt cha.

- Ngày mai anh sẽ về lại Khánh Vĩnh, có tin tức gì 
thì gia đình sẽ lên thăm anh và cho anh biết. Nhưng 
có lẽ cũng phải chờ qua tháng 3 sang năm mới được, 
mùa này biển động, gió mạnh quá, không tiện cho 
việc ra đi.

Những sợi dây đèn màu được quấn trên thân cây 
sa pô chê cũng đủ mang lại ánh sáng để tôi nhìn mặt 
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Trang rõ hơn, suối tóc dài của nàng một nửa bỏ sau 
lưng, một nửa nằm trên bờ vai hờ hững trước mặt, 
đôi mắt Trang thật xa xăm, ly cà phê đen đá nãy giờ 
Trang vẫn chưa đụng đến, hơi nước đá tươm thấm 
ngoài ly lăn tăn chảy xuống mặt bàn. Từ giàn máy 
Akai phía bên trong quán đang chạy bản nhạc hoà 
tấu Love Is Blue của Paul Mauriat. Tiếng nhạc du 
dương, thánh thót, dễ làm cho con người ta quên hết 

đi hiện tại để chỉ còn biết thả hồn vào giòng nhạc. 
Quán cà phê này nguyên là một biệt thự của một 
người có tiếng ở Nha Trang, quán nằm trên đường 
Yersin. Sau năm 1975, chính quyền cộng sản nghiêm 
cấm toàn bộ các nhạc phẩm của miền Nam, họ gọi 
là nhạc vàng. Nhưng lại cho phép lưu hành các nhạc 
phẩm ngoại quốc không lời. Đây là kẽ hở để cho các 



NĂM THỨ HAI MƯƠI BA • [279]

quán cà phê loại này ra đời. Chủ nhân của các căn 
nhà to rộng, hoặc các biệt thự đã mau chóng tìm kế 
sinh nhai, bằng cách biến những căn nhà như thế 
thành những quán cà phê với nhạc hoà tấu êm dịu. 
Dĩ nhiên là cũng phải chung chi cho công an phường 
để họ làm ngơ. Lâu lâu con cháu ở nước ngoài gửi 
về chút quà cáp, người ta lại thấy công an phường 
miệng ngậm điếu thuốc ba số có cán.

- Em uống cà phê đi, để đá tan hết uống mất ngon...
- Bạn bè ngày càng thưa vắng dần, kẻ mất người 

còn, mai mốt này rồi anh cũng ra đi, em sẽ ra sao nếu 
vắng anh, vắng bạn bè. Em cũng muốn quên đi, để 
cùng anh vui vẻ những ngày mình còn bên nhau, 
nhưng sao em thấy khó quá anh ạ. Nghĩ đến những 
tháng ngày trống vắng, thiếu anh, vắng bóng bạn bè, 
em lại không chịu được. Ở đây tuy cũng vắng anh, 
nhưng ít ra thì chúng mình vẫn còn có thể gặp nhau, 
vui vẻ bên nhau những ngày nghĩ cuối tuần. Em biết, 
em ích kỷ, chỉ muốn anh ở lại với em, lý trí em cho em 
biết rằng phải để anh đi, nhưng mà... Thôi, cứ để tự 
nhiên đi. Việc gì đến sẽ đến, em muốn anh đưa em ra 
biển chơi, mình ăn mực nướng chấm tương cay thật 
cay, để khi em khóc, anh sẽ không biết là em khóc.

Đường Yersin vào buổi tối thật dễ chịu, gió biển 
thổi mát ngược tóc, hàng cây me hai bên đường in 
bóng dưới ánh điện đường, những đôi tình nhân trên 
những chiếc xe đạp được đánh bóng sáng choang, tất 
cả đều hướng về phía bờ biển, hiếm thấy những chiếc 
xe đạp ngược chiều với chúng tôi.
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Xiết nhẹ tay Trang, tay trong tay chúng tôi đếm 
nhịp bước. Trang xinh tươi trong bộ quần áo bà 
ba màu trắng và chiếc quần dài đen, chân mang 
đôi guốc cao, tạo dáng Trang cao dong dỏng. Tóc 
Trang bị gió biển thổi ngược, tung bay bật về sau 
lưng. Thỉnh thoảng lại bay ngang qua mặt tôi tho-
ang thoảng mùi hương của tóc nàng. Trong những 
lúc như thế này, trong tôi lại dấy lên ý nghĩ bỏ cuộc, 
không muốn xa Trang một giây phút nào cả. Có lần, 
tôi đã nói với Trang về ý nghĩ đó của tôi, tôi thấy mắt 
Trang chợt sáng lên, nhưng cũng qua đi lẹ làng như 
lúc chợt sáng trước đó. Vòng tay qua, kéo Trang sát 
lại bên mình, hôn lên mái tóc rối bung lên vì gió biển 
của nàng. Tôi biết, trong lúc này, nếu có tàu ngay 
trước mặt, tôi cũng sẽ không bước lên tàu, tôi không 
muốn mất đi cái không gian hạnh phúc của hai đứa 
tôi. Tôi yêu Trang hơn lúc nào.

Biển đêm nay thật đẹp, mặt biển phẳng như gương, 
chỉ có tiếng gió rì rào thổi và tiếng sóng vỗ nhẹ vào 
bờ, những đợt bọt biển như đuổi bắt nhau theo từng 
con sóng nhẹ, rồi vỡ tan mỗi khi chạm vào bờ cát. 
Ngoài khơi, ánh điện của các con thuyền câu tỏa ánh 
sáng huyền hoặc, thoạt nhìn cứ tưởng là những chiếc 
lồng đèn đang được thả trên mặt biển. Thỉnh thoảng 
một vài vì sao xẹt ngang bầu trời trong vắt trông đẹp 
mắt. Đưa tay lùa nắm cát, Trang nghịch ngợm trút 
hết vào người tôi.

- Em muốn chui vào người anh, như nắm cát này, 
ngay lúc này. Ôm em đi anh, ôm em để cho em biết 
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là em còn có anh bên cạnh, dẫu trong chốc lát rồi anh 
đi, em sẽ xa anh, rồi em sẽ không còn cảm nhận được 
những giây phút nôn nao, mong đợi anh về mỗi cuối 
tuần để đưa em đi dạo phố Độc Lập, em sẽ nhớ anh 
chợt ào đến, rồi vội vả ra đi. 

- Sáng mai anh sẽ đưa em lên Thành chơi, hai đứa 
sẽ ăn sáng với bánh ướt Phú Khánh, đưa em về làng 
Phú Lộc viếng mộ ông bà nội anh, mình sẽ có một 
ngày thật đẹp bên nhau. Anh sẽ đón em lúc 7 giờ 
sáng, ngày mai em toàn quyền sử dụng anh, chịu 
chưa? Trang đưa tay đấm thùm thụp vào lưng tôi, 
miệng cười tươi, nàng cúi xuống xăn quần lên chạy 
vụt về hướng biển với đôi chân trần. Trang đứng đó, 
dáng mông lung, gió biển làm cho tà áo bà ba của 
nàng bay lất phất, tôi bước đến sau nàng, vòng tay 
ôm trọn nàng từ sau lưng, dụi mặt mình vào làn tóc 
rối của nàng, Trang ngoảnh mặt về phía tôi, hé môi 
chờ đợi, tôi cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn, 
tôi cảm nhận được vị mặn trên đôi môi nàng. Trang 
đã khóc. Tôi buông nàng, nói khẽ : 

- Mình về đi em, coi chừng thấm lạnh, bịnh thì khổ.
- Em chưa muốn về, lâu lắm rồi mình mới ra biển 

lại, anh không thấy đêm nay biển đẹp lắm sao?
- Biển đêm nay thật đẹp, nhưng anh chỉ sợ em 

thấm lạnh rồi bịnh. 
- Nếu phải bịnh đêm nay vì anh, em thấy mình 

hạnh phúc lắm, vì biết có còn được gần anh để được 
anh ôm ấp, vỗ về như đêm nay nữa không.

- Em thuộc dạng lì và liều...
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- Không liều sao dám yêu anh... anh...
- gì em...? 
- Em muốn anh cõng em lên... đi về...
- Đây về nhà khá xa, sao anh cõng em nổi.
- Cõng được bao nhiêu thì cõng... Em muốn làm 

loài giây leo để bám vào thân anh suốt đời, anh biết 
hoa chùm gửi không? Loài hoa đó bám vào thân cây 
và chỉ chết khi thân cây kia chết. Em là hiện thân của 
hoa chùm gửi, chỉ biết có anh và yêu anh đến chết.

Tôi cõng Trang từ bãi biển, lên đến đường cái thì 
nói không ra hơi, nàng thì cười ngặt nghẽo, tôi ngồi 
nghỉ trên hàng cây cột phân ranh giữa đường dành 
cho người đi bộ và bãi biển. Trang ngồi bên, nhìn tôi 
tiếp tục cười khúc khích, đưa tay ngoắc chiếc xích lô 
vừa chạy ngang, tôi tính ngồi nép một bên, dành cho 
nàng một bên, nhưng nàng lại ngồi lọt thỏm vào lòng 
tôi, dựa hẳn vào người tôi, mùi hương của tóc nàng 
làm tôi chất ngất như bao lần.

- Cô cậu muốn về đâu?
- Bác cho tụi cháu về phố Độc Lập, ngay Ty Thông 

Tin là được rồi.
Chiếc xích lô chậm rãi đạp dọc theo đường Lê 

Lợi, xuống cuối đường thì quẹo trái để qua đường 
Phan Bội Châu, hướng về Ty Thông Tin, khu vực Ty 
Thông Tin tối nay đông nghẹt những người, dường 
như đêm nay có lễ hội văn nghệ gì đó của cộng sản... 
Từ sau năm 1975, chính quyền cộng sản thường xuy-
ên cho tổ chức hình thái văn nghệ ngoài trời theo 
kiểu này để mừng những ngày lễ lớn của họ.
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Xuống xe chúng tôi nắm tay nhau, len lỏi trong 
giòng người đông đảo ồn ào. Bên trên sân khấu là một 
hoạt cảnh của một bộ tộc thiểu số, cùng với tiếng nhạc 
cụ lạ lùng, nghe chói tai xen lẫn với tiếng hát gần như 
tiếng hét của cô ca sĩ. Xung quanh chúng tôi đa số là 
những người cùng lứa tuổi với chúng tôi, họ chở nhau 
trên những chiếc xe đạp, đứng dày đặc cả mặt đường. 
Những năm sau ngày cộng sản chiếm miền Nam, tất 
cả mọi phương tiện giải trí, hầu như đồng loạt biến 
mất khỏi đời sống của người dân. Vì vậy, những sinh 
hoạt như thế này rất thu hút giới trẻ, không phải vì họ 
mê giòng nhạc (cách mạng ) nhưng đây là dịp để họ 
tuôn ra đường, gặp gỡ nhau, để thông tin cho nhau 
những tin tức có liên quan đến thời sự, vấn đề vượt 
biển, bạn bè ai đi thoát được, ai bị vướng vòng lao lý. 
Tất cả đều được trải bày qua những dịp như thế này, 
mà không bị công an để ý theo dõi. 

Tôi cũng thật sự bất ngờ, không hiểu là đêm nay 
họ mừng điều gì? Họ mừng điều gì đó, không phải 
là việc tôi quan tâm... Nhưng tôi có hơi thất vọng, vì 
nghĩ rằng, đêm nay sẽ được cùng Trang rảo hết khắp 
các phố phường của Nha Trang, ghi nhận hết những 
gì của yêu thương, những con phố, những gốc cây 
Trang đứng đợi tôi, mỗi khi nàng tan sở làm. 

- Đông quá! Mình đi chỗ khác đi anh, hay mình 
qua bên Ngã Sáu Phước Hải, chỗ quán Hủ Tiếu chú 
Tư, em thấy đói bụng...

- Ừ! Chiều giờ chưa ăn gì cả, anh cũng cảm thấy 
đói bụng...
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Hai chúng tôi rẻ bước sang đường Quang Trung, 
qua rạp hát Tân Quang, hướng về Phước Hải, nơi 
đây tương đối yên tịnh hơn, trên cao Nhà Thờ Núi 
vẫn còn đèn sáng, chắc Cha xứ vẫn còn cầu nguyện. 
Chúng tôi bước vào quán chú Tư, kéo ghế cho Trang 
ngồi, tôi gọi cho Trang tô hủ tiếu giò heo và ly chanh 
muối, đây là hai món rất được Trang ưa thích, gọi 
cho mình phần bánh cuốn và ly trà đá, đốt cho mình 
điếu thuốc trong khi chờ đợi, tôi đưa mắt nhìn quanh. 
Quán khá đông thực khách, mặc dù đã hơn 8 giờ tối. 

- Em có tin tức gì thêm của bác trai không, chừng 
nào thì họ cho phép gia đình đi thăm nuôi? 

- Họ đã chuyển ba em ra Bắc, trại tù Cổng Trời 
ở Hà Giang, một thứ địa ngục trần gian, tin này gia 
đình biết được là do người quen có thân nhân cũng bị 
đi tù cho biết, nhưng nhờ họ có bà con là cán bộ cao 
cấp tiết lộ nên biết được, trong đợt thăm nuôi vừa rồi 
ở miền Bắc, ba em đã nhờ họ nhắn tin với má em. Má 
em đang thu xếp xin giấy phép thăm nuôi. Theo như 
nguồn tin mà nhiều người đã cho biết, trại tù Cổng 
Trời là trại tù khắt nghiệt nhất, khí hậu lạnh buốt 
xương, cai tù tàn ác đối với tù nhân, những ai bị đổi 
ra trại tù này khó có hy vọng sống sót.

- Dã man thật! Con người đối với con người còn tệ 
hơn thú vật. 

- Em đang lo sợ cho tính mạng của ba em, người ta 
cho biết ba em ốm đói lắm. 

Tôi thấy Trang đưa hai tay che mặt, nấc lên, đôi 
vai rung động theo từng tiếng nấc. 
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- Anh xin lỗi Trang, đã làm cho em buồn...
- Không anh ạ! Dù muốn hay không gì đi chăng 

nữa, thì đó cũng là sự thật, một thực tế, mà em phải 
đối mặt với nó. Và anh cũng hiểu đó là lý do tại sao 
em không thể ra đi cùng anh, ba má em rất muốn 
em ra đi cùng anh, em cũng chỉ vâng dạ cho qua 
mà thôi. Ba má chỉ có em là con một, em không 
đành anh ạ. Yêu anh! Em muốn anh phải ra đi, vì 
anh không thể sống dưới chế độ này được, sớm hay 
muộn gì họ cũng truy ra anh và bạn bè của chúng 
ta. Em phải ở lại đây, bám lấy mãnh đất này, lo cho 
ba má em được ngày nào hay ngày đó. Hơn nữa! Em 
là đàn bà con gái, họ không để ý nhiều. Bạn bè ở bên 
kia đang chờ anh.

Đưa Trang về, đứng trước nhà nàng, tôi ôm Trang 
thật chặc, hôn nàng thật say đắm, hôn như chưa bao 
giờ được hôn, Trang nhón người đón nhận những nụ 
hôn cùng với đôi mắt đẫm lệ. Tôi đưa Trang vào nhà, 
chào má nàng, từ biệt bà để ra đi, tôi thấy bà ngoảnh 
người quay đi chỗ khác, tay vén vạt áo đưa lên mắt.

Lần đó tôi may mắn thoát được, và tạm cư tại 
Nhật Bản, gặp lại bạn bè cùng chí hướng, bắt tay vào 
việc thực hiện hoài bảo, cũng như tìm cách liên lạc 
lại với Trang. Sáu tháng sau, tôi nhận được điện tín 
của Trang cho biết là ba Trang đã mất trong trại tù 
Cổng Trời, họ không cho gia đình nhận xác, với lý 
do không có phương tiện đi chuyển vào Nam. Và họ 
đã vùi xác của ba Trang ở một góc rừng của trại tù 
khủng khiếp nhất Việt Nam. Trong điện tín, Trang 
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cũng đã ngầm báo tin cho tôi biết, là Trang và má 
nàng sẽ dọn về quê vùng Kinh Tế Mới. 

Vài tuần sau đó, tôi đã nhận được lá thư đầu tiên 
của Trang gửi đi từ trại tị nạn Palawan - Philippines, 
nàng và mẹ già đã đến được bến bờ tự do. Đều trớ 
trêu là, tuy tôi ra đi trước nhưng lại ở trại tạm cư 
Nhật Bản hơn hai năm, riêng Trang và má nàng thì 
ở Philippines chỉ có 9 tháng rồi lên đường đi định cư 
tại Úc. Chúng tôi đã gặp lại nhau tại Úc, sau thời gian 
dài 3 năm xa cách. Cũng trong năm đó, một đám cưới 
nghèo đã được tổ chức trong vòng bạn bè thân thiết. 
Hôm bước vào nhà thờ làm lễ hôn phối, quỳ trước 
tượng Chúa, tôi nghe tiếng Cha chủ lễ đọc to lên: 

Việc gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không 
được phân chia...W
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41 NGÀY CHO 40 NĂM

lHuỳnh Thế Hy SB71

Hôm qua vợ tôi nhờ viết tên vào cái bì thư xin lễ 
cho người anh tử nạn trên biển. Tôi cũng chẳng 

để ý giỗ anh lần thứ bao nhiêu. Chiều nay trên đường 
đi làm về, tình cờ đọc status của anh Kriti Rubi, 
người đi cùng chuyến ghe với gia đình vợ, và biết 
ngày này 40 năm trước, một con tàu đã cứu 24 mạng 
sống lênh đênh trên biển chết ròng rã 41 ngày. Con 
tàu đó mang quốc tịch Hy Lạp với cái tên Kriti Ruby.

Trở về câu chuyện cũ
• Cô và chị đã về lại được Ban Mê Thuột sau khi 

tàn cuộc chiến. Anh trai cô phải đi học tập. Đất nước 
lâm vào tình trạng đói kém chưa từng có vì chính 
sách tự lực hợp tác xã quái đản, nơi nào sản xuất cái 
gì thì dùng cái đó, mang đi chỗ khác bán là phạm tội 
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buôn lậu. Người anh kế cô đi học trên Sài Gòn, chỉ cần 
đem lọt 1 ký cà phê từ Ban mê về thành Hồ là có thể 
sống được 1 tháng. Cà phê trở thành một thứ xa xỉ của 
người thành phố. So với các nơi khác, quê cô nhờ khai 
hoang điền địa từ thời tổng thống Diệm cấp đất cho 
đoàn dân di cư từ Bắc vào Nam, nên cũng còn có cái 
ăn cái mặc. Chưa đến nỗi độn bo bo từng bữa.

Nhưng anh cả của cô thì sau khi học tập về không 
thể sống được với đám cán bộ 
hách dịch quyền uy vì lý lịch 
Công giáo, sĩ quan “ngụy”. 
Anh năn nỉ mẹ cho tiền để 
đóng ghe tổ chức vượt biên. 
Mẹ xiêu lòng. Anh muốn đưa 
cả gia đình và các em còn nhỏ 
đi theo, mẹ không phản đối. 
Thế là cả gia đình anh, giờ 
đã có 2 bé gái cùng mẹ các 
em, tổng cộng 14 người cùng 
những người quen khác trong 
làng chuẩn bị chuyến đi. Định 
mệnh lạ lùng , chị dâu của cô 

mang thai như lần di tản tháng ba gãy súng 6 năm 
trước đó. Hai chị em một lần nữa cùng nhau trên con 
đường tìm cái sống gian truân.

Mùa hè năm 1981, chiếc thuyền con mong manh 
chở 34 con người, già trẻ lớn bé, phát xuất từ một làng 
chài ở Vũng Tàu đi tìm tự do. Hầu hết những người 
trên con tàu này xuất thân từ giáo xứ Kim Châu, Ban 

Con sắp ra đi, 
con có lỗi với 
Chúa, với mọi 
người... là đã 
không đưa tất 
cả đến được bến 
bờ bình an. Tuy 
nhiên sau khi 
con chết, những 
người còn lại sẽ 
được tàu đến 
cứu. 
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mê Thuột, một khu vực tập trung những người di cư 
có đời sống đức tin vững mạnh. 

Không ai ngờ... chuyến ghe trở nên kinh hoàng... 
thê thảm khi lênh đênh hơn 40 ngày trên biển. 

Bao nhiêu tàu đi qua nhưng không đoái hoài, 
cũng không cho được một miếng nước. Từng người, 
từng thây người chết đói... chết khát được vứt xuống 
biển. Ban đầu người sống còn nước mắt cho người 
chết... sau đó thì không còn một giọt nước mắt nào 
cho nhau... người họ đã cạn nước và nghĩ rằng trước 
sau gì cũng đến phiên mình. 

Tuy nhiên, tiếng cầu kinh vẫn cất lên không một 
lời oán than... Ngày thứ 41, anh R., trưởng thuyền... 
anh ruột của cô gái thều thào với mẹ, vợ và những 
đứa em: 

- Con sắp ra đi, con có lỗi với Chúa, với mọi 
người... là đã không đưa tất cả đến được bến bờ bình 
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an. Tuy nhiên sau khi con chết, những người còn lại 
sẽ được tàu đến cứu. 

Nói xong anh R. nhắm mắt. Người thân cùng cô 
lấy chút lực tàn, thả xác anh nhẹ nhàng xuống biển. 
Dường như không nỡ bỏ hai đứa con và cái bào thai 
nhỏ bé đang trong bụng vợ... Anh R. nhấp nhô người 
dọc thẳng theo làn nước, bám theo con thuyền; một 
hồi rồi mới trôi ra xa. 

Nửa tiếng sau, một chiếc tàu lớn tiến lại chiếc 
ghe đang vật lộn cùng sóng biển... mọi người không 
còn sức mà vẫy tay ra hiệu kêu cứu. Những đứa bé 
nhanh chóng được bế lên tàu... Đúng như anh R. đã 
trăng trối... anh là người cuối cùng trong chuyến ghe 
10 người chết. 

Số người sống sót được chuyển tới một cảng thuộc 
miền Bắc Nhật Bản; nhanh chóng trở thành một tin 
lớn truyền khắp cả xứ Phù Tang và trong cộng đồng 
còn rất nhỏ bé của người Việt Nam. Cha Harrie, giám 
đốc trại tị nạn Caritas-Himeji ở miền Nam, vội đi 
đón họ để đưa về trại. Gương mặt và ánh mắt của 
hơn 20 con người vẫn còn thất thần... dường như họ 
chưa cảm được cái hạnh phúc tồn tại sau chuyến đi 
vì những mất mát quá lớn. 

• Hồi kết:
Chị dâu của cô gái bồng bế 3 cháu đi định cư bên 

Mỹ vì có anh ruột bên ấy bảo lãnh. Và chị cũng nghĩ 
rằng điều kiện để lo cho 3 cháu bên đó sẽ dễ dàng 
hơn ở Nhật. Cô gái từng cùng chị và các cháu trải qua 
2 lần di tản thảm khốc, sống chết bên nhau nên mãi 
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mong ngày gặp lại khi các cháu lớn. Giấc mơ này, 16 
năm sau mới thực hiện. Lần tái ngộ tại Texas mà tôi 
là người đưa cô gái đi gặp, hai chị em bồi hồi kể lại 
những kỷ niệm thương đau. Còn 3 cháu, sau khi tốt 
nghiệp trung học đều tự mình vươn lên. Giờ, đứa bé 
gái trong bụng mẹ lần di tản tháng 3-75 đã là kiến 
trúc sư; đứa sinh ở Kim Châu trước lần di tản 2 là luật 
sư hành chánh và thằng bé chưa một lần nhìn thấy 
bố trở thành một dược sĩW

        

Thuyền nhân Việt Nam (Vietnamese Boat People) trở thành 
biểu tượng của lương tâm. Ảnh: T.L.



[292] • TÂM TƯ SAO BIỂN 2021

VẺ ĐẸP THỰC TIỄN CỦA  
SỰ HÒA GIẢI

(Bị cầm chân ở nhà vì cơn đại dịch covid đang hoành 
hành, tôi dành thời gian chuyển ngữ bài viết này được gửi 
từ email của bác HT Thức 59 để san sẻ với anh em)

Chú giải: Đây là Thiên Đàng ngự xuống trên 
Trái Đất, với sự khoan dung trong đôi cánh của nó.

lCha Dwight Longenecker
“Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần,” Chúa Phục 

sinh đã nói với các môn đệ của Ngài. “Nếu các con 
tha tội cho bất cứ ai, tội lỗi sẽ được thứ tha. Nếu các 
con cầm tội của bất cứ ai, tội lỗi sẽ bị cầm buộc.” Bí 
tích Sám Hối, được thiết lập bởi chính Chúa Ki-tô, 
là một trong những quà tặng vĩ đại nhất của Thiên 
Chúa Nhân Từ, nhưng bí tích ấy đã bị coi thường 
một cách phổ biến. Để giúp nhen nhóm lại sự đánh 
giá một quà tặng thâm sâu như thế của Thiên Chúa 
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Nhân Từ, Register giới thiệu tài liệu đặc biệt này[1].
 Từ bấy lâu nay tôi đã lên tiếng tại cuộc Hội thảo 

Công giáo quan trọng, và những người tổ chức đã 
dành thời gian cho việc xưng tội vào trong chương 
trình nghị sự, vì thế tôi đã tham gia cùng các linh 
mục khác và đã dành hai giờ để ngồi tòa giải tội.

Có gần 1.000 người ghi danh tham gia cuộc hội thảo, 
vì thế khắp căn phòng có những hàng dài các giáo dân 
bình thường đang chờ đến lượt mình xưng tội.

Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi đã nghĩ đến sự thực 
tiễn hoàn toàn, chân giá trị và ân huệ của bí tích đẹp 
đẽ này.

Tại đây thực sự có 500 hay 600 người dành cơ hội 
thuận lợi cho một ai đó lắng nghe họ. Họ có thể trao 

Sự trở về của đứa con hoang đàng (c. 1661-1669). Tranh Rem-
brandt. Nguồn: Hermitage Museum, Saint Petersburg
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đổi ý kiến (trong tình trạng tràn trề hy vọng) với một 
người đàn ông khôn ngoan, phấn khởi, được đào tạo 
chu đáo, ngài thậm chí sẽ quan tâm hết mức đến họ 
trong hai phút, giúp đỡ họ nhìn rõ mọi sự một cách 
rõ ràng hơn, chỉ ra con đường đi xuyên qua những 
vấn đề gai góc của họ, và bảo đảm với họ là họ được 
yêu thương và được đón nhận đúng theo thân phận 
của họ.

Đây không phải là một thứ gì đó của sự tập hợp 
động viên tự phát nông cạn, nhưng là một sự nối 
kết thực tế, đáng giá, đơn giản và riêng tư đối với 
người bình thường. Họ không cần vô số những đợt 
phân tích tâm lý. Họ không cần những việc điều trị 
đắt tiền. Họ chỉ cần một sự giúp đỡ nho nhỏ, một sự 
hướng dẫn nho nhỏ, một sự tha thứ chút ít, một sự 
quan tâm chút ít, một tình yêu chút ít.

Có những con người bình thường với con tim bị 
tổn thương, những cuộc hôn nhân tan vỡ, những mối 
quan hệ không thể hàn gắn, những cuộc sống suy 
sụp và những niềm hy vọng bị đánh mất. Có những 
con chiên bình thường không muốn chạy đến gặp 
một người nào đó để thổ lộ những vấn đề họ than 
thân trách phận. Thay vào đó, họ đã cố làm hết khả 
năng, như tìm kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm điều thiêng 
liêng, tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm tất cả những gì 
là đẹp đẽ, tốt lành và có thực.

Nhưng dĩ nhiên việc xưng tội còn hơn hẳn thứ liệu 
pháp dành cho con người với việc đánh giá thấp bản 
thân mình.
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Trái lại, đây không phải là những người bị bẽ mặt 
đang phủ phục trước một Thiên Chúa đáng sợ. Họ là 
những người có phẩm giá và sự trưởng thành lớn lao, 
bởi vì một trong những sự việc gây ấn tượng nhất 
và hết sức nhân văn mà các bạn có thể làm là thừa 
nhận bạn không có khả năng trọn vẹn và bạn cần đến 
sự giúp đỡ. Đó không phải là một dấu hiệu của yếu 
đuối, nhưng là một dấu hiệu của sức mạnh và tự lực, 
lòng tự trọng đích thực để có 
thể nói, “Tôi có thể làm tốt hơn 
điều đó.” Đó là một điều đầy 
tính nhân văn và chín chắn khi 
ta nói, “Tôi tốt hơn việc đó, và 
tôi sắp tìm được sự tha thứ và 
đứng dậy để cố gắng một lần 
nữa - và, nếu tôi cần đón nhận 
sự giúp đỡ nào đó.”

Tất cả những người nào đã 
trở nên vĩ đại và làm những công việc vĩ đại đều đạt 
đến điểm này. 

Điều mà mỗi người cùng đón nhận là một bí tích. 
Bạn nên nhớ, các bí tích là một phương tiện bề ngoài 
của ân huệ. Mỗi người đón nhận một lời khen, một 
lời nói êm dịu, một nụ cười, một cái ôm hôn dịu dàng, 
một chút ít khích lệ từ một người khác - Chúa Giê-su 
dưới hình hài một linh mục.

Tính cách bình thường của bí tích này vì thế là một 
điều đẹp đẽ nhất và đơn giản nhất: Thiên Chúa đang 
đến với chúng ta dưới hình dáng của Chúa Giê-su 

Điều mà mỗi 
người cùng đón 
nhận là một bí 
tích. Bạn nên 
nhớ, các bí tích 
là một phương 
tiện bề ngoài 
của ân huệ.
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trong vị linh mục đó. Vì thế tôi lén nhìn các linh mục 
đồng nghiệp xung quanh tôi. Họ đã ở đó cùng với 
tôi trong hơn hai tiếng đồng hồ. Họ đã kiên nhẫn và 
tử tế. Họ chăm chú và đang lắng nghe. Tôi nhận thấy 
một cha bạn đang lau trán. Đó là công việc khó khăn. 
Tôi đã nhìn thấy một cha khác xem đồng hồ đeo tay. 
“Đúng thế, các ngài đã thực sự có mặt ở đây hơn một 
giờ, và những dòng người vẫn còn kéo dài.”

Một người phục vụ rụt rè đi tới và hỏi tôi có cần 
một chai nước uống hay không. Tôi nói, “Tôi có thể 
thế vào bằng một chai rượu whiskey hay không?”

Các giáo dân trong hàng đã nghe tiếng tôi, và 
tiếng cười rộ lên khắp xung quanh ngay sau đó.

Vì thế đây không phải là một bí tích ảm đạm, tối 
tăm và đầy tội lỗi mà những người Công giáo sa ngã 
luôn than phiền kêu ca. Đây là dân của Thiên Chúa 
đang gặp gỡ Thiên Chúa.

Hãy nhớ là ân huệ được trao ban. Ân huệ được 
trao ban không chỉ vì sự khoan dung tha thứ, nhưng 
vì sức mạnh để đánh bại tội lỗi. Ân huệ được trao ban 
để chúng ta có thể luôn vươn đến sự “trưởng thành 
trong nhân tính trọn vẹn của Chúa Giê-su Ki-tô.”

Đây là thiên đàng ngự xuống trên trái đất, với sự 
khoan dung trong đôi cánh của nó.

Đây là những đứa con đang chuyện trò với những 
Ông Bố của chúng.

Đây là những đứa con trai và con gái hoang đàng 
trên hành trình trở về nhà.W

l Kim Ngân SB59 chuyển ngữ 
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Về tác giả:
Cha Dwight Longenecker lớn lên trong một gia 

đình Tin Lành ở Pennsylvania. Sau khi tốt nghiệp 
đại học với bằng Ngôn ngữ mẹ đẻ và Anh văn, ông 
đi học thần học tại Đại học Oxford và được phong 
chức mục sư Anh giáo ở Anh. Năm 1995 Cha Dwight 
và gia đình của ông đã được tiếp nhận vào Giáo hội 
Công giáo. Kể từ đó, ông đã trở thành một nhà văn 
viết khỏe và là tác giả của hai mươi cuốn sách. Vào 
tháng 12 năm 2006, ông được phong chức linh mục 
Công giáo theo quy định mục vụ đặc biệt dành cho 
các cựu giáo sĩ Anh giáo đã lập gia đình. Hiện nay 
ông làm Mục sư của giáo xứ Đức Mẹ Mân Côi ở 
Greenville, Nam Carolina. 

Nguồn: 
https://www.ncregister.com/commentaries/

the-practical-beauty-of-reconciliation
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NỐT TRẦM SAU LƯNG
CA TRƯỞNG

Nhúm môi xướng khúc solo,

Rót ngàn ân tưởng chan bờ thánh ca.

Em khiêm cung nhặt úa nhòa,

Tuôn tràn thanh khiết, trăng òa vỡ đêm.

Lặng thầm phổ nhạc môi em,

Uốn từng nốt trưởng gắn thêm dấu trầm.

Láy sâu,  nhấn ý từ tâm,

Nửa bài tụng Chúa, dư ngần ấy thôi.

Anh hư phạm

lệch tim rồi,

Đứng trên bục nhịp rối bời ngượng tay.

Tật xưa, ca trưởng ngà say,

Gối hoang quỵ ngã tự trầy vết ta.

Em đừng vuốt lọn kiêu sa

Đừng che một nửa,

khuất mà tưởng quên.

Em đâu ma nữ thục hiền,

Nhảy vào khung nhạc tự em nhốt mình.

lChùm thơ NGUYỄN THẾ HÙNGSB62
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Anh tên ca trưởng yếu tim,

Mắt đeo kiếng trắng soi nhìn thực hư.

Mãi như... “cây sậy suy tư”

Còn em,

ý tưởng lãng du trăm miền.

Em than “yếu nhạc, học thêm”,

Giờ tập, 

anh đứng, 

tự nhiên em ngồi.

Vô tình syncope vướng môi,

Lý do nhịp gãy nhịp rơi, tại vì...!

(Kỷ niệm mùa chay năm xưa)
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LỖI ANH... HAY LỖI EM?

Đôi khi anh giống Chúa,

Hồn độ lượng từ bi.

Tiếc rằm... trăng mờ quá,

Bóng thánh giá ngất đi.

Kiếp thân mình dòn mỏng,

Miệng lỡ lời hư ngôn.

Vịn tháp chuông lóng ngóng,

Lắng nghe tiếng linh hồn.

Dành Chúa ngày chủ nhật,

Dọn Ngài một ngăn riêng.

Mê gừng cay vôi nhạt,

Tưởng báu vật linh thiêng.

Sốt sắng vào thánh lễ,

Không kịp bài Phúc âm.

Rưng rưng vùi mắt lệ,

Em rón rén quỳ dâng.
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Mâm nhân gian dọn sẵn,

Thơm ngát tiệc linh hồn.

“Kinh” chay xen “tội” mặn,

Chấm chua ngọt dại khôn.

Tim nửa vời lệch nhịp,

Như “biệt phái” vờ ngoan.

Lỡ... ăn năn không kịp,

Về luyện ngục lang thang.

Giật mình nghe Chúa trách,

Quên chuỗi hạt bên thềm.

Vốn “hồng ân”... tiêu sạch,

Lỗi anh

hay lỗi em?

(Thứ sáu tuần thánh 2021)
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NHỚ NGƯỜI
NHƯ NHỚ TÌNH NHÂN

Em ngóng vầng trăng mười sáu,

Tóc ngoan sóng sánh giáo đường.

Thánh lễ mượt mà yêu dấu,

Thánh cung ngan ngát trầm hương.

Mấy mùa trăng thèm vị nắng,

Giăng tràng hạt khóa môi kinh.

Chúa ngồi dựa hiên nín lặng,

Nhớ con,

say xỏa tóc tình.
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Cách ly,

giáo dân khát đợi,

Nhớ Ngài, như nhớ tình nhân.

Nhà thờ buồn như chú cuội, 

Nuối trời, nuối cả trần gian.

Võng đêm, sao khuya lần hạt,

Phím kinh rụng kín linh hồn.

Bút trăng chép bài nhã nhạc,

Ngóng hoàng hạc tiễn hoàng hôn.

Em quỳ xướng thầm kinh ngọc,

Vón tay từng hạt tương tư.

Bên góc thánh cung Mẹ khóc,

Rụng dần lệ trắng nhân từ.

Tiếc mùa trăng hiền phủ dụ,

Trút ban độ lượng hải hà.

Lén nhìn hiên gầy thập tự,

Thánh đường tắm bụi mưa sa.

(Giáo đường mùa cách ly 2021)

l Nguyễn Thế Hùng
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l Trăng Thập Tự
Ai dậy hoàng quỳ trong nắng sớm,
Trời xanh bốn phía, trời thiên thanh.
Hoa vàng ai thả bay theo bướm,
Ai vác thập hình trên thảm xanh.

Sương tắm mặt trời, sương lung linh,
Ánh quang ai toả thật vô tình.
Hay ai đang ngỏ lời hò hẹn,
Hẹn giọt hồng vườn hoa phục sinh.

Nắng dội lý hình và tử tội,
Nắng hoà chan, rực rỡ ơn lành.
Chúa gục ngã và Ngài chỗi dậy,
Bước đi dưới ánh mắt Cao Xanh.

Ngài được giương cao lên tận đỉnh,
Được bày ra trước mặt muôn dân.
Ngài kéo theo mình lên đỉnh thánh
Cả thiên nhiên, vũ trụ, nhân trần.

Ai kết hoàng quỳ bên thập tự,
Trăng vàng một đoá, dịu mùa thương.
Ai lấy tình yêu nuôi lịch sử,
Đêm tàn, đêm rộ nở Vầng Dương..

Baguio, 21.11.2005

NẮNG THẬP HÌNH
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NHỮNG LINH MỤC ANH HÙNG 
VÀ NHỮNG NỮ TU RẠNG RỠ

lBrad Miner
Tôi tin tôi đã từng xem 3000 phim.
Tôi đã viết về hai phim ở đây (Doubt và Death 

Takes a Holiday), và chỉ một mình tôi tin rằng sự phát 
triển của hình thức nghệ thuật tinh túy Mỹ này phản 
ánh những thay đổi trong nền văn hóa rộng lớn hơn. 
Hãy đánh giá một cách đặc biệt địa vị phát triển của 
những người Công giáo trên màn ảnh rộng.

Trước khi có những phim nói, có ít linh mục hoặc 
nữ tu hoặc những giáo dân quỳ gối trong phim, mặc 
dù họ là những người Công giáo. Keystone Kops của 
Mack Sennett được dựa trên huyền thoại – hoặc đó 
có phải là hiện thực không? – của cảnh sát Công giáo 
Ái Nhỉ Lan hiện diện khắp nơi. Nhưng ngành làm 
phim Công giáo của Mỹ bắt đầu mạnh mẽ khi John 
Ford (tên khai sinh là Sean Aloysius O’Fearna hay 
John Martin Feeney, tùy theo thời điểm các bạn hỏi 



[306] • TÂM TƯ SAO BIỂN 2021

ông) đã bắt đầu đạo diễn các phim câm trong thập 
niên hai mươi.

Bộ phim nửa câm nửa tiếng của ông Mother 
Machree (1928) thật đáng chú ý vì sự mô tả đầy thiện 
cảm một gia đình Công giáo – và vì sự khởi đầu 
của sự hợp tác hai mươi bốn phim của Ford với một 
nam diễn viên 21 tuổi tên là John Wayne. (Wayne đã 
trở lại Công giáo không lâu trước khi ông qua đời 
năm 1979.) The Informer (1935) với Victor McLaglen 
– phim Công giáo đề cập đến Quân Đội Cộng Hòa 
Ái Nhỉ Lan – đã củng cố tiếng tăm của Ford như là 
nhà đạo diễn hàng đầu của Hollywood và đã khiến 
ông đoạt giải Oscar đầu tiên. Ông tiếp tục chuyển 

The Song of Bernadette nhận mười hai đề cử giải Oscar, nhưng 
đoạt được bốn, kể cả một cho Jennifer Jones về việc cô thể hiện 
vai Thánh Bernadette Soubrious, người đã nhìn thấy Đức Maria 
ở Lộ Đức năm 1858. Ảnh: T.L.
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thể tác phẩm The Power and the Glory của Graham 
Greene thành phim The Fugitive (1946) với Henry 
Fonda, The Quiet Man (1954) với Wayne, và The Last 
Hurrah (1958) với Spencer Tracy. Ford đã đạo diễn 
cho 140 phim cho đến khi ông từ trần năm 1973.

Nhưng cho đến The Quiet Man, công việc của Ford 
phần lớn dành vai nổi bật cho những nhân vật Công 
giáo nhưng đã không tôn vinh đời sống Công giáo.

Trong số những phim đầu tiên thành công trong 
việc trở thành phim Công giáo đích thực là hai phim 
kinh điển năm 1938 lại không do Ford đạo diễn: đó 
là Boys Town và Angels with Dirty Faces.

Phim đầu, do Norman Taurog đạo diễn, đã kh-
iến cho Spencer Tracy đoạt một giải Oscar Diễn 
Viên Hay Nhất vì sự thể hiện Cha Flanagan và là 
phim được ca ngợi nhất trong năm. Phim sau, với 
James Cagney, Humphrey Bogart, và Pat O’Brien 
(trong vai Cha Connolly), cũng là một thành công 
to lớn. Angels được đạo diễn bởi Michael Curtiz vĩ 
đại, ông nổi tiếng vì cộng tác thực hiện một số phim 
với Errol Flynn và với Bogart trong phim Casablanca. 
Nhưng điểm nhấn là sự kiện này: trong Angels with 
Dirty Faces và Boys Town, những vai chính đều là các 
vị linh mục. Đây là điều mới lạ đối với các khán giả 
Mỹ mê phim và được chào đón nồng nhiệt.

Có những phim Công giáo đang được thực hiện 
hiện nay – nổi bật do Leonardo Defilippis, một đạo 
diễn không biết mệt mỏi – nhưng phần lớn đó là tiểu 
sử các thánh chuyển sang video. Tuy nhiên, trong 
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những năm bốn mươi, các phim Công giáo tác động 
đến màn ảnh rộng và thời kỳ vàng son, chúng đánh 
dấu một bước ngoặc trong nền văn hóa Mỹ. Những 
người Công giáo không còn là những người nhập 
cư bị gạt ra ngoài lề nữa, họ trở thành những thần 
tượng Mỹ dòng chính. Không phải hai phim chứng 
minh điểm nhấn một cách chắc chắn hơn là Going 
My Way (1944) của Leo McCarey và phim hậu kỳ The 
Bells of St. Mary’s (1945), những bộ phim này đã nhận 
được lần lượt đề cử Giải Thưởng Hàn Lâm Viện 10 và 
8 lần, và khiến cho Bing Crosby (vai Cha O’Malley) 
trở thành ngôi sao hàng đầu trong phòng bán vé của 
quốc gia, và đã dành cho Ingrid Bergman tỏa sáng 
(trong Bells) được đề cử lần thứ ba liên tiếp là Nữ 
Diễn Viên Hay Nhất.

Tuy nhiên cuốn phim tiếp theo có thể được xem 
nhiều hơn hiện nay, Going My Way vẫn còn được 
tôn vinh hơn vào lúc đó: McCarey và Crosby đoạt 
được Oscar và GMW là hình ảnh đạt đỉnh cao 
của năm. Bells cũng làm cho vé bán đạt tột dỉnh, 
nhưng GMW là cuốn phim sầu thảm hơn rất nhiều – 
thực sự ngọt ngào pha lẫn đắng cay – trong việc mô 
tả những niềm vui và nổi buồn của giới linh mục. 
Nếu cảnh cuối cùng của phim không làm các bạn 
xúc động, đáng mong muốn hơn là hãy kiểm tra 
nhịp tim.

Phim có tính cách Công giáo nhất trong tất cả 
những phim thuộc trường quay đại quy mô, là 
phóng tác 1943 do Henri King thực hiện từ tiểu 
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thuyết của Franz Werfel, The Song of Bernadette. 
Nó đã nhận mười hai đề cử giải Oscar, nhưng đoạt 
được bốn, kể cả một cho Jennifer Jones về việc cô 
thể hiện vai Thánh Bernadette Soubrious, người đã 
nhìn thấy Đức Maria ở Lộ Đức năm 1858. The Mira-
cle of Our Lady of Fatima (1952) cố gắng nắm bắt tia 
sáng loé Bernadette nhưng theo tôi, nó đã thất bại. 
(Tuy nhiên đó là 
bàn thắng của Max 
Steiner đứng đắn.)

Chúng ta cũng 
đừng quên rằng 
vào thời gian 
này, chuỗi phim 
truyền hình “Life Is 
Worth Living” của 
Giám mục Sheen 
đã ngự trị trên đỉnh 
cao của những Rat-
ings (việc thăm dò 
số người xem) của 
Nielsen.

Tuy nhiên không 
lâu sau phim Fati-
ma và The Quiet 
Man, thời đại vàng 
son của điện ảnh 
Công giáo hầu như 
quay lại dẫn đầu. 

Không phải Con người 
đang tìm kiếm Thượng 
đế, chính là Thượng đế 
đang tìm kiếm con người.
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Để chắc chắn, đã có những phim Công giáo chất 
lượng cao được thực hiện sau này trong thập niên 50, 
60 và sau nữa, nhưng, giống như trong kỷ nguyên 
phim câm, chúng hầu hết là những phim Công giáo 
trong đó có một vài nhân vật tiêu biểu. Các bạn 
không thể nói phim The Exorcist (1973) không mô tả 
những người Công giáo – đúng vậy – nhưng đó có 
phải là phim Công giáo hay không?

Sœur Luke (Audrey Hepburn) trong phim The Nun’s Story, một 
trong mười phim Công giáo Mỹ hay nhất. Ảnh: T.L.
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Và từ sau đó hầu như tất cả đều là những phim 
gangsters và tội lỗi.

Chúng ta sẽ không bao giờ biết mức độ mà các nhà 
đạo diễn Công giáo như Ford và McCarey, các diễn 
viên như Tracy, Crosby, và O’Brien, và những phim 
Công giáo vĩ đại của những thập niên ba mươi, bốn 
mươi và năm mươi đẩy lùi thái độ chống Công giáo 
đến những góc tối của nền văn hóa Mỹ như thế nào, 

10- The Song of Bernadette (1943, Henry King) 
Jennifer Jones trong vai Bernadette.

9- Come to the Stable (1949, Henry Koster) Loret-
ta Young trong vai Sœur Margaret.

8- Heaven Knows, Mr Allison (1957, John Hus-
ton) Deborah Kerr trong vai Xơ Angela.

7- The Nun’s Story (1959, Fred Zinneman) Au-
drey Hepburn trong vai Sœur Luke.

6- Gran Torino (2008, Clint Eastwood) Christo-
pher Carley trong vai Cha Janovich.

5- I Confess (1953, Alfred Hitchcock, C) Mont-
gomery Clift trong vai Cha Logan.

4- The Fighting 69th (1940, William Keighley) Pat 
O’Brien trong vai Cha Duffy.

3- Lilies of the Field (1963, Ralph Nelson) Lilia 
Skala trong vai Mẹ Maria.

2- The Quiet Man (1952, John Ford, C) Ward 
Bond trong vai Cha Lonergan.

1- Going My Way (1944, Leo McCarey, C) Barry 
Fitzgerald trong vai cha Fitzgibbon.
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giống như các phim của Sidney Poitier sẽ thực hiện 
đối với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong thập 
niên sáu mươi. Nhưng chúng đã hỗ trợ thực sự.

Kèm theo bài là danh mục Mười Phim Công Giáo 
Mỹ Hay Nhất – được chú thích với những vai giáo 
sĩ đáng chú ý. (Tôi nêu rõ năm phát hành phim, đạo 
diễn của phim – với một chữ C, nếu đạo diễn đó là 
Công giáo. Có ba người.) Tôi khuyến khích độc giả 
nói với tạp chí The Catholic Thing về những phim ưa 
thích của họ. Tôi chán nản khi tuyển chọn những 
phim chỉ hấp dẫn những người Công giáo (chẳng 
hạn như Ben Hur, hay những thiên anh hùng ca lịch 
sử khác) nhưng chúng không thực sự bàn đến những 
người Công giáo Mỹ.W

l Kim Ngân 59 chuyển ngữ
Nguồn: 
https://www.thecatholicthing.org/2009/08/17/

heroic-priests-a-radiant-nuns/
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HITCH VÀ JACK 
TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH

lBrad Miner

Từ boong ke mà chúng ta quen gọi là “ngôi nhà 
chúng tôi,” nơi Herself và tôi đang sống giãn cách 

hiện nay – không bệnh tật nhưng vẫn giữ khoảng 
cách với những người láng giềng chúng tôi (hơn nữa, 
New York bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới) 
– chúng tôi đọc, đi bộ, nói chuyện và xem phim.

Và đó là thời gian tốt để xem phim thực sự, đồng 
thời tìm kiếm những khía cạnh của một cuốn phim 
đôi khi chiếu thoáng qua vì không được thông báo, 
nhưng chúng là một phần của sự kiện làm cho một 
cuốn phim trở nên vĩ đại. Phải bắt đầu ở đâu tốt 
hơn cho bằng với những phim của Alfred Hitchcock 
(1899-1980) và John Ford (1894-1973), cả hai đều là 
những nhà làm phim Công giáo?

Như các bạn biết, Hitchcock luôn làm thật nhanh 
những lần xuất hiện với vai nho nhỏ trong những 
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phim của mình: từ phim The Lodger (1927) – ông là một 
người ngồi bàn giấy – đứng thẳng lên ở phim Family 
Plot (1976) – hình bóng nổi tiếng của ông ở phía sau 
cửa kinh mờ.

Ẩn trốn trong cảnh đơn giản
Những vai nhỏ của ông luôn luôn là những cảnh 

không lời, thường là cảnh ông băng ngang qua đường 
với ngôi sao nữ của phim: trong Psycho, ông đang 
đứng bên ngoài văn phòng bất động sản nơi Marion 
(Janet Leigh) làm việc, khi nàng trở về từ một công ty 
vào giữa trưa; trong The Birds, ông đang rời khỏi một 
cửa hàng bán thú cưng khi Melanie (Tippi Hedren) 
đi vào. (theo cách đó, nhân viên đánh máy trong 
cảnh Psycho là cô con gái của Hitchcock, Patricia.)

Hitchcock khởi đầu sự nghiệp đạo diễn của ông 
trong năm 1922 với phim câm của Anh là Number 
13 (hiện nay bị thất lạc), và ông đã đạo diễn cho hơn 
năm chục phim. Cuốn phim Mỹ đầu tiên của ông 
là phim Rebecca thực hiện năm 1940 (đóng vai chính 
là Lawrence Olivier và Joan Fontaine), dược đề cử 
cho 11 giải Oscars và đoạt giải Hình ảnh đẹp nhất. 
Con đường rộng mở để thâm nhập vào Hollywood, 
Hitch!

Toàn bộ tác phẩm của ông gồm có những phim 
kinh điển như The 39 Steps, Secret Agent, Sabotage, 
Suspicion, Lìeboat, Spellbound, Notorious, Rope, Dial 
M for Murder, Rear Window, To Catch a Thief, Vertigo, 
North by Northwest, và dĩ nhiên, Psycho. Hitchcock đã 
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từng 5 lần được đề cử Đạo Diễn phim hay nhất ở 
các giải Oscars, mặc dù ông không bao giờ đạt được. 
Hơn nữa, Cùng với John Ford, William Wyler, How-
ard Hawks, và Victor Fleming, ông được xếp vào 
hàng những nhà làm phim khổng lồ thuộc thế kỷ 20.

Nhưng nhiều người có thể biết đến tên tuổi của 
các nhà đạo diễn khác – và dĩ nhiên những phim họ 
thực hiện – không có đạo diễn nào mãi mãi có thể 
nhìn thấy (tôi muốn nói là bằng xương bằng thịt) 
hơn Hitchcock, và không quá nhiều đối với các vai 
diễn nhỏ như đối với chương trình Alfred Hitchcock 
Presents, chương trình hợp tuyển truyền hình mà ông 
điều khiển từ 1962 đến năm 1965. Cho đến hiện nay, 
tôi có những bạn bè sẽ chào mừng bạn ở cửa ra vào 

Alfred Hitchkock bởi Richard Avelon.
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với câu chào “Good evening,” bắt chước theo giọng 
nói của Hitch.

Hitchcock, giống như Ford, là người Công giáo La 
Mã suốt đời , mặc dù không dễ dàng tìm thấy niềm 
tin trong các phim của ông. Nhưng đó là điều chắc 
chắn có trong phim I Confess, một chuyện kể bậc thầy 
về án mạng và tội lỗi. (Hãy xem trên Amazon hoặc 
Youtube với $2.99. Indeed, tất cả các phim có đường 
dẫn đến tại đây có giá giữa $1.99 và $3.99. Phần lớn là 
trên Amazon nơi một số phim chiếu không mất tiền 
cho các thành viên quan trọng.)

Một nhà phê bình phim của tờ báo New York 
Times không thích phim I Confess bởi vì anh ta nghĩ 
nó là một “phim trinh thám,” nhưng không phải. 
Nhưng mà bạn không cần điều bí ẩn để có cảm giác 
hồi hộp. Vâng, Fr. Michael Logan (Montgomery 
Clift) học hỏi vào lúc khởi đầu qua tòa giải tội để biết 
kẻ sát nhân là ai. Hồi hộp xuất phát từ cách mà sự 
ngờ vực tội lỗi rơi xuống vị linh mục và tâm thần của 
tên sát nhân, Phu nhân giống như Macbeth, dần dần 
được làm sáng tỏ như thế nào.

Một trong số những mô-típ quen thuộc nhất của 
Hitchcock là người đàn ông vô tội, bị tố giác và săn 
đuổi (cái gọi là kịch bản “người không thích hợp”): 
từ Jonathan Drew (Ivor Novello) trong phim The 
Lodger và Richard Hannay (Robert Donat) trong The 
39 Steps cho đến Logan/Clift trong phim I Confess và 
Roger Thornhill (Cary Grant) trong phim North by 
Northwest.
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Thật dễ dàng để gọi Alfred Hitchcock là một nhà 
làm phim Công giáo và đừng nói thêm gì nữa. Ông 
là một người Công giáo thực hiện những cuốn phim 
vĩ đại. Ngay cả khi ông quay sang làm phim rùng 
rợn, ông đã làm như thế thật hoàn hảo và dè dặt, 
như trong cảnh án mạng trong mưa nổi tiếng trong 
phim Psycho – 45 giây, 52 lần biên tập, và 78 góc quay 
camera khác nhau – trong đó không có gì thực sự rõ 
ràng: không có cánh khỏa thân hay đâm chém.

John Ford không phải là người Ái Nhỉ Lan, như 
một vài người thừa nhận, mặc dù ông là người Mỹ 
gốc Ái Nhĩ Lan hoàn toàn. Ông là một trong số 11 
người con sinh ra tại tiểu bang Maine với cha mẹ 
Ái Nhĩ Lan di cư, John và Barbara Feeney. Chàng 
trai John lấy tên Ford sau anh trai ông, Francis (một 
diễn viên sẽ xuất hiện trong một số phim của John), 
ông lấy tên này vì ông thích những chiếc xe hơi của 
hảng Ford.

Giống như Hitchcock, “Jack” Ford, cũng bắt đầu 
sự nghiệp của mình trong kỷ nguyên phim câm. 
Hitchcock đã đạo diễn mười bộ phim trước khi phim 
tiếng ra đời, trong khi Ford đã đạo diễn bảy mươi 
phim trước phim có tiếng đầu tiên “talkie.”của ông. 
Ông đã không bao giờ đánh mất tình yêu về lối kể 
chuyện thuần túy bằng hình ảnh.

Tôi nghĩ sự tiếp thu giáo dục Công giáo của ông 
làm thấm nhuần trong con người ông ý nghĩa về sự 
nhỏ bé của con người trong sự sáng tạo vĩ đại bao 
la của Thiên Chúa, đó là lý do ông đã cho quay rất 



[318] • TÂM TƯ SAO BIỂN 2021

nhiều phim Westerns (cao bồi Viễn Tây) tại hiện 
trường chẳng hạn như Monument Valley; những địa 
điểm đó hầu hết đều mang những nét đặc trưng thực 
sự trong các phim của ông.

Nếu Hitchcock kể những câu chuyện về con 
người bị tố cáo một cách bất công, Ford kể những 
câu chuyện về những vị anh hùng đi tìm công lý, 
thường là cho những người khác. Ford cũng đã nhận 
năm đề cử cho Đạo diễn Hay Nhất, nhưng ông chỉ 
đoạt được bốn giải Oscars: The Informer, The Grapes of 
Wrath, How Green Was My Valley, và The Quiet Man.

Tôi mong muốn một đường dẫn hoặc một bản 

sao DVD tồn tại của phim chuyển tiếp do Ford thực 
hiện vào năm 1928 (phần câm/phần tiếng), đó là 

John Wayne, Barry Fitzgerald và Maureen O’Hara trong phim 
The Quiet Man: “Những gã đàn ông đánh vợ, bị cha xứ đè đầu, 
nói năng lè nhè do say xỉn về chuyện lợi ích,” Malachy McCourt 
từng viết khi phê bình phim. Phim bị Ireland và người Mỹ gốc 
Ireland phản ứng. Ảnh:  Republic Pictures
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phim Mother Machree, với Belle Bennett thủ vai chính 
trong nhân vật của phim và ông dành vai chính cho 
những người ủng hộ ông là Victor McLaglen và, 
chàng thanh niên 20 tuổi chưa tiếng tăm tên John 
Wayne, anh này lúc bấy giờ vẫn mang tên khai sinh, 
Marion Morrison (hoặc đôi khi Duke Morrison). Và 
cũng đừng quên phim Stagecoach (trên YouTube, 
miễn phí) với Claire Trevor và the Duke, cuốn phim 
đã làm cho ông trở thành một ngôi sao, hoặc Three 
Godfathers, phim dành vai cho một trong số những 
vở diễn hay nhất của Wayne.

Có nhiều phim do Ford thực hiện đáng được tìm 
kiếm (kể cả phim The Searchers); trong sự nghiệp của 
mình, ông đã thực hiện 140 phim.

Năm 2009, tôi đã viết một mục có tựa đề ở đây 
“Heroic Priests and Radiant Nuns,” trong đó tôi đã 
đưa ra một danh mục mà tôi cho là gồm những bộ 
phim Công Giáo hay nhất của Mỹ. Tôi đã biên tập 
mục đó hiện nay để đưa thêm vào các đường dẫn, 
nó cung cấp – cùng với các phim trong mục này – 
cho các bạn hơn hai chục phim xuất sắc để xem với 
chi phí khiêm tốn.

Bạn hãy tận hưởng thời gian giãn cách.W
l Kim Ngân SB59 chuyển ngữ 

Nguồn: 
https://www.thecatholicthing.org/2020/03/30/

hitch-and-jack-in-isolation/
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BẠN SẼ NHÌN THẤY VINH 
QUANG THIÊN CHÚA

lFr. Robert P. Imbelli

Trong cơn thức tỉnh thường không cần suy nghĩ về 
Vatican II, nhiều người cố gắng một cách mạnh 

mẽ chế ngự nỗi day dứt về sự chết. Chúng ta đã thay 
thế tang phục màu đen của các Thánh Lễ Requiem 
bằng những khăn choàng vai đầy màu sắc. Chúng ta 
đã hủy bỏ bài hát “Dies Irae” ở những khu vực êm dịu 
thẩm mỹ của phòng hòa nhạc qua phần trình diễn 
không thường xuyên bài ca “Requiem” của Mozart– 
tước bỏ bối cảnh đầy sinh khí của Giáo Hội. Chúng ta 
vô tình tuyên bố chúng ta là “một Dân tộc Alleluia,” 
đồng thời làm lu mờ những lời cầu xin lòng thương 
xót và tha thứ qua những cuộc lễ cảm động tôn vinh 
những cuộc sống đẹp. Và vì thế chúng ta đã không 
chuẩn bị cho cảnh ngộ khốn khó hiện tại của chúng ta.

Như một thứ văn hóa, chúng ta vừa phát huy sự 
chết vừa phủ nhận sự chết cùng một lúc. Quyền phá 
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thai không giới hạn và quyền hỗ trợ việc tự tử ngày 
càng tạo nên một chương trình nghị sự chính trị của 
người Mỹ. Cũng vào thời gian này, những đám đông 
lớp trẻ chúng ta, không biết đến điều cấp bách về 
“giản cách xã hội,” lại nhảy cẫng lên vui sướng hả hê 
trên các bãi tắm ở Florida, mãi mãi thèm khát suối 
nguồn của thời tuổi trẻ. Sự tiêu thụ vào ngày Thứ 
Sáu Đen làm nghèo đi trí tưởng tượng về xã hội của 
chúng ta khi mà khu Mall (khu vui chơi giải trí) lấp 
lánh đòi quyền trở thành Đền Thờ thế tục của nền 
văn hóa chúng ta.

Cho đến khi, thình lình và rón rén, giống như một 
con rắn đang chực chờ, một siêu vi đã xâm nhập vào 
cơ chế tự vệ của chúng ta. Và việc phủ nhận sự chết đã 
chứng minh đó chỉ là một ảo tưởng. Rốt cục, không 
phải từ khi Thế chiến thứ hai (cho số ít người có thể 
vẫn còn nhớ lại) đã có Phúc Âm dành cho Chúa Nhật 
thứ năm Mùa Chay, “Sự sống lại của Lazarus,” đã có 
một tác động vô cùng trực tiếp, vô cùng lớn lao hay 
sao. Ít nhất cho những ai có “tai hãy lắng nghe.”

Nhà thần học nổi tiếng đã quá cố, Michael Buck-
ley, S.J., luôn luôn nhấn mạnh trong các bài viết của 
ngài mối liên kết không thể tách rời giữa thần học 
và linh đạo. Đặc biệt, ngài quan niệm những điều bí 
ẩn về cuộc đời Chúa Ki-tô và mối quan hệ rõ nét của 
người Ki-tô hữu với Chúa Giê-su Ki-tô phải là nền 
tảng đối với suy tư thần học và dùng làm trung tâm 
của một linh đạo đặc biệt của Ki-tô giáo.

Một ví dụ tuyệt vời về sự hợp nhất sáng suốt của 
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thần học và linh đạo là quyển sách ngắn nhưng phong 
phú của ngài, Bạn tìm kiếm điều gì? Những câu hỏi của 
Chúa Giê-su như Thách Thức và Lời hứa, Buckley hoạch 
định quyển sách bằng những điều kiện của mười bốn 
vấn đề do Chúa Giê-su nêu ra trong Phúc Âm thánh 
Gioan. Mỗi chương ngắn nghiên cứu vấn đề của Chúa 
Giê-su bằng cách tiết lộ căn tính thực sự của Người 
và sự thách thức đối với cuộc sống mới, với điều đó, 
Người đối chất với người nghe, vào thời đó cũng như 
bây giờ. Một thách thức, nếu được chấp nhận trong 
đức tin, cũng đồng thời chấp nhận lời hứa biến đổi.

Lazarus sống lại (c. 1304-1306). Tranh Giotto. di bondone. 
Nguồn: internet
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Buckley dành chương mười hai cho đoạn Phúc Âm 
thánh Gioan được đọc trong phụng vụ Chúa Nhật 
thứ năm Mùa Chay chỉ gây lo âu này. Chúa Giê-su 
gặp gỡ Martha tại đúng nơi mà em cô là Lazarus 
đã an táng được bốn ngày – 
an táng trong đất và trong 
tâm hồn cô. Theo lệnh Người, 
“Hãy lăn tảng đá ra,” Martha 
chùn lại và phản đối. Rồi Chúa 
Giê-su nói đến sự thách thức, 
đó cũng là lời hứa gây choáng 
váng: “Thầy đã không nói với 
các con là, nếu các con tin, các 
con sẽ nhìn thấy vinh quang 
của Thiên Chúa hay sao?”

Không có câu trả lời dễ 
dàng nào có thể - và sẽ - xảy 
ra. Không có sự tuyên xưng 
nào nhanh chóng và giống 
như con vẹt. Vì bối cảnh của 
vấn đề không phải là sự chết 
trong trừu tượng, được hạ hồi 
phân giải không hạn định, nhưng thực tại hiện tại 
nhức nhối vì mất mát một người yêu thương, và, sự 
công nhận khủng khiếp một mùi hôi thối dang lan 
tỏa. Buckley bình luận: “Martha đại diện cho tất cả 
những người đã luôn tận tụy đối với Chúa Giê-su, 
đã hiểu Người như là ý nghĩa và sự ổn định của 
cuộc sống, nếu như không muốn đánh mất tất cả – 

Martha đại 
diện cho tất cả 
những người 
đã luôn tận tụy 
đối với Chúa 
Giê-su, đã hiểu 
Người như là ý 
nghĩa và sự ổn 
định của cuộc 
sống, nếu như 
không muốn 
đánh mất tất 
cả – trong ng-
hĩa trang của 
sự trống rỗng 
và những mong 
chờ vô vọng



[324] • TÂM TƯ SAO BIỂN 2021

trong nghĩa trang của sự trống rỗng và những mong 
chờ vô vọng.”

Và vì thế Martha đoán trước một ông chủ của 
những kẻ tin trong suốt lịch sử. Các môn đệ trên 
đường đến Emmaus “đã hy vọng rằng Ngài là Đấng 
giải thoát Israel.” Thánh Gioan Thánh Giá, bị phản 
bội bởi người đồng đạo và bị ném vào trong xà lim 
tối tăm chật hẹp của nhà giam. Thánh Tê-rê-xa thành 
Lisieux với cơn hấp hối xâu xé tâm can trong căn 
bệnh cuối cùng của ngài. Mẹ Tê-rê-xa thành Calcutta 
với những thập niên dài than khóc cho sự vắng bóng 
của Người Yêu. Mỗi người trải nghiệm, thấu tận đáy 
lòng mình, một vực sâu của tình trạng trống rỗng và 
những mong đợi vô vọng.

Mỗi người trong họ – và chúng ta – đương đầu với 
sự thách thức và lời hứa thúc bách của Chúa Giê-su: 
“Không phải thầy đã từng nói với các con, nếu các 
con tin, các con sẽ nhìn thấy vinh quang của Thiên 
Chúa hay sao?”

Vinh quang của Thiên Chúa, không bất chấp 
sự sao lãng và mất mát, nhưng xuyên qua chúng. 
Vinh quang đó là phải thừa nhận việc tuyên xưng 
khó khăn nhất và đặc biệt nhất của người Ki-tô hữu: 
xuyên qua Thánh giá. Thánh giá dẫn dắt chúng ta 
vượt qua những mong đợi vô vọng đến thực tại mới 
là hy vọng của người Ki-tô hữu: hy vọng trong tình 
yêu, lòng thương xót và quyền năng của Thiên Chúa, 
Đấng ban sự sống cho kẻ chết. Thánh giá, mà Phúc 
Âm thánh Gioan nhấn mạnh là “giờ” vinh quang 
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của Chúa Giê-su. Thánh Giá, spes unica: hy vọng duy 
nhất của chúng ta.

Phúc âm thánh Gioan, được viết ra một cách hết 
sức cẩn thận, phân biệt rõ, hầu như có hệ thống, hai 
từ Hy Lạp dành cho sự sống: bios và zôé. Từ đầu tiên 
là cuộc sống sinh học của chúng ta bị hủy diệt bởi 
sự chết. Từ thứ hai là cuộc sống mới, vĩnh hằng mà 
Chúa Giê-su ban cho. Nhưng cái giá của sự đón nhận 
món quà không kém hơn mọi thứ.

Mùa Chay này vẫn và tiếp tục trở nên vô cùng đắt 
giá đối với rất nhiều người. Không có sự trấn an tinh 
thần nào cho phép che giấu cái giá của nó. Thậm chí 
điều đó sẽ làm cho việc cử hành phụng vụ thích đáng 
của Tuần Tam Nhật Phục Sinh trở nên không thể. 
Thậm chí nỗi đau buồn đó bị lu mờ trước sự đau khổ 
của chúng ta đối với sự mất mát của rất nhiều người 
thân thương.

Nhưng dù cô đơn và buồn rầu như thế nào đi 
nữa, buổi sáng Phục Sinh vẫn có thể sáng tỏ dần, nó 
không thể, không phải cản trở niềm hân hoan tràn 
trề hy vọng do đức tin truyền cảm hứng: “Chúa Ki-
tô đã sống lại từ cõi chết, giẫm đạp cái chết bằng cái 
chết, và đồng thời ban sự sống cho những người còn 
nằm trong những nấm mồ.” Zôé: cuộc sống đích thực, 
cuộc sống vĩnh hằng.W

l Kim Ngân SB59 chuyển ngữ
Nguồn: 
https://www.thecatholicthing.org/2020/03/29/

you-will-see-the-glory-of-god/
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MỤC TỬ CỦA CHIÊN LẠC

lTâm Ngọc

Tôi hành hương về với Mẹ La Vang vào một ngày 
đầy nắng, đi để tìm chút bình an giữa cuộc 

sống xô bồ. Cũng chính nơi đây, tôi gặp ngài, vị 
linh mục tài hoa mà tôi từng biết đến: Cha Phan-
xi-cô Xa-vi-ê Trần Văn An, mà người đời biết đến 
với cái tên Trần An hay Cha Tràn Ân. Ngài đã và 
đang hồi sinh hạt mầm hướng thiện nơi những 
người một thời vào tù ra tội.

Tôi biết Cha Trần An khoảng năm năm về trước, 
khi tôi giúp Cha Trăng Thập Tự sưu tập bộ Có một 
vườn Thơ Đạo. Sau này, tôi biết thêm Cha An không 
chỉ làm thơ hay, mà còn là tác giả của nhiều bài hát 
về Mẹ La Vang. Đặc biệt, ngài đang giúp những anh 
em nghiện ngập, sa đà vào các tệ nạn xã hội khác, trở 
về với bản chất lương thiện của mình. 
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Kẻ nghiện ngập thành mục tử
Lần đầu gặp cha, 

tôi hơi ngạc nhiên 
bởi trên bốn ngón 
tay của ngài có 
hình xăm chữ “T”. 
Cha cười: “Ủa con 
không biết chuyện 
này à”. Bốn chữ “T” 
ấy đã dẫn tôi đến 
một câu chuyện dài 
về hành trình ơn gọi 
của cha, nghe xong, 
tôi cứ cảm tưởng 
đó là câu chuyện cổ 
tích.

Sinh ra và lớn lên 
trong một gia đình 
Công giáo tại Giáo 
xứ Cầu Rầm, Giáo 
phận Vinh, những 
tưởng hành trình ơn gọi của Cha An cũng xuôi chèo 
mát mái như nhiều linh mục khác. Nhưng mấy ai biết 
vị linh mục ấy có một thời trẻ trai nhiều lầm lỗi. Năm 
17 tuổi, An đã kiếm được khá nhiều tiền nhờ công 
việc buôn bán và chế tác vàng bạc cùng với mẹ. Đồng 
tiền được An tôn thờ như một thứ chủ nghĩa. Chưa 
dừng lại ở đó, chàng trai trẻ bị bạn bè xấu lôi kéo sa 
vào những cuộc chơi thâu đêm, đắm chìm trong làn 

Sau mỗi thánh lễ, Cha An thường nán 
lại chừng 30 phút để cầu nguyện một 
mình với Chúa. Ảnh: Tâm Ngọc
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khói thuốc phiện. Khi hết tiền tiêu xài, cậu lao vào 
con đường phạm pháp để có tiền, thỏa cơn khát ma 
túy. Chuyện gì đến cũng đã đến: An bị bắt với hạn 
tù 12 tháng. Những chữ “T” viết tắt của “Tình; Tiền; 
Tù; Tội” trên tay cha mà tôi thấy, cũng ra đời ở thời 
gian này. Ra tù, chàng trai trẻ quyết tâm hoàn lương, 
nhưng chẳng bao lâu, mãnh lực của ma túy kéo cậu 
trở lại con đường nghiện ngập hết lần này đến lần 
khác. 

Mẹ của Cha Trần An đã khóc rất nhiều vì đau đớn 
khi con mình hư hỏng. Bà bám víu vào Thiên Chúa, 
ngày đêm cầu nguyện cho đứa con trai mình được 
trở về đường ngay nẻo chính. Bà cố đã dùng tình yêu 
của một người mẹ để lay động trái tim của Cha An. 
Nước mắt, niềm khẩn khoản nài xin của bà đã được 
Thiên Chúa nhận lời và cho nhiều hơn những gì bà 
mong đợi. Chúa đã biến đổi An khi cậu được mẹ gởi 
vào ở với một cha xứ tại miền thôn quê Hà Tĩnh. Cảm 
mến nhân đức tốt lành nơi cha, An dần dần thay đổi, 
từ bỏ ma túy.

Cuối cùng, Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Văn An chọn 
Thiên An làm điểm dừng. Được Đức Đan viện phụ 
Stephano Huỳnh Quang Sanh mở rộng vòng tay đón 
nhận, An bắt đầu cuộc đời đan sĩ của dòng Biển Đức 
vào năm 1994. Sau thời gian dài nỗ lực tu tập miệt 
mài với nhiều thử thách bởi căn bệnh nan y và nhiều 
khó khăn khác, ngày 1/1/2008, Đan sĩ Trần An chính 
thức trở thành linh mục đời đời của Chúa. Khi hôn 
bàn tay có 4 chữ “T” ấy, Đức Tổng Stephano Nguyễn 
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Như Thể đã xúc động thốt lên: “Kỳ diệu quá con ơi”. 
Kỳ diệu bởi Giáo phận Vinh có rất nhiều ơn gọi, song 
Cha Trần An là linh mục đầu tiên được sinh ra và 
lớn lên tại Thành phố Vinh, nơi mà thời bấy giờ có 
rất nhiều tệ nạn xã hội, đời sống đạo khô khan nguội 
lạnh, nhà thờ không mấy khi có sinh hoạt tôn giáo. 
Đó là cả một sự cố gắng, lội ngược dòng của Cha An 
và là một hồng ân to lớn của Thiên Chúa. Ngài đã 
nâng một người nghiện ngập, bị xã hội loại trừ lên 
hàng tư tế.

18 năm linh hướng
Gần 23g khuya mà tôi vẫn nghe tiếng cha nhắc 

nhở các anh em đang cai nghiện ở nhà Hướng Thiện 
đi ngủ. 

Mang trong mình căn bệnh hen suyễn, trời nóng 
hay lạnh cha luôn bị ảnh hưởng, những cơn ho kéo 
dài, có khi nói không ra hơi, tiếng thở át cả lời kinh 
nguyện. Chuyện cha nhập viện trở nên quen thuộc 
với gia đình Hướng Thiện này. Ấy vậy mà, cha vẫn 
luôn lo lắng, đồng hành cùng với anh em từ miếng 
ăn, giấc ngủ, từng lời kinh nguyện hay đến cả việc 
làm. Tôi thắc mắc không biết cha bắt đầu công việc 
này từ khi nào thì ngài nhẩm tính rồi nói: “Cũng lâu 
rồi, khoảng năm 2001, 2002, khi tôi còn làm thầy ở 
Thiên An. Hồi đó ở trong dòng, cha mẹ gửi các bạn 
đến đan viện và tôi là người đồng hành với các bạn 
ấy”. Cha chia sẻ thêm: “Lúc đó tôi giúp từng một 
hoặc hai người nên sát sao hơn. Hằng ngày tôi dành 
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thời gian đi dạo nói chuyện, khuyên bảo và giúp các 
em cầu nguyện, viết nhật ký mỗi ngày”. Phải có ơn 
Chúa và nhẫn nại lắm, phải kiên trì lắm, yêu thương 
lắm thì Cha An mới có thể làm được như vậy. Và suốt 
18 năm qua, cha đã đồng hành, nâng đỡ hàng ngàn 
bạn trẻ hư hỏng nghiện ngập để họ làm lại cuộc đời.

Số người nghiện ngập đến với Cha An ngày một 
tăng. Ngài ao ước có thể giúp được hết những ai đến 
với mình. Có lẽ vì cha đã cảm mếm được vị ngọt tình 
yêu của Thiên Chúa qua những biến cố đời mình. 
Chúa đã cho cha quá nhiều và cha muốn chia sẻ lại, 
nâng đỡ lại những người bị rơi vào hoàn cảnh như 

Nhập viện vào đúng Tuần Thánh, nhưng Cha An vẫn cố gắng 
dâng lễ cho các anh em nhà Hướng Thiện ngay trên giường bệnh. 
Ảnh: Tâm Ngọc



NĂM THỨ HAI MƯƠI BA • [331]

cha trước đây. Cha lập Trung tâm Hướng Thiện ở La 
Vang và tiếp tục cưu mang, đồng hành với những 
con người một thời đi hoang, lầm lạc, bị xã hội ghê sợ. 
Đến với cha, họ tìm được sự ủi an và bình yên, được 
coi trọng, được phục hồi phẩm giá làm người. Tôi 
không thể ngờ được rằng, gần 70 con người, không 
phân biệt tôn giáo với nhiều độ tuổi, hoàn cảnh, tính 
nết khác nhau lại có thể sống chung dưới một mái 
nhà, cùng lao động, cùng nâng 
đỡ và cầu nguyện chung với 
nhau trong tình yêu thương. 
Đó cũng một phần nhờ cha 
hướng dẫn, nhờ nhân đức tốt 
đẹp nơi cha, một linh mục luôn 
dùng lời lẽ chân thành và dịu 
ngọt để nâng đỡ, xoa dịu nỗi 
đau thể xác và tâm hồn của 
những người lầm lỡ. Anh Đ, 
một thành viên của nhà Hướng 
Thiện chia sẻ: “Với tôi, Cha An 
tuyệt vời. Như tôi thấy, cha 
chẳng có gì ngoài mấy bộ 
quần áo, sách và laptop để 
làm việc. Còn tất cả những gì ở đây, cha đều làm để 
cho anh em chúng tôi hưởng dụng, tất cả là của anh 
em chúng tôi”. Còn anh T, một người quê ở Nam 
Định, thì vì cảm phục cha, nên anh cũng ao ước được 
tận hiến giống như ngài. 

Từ biệt La Vang, tôi về cũng vào một buổi trưa 

Qua sự dìu dắt 
của Cha An, 
nhiều mảnh 
đời tưởng 
chừng như bỏ 
đi đã được hồi 
sinh, tính thiện 
lớn lên, để rồi 
họ trở thành tu 
sĩ hay những 
người có ích 
cho Giáo hội và 
xã hội
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gắt nắng. Cha tiễn tôi, dặn dò chia sẻ đủ điều và cầu 
chúc cho ước mơ của tôi thành hiện thực. Quay đi, 
tôi nghe cha lại ho, cơn ho dai dẳng, mệt nhọc của 
một người cha hằng lo lắng, nâng đỡ cho những đứa 
con một thời bồng bột, lầm lỗi nay tập làm người 
lương thiện.W

Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần An còn là một thuyết 
khách tuyệt vời. Ngài được nhiều dòng tu trong Giáo 
phận Huế và các giáo phận khác mời giảng, hướng 
dẫn tĩnh tâm, cầu nguyện. Mới đây, ngài được Giáo 
phận Xuân Lộc mời giảng thường huấn cho 400 linh 
mục đoàn giáo phận, về chủ đề: Đồng hành với các 
gia đình có con em nghiện ma túy.

Một thánh lễ tại Trung tâm Hướng Thiện Lavang. Ảnh: Tâm Ngọc
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CHẮP TAY – HỢP THẬP

lNguyễn Công Khanh SB70

Giới trẻ thời nay có xu hướng tập hợp thành nhóm 
cùng sở thích với nhau lập diễn đàn riêng. Một trong 

những nhóm ấy mang tên STCG 2021, trong danh mục 
FA một thành viên có câu thơ nêu cảm xúc sau: 

“Chắp tay con lạy Ông Trời
 Cầu cho mấy đứa có bồ chia tay.” (Thiếu nữ Y.)
Vần thơ tuy lạc vận với hàm ý trêu đùa, nhưng 

tâm ý vẫn giữ được lễ giáo chắp tay phụng tự, điều 
này thật đáng mừng!

Chắp Tay còn được gọi là Hợp Thập trong ấn Liên 
Hoa của Nhà Phật, trong động tác áp chót của các 
bài tập Pháp Luân Công. Một động tác chắp tay, lại 
mang tên Hợp Thập, có lẽ xa lạ với không ít người 
trong chúng ta, nhưng ý nghĩa thâm thúy đối với 
Nhà Phật được các tăng ni Phật tử học tập đem thực 
hành cách chuẩn mực.
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Hình thức của 
chắp tay là hai bàn 
tay úp vào nhau, 
các ngón tay khép 
khít lại, lòng bàn tay 
rỗng không, trông 
như búp sen sắp nở, 
ở vị trí trước ngực. 

Hai bàn tay chắp 
lại trước ngực biểu 
thị lòng tôn kính, 
sự tập trung tâm 
ý, nhất tâm, thiền 
định, tán dương và 
ca tụng. Quan niệm 
của Phật giáo cho 
rằng chắp tay có ý 
nghĩa dung hợp các phạm trù đối lập, biểu thị chân 
tướng của vũ trụ, tìm về với bản nguyên.

Chỉ riêng với ấn Liên Hoa (tư thế chắp tay búp hoa 
sen), giáo lý Phật giáo có nhiều kinh điển chỉ dạy.

Kinh Pháp Hoa, phẩm Phương Tiện dạy: “Cung 
kính hợp thập lễ”. Chắp tay là thể hiện sự kính lễ 
được phát khởi.

Quán Vô Lượng Thọ Kinh nói chắp tay biểu thị cho 
sự ca ngợi, tán thán công đức chư Phật và chư Bồ Tát.

Kinh Đại Nhật tham chiếu Tay Phải tượng trưng 
cho Tuệ, Tay Trái tượng trưng cho Định, chắp tay 
là biểu trưng cho Định và Tuệ nhất như, đồng hiện. 
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Mười ngón tay biểu hiện cho 10 pháp giới. Quán 
tưởng thập pháp giới trong hai bàn tay úp lại. Chắp 
tay chính là thâu nhiếp loạn tâm, tập trung tư tưởng 
nhất tâm hướng Phật, tâm và hành thống nhất, lý và 
sự tương ứng. Chỉ là một cái chắp tay nhưng thâu 
nhiếp tất cả giáo lý Phật Đà. Nếu chắp tay mà tâm 
tĩnh tại, không tán loạn, thiền định, dẹp bỏ mọi tạp 
niệm, quán tưởng Như Lai, thấy được vạn pháp 
dung thông, bất nhị ấy là đã chứng nhập vào cảnh 
giới Niết Bàn.

Phật giáo đã quán tưởng Chắp Tay thành Thiền 
niệm, đi đến nhập định,và thủ đắc Ấn Liên Hoa. 

Nguyên nhân nào đưa tôi đến với việc tìm hiểu 
về Hợp Thập, cái tên có vẻ thu hút khám phá điều 
mới lạ?

Khi tìm hiểu về môn thể dục dưỡng sinh, bắt gặp 
động tác chắp tay là một tư thế cứ lặp đi lặp lại nhất 
định trong 5 bài tập của môn Pháp Luân Công. Khi 
có dịp một trong anh em của chúng ta CSB nhìn thấy 
hình ảnh buổi lễ các tiến chức được thụ phong linh 
mục, nhận xét rằng tư thế hai tay của đoàn đồng tế 
không đồng đều khó coi, và cũng là nhận xét từ rất 
lâu của tôi… 

Trong gia đình, các bậc cha mẹ dạy con nhỏ từ rất 
sớm, lúc còn ẵm bồng khoanh tay cúi đầu chào Chúa, 
chào Mẹ trước bàn thờ gia đình, chào ông bà cô chú 
mỗi khi gặp, ít khi gặp các bậc cha mẹ dạy bảo con 
chắp tay chào như thế. 

Trong học đường cũng không dạy, chỉ chào thầy 
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cô bằng cái khoanh tay cúi đầu, học sinh bạn bè chào 
nhau bằng nụ cười với cái gật đầu nhẹ nhàng.

 Bước vào nơi thờ tự, tín hữu Công Giáo cũng không 
được dạy quy cách chuẩn mực. Vì thế cách chào biểu 
lộ niềm tin và lòng tôn kính với Chúa, Mẹ Maria, Các 
Thánh đối với mỗi người mỗi kiểu mỗi cách: bái gối, 
vòng tay, ôm tay trước bụng cúi đầu chào, v.v. Trong 
khi đó, giới tăng ni thiện nam tín nữ Phật tử thực hành 
rất chuẩn mực, cứ thử vào các Chùa chiền Phật Giáo 
tham dự ắt chứng thực điều này.

Trước năm 1975, có một Năm Thánh mà tôi có dịp 
chứng kiến một nhà sư đi chân đất đến thăm cuộc 
triển lảm của giáo xứ . Khi đi đến trước bức ảnh của 
Đức Giáo Hoàng Phaolo VI đương vị, được bài trí nổi 
bật nơi trang trọng nhất của phòng triển lãm, nhà sư 
đứng nghiêm trang trước bức ảnh Đức Giáo Hoàng 
tay phải chắp trước nơi ngực, tay trái áp nơi đan điền, 
từ từ cúi gập thân trên một cách trang trọng. Khi từ 
biệt linh mục quản xứ, tư thế chào biệt cũng như vậy, 
chỉ cúi mình không sâu bằng. Hình ảnh nhà sư gây 
xúc động và ghi đậm dấu ấn tốt đẹp trong tôi.

Đến với đất nước Thái Lan, chúng ta sẽ được chào 
đón bởi tất cả nhân viên dịch vụ du lịch với cái chắp 
tay cúi chào tôn trọng và nụ cười tươi. Người Thái 
Lan tự hào về cái chắp tay cúi chào này và có thể coi 
đó là cử chỉ truyền thống thể hiện đạo lý của dân tộc 
nhờ ảnh hưởng của Phật Giáo.

Nơi Công Giáo thì sao?
Có một đoạn Phúc Âm nói đến hai bàn tay: “Còn 
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anh, khi bố thí đừng cho tay trái biết việc tay phải 
làm” (Mt 6, 3).

Theo đó, chúng ta có thể phân biệt tay phải là 
tượng trưng cho sự thánh thiện trong sạch, tay trái 
tượng trưng cho sự ô nhiễm trần tục. Có thể củng cố 
cho điều này bằng câu kinh thánh Mathêu:

“Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt 
Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục 
tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng 
bên phải Người, còn dê ở bên trái” (Mt 25, 32 - 33).

Năm ngón tay trái tượng trưng cho 5 loại năng lực 
tiêu cực như vô minh, sân si, kiêu ngạo, tham lam, 
đố kỵ. Trái lại 5 ngón tay phải tượng trưng cho 5 loại 
năng lực tích cực bao gồm: hiểu biết, khoan dung, 
khiêm nhu, nhân ái, hòa ái.

Mười ngón tay, mỗi ngón là một giới răn của Chúa.
Nếu chúng ta chắp tay lại, thì đó là sự hợp nhất 

thánh thiện và ô nhiễm, dung thông thần thánh và 
trần tục, có ý nghĩa dung hợp các phạm trù đối lập.

Vì thế tôi chắp tay để suy ngẫm về niềm tin cơ bản 
của tôi về Ngôi Lời nhập thể làm người như tôi, chỉ 
có Người mới cứu rỗi được tôi, cùng với Thần Khí 
Chúa biến đổi tôi và đem tôi về cùng với Chúa Cha. 
Tôi nhớ lời Đức Giêsu trong Ga 17, 22: “Cha ở trong 
con và con ở trong Cha, và họ cũng ở trong chúng 
ta.” Tôi chắp tay để thờ phượng, biểu lộ lòng biết ơn 
và cám tạ Chúa là phận sự thiết yếu của tôi, đồng 
thời tôi đặt mình dưới sự che chở của Đấng tôi tin mà 
tôn thờ.
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Câu hát của bài Đêm Thánh Vô Cùng: “Đất với Trời, 
xe chữ đồng” là minh chứng ý nghĩa: Đức Giêsu Kitô 
giao hòa con người với Chúa Cha. Cái chắp tay bao 
hàm nội tại linh thiêng như vậy!

Ngắm nhìn tượng Đức Maria, còn cử chỉ và hình 
ảnh nào đẹp bằng Đức Maria với cái chắp tay “ghi 
nhớ tất cả những sự việc ấy và suy niệm trong lòng” 
(Lc 2,16). Nói theo kiểu nhà Phật, Ngài đã quán thông 
và nhập định vào cảnh giới cao nhất.

Cái chắp tay cúi chào của nhà sư trước ảnh Đức 
Phaolo VI, khuyến khích chúng ta khi thực hiện cử 
chỉ này, là ta trân trọng người đối diện mình, kính 
Đấng hiện diện nơi họ, có thể là người thấp hèn, bình 
thường, dân giã, tu hành. Cho nên chắp tay xá chào 
một người là hành động không chỉ thể hiện sự kh-
iêm nhượng, kiệm đức, mà còn là sự cung kính trước 
một hiện thân của Thiên Chúa, một con người có hạt 
giống tâm thiện lành có thể sẽ thành vị thánh trong 
tương lai.

Với những tìm tòi và hiểu biết trên, tôi tập chắp tay. 
Tôi tập chắp tay trong giờ kinh gia đình lúc cầu nguyện. 
Tôi ấn định, tập chắp tay cúi chào khi bước vào nhà thờ, 
lúc truyền phép, khi rước lễ và nhận phép lành.

 Thật không đơn giản. Ngay nội tại bản thân 
có một lực cản đáng kể: không quen, mắc cỡ, ngại 
ngùng, ra vẻ đạo đức. Lực cản ngoại giới cũng chẳng 
kém: soi mói, dè bĩu, đàm tiếu, cười chê. Tôi mặc kệ, 
và dần dà thản nhiên thực hiện quyết tâm của mình. 
Tôi đã làm như thế…
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Còn một điều nữa, khi kết thúc những giòng suy 
nghĩ này về Chắp Tay – Hội Thập, ý nghĩa ngôn từ lạ 
lẫm của bài hát bất hủ trong đêm lễ Giáng Sinh “Đất 
với trời, xe chữ đồng…” bật ra trong trí tâm rõ rằng: 
Có đồng tâm đồng thuận kết nguyện chung ý rằng 
chắp tay là cử chỉ đúng đắn, đẹp, ý nghĩa, rập ràng 
cho chúng ta khi tham dự phụng tự không nhỉ?W 
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B‹

con

tươi sáng

nghe

G
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trào lên môi
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máy

B¨

A ve- Ma ri a

F
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Sủng

D‹

Bao la

E¨
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E

&

#
#

#
#

&

#
#

#
#

3 3

&

#
#

#
#

&

#
#

#
#

&

#
#

#
#

œ œ
‰

œ

j

œ œ œ

œ œ œ œ
œ

œ œ œ ˙ Œ œ œ

œ ™
œ

œ œ
œ œ œ

œ ™ œ œ
œ

œ œ œ œ œ

œ ™ œ œ

œ
œœ



œ

jœ
œ

œ ™ œ

œ œœœ

‰



NĂM THỨ HAI MƯƠI BA • [349]

MỪNG SINH NHẬT MẸ III
l nhạc Ngọc Khánh

thơ Lê Châu Tuần

°

¢

°

¢
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