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Năm nay anh Nguyễn Hữu Hoàng hỏi: “Có 
làm Tâm Tư Sao Biển 2022 không?” Tôi trả 

lời: “Có bài và có ‘tài’ là OK.” Và, anh Hoàng đã 
ra lời hiệu triệu trên mail đàn. Rồi có bài nào anh 
Hoàng gởi bài nấy. Có bài “Nàng thơ...” gởi tới ba 
lần. May là không ‘bốn lần’ phạm tội.

Năm nay, có lẽ do bớt dịch bài vở thưa hơn. Thế 
thì đành giở nghề bổn thân ra tư duy đề tài, giao 
cho những cây viết ‘chắc ăn’ như Thế Hy SB71. Từ 
bài “Sắc phong lăng Ông Nam Hải thôn Vĩnh Hy 
lưu lạc tại lăng Ông-đền Bà Cam Xuân” mới nghĩ 
ra bài “Di sản kiến trúc Công giáo ở Sài Gòn” của 
một cô bạn ngoại đạo, trước đó trải qua chuyến đi 
cùng với đoàn thăm các nhà thờ xưa ở Sài Gòn và 
bài “Saint Paul, tu viện đầu tiên ở Sài Gòn”, bài tôi 

Lời giới thiệu
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từng đăng trên trang blog của mình của một tác 
giả chuyên viết về Sài Gòn trước 1975 đang ở Mỹ.

Rồi đến vụ scandal của Giáo hội Chính thống 
giáo Moskva và Giáo hội Chính thống giáo 
Ukraine, bài Giáo hội Thống nhất và vụ ám sát 
cựu Thủ tướng Obe của Nhật. Những vấn đề này 
liên quan đến thời sự và tôn giáo.

Nhờ anh Hoàng đặt anh Kim Ngân SB59 gởi 
cho các trích đoạn từ cuốn Les Confession d’un 
prêtre marié của LM René Ganthier (Cố Thể). 
Anh Ngân đã kịp thời gởi hai bài “Đáy vực thẳm” 
và “Tâm sự của một linh mục”. Hai bài này đi với 
bài “Linh mục trẻ ngày nay” của anh Hoàng SB60 
là vừa đẹp.

Bài “Viết về Vũ Đình Dung SB72” vừa qua đời 
được ưu tiên đi trang đầu cuốn sách. Sau đó là 
cụm bài về kỷ niệm 50 năm và 60 năm của SB72 và 
SB62, lớn trước nhỏ sau, được ghép với “Hội ngộ 
55 năm của Sao Biển 1967” dưới dạng phóng sự 
ảnh. Những bài của anh em SB72 viết về lớp mình 
như "Sao Biển 72, những chuyện chưa kể" của Lê 
Hồng Bảo SB72 và "Sao Biển 72 và những biệt 
danh" của Thắng Bạch Phiến SB72 đi theo bài "50 
năm Sao Biển 72 thành một cụm.

Cụm bài tiếp theo có liên quan là “Học cùng 
lớp” của Nguyễn Quang Vinh SB61, “Đọc lại A. 
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Daudet nhớ thời học Sao Biển” do anh Kim Ngân 
SB59 chuyển ngữ, dưới dạng song ngữ để anh em 
nhớ lại văn học Pháp. Đặc biệt là câu chuyện Thế 
Hy SB71 tìm ra Khiết Vịt SB68 ở bên Nhựt: “Đi 
tìm đàn anh ‘Khiết Vịt’ và ‘Sơn Lê tửu’”. Bài này 
là bài tôi nghĩ đến nhân có lần đọc Facebook thấy 
Hy kể lại câu chuyện tương phùng này. 

Một số bài như “Cuộc đời của thánh Issa”, “Hạt 
giống trong đất: các mối phúc thật”, “Ăn uống 
trong Kinh Thánh” (các trích dẫn Kinh Thánh 
có liên quan đến việc ăn uống), “Gà tây và Dòng 
Tên” chiêu tuyết cho các thầy Jesuit được dùng 
để gọi luôn con dindon, được cho là xuất xứ Ấn 
Độ (D’Inde) không phải là do thầy jesuit đem về 
Pháp từ Mỹ châu.

Những câu chuyện trong đời sống hàng ngày 
của anh em SB được ghép thành một cụm: “Hai 
con chim non” và “Cái ống bơm xe đạp” của người 
văn kể chuyện đồng quê không dưới tầm Sơn Nam 
tuy không sánh bằng Bình Nguyên Lộc; chuyện tư 
vấn cho thực tập sinh của Thế Hy SB71, rồi tư vấn 
luôn chuyện bồ bịch cho họ bên Nhựt “Bồ bổn 
xứ (Phù Tang). Đặc biệt là bài “Ổ bánh mì của Cố 
Đề" của nhà văn Công giáo Đồng Nai với cái nhìn 
biện chứng và đa layer xoay quanh chuyện tin hay 
không tin vào ma.

lời giới thiệu
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Năm nay vắng bóng nhà thơ Công Giáo coi 
bộ còn tài hoa hơn Trăng Thập Tự - Nguyễn Thế 
Hùng SB62 (lẽ đâu do năm ngoái tôi cho anh 
xuống một lớp, thành Nguyễn Thế Hùng SB63?). 
Những bài thơ thường được đăng bên trang trái 
xen kẻ, sao cho các bài viết đều bắt đầu từ trang 
phải theo ước lệ làm sách, nhưng vẫn có hai ngoại 
lệ. Nhà thơ mà anh em hay gọi là cha Pi-ô độc 
lai độc vãn, không có chó bắt mèo, Công Khanh 
SB67 phải xung trận cho đủ mấy cái lỗ hổng.

Giờ thứ 25, nhận được bài của "Củ Nghệ" SB74 
"Một số từ ngữ liên quan đến tang lễ" cũng đã 
được đưa vào TTSB 2022. Anh Hoàng chốt số 
lượng là 150.

Cuối cùng tạ ơn Chúa, Deo Gratias, ngài đã cho 
mọi việc suôn sẻ. Tạ ơn các ân nhân đã giúp cho 
cuốn “Tâm Tư Sao Biển 2022” ra khỏi ‘viện bảo 
sanh’ và đến tay anh chị em Sao Biển trong dịp lễ 
Sinh nhựt Đức Mẹ.

Bấy nhiêu sự. Amen,

Thay mặt ban thực hiện TTSB
Công Khanh SB67



Cường 72

Dung sanh năm 1960, thuộc xứ Phước Hải. 
Tụi mình cùng lớn lên quanh những sinh 

hoạt của giáo xứ như Xưng tội rước lễ lần đầu, 
Thêm sức…, cùng học tiểu học ở trường Giu-se 
gần chợ Xóm Mới và cùng vào Tiểu Chủng Viện 
Sao Biển ngay sau Mùa Hè Đỏ Lửa 72.

Mình không nhớ nhiều về Dung trong thời gian 
ở Sao Biển, nhưng vẫn nhớ như in những buổi 
chiều Dung chơi bóng chuyền và la to lên “để tôi, 
để tôi…” mỗi khi bóng bay đến chỗ Dung.

Sau năm 1975 tụi mình về lại giáo xứ và Dung 
bây giờ là trưởng nhóm của Sao Biển 72 Phước 
Hải, gồm có Dung, Hùng, Minh, Dương và mình. 
Thời gian này Dung và mình cùng làm đủ nghề. 

Viết về Vũ Đình Dung 
SB72
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Đạp xích lô: chạy lang thang khắp phố phường 
Nha Trang, Chợ Mới, Đồng Đế, Cầu Đá… rồi xoay 
qua Bán bánh mì: một chiếc xe đạp, cột theo giỏ 
cần xế, trong có ủ than để giữ bánh nóng, đi từ 3 
giờ sáng để lấy bánh mới ra lò, rồi chạy lên ga, dắt 
xe dọc theo đường rầy xe lửa rao bán. Những lần 
bán chưa hết mà trời đã gần sáng thì anh em mình 
ghé tới quán bún bò “Đề-pô”. Lúc này Dung luôn 
luôn chọn ra một ổ bánh mì ngon nhất để ăn với 
tô bún bò còn nóng hổi vì như Dung nói “mình là 
thợ rèn, nhưng nhất định không ăn dao lụt”. Có 
thời gian tụi mình kiếm được một chiếc xe ba gác 
và hai anh em cùng đi mua củi ở Đồng Bò, chở về 
bán lại cho các lò bánh mì ở Nha Trang, Dung đẩy, 
mình kéo và Dung kéo, mình đẩy…

Nhà Dung có tủ sách “Học Làm Người” và Dung 
chịu nhiều ảnh hưởng ở đó, trong cá tính cũng 
như cách thức làm việc. Nhớ lại khoảng thời gian 
này, Dung là một chàng thanh niên có ý chí rất 
mạnh mẽ, có thể hơi lập dị một chút, nhưng hoàn 
toàn dấn thân cho lý tưởng Linh Mục. Theo như 
mình biết thì Phường Tân Lập Nha Trang đã phải 
nhờ Dung chỉ huy đoàn thanh niên của phường 
trong 2 tuần đi làm thủy lợi… Với tuổi 17, 18 lúc 
đó thì Dung đã quá chững chạc để làm trưởng lớp 
11 và 12 và được nhiều cô bạn cùng lớp ngưỡng 
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mộ. Nhờ Dung, lần đầu tiên mình cũng được mày 
mò đến các sách của Nguyễn Hiến Lê như là Đắc 
Nhân Tâm, Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống…

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 1980, 
Dung, anh Bể 71 và mình mặc áo dòng ở nhà thờ 
Phước Hải. Sau đó anh em mỗi người một ngả.

Khi về VN gặp lại thì Dung bây giờ đã là giáo sư 
dạy Anh Văn khá nổi tiếng (mình nghĩ là Dung có 
bằng cử nhân Anh Văn). Với phương cách làm việc 
chịu ảnh hưởng “Tổ Chức Công Việc Theo Khoa 
Học” của Nguyễn Hiến Lê, Dung đã có nhiều học 
viên đến theo học. Theo nhận xét của mình, từ 
lúc đạp xích lô, bán bánh mì, đẩy củi… cho đến khi 
dạy Anh Văn, Dung đều thành công trong công 
việc của Dung. Mình thực sự bái phục.

viết về vũ đình dung sb72

Phút cuối bên nhau.
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Dung rất thích nói về quân sử VNCH. Mình 
không biết Dung bắt đầu thích món này lúc nào, 
nhưng chắc chắn là không trước năm 1981 vì suốt 
thời gian 1975-1981 anh em làm việc chung, mình 
không hề nghe Dung nói gì đến nó. 

Thế tôi viết như vậy về anh, anh có hài lòng không? 
Găp lại Chúa Giê su, chúc anh vui nhe.

Tiếp lời bạn Cường, mình cũng có đôi dòng về 
người bạn đã nằm xuống:

Vĩnh biệt Dung
Bảo Lê SB72

Một người bạn từ thời thơ ấu. Tuy nhiều khác 
biệt nhưng vẫn về bên nhau mỗi khi có dịp. 

Bạn khác biệt có lẽ do nhiều ẩn ức khó nói nên lời. 
Vỡ mộng với chiếc áo chùng thâm và đời tận hiến, 
bạn cố tình tạo một sự khác biệt để quên đi dĩ vãng 
buồn đau. Chúng tôi gặp lại nhau khi tuổi đời lên 
cấp 4 (40), tôi đã biết tôn trọng sự khác biệt của 
người khác nên hình ảnh hơi lập dị (như lời bạn 
Cường) của Dung không làm tôi khó chịu mà chỉ 
cảm thấy tăng thêm sự phong phú của lớp chúng 
tôi. Lúc đó, bạn chưa nói chuyện quân sử VNCH 
nhưng đi với anh em thì luôn sơ-mi trắng đóng 
thùng, giày da nghiêm cẩn, thêm chiếc samsonite 
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và mũ phớt rất... thời thượng. Cũng có vài người 
chế giễu bạn nhưng chưa bao giờ tôi thấy bạn để 
bụng. Bao nhiêu đó cũng khiến tôi ngưỡng mộ 
bạn. Dạo sau này, khi bạn thích nói chuyện quân 
sử, bạn Định nêu một quy định: Mỗi khi họp mặt 
anh em, chỉ được phép “nói chuyện lính” 10 phút. 
Bạn cũng cười xuê xoa và tuân thủ. Bạn nói chuyện 
hay và lôi cuốn với giọng Bắc 54 khá chuẩn ở tuổi 
chúng tôi. Có lần lên dự đám cưới con bạn Việt, 
bạn ngồi bên người em họ của Việt (vốn là lính dù 
VNCH), hai người nói chuyện suốt buổi về chiến 
sự trước 1975. Sau đó, anh này nói với bạn Việt: 
“Anh có người bạn nói chuyện hay quá!” 

Bạn Cường nhận định rất đúng về Dung là 
người “có ý chí mạnh mẽ”. Dung sống theo phong 

viết về vũ đình dung sb72

Lưu luyến chia tay và cùng nhau có một tấm hình ghi nhớ.
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cách “thầy cho ra thầy, thợ cho ra thợ” và bạn 
rất kiên định với lập trường của mình. Cho dù ai 
chế giễu, chê bai bạn vẫn không lung lay và cũng 
không phản biện. Đơn giản chỉ cười xuê xoa rồi 
cho qua! Bạn có nụ cười mà tôi cho là rất... thiên 
thần! Chính vì vậy mà bạn trở thành một nét đặc 
trưng của SB72.

Tôi cũng như Cường, không viết những dòng 
này để an ủi hương hồn người quá cố mà chỉ đơn 
giản là viết ra những điều chúng tôi chưa kịp nói 
với bạn lúc sinh thời.

Mong bạn về bên Chúa vẫn với nụ cười thiên 
thần bạn nhé. Bạn đã để lại nơi anh em Sao Biển 
khá nhiều dấu ấn mà nhiều anh em trong chúng 
tôi đã không làm được.

Vĩnh biệt bạn. 
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Vĩnh biệt  bạn Dung
Bảo Lê SB72

Ừ thì thôi, bạn đã mỏi cuộc chơi
Ai bến bãi, ai trùng khơi vạn dặm?
Một thời tưởng chừng như xa lắm
Lại cận kề như chỉ mới hôm qua…

Ừ thì thôi, bạn cứ bỏ đi xa
Ván cờ chiều, ta một mình dang dở
Thời thơ ấu coi như ta mắc nợ
Sóng biển – hàng dương – trang vở học trò…

Ừ thì thôi, giờ bạn đã tự do
Bay bổng đến chân trời ước vọng
Bỏ lại dưới chân tháng ngày thắc thỏm
Cuộc mưu sinh lắm lúc bẽ bàng…

Ừ thì thôi, hết lấm láp bụi trần
Bạn tinh tươm như lần đầu gặp gỡ
Tiếng chuông sớm chiều chừng như rạn vỡ
Giữa thinh không biết có kẻ tìm về?

Ừ thì thôi, bạn say giấc ngủ mê
Còn ai kể tôi nghe chuyện đời lính?
Giữa không gian và thời gian vô định
Trời vẫn xanh và nắng vẫn tươi màu.

Ừ thì thôi, đến lúc chia tay nhau
Bao luyến lưu cũng dường như vô ích
Tôi trở về cõi lòng khuya tịch mịch
Vọng tiếng chân ai bước giữa đời…

viết về vũ đình dung sb72



16 • tâm tư sao biển 2022

Sao Biển. Tranh Capricorn.



Hoàng Châu 60

Trong dịp các anh em 60 cụm phía nam gặp 
nhau tại Phan Thiết nhân dịp Trần Ngọc 

Châu 60 từ Florida, Mỹ quốc về thăm quê hương, 
trên đường về lại Sài Gòn, anh em có ghé cây số 
15, giáo xứ Vinh An, thăm cha Hồ Sĩ Hữu 62 mới 
được Đức Cha giáo phận sai về coi xứ tại đây. Hôm 
đó, Chủ nhật lễ Chúa Ba Ngôi, thiếu nhi trong xứ 
cắm trại và ngài đang dự lễ khai mạc, được ngài 
mời ngồi ghế tham dự luôn. Sẵn máu Hướng đạo 
trong người, lâu ngày không thi thố, bèn ra giúp 
vui bằng một băng reo mừng lễ Chúa Ba Ngôi sau 
khi được mời chụp hình chung với thiếu nhi xứ 
của ngài. Anh em quay về phòng khách chuyện 
vãn. Cha Hữu mời anh em ở lại dùng trưa; nhưng 

60 năm lớp 62
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vì không có thời gian nhiều nên phải phụ lòng 
tốt của ngài… Thế là anh em được đề nghị vào 
phòng ăn có máy lạnh lai rai chút bia và khô cá 
cơm rim ngọt nhà làm. Biết được anh em lớp 62 
họp măt mừng 60 năm tại đây vào trung tuần 
tháng 7.2022;nhưng khi viếng cháu Vũ con Cẩm 
62 tại Quận 2, thời gian được thay đổi vào tháng 
8.2022…

Giai đoạn chú nhỏ
Tháng 7 năm 1962, khi lớp 62 nhập học, lớp 60 

chúng tôi đã lên chú trung, ngủ trên phòng ngủ 
nhìn xuống thấy nhà nguyện của chủng viện (CV) 
và nhìn ra biển, tối tối có gió biển ùa vào rất thoáng 
mát. Phòng ngủ này nằm trên lầu một, trên phòng 
cha Bề Trên Jeanningros và các phòng học của 
các lớp Sixième, Cinquième và Quatrième. Lớp 
Huitième, tất nhiên mới vào cùng với lớp đàn anh 
Septième, lớp 61, ngủ ở phòng chú nhỏ, bên trên 
phòng cha Quản lý và nhà cơm. Cách nhau chỉ có 
hai năm nên không thể nào không biết nhau, nhất 
là sau này biết rất nhiều về những Đào Đức Kim, 
Trần Ngọc Ân, Lê Văn Huần, Hoàng Đình Huệ 
trong đội bóng đá B của CV. Đức Tổng Linh nhập 
CV trong lớp 62 này, và mấy tháng sau cùng với 
Đào Đức Kim nhảy lên học cùng lớp Septième, lớp 
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61. Tuy nhiên, Đào Đức Kim trở về đơn vị cũ theo 
lời khuyên của cha Bố. Lớp có một anh Raglay 61 
là H’Lan ở lại. Năm 1965, tiếp nhận Nguyễn Cao 
An, từ Hoan Thiện Huế chuyển vào. 

Giai đoạn chú trung

Năm 64, lớp 62 lên chú trung. Thế là anh em 
cùng ngủ chung trong một phòng ngủ. Lớp 
Quatrième (lớp 60) là lớp lớn nhất trong khi 
bên dãy nhà mới là các lớp Première, Seconde 

60 năm lớp 62
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và Troisième (các lớp 57, 58 và 59). Trong niên 
khóa này có rất nhiều biến cố: Cha Bề trên là Cha 
Nguyễn Công Nghị, Linh mục Việt đầu tiên thay 
thế cha Jeanningros, một Linh mục MEP. Cha 
Nguyễn Công Phú làm quản lý kiêm giám luật. 
Ban giám đốc được đổi mới hoàn toàn và những 
sinh hoạt cũng được cải tổ theo. Cha Nguyễn 
Công Phú tổ chức những cuộc tranh tài thể thao 
với 3 môn bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền giữa 
các lớp của mỗi chi đoàn: chú lớn, trung và nhỏ. 
Lớp 60 xin đăng ký chơi với các lớp chú lớn vì cảm 
thấy hai lớp 61 và 62 chưa đủ lực lượng để đấu. Dĩ 
nhiên còn lại lớp 61 và 62, lớp 62 giành giải quán 
quân vì có nhiều nhân tài hơn. Chi đoàn lớn, lớp 
58 vô địch môn bóng rổ sau khi hạ lớp 60 trong 
trận chung kết. Vì lớp 57 và 59 có phần yếu hơn 
và không đủ vận động viên trong bóng nên ban tổ 
chức thành lập liên minh: Liên minh 57, 59 tranh 
giải với liên minh 58, 60. Kết quả chung cuộc cũng 
thuộc về liên minh 58, 60 môn bóng đá và bóng 
chuyền. Chi đoàn trung, lớp 62 hoàn toàn làm chủ 
tình hình và đoạt luôn giải vô địch 3 môn. Còn chi 
đoàn nhỏ, giữa 2 lớp 63 và 64, bản thân không nhớ 
và thậm chí không biết một tí gì. Cũng nên biết 
rằng lớp 62 rất giỏi về các môn thể thao như các 
lớp 58 và 60. Tuy nhỏ con nhưng Trần Ngọc Ân, 
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Đào Đức Kim… rất lanh cộng với Lê Văn Huần 
hậu vệ (arrière) tạo nên bộ khung rất ấn tượng. 
Năm 64 cũng là năm xảy ra biến cố giữa thầy giám 
thị và các chú lớn. Năm này có số chủng sinh xuất 
nhiều trong các lớp. 

Giai đoạn chú lớn
Năm 66, Lớp Première và Seconde được gởi 

ra Huế học tại Trường Providence, lớp 61 và 62 
nghiễm nhiên thành các chú lớn, học và ngủ 
bên dãy nhà mới. Lúc đó lớp 62 đang học lớp 
Quatrième. Sau biến cố Tết Mậu Thân, niên khóa 
68-69, chúng tôi được gặp lại lớp 62 tại lầu 6 Viện 
đại học (VĐH) Đà Lạt. Lúc này cha Trần Sơn Bích 
thôi phụ trách các lớp lớn nữa, thay thế ngài là 
Cha TS Văn chương Anh Hoàng Kim Đạt làm giám 
đốc và cha Nguyễn Thạch Ngọc làm quản lý. Cũng 
nên biết trong niên khóa này, các chú không được 
xe VĐH đưa đón đi học ở Adran nữa vì cha Lê Văn 
Lập không còn làm viện trưởng. Cha Lê Văn Lý 
lên thay thế và không cấp xe đưa đón các chú đi 
học nên Đức Giám mục (ĐGM) Nha Trang đã tài 
trợ cho mỗi chú 2.000 đồng để mua xe đạp. Nhà ai 
có xe Honda, thì có thể mang lên làm phương tiện 
đi lại. Thế là tại thị xã Đà Lạt, tỉnh Tuyên Đức lần 
đầu tiên xuất hiện, cứ mỗi sáng có đoàn học sinh 

60 năm lớp 62
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cỡi xe đạp tuột dốc đồi Cù thẳng xuống Hồ Xuân 
Hương trên đường Phù Đổng Thiên Vương, qua 
cầu hướng về Adran để học và trưa đạp về cũng 
theo lộ trình đó. Buổi chiều cũng thế nếu có lớp. 
Đặc biệt trong năm học này ĐGM Địa phận cũng 
gởi lên lớp 12 của Lâm Bích chương trình Việt cùng 
học ở Adran và ở cùng các anh em Sao Biển. Đó là 
lớp của Trần Cầu, Mai Lên, Nguyễn Xuân Lương, 
Đinh Hùng (Cối), Nguyễn Huy Thăng, Nguyễn 
Phán, Nguyễn Văn Bảo… Chủng viện Chúa Chiên 
Lành ra đời vào niên khóa này tại lầu 6 VĐH Đà 
Lạt (Chưa dời xuống Nguyễn tri Phương vì chưa 
xây). Năm 1967, sau khi được Bulla Tòa Thánh 
bổ nhiệm Đức Cha Phanxicô Xaviê về cai quản 
giáo phận Nha Trang, ngài đã cho các chú sinh 
hoạt Hướng Đạo (HĐ). Thực ra, lớp 60 và 61 đã 
tham gia HĐ từ khi ra học ở Huế; vì thế anh em đã 
lập toán Sao Biển và nhập vào Tráng đoàn Hùng 
Vương, Đạo Lâm Viên do anh Lê Đường làm Tráng 
Trưởng và Nguyễn Văn Hóa làm Tráng Phó, nâng 
số toán trong tráng đoàn lên con số 7. Toán các 
anh em Dòng Chúa Cứu Thế, toán Nguyễn Trường 
Tộ, do Tiến Lộc làm toán trưởng và Nguyễn Văn 
Mầu (Hoàng Đức) làm toán phó. Ngoài ra có một 
toán St George gồm các anh em bên Lycée Yersin. 
Nguyễn Trọng Tôn không tham gia tráng đoàn, 
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nhưng làm phụ tá thiếu đoàn Lê Lợi. Các anh em 
62, lập tráng đoàn riêng lấy tên Trùng Dương? Do 
Cha Tân dòng Phanxicô làm tráng trưởng. Có lần 
cha Bề trên cho các chú đi cắm trại tại Châu Sơn 
Đơn Dương, được ĐC Phanxicô Xaviê ghé thăm 
và Đức Viện Phụ Stêphanô Hoàng tặng nguyên 
một đùi heo rừng mà một thầy Dòng đã săn được 
đêm hôm trước. 

Lớp 62 hiện nay
Lớp vinh dự được một Giám mục, hiện là TGM 

Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, 
Năm LM là các cha Đinh Đình Chiến, Hồ Sĩ Hữu, 
Cao Tấn Phúc, Vũ Đình Thái , Nguyễn Thường và 
một phó tế vĩnh viễn Đoàn Ngọc Châu (†). Lớp 
còn có nhà thơ Nguyễn Thế Hùng, Đậu Trung 
Sự, nguyên Chủ tịch HĐMV địa phận Nha Trang, 
Nguyễn Văn Cẩm, Nguyễn Xuân Khanh, cô đào 
của lớp, Hoàng Văn Khánh em của Cha Hoàng 
Văn Khanh 59, Nguyễn Phúc, em của anh Nguyễn 
Hoan 57(†), Hoàng Ngọc Quang (Hoàng Minh 
Dục), Nguyễn Đình Quang. Đặc biệt có Nguyễn 
Công Khải, hiện là thầy giảng bên Giáo hội Tin 
Lành ở Cam Ranh. Phải nói lớp 62 là lớp élite của 
CV: Một Tổng GM, một LM Tổng Đai Diện, hai 
LM Giáo sư ĐCV Sao Biển, một nguyên giáo sư 

60 năm lớp 62
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ĐCV Xuân Bích Huế, một ông cố có hai con làm 
LM là Nguyễn Thưởng, một bác sĩ Nguyễn Văn 
Hòa, bên Pháp. Những anh em khác làm kinh tế 
rất thành công như Hoàng Ngọc Quang, Hoàng 
Văn Khánh và trong lĩnh vực giáo dục như Nguyễn 
Xuân Khanh, Nguyễn Đình Quang, Nguyễn Văn 
Cẩm, Bùi Tấn Hóa, Đậu Trung Sự, Nguyễn Thanh 
Sương. . . Hoàng Huy Ngạn Ba làng rất thân khi 
ra Huế học tại ĐCV Xuân Bích. Nguyễn Thanh 
Sương, người em đồng hương, hiện sinh sống tại 
Mỹ đã và đang viết hồi ký về những kỷ niệm của 
xứ Hộ Diêm rất hay và được mọi người đều thích. 
Hoàng Ngọc Quang (Dục) rất thành công trong 
việc kinh doanh một Hơp tác xã quản lý xe hợp 
đồng, từng giúp đỡ anh em CSB công ăn việc làm, 
trong đó có Hoàng Văn Khánh và bản thân người 
viết, trưởng ban nhóm khuyến học cho con em 
CSB trong các vùng đất nước, hiện giờ đi đứng 
rất khó khăn sau cuộc giải phẫu cột sống lưng và 
cổ. Nguyễn Đình Quang, Nguyễn Xuân Khanh, 
ngành giáo dục đã về hưu vui hưởng cảnh sống 
êm đềm bên gia đình. Nguyễn Văn Cẩm vẫn còn 
đang gắn bó với đền thánh Gẫm bên giáo xứ Chợ 
Đũi (Huyện Sĩ), mới vừa mất trưởng nam. Đậu 
Trung Sự, Bùi Tấn Hóa, Nguyễn Thanh Sương , 
Nguyễn Văn Hòa, Đào Đức Kim, Trần Ngọc Ân, 
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Lê Văn Huần? Hoàng Đình Huệ, Nguyễn Phúc, 
Hoàng Huy Ngạn, Nguyễn Cao An… đang định cư 
ở nước ngoài. Nhà thơ Nguyễn Thế Hùng bị lãng 
tai sau cơn tai biến năm nào, giờ luôn nói chuyện 
to tiếng (vì tưởng ai cũng điếc như mình), và đối 
thoại qua bút giấy, tránh cảnh ‘ông nói gà, bà nói 
vịt’. Như vậy xét cho cùng, anh em lớp 62 sống ở 
nước ngoài đông hơn ở trong nước. 

 Lại thêm một lớp mừng 60 năm nữa. Đã được 5 
lớp kể từ lớp 58, lớp đầu tiên của Tiểu Chủng viện 
Sao Biển. Thời gian qua mau quá! TCV không còn 
nữa, anh em lần lượt đi vào cõi vĩnh hằng. Người ở 
lại, kẻ về hưu, kẻ bệnh già đang chờ đến lượt mình 
trở về với cát bụi. Dẫu sao xin tạ ơn Chúa, cám ơn 
Mẹ đã cho chúng ta được thụ huấn nơi trường của 
Mẹ, được sống cùng nhau trong những năm tháng 
tu học với nhiều kỷ niệm êm đềm, vui buồn lẫn 
lộn…Xin Chúa, qua lời bàu cử của Mẹ Sao Biển, 
ban xuống trên chúng ta nhiều ân phúc trong 
cuộc sống hiện tại để rồi ngày mai, khi đoàn tụ 
trên trời, tiếp tục hưởng được những ân trạch mà 
con dân Nước Trời xứng đáng được hưởng. 

60 năm lớp 62
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"Anh em cứ xin thì sẽ được, 
cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ 
cửa thì sẽ mở ra cho..."
Hình AinVaresArt



Người bạn thân 62

Nhân kỷ niệm 60 năm ngàyy lớp SB 62 nhập học 
tại Tiểu chủng viện (TCV) Sao Biển, xin chia 

sẻ với anh em tâm tình kính dâng Mẹ Sao Biển , 
vì những Hồng ân tốt lành Mẹ đã thương ban cho 
đoàn con cái của Mẹ , ở Việt Nam cũng như ở khắp 
mọi nơi trên thế giới.

Lạy Mẹ Maria, chúng con đang sống trong dịp 
kỷ niệm mừng 60 năm ngày được trở thành người 
con của Mẹ dưới mái trường TCV Sao Biển. Chúng 
con xin kính dâng lên Mẹ những tâm tình tin yêu 
phó thác và lòng cảm tạ tri ân, vì biết bao ơn lành 
qua bàn tay yêu thương bầu cử của Mẹ, Chúa đã 
ban xuống cho anh em chúng con. Một gia đình 
bé nhỏ SB 62 nói riêng, và một gia đình SB lớn 

Lời nguyện cầu 60 năm 
lớp 62
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hơn sống rải rác trên toàn thế giới. Những người 
anh em SB đã sống với nhau dưới mái nhà TCV 
Thanh hải Nha Trang, rồi Chúa Chiên Lành Đà 
lạt. Chúng con tin tưởng luôn có Mẹ ở bên cạnh, 
để cùng chia vui sẻ buồn với chúng con mỗi ngày.

Lạy Mẹ Maria, trong cõi nhân sinh này, mọi sự 
đang qua đi, mọi sự luôn thay đổi, mọi sự đang bị 
huỷ diệt, nhưng mọi sự luôn đặt niềm tin tưởng 
phó thác vào Thiên Chúa tình yêu và tình Mẫu tử 
tuyệt vời của Mẹ. Mẹ là Mẹ của Giáo Hội, của nhân 
loại chúng con. Mẹ là bông hoa tuyệt mỹ, nhân 
loại chúng con xin dâng lên Thiên Chúa. Trong 
muôn ngàn bông hoa đẹp của trần gian, Thiên 
Chúa đã chọn bông hoa tuyệt mỹ Maria để tô điểm 
cho Vườn hoa Thiên Quốc, để trang hoàng rực rỡ 
cho Ngai toà của Ngôi Hai Cứu Thế. Chúng con 
xin ngưỡng mộ bông hoa tuyệt mỹ Thiên Chúa đã 
đích thân tuyển chọn và chiêm ngắm. Ôi vẻ đẹp 
cao cả và diễm lệ của Bông hoa tuyệt sắc , tuyệt 
vời, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc, luôn toả hương 
thơm ngát bên Toà Chúa, luôn tưới rắc những nét 
đẹp mỹ miều cho con cái loài người.

  Chúng con nhìn vào gương từ mẫu qua những 
sự kiện trong cuộc đời của Mẹ. Từ một thiếu nữ 
đơn sơ chân thành, đạo đức. Từ một người mẹ 
tận tuỵ, hy sinh, lo lắng cho chồng con. Mẹ đã 
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chu toàn bổn phận của một người mẹ thật khiêm 
nhu, âm thầm và hoàn toàn phó thác. Vai trò của 
Mẹ bên cạnh Chúa Giêsu và Thánh cả Giuse là lò 
sưởi mang hơi ấm tình thương, tình yêu, tình mẫu 
tử. Mẹ luôn giữ các kỷ niệm êm đềm và đáng ghi 
nhớ trong căn nhà quê nghèo Nazareth. Không 
cao sang giàu có, không bon chen tìm kiếm của 
cải trần thế. Chúa ban cho Mẹ mỗi ngày đủ lương 
thực cần thiết để sống. Chúa trao cho Mẹ tình 
thương gói ghém trong những bữa cơm đạm 
bạc. Chúa ở bên cạnh Mẹ từng ngày để hoà nhịp 
với tâm tình cầu nguyện và tôn thờ Thiên Chúa 
Gia-vê. Người nữ, người mẹ đáng tôn kính, đáng 
trân trọng, vì chính nơi mẫu gương tuyệt hảo, con 
người chiêm ngưỡng bàn tay quyền năng Thiên 
Chúa đã tỏ hiện để nâng cao kẻ hèn kém, đập tan 
kẻ kiêu căng. Chúa thương dân tộc Chúa chọn, 
Chúa thương đoàn dân đi theo Chúa, và Chúa nhờ 
Mẹ an ủi vỗ về và âu yếm chăm sóc đoàn dân của 
Chúa. Và qua muôn thế hệ, Mẹ vẫn là người mẹ 
kiên vững, yêu thương và đậm đà tình mẫu tử cao 
vời. Chúng con xin phó thác, tin cậy và trao tất cả 
nhân loại, vũ trụ vào bàn tay từ mẫu của Mẹ. Mong 
Mẹ thương cứu giúp nhân loại và thế giới đang 
lâm vào cơn chiến tranh đau khổ chết chóc. Xin 
Mẹ thương cứu trợ và đập tan sự dữ, sự ác trong 

lời nguyện cầu 60 năm lớp 62
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đầu óc bệnh hoạn của những người cầm quyền 
đang tác oai, tác quái trên những người dân vô tội 
và đáng thương. Chúng con xin Mẹ giang tay vỗ về 
che chở cho bao người còn quá thất vọng vì bom 
đạn, và bị vây hãm không có cơ may được cứu vớt. 
Thật khổ đau và tuyệt vọng, xin Mẹ thương ra tay 
ban ơn và giải thoát.

 Chúng con đang ở cõi trần thế, gian truân 
và lắm phiền luỵ, khổ cực. Nhìn lên Mẹ nơi quê 
hương vĩnh hằng. Trông cậy van xin và cầu khẩn, 
vì chỉ có Mẹ mới là Đấng trung gian hoàn hảo tích 
cực giúp chúng con vượt thắng được cõi trần này 
trong bình an và tin tưởng. Chúa đã trao Mẹ cho 
chúng con, Mẹ chính là cầu thang vững chắc cho 
chúng con lần bước mỗi ngày về Quê Trời. Mẹ 
không bỏ rơi con cái Mẹ. Từng ngưoi, từng người 
hãy giang tay kêu cầu và nắm bắt vào lợi khí tuyệt 
hảo Mẹ trao cho để mạnh dạn tiến bước. Mẹ đứng 
ở đầu cầu thang vinh hiển, toả sáng đón chờ từng 
người con của Mẹ. Không có gì khó đối với Mẹ, 
nhưng phải quyết tâm, nhìn lên và vững chí, vì Mẹ 
luôn là Mẹ yêu thương và hằng cứu giúp.

Chicago chiều 27.6.2022
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Hướng dương 

Lời thầm của Chúa vẫn ngỏ với con 
khắp nơi, cả khi con  đi học ở nước ngoài. 

Vâng, trên đỉnh Baguio,  Philippines. 
Trăng Thập Tự

Trên đỉnh Ba Diêu, hạ nở quỳ, 
Đưa hồn về lại thuở vu quy. 
Nghe trong gió sớm còn e ấp, 
Tình mới nguyên nhìn năm tháng đi. 
Hoa đón mặt trời, tâm hướng dương, 
Chân trời rộng mở với yêu thương. 
Quỳ phơi giữa hạ, lời ai gọi 
Dệt lắng men theo cuộc sống thường. 
Đường vẫn còn lên, lên rất cao, 
Ta đi, đi nữa, thử xem nào, 
Bên kia đỉnh dốc rồi sao nhỉ? 
Người hẹn và Người ẩn nơi nao? 
Người ẩn đây thôi trong gác nhỏ, 
Chong đèn thức đợi suốt canh khuya. 
Ngồi bên lặng khẽ, nhìn không nói, 
Cùng nghĩ cánh đồng vàng dưới kia. 
Thì ra mình cứ ngỡ là chưa, 
Đang khi vàng chín tự bao giờ. 

 Baguio, dốc Ambuklao, 15.5.2005

thơ
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Gặp Bạch
Công Khanh SB67

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 răng 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

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



Hội ngộ 55 năm của 
Sao Biển 1967
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Nghi Còm SB67

Hôm qua 18.6.2022, tự dưng nhà Nghi Còm 
nơi khỉ ho cò gáy, bỗng vang lên tiếng hát 

«Mái trường tôi Stella Maris» của Phạm bá Lân 
67 làm hàng xóm ngạc nhiên hỏi nhà Nghi Còm 
có chuyện gì mà vui thế? Bà xã trả lời là hội ngộ 
CCS Sao Biển của mấy ông bạn già gặp lại sau 55 
năm đi tu tiểu chủng viện...

Anh em hàn huyên trước thềm nhà thờ Cây Vông trước thánh lễ.
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Thật khó diễn tả cái vui khi từ những oắt con 
mới 12 tuổi tóc còn mà giờ đã trắng màu với đầy 
ngực những chức nội-ngoại hoặc cha cố đầy mình 
từ phương trời xa lắc về gặp nhau ôn chuyện ngày 
xưa... Tuy khó gặp gỡ, nhưng anh em 67 đã cố 
gắng đáp lại lời mời hội ngộ 55 năm của Cha Toàn 
67 ở Úc. Lúc đầu tưởng đâu chừng mươi người về 
dự vì đột xuất, nhưng sau nhờ đề xướng sớm nên 
anh em 67 kịp về Cây Vông tham dự tương đối đầy 
đủ (giờ chót còn có Đạt 67 bị phù 2 chân cũng đến 

Hiệp dâng thánh lễ Tạ Ơn và cầu bình an cho các gia đình cựu Sao Biển.

hội ngộ 55 năm của sao biển 1967
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dự). Được Cha Hải 64 quản xứ Cây Vông tạo điều 
kiện cho lớp 67 hiệp dâng thánh lễ Tạ Ơn và cầu 
bình an cho các gia đình cựu Sao Biển, Nghi Còm 
cố gắng cà thọt kêu gọi anh em xa gần cùng lớp 
cũng như đại diện các lớp theo lời mời của Cha 
Toàn, và anh em cũng đã đáp lại nhiệt tình. Đáng 
lẽ vui hơn nếu không trùng ngân khánh linh mục 
của các cha SB địa phận. Bù lại, ngoài anh em 67 
ra, còn có đại diện cựu chủng sinh Sao Biển các 
lớp đàn anh 57, 59, 60, 62, 65, 66 (63 và 64 bị bệnh 
đột xuất), và các lớp đàn em cũng góp mặt đầy 
đủ (trừ 2 lớp 69 và 74 gặp chuyện bất đắc dĩ giờ 
cuối). Không quên đáp lại lời mời của 67, Cha 
Vinh 61 ở xa đã gởi lời chúc mừng đến hội ngộ, 
và lời cám ơn của các Cha SB vừa nhận thiệp mời 
ngân khánh LM đột xuất vì 18.6 tốt ngày. Đặc biệt 
anh Phẩm 64 lưu ban tặng hội ngộ 67 mớ cá rằm 
do anh câu được sau hè thật là cảm động! Ngoài 
bữa tiệc do Cha Toàn khoản đãi, anh em 67 đã 
bất ngờ biếu tặng Nghi Còm một chiếc đồng hồ 
đeo tay gốc Thụy Sĩ trị giá mười mấy triệu bạc 
làm Nghi Còm chả biết tỏ lời cám ơn anh em để 
đâu cho hết, nguyện lấy cái chết để trả tấm lòng 
của anh em đối với Nghi Còm mà thôi! Chợt nhớ 
Hóa 67 ở mãi tận Võ Đắc cũng ráng cà nhắc đến 
Cây Vông hiệp thông với anh em, phát biểu một 
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câu ngẫu hứng thật đúng: «Chúng ta gắng sống 
cho tới chết!», vì sau đó còn hẹn gặp nhau 60 năm 
lớp 67 năm 2027 nữa... Nghi Còm chạnh nhớ vợ 
Năng 67 († 2012) hôm qua hỏi: “Em không tìm 
thấy anh Năng trong ảnh, có lẽ hình chụp lúc ảnh 
đã bị đuổi”. Nghi Còm trả lời: “Không phải. Ảnh 
này chụp lúc mới tựu trường năm 67. Năng và 
nhiều anh sợ tắm biển nên không có mặt vì đang 
cởi trần quần đùi trong giờ chơi ban chiều...” Sau 

Đằng sau là bức phông cáo thị sự kiện.

hội ngộ 55 năm của sao biển 1967
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Hàng trước, từ trái sang: Lung Lồi, Hóa Gà Mai, Khoa Cà Đú, Điệp Tư 
Địt, Khiêm Đại Hàn; Hàng sau, từ trái sang: Khuê Nụ, Cao Sơn, Phú Già, 

Bá Lân.
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đó bỗng nhớ theo vần ABC, thì Năng, Nghi, Nghĩa 
theo thứ tự hai bạn hai bên đã về nhà Cha, bèn chả 
dám nói gì thêm để tôn trọng nỗi buồn của vợ bạn 
về dự hội ngộ của lớp 67...

Tiệc tan ra về, Nghi Còm thấy anh Kim Ngân 
già 59 đèo thầy Xin 57 và anh Thơm 60 trên xe 
máy thầm thán phục: “Đúng là càng già càng dẻo 
càng dai”. Không biết mình có còn sống được như 
mấy ảnh để dự hội ngộ lần nữa...

19.6.2022   

Anh em 67 đã bất ngờ tặng Nghi Còm một chiếc đồng hồ đeo tay gốc 
Thụy Sĩ.

hội ngộ 55 năm của sao biển 1967
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Đầy thiên nhiên tạo không khí cho tiệc tương phùng.

Các mẹ bề trên.
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"Tứ quái, Bình Tuy-Phan Thiết.
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Đêm trước ngày chính tại nhà Tăng Lò.
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Hoàng Châu 60

Lớp 72 là lớp nhỏ nhất khi tôi về Sao Biển dạy 
năm 1972. Năm nay, 2022, kỷ niệm 50 năm 

của Lớp. Trần Tiến Cảnh cũng đã yêu cầu viết 
cho một bài nhân biến cố trọng đại này. Thật 
ra, không cần Cảnh nhắc, bản thân cũng đã có ý 
định phải viết về lớp 72 cho TTSB 2022 mặc dù 
không dạy lớp này. Rất tiếc, Vũ Đình Dung, một 
người viết quân sử về VNCH trước 75 rất dí dỏm. 
Một người vẫn còn độc thân, chưa bao giờ đi lính, 
không hiểu vì sao anh ta lại biết nhiều về vấn đề 
này, thậm chí có liên quan đến nhiều anh em cựu 
SB, như anh Hoàng 57, anh Nhị Bói 58, anh Tánh 
59, v.v. Lúc đầu tưởng bố của anh ta, chắc ngày 
xưa đi lính Tổng tham mưu, nghe bố kể rồi viết 

50 năm lớp 72
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lại. Nhưng về sau tìm hiểu mới biết bố anh ta là 
chỉ là một người ‘bán Chúa’ ở giáo xứ Phước Hải. 
Xin mở dấu ngoặc, gia đình kinh doanh việc bán 
ảnh tượng CG chứ không bán Chúa như Giu Đa. 
Xin lỗi Dung nhé, đó là từ mà cha Pio đã dùng để 
chọc chơi thôi…

Nét đặc biệt
Lớp không ai làm linh mục, nhưng giỏi về kinh 

doanh, làm kinh tế. Anh em giúp đỡ nhau rất tận 
tình. Có lẽ là lớp có quỷ không thua gì lớp 69-70 
hay lớp đàn em 73 và 74? Anh em trong lớp âm 
thầm đóng góp hỗ trợ cho những cuộc hội ngộ 
của trường, lớp và vùng, ẩn danh giúp đỡ những 
anh em đồng môn gặp khó khăn trong cuộc sống, 
ốm đau bệnh tật và kín đáo làm những việc bác ái 
từ thiện. 

Ngoài việc mở công ty tại Việt Nam, tạo công 
ăn việc làm cho các bạn cùng lớp như Nguyễn 
Hữu Cường, các anh em khác, kẻ làm nhiếp ảnh 
gia như Lê Hồng Bảo, Trần Tiến Cảnh, người 
làm nhà điêu khắc như Đoàn Xuân Hùng. Phần 
còn lại, những anh em ở hải ngoại cuộc sống ổn 
định…, những anh em ở trong nước mưu sinh với 
nghề lao động chân tay như đa số người Việt Nam 
khác: ruộng, rẫy… nói chung là nông nghiệp. Ở 
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Long Khánh, có Lê Tú Bổ chuyên ngành ấp trứng 
vịt lộn khá nổi tiếng. Trần Tiến Cảnh, chồng làm 
phó nhòm, vợ ở nhà bán thuốc thú y và làm bánh 
sinh nhật ở Cẩm Đường. Biên Hòa, có Trần Thế 
Huy, cháu của Nguyễn Ngọc Điều 67, phụ trách 
báo tường hàng tuần cho giáo xứ, tham gia công 
việc xây nhà cho các thai nhi…, vừa rồi bị nàng Cô 
Vi chiếu cố , tự ở nhà điều trị qua tư vấn của BS 
và đã xua đuổi được người đẹp quái ác này? Ở Sài 
Gòn, ngoài nhà nắn tượng Đoàn Xuân Hùng, còn 
có Phan Ngọc Lễ, có bà con với Nguyễn văn Lành 
61, làm ca trưởng cho ca đoàn giáo xứ. Phạm Xuân 
Thắng, em ruột Phạm Xuân Chiến bên Lâm Bích, 
và Đậu La Lam, cháu của Đậu Hiệu 65, đang sống 
tạị Bảo Lộc Lâm Đồng. Vùng Phan Rang, có Lê 
Hồng Bảo, Song Mỹ, năm 72 được phái lên phòng 
thầy giúp xứ quét dọn trong giờ travail manuel 
mỗi sáng trong tuần. Hộ Diêm có Nguyễn Châu 
Hà và Nguyễn Hùng Sinh. Nhưng Sinh hiện giờ 
đang sống cùng vợ con tại Bình Qưới Sài Gòn, làm 
việc cho một công ty cũng do gia đình một người 
anh em lớp 72 mở. Nghe đâu, vì bệnh huyết áp 
cao, nên tạm thời ở nhà nghỉ một thời gian trong 
mùa dịch bị lockdown anh em thỉnh thoảng gọi 
điện hỏi thăm. Cà Đú có Lê Thanh Trùng và Trịnh 
Như Vinh. Lê Thanh Trùng, tuy nhỏ lớp nhưng vai 

50 năm lớp 72
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lớn, người viết phải kêu bằng chú. Rất tiếc, vì vắn 
số nên đã ra đi trước anh em. Cũng như Nguyễn 
Ý Quỳnh Dao, con của Thầy Thọ (Ý Nhạc), anh 
cùng cha khác mẹ với cha Nguyễn Trường Thăng, 
em họ của bản thân nên cũng dính dáng đôi chút. 

Còn Trịnh Như Vinh, rất gần gũi và thân thiết vì 
được cha Láng giới thiệu làm précepteur (tutor) 
hai môn Toán và Pháp văn trong các tháng hè, 
đang ở Mỹ, thỉnh thoảng cũng có liên lạc qua 
Facebook. Ở Cam Ranh có Trần Quốc Đinh, một 
lần gặp nhau tại Sài Gòn cùng với Nguyễn Hùng 
Sinh nhân một chuyến đi công tác giải quyết việc 
công ty. Nha Trang có Nguyễn Đức Thắng hiện là 
Trưởng ban Đại diện vùng Nha Trang, một quản 
trò, một hoạt náo viên vui tính mà anh em CSB 
nào cũng biết, luôn có mặt trong các sự kiện của 
vùng hoặc gia đình của anh em. Trước khi qua Mỹ 
định cư, Lê Văn Dương và Vũ Đình Dung (RIP)vẫn 
thường gặp thấy nhau mỗi khi có dịp đi Nha Trang. 
Dung vừa từ giã cõi đời sau một tai nạn giao thông, 
muốn hội ngộ anh em cùng lớp trước ngày kỷ niệm. 
Nguyễn Thành Kỉnh, quê Hà Dừa, em cha Cần, 
người bạn cùng lớp… Vẫn còn nhớ những Phạm 
Văn Hy, Nguyễn Quốc Việt… là những anh em học 
giỏi trong lớp (vì là giám học cộng điểm cho các 
lớp mỗi tháng nên vẫn nhớ). Nguyễn Văn Khôi có 
nước da trắng trẻo được mệnh danh là cô đào…
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Cuộc sống hiện tại
Ngoài những anh em ở hải ngoại như Nguyễn 

Hữu Cường, Bùi Hữu Đông, Lê Văn Dương, 
Nguyễn Ý Quỳnh Dao, Nguyễn Quang Hiển, 
Nguyễn Đình Huấn, Nguyễn Phan Hưng, Phạm 
Văn Hy, Nguyễn Văn Khôi, Bùi Quang Minh, 
Nguyễn Đức Tú, Trịnh Đình Tuyến, Trịnh Như 
Vinh, Nguyễn Quốc Việt… các anh em ở trong 
nước sống rải rác ở Nha Trang, Cam Ranh, Phan 
Rang, Bảo Lộc, Long Khánh, Biên Hòa, Sài Gòn… 
như đã nói ở trên, sống bằng nghề ‘godautre’, phó 
nhòm, nương rẫy và công nhân trong các công ty. 
Lớp đã quy tụ khá đông trong ba lần Hội ngộ 50, 
55 và 65 năm thành lập TCV Sao Biển, đóng góp 
và hỗ trợ anh em trong nước phương tiện về tham 
dự chung với nhau, sinh hoạt lớp đều đặn mỗi 
năm. Năm 2022, anh em đã lên phương án mừng 
kỷ niệm 50 năm, nhưng dịch Covid xuất hiện làm 
ảnh hưởng nhiều cho cuộc chuẩn bị này. Cho đến 
bây giờ, chưa thấy anh em rục rịch gì… không biết 
có gì trục trặc chăng?Nguyễn Hùng Sinh làm việc 
tại Sài Gòn, trước khi dịch bệnh Covid bùng phát 
và Đặng Anh Thạch 64 chưa mất vẫn thường có 
mặt trong những lần anh em Bình Gò gặp nhau, 
cách đây một hai tháng đã nghỉ việc vì huyết áp 
cao, gia đình đang trú tại Bình Qưới, Bình Thạnh. 

50 năm lớp 72
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Lớp 72 có một biệt danh… không đụng hàng, 
đó là: Mùa Hè Đỏ Lửa. Hồi đó chúng tôi chưa 

biết gì về chiến sự, chỉ biết đó là mùa hè nóng 
nhất ở Nha Trang từ trước đến giờ. Hai ngày thi 
tôi nằm gần Cảnh Ken nên 2 đứa thân nhau ngay, 
tuổi trẻ dễ kết bạn mà! Giờ nghỉ giữa các môn thi, 
chúng tôi đi lơ rơ dọc hành lang để… khám phá! 
Thấy cái chuông nhỏ có vẻ rỉ sét, tôi bâng quơ: 
“Chuông này chắc… hư rồi!” Cảnh đâu biết mẹ gì, 
cũng nói đại: “Chắc chuông cổ để trang trí”. “Hay 
mình giựt thử coi nó kêu không?” Hai thằng nắm 
dây kéo một phát, ai ngờ nó kêu đến 5-6 tiếng, 
càng ghì dây nó càng kêu dữ. Thầy Thục xuất hiện 
cho mỗi đứa một cái nhéo tai và bắt quỳ hết giờ 
nghỉ. Dạo đó cứ nghĩ: “Thôi rồi, thế là rớt chủng 
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viện rồi!” Vậy mà, cả hai thằng đều đậu. Ngày tựu 
trường tay bắt mặt mừng vì lại được gần nhau 
theo hệ thống alphabetical. 

Biệt danh
Theo mẫu tự thì giữa tôi và cảnh còn có Bổ, 

nhưng vì chia thành 2 lớp A và B nên tôi vẫn “cặp 
kè” với Cảnh, khi thi cũng tách ra xen kẽ như vậy. 
Lớp có 3 thằng ốm nhách cao ngồng đều mang 
biệt danh “ken”: Cảnh Ken, Phong Ken, Túc Ken. 
Hổng phải Heineken mà là “phi ken”, dân “xì ke” 
thường dùng từ lóng này vì có một loại thuốc lá 
tên Kent. Giờ ngồi chợt nghĩ: lớp nào hổng có mấy 
tay ốm nhách cao ngồng, sao chỉ có lớp 72 có biệt 
danh “ken”? Mà lại tới ba “ken”. Khi lớp tôi vào 
chủng viện thì lớp 66 vừa lên Chúa Chiên Lành 
(Đà Lạt). Mấy anh lớp trên vừa thấy Lễ liền nói: 
“Ê, thằng này giống chú Diện quá bây!” Bọn tôi 
đâu có biết “chú Diện” mặt mũi ra sao nhưng Lễ 
có ngay biệt danh “Chú Diện”. Sau này, biết thêm 
“Chú Diện” có biệt danh “Diện Méo” nên Lễ chết 
tên “Diện Méo” luôn. Đến nỗi thầy giám thị còn… 
nhập tâm! Hồi anh Diện 66 được thụ phong linh 
mục bên Mỹ. Đức thầy Giuse bỏ nhỏ với tôi: “Lớp 
cậu sắp có một đứa chịu chức linh mục bên Mỹ!” 
Tôi ngạc nhiên: “Ai?” “Diện Méo đó!” 
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Phú Già thì lại… oan thị mầu. Hắn vốn trắng 
trẻo, có phần hơi… bụ bẫm, nhưng chỉ vì lớp 67 có 
anh Phú Già nên hắn bị… ăn theo. Dạo đó thì anh 
Phước 67 (Phú Già) đã xuất nên chúng tôi cũng 
chẳng biết mặt mũi ảnh ra sao. Nói về sự “giống” 
thì trong lớp có Khoa (Phước Thiện) với biệt danh 
“Ông Nhạc”. Chỉ cần học vài giờ với thầy Nhạc là 
Khoa có ngay biệt danh này nhờ cái sự “giống thầy 
Nhạc” của mình. Sau này khi tiếng Pháp rành 
rẽ hơn chút, bọn tôi lại đặt cho Khoa biệt danh 
“Signaux” vì Khoa hay nháy mắt mà nháy cả hai 
con nên “số nhiều”… đàng hoàng! Dũng Đen lớp 
71 ở lại cũng được bọn tôi sửa thành Dũng Noir 
cho nó… tây! Biệt danh của tôi lại do thầy Nhạc 
đặt. Mỗi lần các bạn bị kêu lên dò bài đứng cạnh 
bàn thầy quay mặt xuống thì tôi ngồi bàn đầu hay 
nhắc bằng… khẩu hình. Sau thầy phát hiện nên 
bắt quay mặt lên bảng. Tôi nghĩ ra cách viết sẵn 
bài texte hôm nó rồi đặt vào cái gờ hứng bụi phấn 
ở dưới bảng, các bạn quay mặt lên chỉ cần vạch 
bụi phấn ra là đọc trơn tru. Ai cũng qua cửa ải, 
đến phiên tôi (chắc do bị thầy chiếu cố sẵn) thì… 
lộ tẩy. Sẵn hôm đó học bài “Con cáo và con quạ” 
nên thầy chỉ mặt tôi mắng: “Vieux renard!” Thế là 
chết tên “Cáo Già”. 

sb72, những chuyện chưa kể
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Nhà bệnh phiêu lưu ký
Lên lớp 7 không hiểu sao tôi lại thân với Định 

Mập hơn, chắc do tôi chịu khó “quậy” mà Cảnh 
lại… nhát. Tôi bắt đầu biết “dộng” nhiệt kế để 
qua mặt cố Nédélec, biết chà hai lỗ tai cho đỏ tấy 
và biết nói giọng run run: “J’ai de la fièvre!” Thế 
là được nằm nhà bệnh. Định Mập cũng vô theo. 
Đang tuổi ăn tuổi lớn mà cứ sáng cháo trắng với 
đường, trưa cháo thịt bằm, chiều cháo tôm… thì 
sao mà chịu cho nỗi? Hai thằng bèn nghĩ cách 
uốn cọng kẽm rồi bẻ cong một đầu mài nhọn. 
Sáng sớm, khi các chú đi lễ thì nhà bếp chuẩn 
bị bữa sáng. Tôi và Định rón rén qua nhà ăn núp 
ngoài cửa sổ, canh vừa vắng bóng già Chi và già 
Hồ thì… xuất chiêu ngay. Hóa ra bánh mì cũng 
dễ móc nhưng mấy trái chuối thì… hơi gay! Thôi, 
khó quá bỏ qua. Ôm được mớ bánh mì về nhà 
bệnh rồi là yên tâm, coi như ngày đó có calories 
để quậy. Không bệnh mà phải nằm nhà bệnh thì… 
cũng chán! Ngắm nghía cái bàn tráng men trong 
nhà bệnh cũng tương đương với bàn ping pong 
chỉ hơi cao hơn chút đỉnh. Hai thằng tìm cách thó 
cặp vợt và trái banh đem vô nhà bệnh, tìm mấy 
cục gạch rồi gác cây chổi ở giữa. Nhờ đó, khi nằm 
nhà bệnh ra thì trở thành cây vợt… có hạng. Chơi 
ping pong mãi cũng chán, bọn tôi kiếm trái banh 
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bóng rổ. Thấy có cái móc trên tường bọn tôi lấy 
cái xô giặt đồ móc lên, mượn tạm cái xô của một 
chàng 71 sốt thiệt đang nằm rên hừ hừ… chơi mãi 
cũng chán, giờ classe hai thằng phát hiện phòng 
cha Thanh (kế bên nhà bệnh) mở cửa sổ, trong 
góc phòng gần cửa sổ có cái ấm nước. Cái ấm này 
thường thấy một xơ nhà bếp xách qua phòng cho 
cha Thanh. Cái móc kẽm lại được đem ra bẻ cong 
như móc câu. Thế là cái ấm được câu ra đến gần 
cửa sổ, hai thằng mở nắp ấm xem bên trong có gì. 
Thì ra là chè táo tàu. Không đưa được ấm ra cửa 
sổ vì vướng song sắt. Thôi thì cứ lấy ca mà rót qua 
song, còn táo tàu thì bốc tay. Chắc cha Thanh bữa 
đó không nhớ mình uống hết ấm nước lúc nào. 
Có lần cha Thanh ra ngoài quên khóa cửa, bọn 
tôi lại “sưu tầm” được một mớ cà phê uống liền 
và sữa bột như trong khẩu phần của quân đội, 
lại thêm mấy gói Bastos xanh. Tuy chưa biết hút 
thuốc nhưng bọn tôi cũng từng bập phà mấy điếu 
Mélia mỗi khi được sortir libre. Nay thử Bastos, 
hai thằng ho sặc sụa vì khói nặng và khét… không 
biết anh Khoa 68 (anh của anh Ngân 69) thấy 
lúc nào mà giờ chơi ảnh đến nhà bệnh tìm bọn 
tôi: “Tụi mày mua thuốc hút phải không?” Tôi 
tái mặt: “Đâu có!” Nhưng Định Mập tỉnh bơ: 
“Anh hút không? Em cho anh mấy gói Bastos.” 
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Mắt ảnh sáng rỡ ngay: “Đâu?” Thế là bọn tôi có 
chỗ để… phi tang chứng cứ. Cà phê gói chua loét 
uống không được cũng “đẩy” cho ảnh luôn, còn 
mấy gói sữa bột để dành ăn bánh mì. Sau, tôi hỏi 
Định Mập: “Sao mày tỉnh vậy?” Định mập cười: 
“Nếu ảnh muốn tố giác mình thì đã thưa cha rồi. 
Nhìn cái mặt là tao biết thèm thuốc mà!” 

Thầy giám thị
Năm đầu tôi được phân công quét phòng thầy 

Hoàng (niên khóa 1972-1973). Phòng thầy giám 
thị ít đồ đạc nên dễ quét, nhưng nhiều khi thấy tôi 
chậm chạp quá thầy cũng quét giùm luôn. Thầy 
Hoàng không trực tiếp dạy lớp tôi môn nào. Tính 
tình xuề xòa và hay cười nhưng tôi luôn cảm thấy 
thân thiện vì thầy hay cười. 

Không ngờ sau này tôi lại được dịp gần thầy 
một thời gian khi ở Song Mỹ. Niên khóa 1973-
1974 thì có tới hai thầy giám thị: thầy Tôn SB64 và 
thầy Cần SB60. Thầy Cần là anh ruột của Kỉnh 72 
và dạy lớp chúng tôi môn Pháp văn. Thầy có chiêu 
dùng thước bảng dựng đứng sống để đánh xuống 
mu bàn tay những chú bị bắt quả tang… cóp-pi. 
Những chiêu như chép vô lòng bàn tay hay kẹp “tài 
liệu” trong bìa bao ny-lông đều không qua mặt 
được thầy. Thăng (Hòa Nghĩa) nghĩ ra chiêu buộc 
“tài liệu” bằng dây thun rồi cột vào khuỷu tay, khi 
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cần thì… rút ra rồi thả vào cũng nhanh. Một lần 
thầy Cần đứng sau lưng và thấy Thăng đang… loay 
hoay. “Thăng!” Thăng giật mình buông “tài liệu”, 
sợi dây thun đàn hồi đánh “bóc” một phát. Thăng 
buột miệng “ái!” một tiếng. Thế là… “tay đâu đưa 
đây!” Lần đó, Thăng phọt “nguyên con” và đành 
xách va-li… về nhà. Tôi tuy chưa bị lần nào nhưng 
cũng không ưa ông thầy “sát thủ” bèn nghĩ cách… 
chơi lại. Nhận thấy mỗi lần cho bài kiểm tra thầy 
đều lùi về cuối lớp dựa lưng vào tường để dễ… 
quan sát. Hôm đó, tôi lấy phấn viết số 35 ngược 
thật to trên vách, cẩn thận canh đúng tầm đúng vị 
trí, màu vách cũng tương tự màu phấn nên rất khó 
thấy, thầy lại cận thị nặng. Thầy cho lớp tôi kiểm 
tra tiết cuối cùng buổi sáng nên vừa hết giờ là thầy 
thu bài rồi mang số 35 trên lưng xuống thẳng nhà 
ăn. Chắc bữa đó các cha được trận cười thả cửa! 

Trong một lần đá banh chung với lớp tôi, thầy 
Tôn giành banh ngã đè lên Sinh khiến Sinh gãy tay 
phải đi băng bột. Nhìn vẻ mặt lo lắng và tái nhợt 
của thầy, Định Mập bấm nhỏ tôi: “Ông thầy này 
sợ cha bề trên còn hơn tụi mình nữa, mậy!” Thế 
là, một bữa nọ vừa xong hai giờ toán của cha Tạc, 
Định Mập khều tôi: “Qua phòng thầy Tôn chơi!” 
(năm đó chúng tôi học ở phòng giữa trên lầu dãy 
chú nhỏ, phòng hai thầy giám thị ở hai đầu hành 
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lang). Ngồi tán với thầy Tôn vài câu thì Định Mập 
phát hiện trong hộc bàn của thầy có gói Bastos 
trắng đầu lọc: “Thầy, cho em điếu nghen!” Thầy 
cười xởi lởi: “Biết hút thuốc nữa na bây?” Định 
mập rút ngay một điếu, vừa đốt thì nghe chuông 
reo. Thầy nhắc: “Vô lớp rồi kìa! Ra để tao còn đi 
dạy nữa.” Định Mập tỉnh bơ: “Tụi em trốn giờ 
Hóa của cha Ngọc. Mới xong hai giờ của cha Tạc 
mệt đầu quá!” Thầy Tôn cuống quýt chỉ cho tụi 
tôi ra sau tủ núp để cha Ngọc đi ngang khỏi thấy 
rồi đi ra dặn: “Tao khóa cửa luôn nghen. Ở yên 
đó!” Chắc nhiều anh em SB không ngờ có chuyện 
chui vô phòng thầy giám thị trốn học và còn xin 
thuốc hút.

Niên khóa 74-75 thì thầy Linh SB61 và thầy 
Châu SB62 về giám thị. Thầy Linh dạy chúng tôi 
môn giáo dục công dân, mỗi tuần có một giờ nên 
cũng không gần gũi lắm. Nhưng đặc biệt năm đó 
thầy đạo diễn vở kịch “Đuốc hồng trao tay” khá 
đình đám nên chúng tôi cảm thấy thầy rất… dễ 
thương. Sau này thì do… duyên phận, tôi được 
sống gần thầy mười mấy năm và học được ở thầy 
nhiều hơn hồi ở chủng viện gấp bội.

Thầy Châu thì không dạy lớp tôi môn nào 
nhưng lại là khắc tinh của lớp chúng tôi. Năm đó, 
chúng tôi là lớp lớn nhất bên dãy chú nhỏ nên có 
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chuyện gì, thầy đều “nắm đầu” chúng tôi. Mà quả 
vậy, mấy chú 73, 74 mà không có đàn anh bật đèn 
xanh thì… đố dám! Mùa nóng, giờ veillée chúng 
tôi thường xin thầy đi vệ sinh nhưng ra giếng tắm. 
Không dám xả nước sợ nghe tiếng nên chúng tôi 
đu ống nước leo thẳng xuống giếng ngâm… cho 
đã! Vậy mà thầy nghi ngờ nên mấy đứa đi “vệ 
sinh” vô đều bị thầy… xoa đầu. Tôi vốn cẩn tắc vô 
ưu nên không bao giờ để ướt đầu, thế là qua ải. 
Vô phòng étude thấy nhóm “tắm giếng” lúc nãy 
đều bị quỳ trên ghế. Một buổi trưa, thầy bắt gặp 
Dũng Noir giấu trái banh đem lên nhà ngủ chơi. 
Thầy lôi vô phòng thầy bắt đứng sát vách rồi “sút” 
banh ầm ầm vô vách nhưng không trúng người, 
nhưng bấy nhiêu cũng khiến Dũng ta lo sợ né tới, 
né lui. Cha Ngọc ở phòng dưới nghe ồn chạy lên 
nhìn vô cửa số phòng thầy rồi… lắc đầu đi xuống. 
Cũng một buổi trưa, thầy bắt gặp Dao Búa lén 
hút thuốc. Thầy lại lôi vô phòng, chẳng nói chẳng 
rằng, quăng nguyên gói mélia xuống bàn bắt cu 
cậu ngồi hút… cho hết. Bữa đó, Dao say thuốc 
khật khừ đi xuống phòng học hổng biết chỗ mình 
ngồi ở đâu luôn.  

Vậy mà thầy theo dõi cả năm vẫn không biết 
chúng tôi hái dừa lúc nào và ra sao?!?

Lớp quái…!?!
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Chắc chẳng có lớp nào có nick riêng của lớp 
như lớp chúng tôi: mùa hè đỏ lửa. Cũng có lẽ lớp 
chúng tôi bị phạt, kỷ luật và sa thải nhiều nhất 
trong chủng viện lúc bấy giờ. Năm đầu chúng tôi 
đậu vào 60, thêm 4 bạn lớp 71 ở lại thành 64. Chỉ 
sau hai năm, đầu niên khóa 74-75 chúng tôi chỉ 
còn một nửa: 32 trự. Nhìn lại các lớp trên dưới 
chúng tôi đều hiền. Có quậy cũng chỉ một vài cá 
nhân chớ không phải nguyên lớp lại có tính “băng 
nhóm” như lớp chúng tôi. Hái dừa cũng có tổ chức 
đàng hoàng, đứa nào leo lên, đứa nào đón dừa, 
đứa nào lột, đứa nào canh thầy giám thị… niên 
khóa 74-75 lại nổi tiếng vụ “bất mãn xin về”, dám 
lên tận phòng cha bề trên phê phán nền giáo dục 
chủng viện thiếu nhân bản. Đến nỗi cha Tạc phải 
vào phòng học mắng: “Mới bằng nắm tay mà bày 
đặt bất mãn!” Khởi đầu là Tâm Bánh Mì hay còn 
gọi là Tâm Goliat. Cha bề trên khuyên nó suy nghĩ 
một tuần, trong tuần đó nó không phải đi học, 
muốn làm gì thì làm nhưng đừng để ảnh hưởng 
đến anh em. Nó chơi cho đã một tuần, xong, xách 
va-li lên thẳng phòng cha bề trên xin về. Kế đến là 
Dao Búa, Dũng Noir, Hà Bá. Nếu không có chiến 
cuộc phải nghỉ hè sớm thì chắc danh sách này còn 
nhiều hơn. Lớp chúng tôi chẳng có linh mục đã 
đành nhưng SBC cũng không có ai theo ơn gọi tận 
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hiến. Được mỗi con gái của Thanh đi dòng Mến 
Thánh Giá Phan Thiết, nhưng Thanh chỉ học với 
chúng tôi một năm nhưng học với lớp 73 đến hai 
năm, như vậy chỉ có 1/3 là SB72. Chắc bạn hưởng 
nhờ ân điển của lớp 73! Lớp chúng tôi bị chúc 
dữ chăng? Nói cho vui vậy chứ chúng tôi vẫn tin 
Chúa có chương trình riêng của ngài và ngài có 
thể dùng sự dữ để rút ra sự lành. 

Giờ đây, ở tuổi ngoài 60, nhiều bạn vẫn tiếc 
ngày xưa không biết “quậy” để có những kỷ niệm 
“quái gở” với anh em. 

Lê Hồng Bảo SB72.

sb72, những chuyện chưa kể
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Đoàn Xuân Hùng mãi mê lo nung tượng dạo này 
cũng ít khi gặp. Còn Trần Thế Huy ở Biên Hòa do 
bệnh tật hiếm khi ra khỏi nhà. Lê Hồng Bảo, nghề 
chính làm photographer, tham gia nhóm Đồng 
xanh thơ của cha Trăng Thập Tự Võ tá Khánh, 
chia sẻ Tin Mừng các ngày Chủ Nhật và viết 
truyện hoạt hình cho các em thiếu nhi, hăng say 
cộng tác sinh hoạt tông đồ tại giáo xứ Song Mỹ, 
Tân Sơn, Ninh Thuận. Nguyễn Thành Túc dường 
như đang sống tại Miền Tây? Nguyễn Đức Tú, em 
của Nguyễn Đức Tăng 67 và Nguyễn Đức Tuấn 71 
cách đây không lâu đã đi định cư ở Mỹ. 

Đó là những anh em mà bản thân biết được 
qua những lần tiếp xúc, qua Facebook và qua lời 
kể của anh em trong lớp. Còn những người khác 
có lẽ chính anh em lớp 72 biết rõ hơn. 1972-2022, 
50 năm rồi. Mau quá! Thời gian và tuổi đời người 
cùng sánh đôi trãi qua; nhưng thời gian vẫn đi tiếp 
trong khi đời người có hạn, nay còn mai mất! Một 
tai nạn bất ngờ xảy ra, một cơn bệnh thoáng một 
cái lại đến: Thế là kết thúc đời người, quay về với 
cát bụi và tro tàn! Cầu chúc anh em 72 luôn sống 
vui, sống trẻ trong thời gian sau 50 năm này, đoàn 
kết giúp đỡ nhau thăng tiến trong cuộc sống nhờ 
ơn Chúa và phù hộ của Mẹ Sao Biển. 
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Thắng Bạch Phiến SB72

Thế là 35 năm đã trôi qua kể từ ngày rời mái 
trường Sao Biển, nhiều thứ đã thay đổi nhưng 

còn một thứ đã ăn sâu vào bộ nhớ của nhiều người; 
và đến nay nghe nhắc lại thì cứ y như ngày nào còn 
bé tý. Theo mình nghĩ, đó có lẽ là biệt danh của 
từng người! Hầu như anh em SB nào cũng có một 
hoặc hai biệt danh khi học ở trong Chủng Viện. 
Lớp SB 72 cũng thế, nếu có ai hỏi thăm Thắng thì 
người hỏi sẽ bị hỏi lại:

- Thắng nào? Vì trong lớp có đến ba thằng tên 
Thắng.

- Ở đây có những Thắng nào vậy?
- À thì có Thắng Chị Béo, Thắng Công Tử Bột 

và Thắng Bạch Phiến.

Sao Biển 72 và những 
biệt danh
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- Vậy cho tôi hỏi thăm Thắng Bạch Phiến, có 
phải anh này hay mua bán…

--o0o--
Việc được hay bị đặt biệt danh  diễn ra ngay 

sau khi đặt chân vào lớp đầu tiên ở Chủng Viện. 
Có những cái tên rất dễ đặt, chỉ cần một hoặc hai 
người gọi thì xong ngay, có cái tên thì cả một quá 
trình lâu mới có hoặc vì buộc phải có biệt danh 
nên cứ gọi đại chẳng căn cứ vào điều gì cả! Đầu 
tiên việc đặt biệt danh được căn cứ vào vóc dáng 
bên ngoài, nước da và những đặc điểm riêng trên 
khuôn mặt… Những biệt danh ấy được sử dụng 
ngay, và có anh mãi thời gian sau lại có tên mới 
vì lúc này đã có nhiều thay đổi về vóc dáng cũng 
như tính tình. Dù gì đi nữa, việc đặt biệt danh này 
cũng chỉ thể hiện óc tưởng tượng phong phú của 
tuổi hoa niên đầy thơ mộng, chứ không hề biểu lộ 
một ác ý nào!

Những năm đó, thanh niên nào chơi xì ke, ma 
túy thì thường sở hữu một thân hình rất ốm nên 
lớp mới có những tên như: Cảnh Ken, Túc Ken 
và Phong Ken.

Ngược lại, cũng có những anh được nuôi kỹ nên 
mập mạp, to béo và có ngay biệt danh kèm theo: 
Thắng Chị Béo (Phạm Xuân Thắng), Định Đông 
Mỡ Mập (Sau này Định Mập ốm và đen đến nỗi 

Sao Biển 72 và những biệt danh
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anh em nhận không ra, nên quyết định vẫn gọi 
tên là Định Mập để dễ liên tưởng), Hưng Mập 
(tuy hồi đó chỉ hơi đầy đặn nhưng lại trùng tên với 
nhân vật Hưng Mập trong truyện của Duyên Anh 
nên bị ảnh hưởng ngay).

Thấp người, nhỏ con: Bảo Con, Quý Con 
và Hùng Con (Đỗ Mạnh Hùng), Dũng Petit 
(Nguyễn Ngọc Dũng). Màu da đặc trưng cũng là 
một cơ hội để nhận ngay một biệt danh: Dũng 
Noir (Nguyễn Đức Dũng), Chánh Đen.

Trong Chủng Viện toàn là đực rựa, mỗi lần văn 
nghệ cần có vai nữ, thì một anh được thử vai. Thế 
là 72 cũng xuất hiện được một số “nữ”, anh nào 
mà được chơi thân với các “nữ” này là oai lắm đó: 
Khôi Cô Đào và Long Cô Đào.

Đẹp trai trắng trẻo và làm biếng nên có tên 
Thắng Công Tử Bột (Lê Quốc Thắng), có dáng 
đi hơi uyển chuyển là Thanh Ẻo, có bộ ria tơ xanh 
từ rất sớm là Hùng Râu (Đoàn Xuân Hùng).

Đầu năm vào học chẳng may bị mang bệnh 
gì đó thì chết cái tên Văn Lẹo hoặc có tật gì đó 
thì phát sinh những biệt danh như: Hiển Mộng 
Du, Việt Cận, Khoa Nháy (Trần Văn Khoa) và 
Phương Nháy. Còn có một anh có cặp mắt rất to 
lại hay trợn lên khi nói chuyện hoặc cãi nhau thì 
đó là Hùng Ba Trợn (Nguyễn Xuân Hùng).
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Hồi đó học giáo lý, trong sách có minh họa vì 
thấy một số anh em trông quá giống nên mới đặt 
tên cho là Chí Maisen và Huy Philato. Còn Khoa 
Nháy trông rất giống Thầy Nhạc dạy Pháp Văn 
nên đặt thêm là Khoa Nhạc. Phạm Công Tâm 
do to cao và già dặn nên có biệt danh là Ông Già 
Noel hoặc Tâm Goliat.

Ngày đó trong Chủng Viện có hai người giúp 
việc nhà bếp tên là Chi và Hồ, các chú thường gọi 
là Già Chi và Già Hồ; chỉ vì trùng tên là Chi nên Lê 
Công Chi được gọi tên là Già Chi, còn Bùi Quang 
Minh thì quả thực có nét giống Già Hồ nên đến 
tận bây giờ vẫn còn tên Minh Già Hồ. Bác cả Lễ 
nhà mình hơi bị oan khi mới nhập học đã bị một 
chú lớn hỏi: “Mày có phải em của Diện Méo (lớp 
66) không? Sao giống quá vậy?”, thế là “chết tên” 
Lễ Diện Méo. Phú Già cũng “oan” như vậy khi 
trùng tên với một anh lớp 67. Riêng Kỉnh Bà Già 
thì “oan thật sự” vì chẳng Già mà cũng chẳng Bà, 
chỉ vì một lần tranh luận về máy bay bà già mà anh 
ta có biệt danh đó!..

Xin quý anh em thứ lỗi, có lẽ hồi đó do thấy vóc 
dáng hoặc tính cách của anh em giống đặc điểm 
một con vật nào đó, nên mới sinh ra tên: Sơn Bìm 
Bịp, Phần Thầy Rùa, Tuân Ông Bầu, Anh Mỏ 
Vịt, Tú Mèo, Lan Chuột Chù…

Sao Biển 72 và những biệt danh
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Sau một thời gian tương đối dài được học hành, 
ăn ở và vui chơi cùng nhau nên tính cách và tác 
phong của một số anh em được nhận định như 
sau: Hiền lành thánh thiện: Thánh Hy (trước 
đó là Hynos, do có tên Hy mà lại đen đen giống 
anh chàng quảng cáo kem Hynos), hoặc hay biểu 
diễn vẻ hiền lành, thánh thiện để tránh “sổ đen” 
của Cha Giám luật: Dương Pharisiêu. Đúng sai 
gì cũng cãi văng cả nước miếng: Trung Luật Sư. 
Đá banh rất cộc: Thăng Cui. Chơi đá banh thích 
chụp gôn và bay người: Giang Bay.

Tội nhất là anh Dung, chỉ vì bố ở nhà có tiệm bán 
tranh tượng Thánh nên bị chết cái tên là: Dung 
Juda. Ở nhà có lò bánh mì nên Nguyễn Công Tâm 
còn có biệt danh là: Tâm Bánh Mì. Còn Phùng 
Bá Lộc trước khi vào chủng viện đã học ở Lasan 
Bá Ninh nên được gọi là: Lộc Bá Ninh, sau này 
chơi bóng rổ thuộc loại giỏi, đặc biệt thích “câu 
rổ” ngay từ giữa sân nên còn có thêm biệt danh 
Lộc Voi. Còn Nguyễn Kỳ Khoa có hoang đàng hay 
không mà có tên là Khoa Giang Hồ(?) Một số anh 
em vì chẳng có gì nổi bật hoặc giống một ai đó, 
một cái gì đó nên đành nhận thêm sau tên mình 
một chữ nữa để thành một biệt danh: Dao Búa, 
Sinh Giòi, Hà, Cường Hào Ác Bá… Hoặc đổi chữ 
lót để có cái tên Đậu Xe Lam. Sau này thấy bạn 
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Lam mình giống Tàu quá nên có một số anh em 
gọi là Lam Chệt!

Ngày mới vào trường, Lê Hồng Bảo rất nhỏ con 
nên có tên là Bảo Con, nhưng sau đó vì quậy phá 
trong giờ Pháp văn của Thầy Nhạc, bị Thầy mắng 
là Vieux Renard nên từ đó trở về sau Bảo con được 
gọi lại là Bảo Cáo Già. Còn Bổ Tư Địt thì mang sẵn 
biệt danh từ nhà vào, hắn thứ Tư trong gia đình 
mà lại hay địt nên nghe Lễ (ở cùng xứ) gọi thế, 
anh em gọi theo. Còn lại Huấn, Trùng, Tuyến thì 
mình không sao nhớ nổi, xin anh em nhắc giúp!

Hồi vào học mình chẳng có gì nổi bật, không 
cao cũng không lùn; không ốm cũng chẳng mập 
mạp, không đen mà cũng chẳng trắng trẻo gì lắm. 
Mà trông cũng không giống ai hoặc con gì cả! Một 
thời gian dài không biệt danh, cho đến một hôm… 
Hôm đó, Chủng Viện tổ chức buổi văn nghệ nho 
nhỏ trên sân basket của chú lớn, mỗi lớp phải có 
một tiết mục tham gia. Không biết vì sao đó mình 
được cử đi và bài hát tham gia biểu diễn lại là bài 
tự chế. Nội dung bài hát kể về một anh thanh niên 
ghiền xì ke hằng ngày tìm mọi cách kiếm tiền mua 
bạch phiến để hít và lời khuyên nhủ của người 
thân nên từ bỏ con đường nghiện ngập… Có lẽ bài 
hát cũng đi vào lòng khán giả nên từ đó mình có 
tên là: Thắng Bạch Phiến.

Sao Biển 72 và những biệt danh
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Và cuối cùng kết lại bài này, lớp mình cũng có 
một biệt danh rất dữ dằn là “Mùa Hè Đỏ Lửa”. 
Chắc chẳng có lớp nào ở Sao Biển có biệt danh như 
anh em 72. Mong rằng nhiều năm và nhiều năm 
sau nữa anh em vẫn giữ lại trong tận sâu thẳm con 
tim mình là có một lớp học, có những anh em bạn 
học với những cái tên mà mỗi khi nhắc tới hoặc 
gọi lên là biết chắc nó là SB72.

Thân thương.



LM Nguyễn Quang Vinh SB61
(Đề nghị đọc chậm vì đọc nhanh quá sẽ bị chóng 

mặt, sinh ra tẩu hỏa nhập ma!!! - Xin được phép nêu 
một số danh tính với mục đích dẫn chứng, cảm ơn.)

1.

Việc “nhảy lớp” hay “ở lại lớp” là chuyện phổ 
thông trong các trường học của nước ta, 

do sức khỏe hay học lực hoặc tuổi tác. Tuổi tác 
có nghĩa là một học sinh, vì chiến tranh ở vùng 
biên nên không có cơ hội đến trường, nay “hòa 
bình đã tái lập lại” nên nhà trường “dồn” các em 
cách nhau mấy năm chung vào một lớp. Điển 
hình là năm 1959, tôi học chung lớp với hai anh 
em, Quờn và Chức. Anh Quờn này lớn tuổi đến 
nỗi phải nhập ngũ khi học xong lớp 8! Hai anh 
cũng là bà con với anh Hoàng 60.

Học cùng lớp
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Anh Hoàng cũng học lớp đó tại trường La San 
Cù Lao, nằm chênh vênh bên góc khu Sơ Tập Viện 
La San Nha Trang (nay là Đại Học Nha Trang), 
nhìn xuống vùng Xóm Bóng. Ngày nay, mỗi lần 
uống cà phê với quý đàn anh La San Cù Lao lớn 
hơn tôi 5, 6 tuổi, dưới Đình Xóm Bóng, tôi đều 
nhìn lên ngôi trường cũ mà lòng thấy nao nao với 
bài thơ “Thăng Long thành hoài cổ” của Bà Huyện 
Thanh Quan:

Tạo hoá gây chi cuộc hý trường,
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương.
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn cau mặt với tang thương.
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ,
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.

(Ghi chú: Quý đàn anh này, lúc đầu khoảng 7, 8 
người, nay (2022) chỉ còn 3 người, ngày nào cũng 
tụ họp uống cà phê từ 6:30 đến 8 giờ sáng trước mặt 
Đình Cù Lao, để ôn lại và ... ôn hoài không hết về quý 
sư huynh cũ và các anh em... Lâu lâu có anh “ra đi về 
bên kia”. Mấy ông già và cả tôi nữa lục tục kéo nhau 
đến thắp nhang... Ngày hôm sau lại họp uống cà phê 
với câu hỏi: “Khi nào thì đến phiên ta?
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Hình như đây là mô hình họp mặt bỏ túi đã là cảm 
hứng cho Cà Phê Piano thành lập cách đây đã lâu.)

Trở lại NK 1959. Anh Hoàng học chung với tôi 
năm lớp Nhì và ở gần nhà các anh Quờn, Chức 
nói trên. Sau đó bỗng dưng anh biến mất. “Bỗng 
dưng” có nghĩa là: cuối NK đó (tháng 5/1960) ảnh 
đứng nhất, tôi đứng nhì. Nhưng vì ảnh rời trường 
trước ngày lãnh thưởng bên rạp Xinê Tân Tân 
nên tôi hưởng phần thưởng của ảnh là cây đờn 
Mandoline. Cảm ơn anh Hoàng!

2. 
Khi vào Tiểu Chủng Viện Sao Biển ngày 

24.7.1961, tôi tròn mắt khi gặp lại anh Hoàng 
và bất ngờ hơn nữa là ảnh thuộc lớp 1960 (lớp 
Septième). Hóa ra gia đình đã vào Hộ Diêm và 
ảnh nhập TCV sớm 1 năm!

Một điều lý thú nữa là có hai anh cùng lớp ở 
La San Cù Lao cũng đậu và học lớp Huitième với 
tôi: Nguyễn Trung Cả (Đại Điền) và Nguyễn 
Phú Quý (Ba làng).

Anh Cả trọ tại nhà bà cô ruột ở Cồn Dê để đi đò 
qua học trên đồi với anh Lực, anh Trang, Giới và 
Hải quân trung úy Lê Văn Đơn (toán Hải kích), tử 
trận khi bảo vệ mảnh đất Hoàng Sa trước sự tấn 
công của lính Trung Cộng vào ngày 19.1.1974.

học cùng lớp
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3. 
Thế là tôi có anh Hoàng 60 là bạn cùng lớp. 

Vì thế hai chúng tôi đối xử với nhau rất gần gũi, 
không có ranh giới lớp trên lớp dưới, cũng giống 
như tình trạng anh Cường 61 nhảy lên lớp 60.

4.
 Trong lịch sử TCV SB, theo trí nhớ của tôi, có 

nhiều trường hợp nhảy lớp và ở lại lớp như sau 
(nhờ hai anh Hoàng 57 và 60 thêm hay sửa sai):

... các lớp trước 1958: không có dữ liệu.
* Tống Viết Minh: 58 -> 57 (nhảy???)
* Đoàn Sĩ Thục: 59 -> 58 (nhảy)
*Nguyễn Kim Ngân 59<- 60 (ở lại Nk 67-68, 

Lớp Première tại Providence, Huế)
* Đinh Vĩ Đại, Nguyễn Bá Đức: 60 -> 59 (nhảy)
* Trần Văn Đạt, Nguyễn Công Lợi: 60 -> 61 (ở 

lại)
* Nguyễn Văn Cường: 61 -> 60 (nhảy)
* Paul Hlan (gốc Kontum): 61 -> 62 (ở lại)
* Đào Đức Kim, Nguyễn Chí Linh (TGM): 62 

-> 61 (nhảy sau đệ nhất lục cá nguyệt năm 1962). 
Đào Đức Kim trở về lớp 62 sau đó một hai tuần.

* Bùi Tấn Hóa, Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn 
Thanh Sương, François Nguyễn Văn Hòa, Hoàng 
Văn Khánh, Đinh Đình Chiến: 62 -> 63 (ở lại)
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* Nguyễn Văn Phẩm: 64 -> 65 (ở lại)
* Đỗ Văn Hiệp: 65 -> 66 (ở lại)
... và còn những lớp sau thì người viết không biết. 

Xin bổ sung:
* Cả lớp 70 nhảy lên lớp 69 niên khóa 73-74, 

làm thành một lớp 9.
* Bùi Sĩ Đức 70->71
* Nguyễn Đức Thắng 71->72

5. 
Bản thân người viết:
- 1967 ra học Thiên Hựu cùng lớp Seconde với 

một số anh em Hoan Thiện, trong đó có cha Phan 
Văn Lợi, cha Võ Quý (nay là cha xứ Hà Dừa). Khi 
trở lại Huế, học Triết I tại Xuân Bích năm 1970 
thì anh Lợi học triết II, trên tôi một lớp vì chương 
trình TCV HoanThiện không có lớp Terminales.

- 1968: học Adran, Đà Lạt. Khi ra Huế thì học 
chung lớp với mấy anh Kontum lớp trên vì các 
chủng sinh chọn Ban Mê Thuột thì có truyền 
thống “trả nợ” cho Kontum 1 năm giúp xứ.

- 1970: Cùng lớp Triết I với tôi (anh Trần 
Khánh Thành, Trần Minh Trí), có quý anh lớp 
59 vì các anh đi giúp xứ 2 năm trước khi lên Đại 
Chủng Viện: Đại, Điệp, Đức, Khanh, Nhị, Ngân, 

học cùng lớp
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Tính, Trung. Thế là tôi nghiễm nhiên là bạn cùng 
lớp với quý anh đó! Oai thiệt!?

- 1971, hai anh cùng lớp 61, Độ và Lành, ra học 
sau tôi một lớp vì hai anh đi giúp xứ 1 năm. Lại 
có anh Trương Trọng Ái, Kontum, học cùng lớp 
Seconde, Première và Terminale trên Adran, 
Đà Lạt(1968-1970) lại học lớp này vì lý do vừa 
nêu trên.

- 1974: ĐCV Hòa Bình, học Triết II, sau mấy 
năm thử tự do (probation libre) trong khi Trần 
Bá Ninh 63 và Nguyễn Công Long 63  học Triết 
III và Hồ Mạnh Tín 64, Nguyễn Ngọc Tiên 64 
học Triết I. Ngoài người viết ra, không có ai từ 
TCV Sao Biển học Triết II hết, nhưng lại có mấy 
anh Lâm Bích: Nguyễn Văn Hiến (Râu), Võ Cao 
Phong, Nguyễn Kim Phú, Hà Thanh Sơn.

- 1975: tụ họp về ngôi trường TCV SB để lao 
động và học thần học, triết học:

* Chuẩn bị chịu chức LM: Phạm Ngọc Phi 58, 
Ngô Mạnh Điệp 59, Nguyễn Nhị 59, Mai Tính 
59,Nguyễn Hữu Hoàng 60, Nguyễn Chí Cần 60, 
Đoàn Văn Liệu (gốc TCV Vinh di cư Chân phước 
Tự),  ...

* Thần học: Đổ Văn Đông (bên La-san qua), 
Nguyễn Hữu Bút (từ ĐCV Vĩnh Long ra), Mai 
Hứa 60, Nguyễn Văn Độ 61, Nguyễn Văn Lành 
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61, Nguyễn Quang Vinh 61, Hoàng Huy Ngạn 
62, Trần Bá Ninh 63 và các anh em thuộc Huế và 
Lâm Bích. Cùng học chung một lớp như một nồi 
lẩu: từ các lớp và địa phận cũng như nhà đào tạo 
khác nhau. Lúc đó cha Cần 60, sau khi thụ phong 
LM tại Đà Lạt tháng 08.76 về dạy phụng vụ nên 
có cảnh bạn cùng lớp với Mai Hứa 60 ngồi trên 
ngó xuống!

. Triết học: Nguyễn Quang Minh 66, Trần Anh 
Thư LB, Nguyễn Đức Long LB (†), Nguyễn Thanh 
Vân LB.

- 1984: nhập chủng viện Immaculate 
Conception, Newark, New Jersey, Hoa Kỳ, theo 
học lớp Thần học I

- 1985: trong vòng 3 tháng (9-12) nhảy lên 
Thần học 2, rồi 3, rồi 4 để chịu chức phó tế ngày 
8.12.1985!

Nghĩa là: đương sự “cùng lớp” với toàn bộ ĐCV trừ 
lớp Thần IV (1984), Thần I (1985) và các... giáo sư!

~~~~
Hệ quả: đi đâu cũng có người học... cùng lớp!
~~~~
Chuyện nổ của Nguyễn Đức Thắng 72: ĐTGM 

Giuse Nguyễn Chí Linh cũng là bạn cùng lớp với 
Thắng ở NK 1974, chỉ khác là Thắng ngó lên, Đức 
Tổng nhìn xuống!

học cùng lớp



Để nhớ lại một thời một số trong chúng ta 
học môn Văn tiếng Pháp năm Cinquième với cố 
Nédélec qua những trích đoạn từ cuốn Les Lettres 
de Mon Moulin của nhà văn Alphonse Daudet, xin 
đăng song ngữ một số ‘lettres’ trong tập này của 
ông. Lê Kim Ngân SB59 chuyển ngữ sang tiếng Việt. 

An cư

Chính những chú thỏ mới là những con vật tỏ 
ra hết sức kinh ngạc!... Từ rất lâu chúng nhìn 

thấy cửa nhà cối xay gió luôn đóng im ỉm, các 
vách tường và nền nhà bị cỏ dại lấn chiếm, cuối 
cùng chúng tin rằng cái nòi giống chủ cối xay 
gió đã lụi tàn, và khi tìm được một chỗ lý tưởng, 
chúng biến nơi đó thành một thứ gì giống như bộ 
tham mưu, một trung tâm hành quân chiến lược: 

Đọc lại A. Daudet nhớ 
thời học Sao Biển
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Installation 

Ce sont les lapins qui ont été étonnés!... 
Depuis si longtemps qu’ils voyaient la 

porte du moulin fermée, les murs et la plate-
forme envahis par les herbes, ils avaient fini par 
croire que la race des meuniers était éteinte, 
et, trouvant la place bonne, ils en avaient fait 
quelque chose comme un quartier général, un 
centre d’opérations stratégiques: le moulin de 

đọc lại a. daudet nhớ thời học sao biển



82 • tâm tư sao biển 2022

cối xây gió Jemmapes của những con thỏ… Đêm 
tôi đến, không phải nói ngoa, có hơn hai chục chú 
ngồi vòng tròn trên mái bằng đang sưởi chân dưới 
ánh sáng trăng… Chỉ cần hé mở cửa trên mái, frrt! 
Thế là cả đội ngũ vội vàng chạy tán loạn, và tất cả 
những chú thỏ con đuôi trắng cũng chạy trốn vào 
trong những lùm cây bụi cỏ, đuôi phất phất lên 
không trung. Tôi cứ hy vọng chúng sẽ quay lại.

Một kẻ nào đó cũng tỏ ra hết sức kinh ngạc khi 
nhìn thấy tôi, đó là cụ thuê nhà ở tầng một, một 
lão cú mèo gớm ghiếc, mái đầu suy tư mông lung. 
Lão đang cư ngụ ở cối xay gió từ hơn hai mươi 
năm nay. Tôi đã tìm thấy lão trong căn phòng ở 
phía trên cao, bất động và đứng thẳng trên giàn 
cây dùng làm chỗ ngủ, giữa những vôi vữa vụn, 
và những viên ngói nát vụn rơi rớt. Lão nhìn đăm 
đăm vào tôi một lúc với đôi mắt to xoe tròn; rồi 
vô cùng hốt hoảng vì không nhận ra tôi là ai, lão ta 
bắt đầu rên rĩ: “Hou! Hou!” rồi nặng nề lắc lư đôi 
cánh bẩn thỉu lấm lem bụi đất; - Đúng là những 
con quỷ tư lự! Chẳng bao giờ biết chải chuốt cho 
ra trò…

Không hề gì! Dù sao đi nữa, với đôi mắt láo liên 
và bộ mặt cau có, lão thuê nhà trầm lặng này vẫn 
còn làm tôi hài lòng hơn một kẻ khác, tôi vội vàng 
ký lại hợp đồng thuê nhà với lão. Cũng như trong 
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Jemmapes des lapins... La nuit de mon arrivée, 
il y en avait bien, sans mentir, une vingtaine 
assis en rond sur la plate-forme, en train de se 
chauffer les pattes à un rayon de lune... Le temps 
d’entrouvrir une lucarne, frrt! voilà le bivouac en 
déroute, et tous ces petits derrières blancs qui 
détalent, la queue en l’air, dans le fourré. J’espère 
bien qu’ils reviendront. 

Quelqu’un de très étonné aussi, en me voyant, 
c’est le locataire du premier, un vieux hibou 
sinistre, à tête de penseur, qui habite le moulin 
depuis plus de vingt ans. Je l’ai trouvé dans la 
chambre du haut, immobile et droit sur l’arbre de 
couche, au milieu des plâtras, des tuiles tombées. 
Il m’a regardé un moment avec son œil rond; 
puis, tout effaré de ne pas me reconnaître, il s’est 
mis à faire: “Hou! hou!” et à secouer péniblement 
ses ailes grises de poussière; – ces diables de 
penseurs! Ça ne se brosse jamais... 

N’importe! tel qu’il est, avec ses yeux 
clignotants et sa mine renfrognée, ce locataire 
silencieux me plaît encore mieux qu’un autre, et 
je me suis empressé de lui renouveler son bail. Il 
garde comme dans le passé tout le haut du moulin 
avec une entrée par le toit; moi je me réserve la 

đọc lại a. daudet nhớ thời học sao biển



84 • tâm tư sao biển 2022

quá khứ, lão canh giữ toàn bộ phần trên cao của 
nhà cối xay gió với một lối vào xuyên qua mái 
ngói; phần tôi, tôi giữ cho mình căn phòng bên 
dưới, một căn phòng nhỏ quét vôi trắng, thấp và 
có mái vòm như một phòng ăn trong tu viện.

Đó chính là nơi tôi viết cho các bạn, cửa ra vào 
nhà tôi rộng mở đón lấy ánh nắng chói chang của 
mặt trời.

Một cánh rừng thông nên thơ rực nắng trước 
mặt tôi chạy dài xuống mãi tận phía dưới con đồi. 
Ở chân trời, dãy núi Alpilles làm nổi bật những 
chỏm núi thanh thoát… Không một tiếng ồn… 
càng về phía xa xa, vọng vang tiếng sáo, tiếng chim 
choắt mỏ cong trong đám oải hương, tiếng lục lạc 
của những con la trên đường đi… Toàn bộ cảnh trí 
miền Provence đắm chìm trong ánh nắng.

Và bây giờ, tại sao các bạn lại muốn tôi tiếc nuối 
Paris ồn ào và âm u của các bạn cơ chứ? Tôi vô 
cùng thoải mái trong nhà cối xay gió của tôi! Đó 
là một góc rất lý tưởng mà tôi đang tìm kiếm, một 
xó xỉnh nóng ấm rực nức hương thơm ở xa thật 
xa những tờ nhật báo, những chiếc xe song mã, và 
sương mù đến hàng ngàn dặm!... Và có biết bao 
nhiêu điều thú vị xung quanh tôi! Tôi mới vừa đến 
an cư ở đây chừng tám ngày, đầu óc tôi đã được 
đầy ắp biết bao ấn tượng và hoài niệm… Nào! Mới 
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pièce du bas, une petite pièce blanchie à la chaux, 
basse et voûtée comme un réfectoire de couvent. 

***

C’est de là que je vous écris, ma porte grande 
ouverte, au bon soleil. 

Un joli bois de pins tout étincelant de lumière 
dégringole devant moi jusqu’au bas de la côte. 
À l’horizon, les Alpilles découpent leurs crêtes 
fines... Pas de bruit... À peine, de loin en loin, 
un son de fifre, un courlis dans les lavandes, 
un grelot de mules sur la route... Tout ce beau 
paysage provençal ne vit que par la lumière. 

Et maintenant, comment voulez-vous que je 
le regrette, votre Paris bruyant et noir? Je suis si 
bien dans mon moulin! C’est si bien le coin que 
je cherchais, un petit coin parfumé et chaud, 
à mille lieues des journaux, des fiacres, du 
brouillard!... Et que de jolies choses autour de 
moi! Il y a à peine huit jours que je suis installé, 
j’ai déjà la tête bourrée d’impressions et de 
souvenirs... Tenez! pas plus tard qu’hier soir, j’ai 
assisté à la rentrée des troupeaux dans un mas 
(une ferme) qui est au bas de la côte, et je vous 
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vào chiều hôm qua này thôi, tôi đã chứng kiến tận 
mắt cảnh trở về của đàn cừu trong một nông trại 
ở phía dưới con đồi, và tôi thề với các bạn rằng có 
lẽ tôi không xem cảnh tượng này giống như tất cả 
những việc trở về lần đầu tiên mà các bạn chứng 
kiến ở Paris tuần này. Tốt nhất các bạn nên đoán 
thử xem.

Nên nói cho các bạn biết rõ thêm tại miền 
Provence, khi mùa nóng trở lại, người ta có thói 
quen đưa đàn cừu lên dãy núi An-pơ. Người và vật 
trải qua trên đó năm hoặc sáu tháng, sống giữa 
bầu trời đầy sao, trong lớp cỏ vươn cao lên đến tận 
bụng; rồi khi làn gió se lạnh đầu tiên của mùa thu 
tràn về, đàn cừu lại quay về dưới nông trại, chúng 
trở về gặm cỏ một cách trưởng giả ở những ngọn 
đồi nho nhỏ ngào ngạt rực nức mùi thơm của hoa 
hương thảo… vì vậy vào chiều hôm qua đàn cừu 
quay về. Từ buổi sáng, hai cánh cổng mở rộng để 
đón chờ; các chuồng cừu chất đầy rơm tươi mới. 
Giờ này qua giờ nọ, người ta kháo nhau: “Bây giờ 
chúng đang ở Eyguières, bây giờ đang ở Paradou.” 
Rồi thình lình, vào khoảng xế chiều, một tiếng 
la thật to “Chúng kia rồi!” và kìa, ở phía xa xa, 
chúng tôi nhìn thấy đàn cừu tiến tới trong một 
đám mây bụi huy hoàng. Hình như cả con đường 
cùng bước đi theo chúng… đi đầu là những lão 
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jure que je ne donnerais pas ce spectacle pour 
toutes les premières que vous avez eues à Paris 
cette semaine. Jugez plutôt. 

Il faut vous dire qu’en Provence, c’est l’usage, 
quand viennent les chaleurs, d’envoyer le bétail 
dans les Alpes. Bêtes et gens passent cinq ou six 
mois là-haut, logés à la belle étoile, dans l’herbe 
jusqu’au ventre; puis, au premier frisson de 
l’automne, on redescend au mas, et l’on revient 
brouter bourgeoisement les petites collines 
grises que parfume le romarin... Donc hier soir les 
troupeaux rentraient. Depuis le matin, le portail 
attendait, ouvert à deux battants; les bergeries 
étaient pleines de paille fraîche. D’heure en heure 
on se disait: “Maintenant, ils sont à Eyguières, 
maintenant au Paradou.” Puis, tout à coup, vers 
le soir, un grand cri: “Les voilà!” et là-bas, au 
lointain, nous voyons le troupeau s’avancer dans 
une gloire de poussière. Toute la route semble 
marcher avec lui... Les vieux béliers viennent 
d’abord, la corne en avant, l’air sauvage; derrière 
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cừu đực, sừng vươn về phía trước, dáng vẻ man 
dại rừng rú; phía sau chúng là cả đám đông cừu 
mẹ và cừu con, những cừu mẹ hơi mệt mỏi, những 
cừu con còn bú đi quấn quít dưới chân mẹ chúng; 
những con la với những túp len trang trí màu đỏ 
mang những cừu con một ngày tuổi nằm co ro 
bên trong những chiếc giỏ. Chúng vừa đi vừa ru 
ngủ cừu con; rồi đến những chú chó ướt đẫm mồ 
hôi, lưỡi thè dài sát đất, và hai chàng trai chăn cừu 
quấn mình trong những chiếc áo choàng màu đỏ 
hoe tựa như những chiếc áo cappa phủ xuống tận 
trên gót chân.

Tất cả đàn cừu diễu hành trước mắt chúng tôi 
trong niềm hân hoan sung sướng rồi bước ùa vào 
qua cổng chính, chân đạp mạnh gây ầm ĩ không 
thua gì một cơn mưa rào.Thật là cả một sự náo 
động trong khắp nông trại. Từ trên giàn cao, 
những con công to béo với bộ lông xanh vàng, 
mào bóng mượt, đã nhận ra những kẻ đang đến 
và đón chào họ bằng một tiếng kêu thật to tựa 
như tiếng kèn trôm-pét. Cả chuồng gà đang ngủ 
liền giật mình thức giấc. Toàn bộ đàn gia cầm 
đều đứng cả lên: nào bồ câu, nào vịt, nào gà mái 
tây, nào gà sao. Cả đàn như muốn phát điên lên; 
những mụ gà mái bàn tính đến chuyện canh thức 
trắng đêm!... Hình như mỗi chàng cừu đều mang 
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eux le gros des moutons, les mères un peu lasses, 
leurs nourrissons dans les pattes; – les mules à 
pompons rouges portant dans des paniers les 
agnelets d’un jour qu’elles bercent en marchant; 
puis les chiens tout suants, avec des langues 
jusqu’à terre, et deux grands coquins de bergers 
drapés dans des manteaux de cadis roux qui leur 
tombent sur les talons comme des chapes. 

Tout cela défile devant nous joyeusement et 
s’engouffre sous le portail, en piétinant avec 
un bruit d’averse... Il faut voir quel émoi dans 
la maison. Du haut de leur perchoir, les gros 
paons vert et or, à crête de tulle, ont reconnu les 
arrivants et les accueillent par un formidable 
coup de trompette. Le poulailler, qui s’endormait, 
se réveille en sursaut. Tout le monde est sur pied: 
pigeons, canards, dindons, pintades. La basse-
cour est comme folle; les poulets parlent de 
passer la nuit!... On dirait que chaque mouton 
a rapporté dans sa laine, avec un parfum d’Alpe 
sauvage, un peu de cet air vif des montagnes qui 
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theo trong lớp áo len của mình, cùng với hương 
hoa thơm phức của miền An-pơ hoang dã, một 
chút ít không khí tươi mát của núi rừng khiến cho 
mọi vật ngất ngây như muốn nhảy múa.

Thế là đàn cừu tiến vào chuồng giữa toàn bộ 
đàn gia súc này. Không gì hấp dẫn bằng nơi ở mới 
này. Những lão cừu đực bổi hổi bồi hồi xúc động 
khi nhìn thấy lại máng cỏ của chúng. Những con 
chiên, những con cừu non bé tí, những con đã 
chào đời trong cuộc hành trình chưa bao giờ nhìn 
thấy nông trại, chúng trố mắt ngạc nhiên ngơ 
ngác nhìn ra xung quanh.

Nhưng điều cảm động nhất, đó là những chú 
chó, những chú chó trung hậu chăn cừu vô cùng 
bận rộn phía sau những con vật và chỉ biết canh 
chừng chúng trong trang trại. Mặc dù chó giữ trại 
ra sức kêu gọi chúng từ sâu bên trong cũi; gàu 
chứa đầy nước giếng trong mát cũng ra hiệu cho 
chúng: nhưng chúng vẫn không muốn nhìn hoặc 
muốn nghe bất cứ thứ gì, trước khi cả đàn gia súc 
đi hết vào chuồng, then cài thật to chốt trên cửa 
nhỏ song thưa, và những chàng trai chăn cừu ngồi 
vào bàn trong phòng khách phía dưới. Chỉ đến 
lúc đó, chúng mới chịu đi vào chuồng riêng, ở đó, 
chúng vừa liếm láp tô xúp vừa kể cho các bạn ở 
nông trại những gì chúng đã làm trong miền núi ở 



•  91  

grise et qui fait danser. 

C’est au milieu de tout ce train que le troupeau 
gagne son gîte. Rien de charmant comme cette 
installation. Les vieux béliers s’attendrissent 
en revoyant leur crèche. Les agneaux, les tout 
petits, ceux qui sont nés dans le voyage et n’ont 
jamais vu la ferme, regardent autour d’eux avec 
étonnement. 

Mais le plus touchant encore, ce sont les 
chiens, ces braves chiens de berger, tout affairés 
après leurs bêtes et ne voyant qu’elles dans le 
mas. Le chien de garde a beau les appeler du fond 
de sa niche: le seau du puits, tout plein d’eau 
fraîche, a beau leur faire signe: ils ne veulent 
rien voir, rien entendre, avant que le bétail soit 
rentré, le gros loquet poussé sur la petite porte 
à claire-voie, et les bergers attablés dans la salle 
basse. Alors seulement ils consentent à gagner le 
chenil, et là, tout en lapant leur écuellée de soupe, 
ils racontent à leurs camarades de la ferme ce 
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trên kia, đó là một xứ sở đen tối nơi có những con 
chó sói và những cây hoa dương địa hoàng khổng 
lồ màu đỏ tía ứ tràn những hạt sương mai.

Xe thổ mộ ở Beaucaire

Câu chuyện diễn ra vào ngày tôi đến nơi đây. 
Tôi đã đón xe thổ mộ đến Beaucaire, một loại 

xe cọc cạch cũ kỹ không có đường đủ dài để tha hồ 
chạy trước khi trở về nhà, nhưng nó chạy dọc theo 
con đường cái, để mang cái dáng vẻ đến từ rất xa 
vào buổi chiều. Chúng tôi gồm có năm người trên 
chiếc xe thổ mộ không kể tài xế.

Trước tiên một gã chăn gia súc đến từ 
Camargue, người đàn ông nhỏ con béo lùn, lông 
lá, bốc mùi dã thú, với đôi mắt to đầy gân máu và 
đeo những khuyên tai bằng bạc; rồi đến hai người 
dân Beaucaire, một người thợ làm bánh mì và 
con rể của ông, cả hai mặt đỏ nhừ, thở hổn hển, 
nhưng đó là những con người có vóc dáng tuyệt 
vời, với hai chiếc mề đay La mã có khắc hình ảnh 
của Vitellus. Cuối cùng trên ghế phía trước bên 
cạnh tài xế, một người đàn ông… Không! Một cái 
mũ cát két thì đúng hơn, một cái mũ cát két vĩ đại 
bằng da thỏ, anh ta ngồi im thin thít và nhìn con 
đường với vẻ mặt buồn buồn.

Tất cả những người này đều quen biết nhau và 
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qu’ils ont fait là-haut dans la montagne, un pays 
noir où il y a des loups et de grandes digitales de 
pourpre pleines de rosée jusqu’au bord. 

La diligence de Beaucaire 

C’était le jour de mon arrivée ici. J’avais pris 
la diligence de Beaucaire, une bonne vieille 

patache qui n’a pas grand chemin à faire avant 
d’être rendue chez elle, mais qui flâne tout le 
long de la route, pour avoir l’air, le soir, d’arriver 
de très loin. Nous étions cinq sur l’impériale 
sans compter le conducteur. 

D’abord un gardien de Camargue, petit 
homme trapu, poilu, sentant le fauve, avec de 
gros yeux pleins de sang et des anneaux d’argent 
aux oreilles; puis deux Beaucairois, un boulanger 
et son gindre, tous deux très rouges, très poussifs, 
mais des profils superbes, deux médailles 
romaines à l’effigie de Vitellius. Enfin, sur le 
devant, près du conducteur, un homme... non! 
une casquette, une énorme casquette en peau de 
lapin, qui ne disait pas grand-chose et regardait 
la route d’un air triste. 
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bàn cãi lớn tiếng về công việc làm ăn một cách 
hết sức phóng khoáng. Anh chàng Camargue kể 
chuyện anh ta đến từ Nimes, anh bị viên dự thẩm 
gửi trát mời vì đã dùng chĩa ba tấn công một anh 
chăn cừu. Cư dân Camargue có tính khí manh 
động… Ở Beaucaire, người dân cũng chẳng kém 
cạnh gì! Không phải hai người dân Beaucaire đã 
muốn bóp cổ nhau vì chuyện Đức Mẹ Đồng Trinh 
đó hay sao? Hình như ông thợ làm bánh mì thuộc 
về một giáo xứ từ lâu được dâng kính cho Đức Mẹ, 
Đấng mà người Provence gọi là bà mẹ nhân hậu 
và đang bồng Chúa Giê-su Hài Đồng trong vòng 
tay; trái lại, chàng rể ở trong ca đoàn của một ngôi 
nhà thờ mới toanh được cung hiến cho Đức Mẹ Vô 
Nhiễm nguyên tội, hình ảnh tươi cười xinh đẹp 
này được thể hiện với đôi cánh tay buông lỏng, 
hai bàn tay tỏa ra những tia sáng. Cuộc tranh cãi 
về Đức Mẹ xuất phát từ đó.

Để tự tin trên hải cảng Naples, chỉ còn thiếu 
những con dao lóe sáng lên mà thôi, cứ tin tôi 
đi, tôi tin chắc là màn đấu khẩu thần học thú vị 
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Tous ces gens-là se connaissaient entre eux 
et parlaient tout haut de leurs affaires, très 
librement. Le Camarguais racontait qu’il venait 
de Nîmes, mandé par le juge d’instruction pour 
un coup de fourche donné à un berger. On a le 
sang vif en Camargue... Et à Beaucaire donc! Est-
ce que nos deux Beaucairois ne voulaient pas 
s’égorger à propos de la Sainte Vierge? Il paraît 
que le boulanger était d’une paroisse depuis 
longtemps vouée à la madone, celle que les 
Provençaux appellent la bonne mère et qui porte 
le petit Jésus dans ses bras; le gindre, au contraire, 
chantait au lutrin d’une église toute neuve qui 
s’était consacrée à l’Immaculée Conception, 
cette belle image souriante qu’on représente les 
bras pendants, les mains pleines de rayons. La 
querelle venait de là. Il fallait voir comme ces 
deux bons catholiques se traitaient, eux et leurs 
madones: 

– Elle est jolie, ton immaculée! 
– Va-t’en donc avec ta bonne mère! 
– Elle en a vu de grises, la tienne, en Palestine! 
– Et la tienne, hou! la laide! Qui sait ce qu’elle 

n’a pas fait... Demande plutôt à saint Joseph. 
Pour se croire sur le port de Naples, il ne 

manquait plus que de voir luire les couteaux, et ma 
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96 • tâm tư sao biển 2022

này sẽ không kết thúc ở đó nếu như người tài xế 
không can thiệp.

-Hãy để chúng tôi yên với những Đức Mẹ của 
các anh, anh vừa nói vừa cười với những người 
Beaucaire: tất cả những thứ đó là chuyện của đàn 
bà, quý ông chớ nên xen vào.

Thế là anh ta quất đen đét chiếc roi với dáng 
vẻ hoài nghi, nó khiến cho mọi người phải chiều 
theo ý kiến của anh.

Cuộc tranh cãi kết thúc; nhưng anh thợ làm 
bánh mì đang vui vẻ cần tiêu pha cho hết ngẫu 
hứng của mình, anh ta quay về phía anh chàng 
đội chiếc mũ cát két đáng thương đang ngồi thinh 
lặng và u buồn trong một góc, y nói với anh một 
cách giễu cợt:

- Còn vợ anh thì sao, anh mài dao kéo? Chị ấy 
ủng hộ giáo xứ nào vậy?

Nên tin rằng trong câu nói này có một chủ ý 
rất giễu cợt, bởi vì toàn bộ hành khách trên xe 
thổ mộ đều vỡ òa một tiếng cười thật to… nhưng 
anh chàng mài dao kéo lại không cười. Anh ta có 
vẻ không muốn nghe. Thấy thế, anh thợ làm bánh 
quay sang phía tôi:

- Ông không biết vợ anh ta hay sao, thưa ông? 
Đúng là một bà giáo dân kỳ cục, nè, không có đến 
hai người giống như bà ta trong cái xứ Beaucaire 
này đâu nhé.
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foi, je crois bien que ce beau tournoi théologique 
se serait terminé par là si le conducteur n’était 
pas intervenu. 

– Laissez-nous donc tranquilles avec vos 
madones, dit-il en riant aux Beaucairois: tout 
ça, c’est des histoires de femmes, les hommes ne 
doivent pas s’en mêler. 

Là-dessus, il fit claquer son fouet d’un petit air 
sceptique qui rangea tout le monde de son avis. 

*** 
La discussion était finie; mais le boulanger, 

mis en train, avait besoin de dépenser le restant 
de sa verve, et, se tournant vers la malheureuse 
casquette, silencieuse et triste dans son coin, il 
lui vint d’un air goguenard: 

– Et ta femme, à toi, rémouleur?... Pour quelle 
paroisse tient-elle? 

Il faut croire qu’il y avait dans cette phrase 
une intention très comique, car l’impériale 
tout entière partit d’un gros éclat de rire... Le 
rémouleur ne riait pas, lui. Il n’avait pas l’air 
d’entendre. Voyant cela, le boulanger se tourna 
de mon côté: 

– Vous ne la connaissez pas sa femme, 
monsieur? une drôle de paroissienne, allez! Il n’y 
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Tiếng cười lại rộ lên dữ dội hơn. Anh chàng mài 
dao kéo ngồi yên không nhúc nhích; anh chỉ biết 
lầm bầm rất nhỏ, nhưng không ngẫng đầu lên:

- Im đi, anh thợ bánh mì.
Nhưng anh thợ làm bánh mì quỷ quái này chẳng 

muốn im lặng, cậu ta còn tiếp tục sôi nổi thêm.
- Úi dào! Bạn bè không nên phàn nàn vì có một 

bà vợ như thế… Không có cách nào mà không chán 
ngấy một lúc với bà ta. Ông nghĩ xem! Một người 
đàn bà đẹp cứ để cho mình bị bắt cóc cứ mỗi sáu 
tháng một lần, bà ta luôn có điều gì đó để kể lại 
cho bạn nghe khi trở về… Dù sao đi nữa, đúng là 
một đôi vợ chồng kỳ cục… Ông hãy hình dung thử 
coi, họ đã không sống chung từ một năm nay, vì 
bà ta đã lên đường đi qua Tây Ban Nha cùng với 
một gã bán kẹo sô-cô-la.

“Anh chồng vẫn ở nhà một mình để than khóc 
và nhậu say sưa bí tỉ… anh ta như một người điên. 
Sau một thời gian, người đẹp lại trở về trong xứ, 
ăn mặc như người Tây Ban Nha, với một chiếc 
trống lục lạc. Tất cả chúng tôi đều bảo bà ta:

“Bà hãy trốn đi; hắn sẽ giết bà đấy!
“- À, vâng; giết chết bà ta ư… Họ quay lại sống 

chung, thật hết sức thanh thản, và bà ta đã dạy 
cho hắn đánh trống xứ basque.”

Lại bùng phát những tiếng cười một lần nữa. 
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en a pas deux comme elle dans Beaucaire. 
Les rires redoublèrent. Le rémouleur ne 

bougea pas; il se contenta de dire tout bas, sans 
lever la tête: 

– Tais-toi, boulanger. 
Mais ce diable de boulanger n’avait pas envie 

de se taire, et il reprit de plus belle: 
– Viédase! Le camarade n’est pas à plaindre 

d’avoir une femme comme celle-là... Pas moyen 
de s’ennuyer un moment avec elle... Pensez donc! 
une belle qui se fait enlever tous les six mois, 
elle a toujours quelque chose à vous raconter 
quand elle revient... C’est égal, c’est un drôle de 
petit ménage... Figurez-vous, monsieur, qu’ils 
n’étaient pas mariés depuis un an, paf! voilà la 
femme qui part en Espagne avec un marchand de 
chocolat. 

“Le mari reste seul chez lui à pleurer et à 
boire... Il était comme fou. Au bout de quelque 
temps, la belle est revenue dans le pays, habillée 
en Espagnole avec un petit tambour à grelots. 
Nous lui disions tous: 

“– Cache-toi; il va te tuer.” 
“Ah! ben oui; la tuer... Ils se sont remis 

ensemble bien tranquillement, et elle lui a appris 
à jouer du tambour de basque.” 

đọc lại a. daudet nhớ thời học sao biển
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Trong một góc, không ngẫng đầu, anh chàng mài 
dao kéo vẫn còn làu bàu:

- Im đi, thằng cha làm bánh.
Anh thợ làm bánh không thèm chú ý và tiếp tục 

huyên thuyên.
- Có lẽ ông nghĩ sau chuyến đi Tây Ban Nha trở 

về, người đẹp vẫn tỏ ra thanh thản hay sao… Nè, 
không có đâu… Chồng nàng đã biết rõ sự tình ấy 
chứ! Điều đó khiến cho nàng thèm muốn khởi sự 
lại cuộc phiêu lưu… Sau anh chàng Tây Ban Nha, 
lại đến lượt một tay sĩ quan, rồi một thủy thủ trên 
sông Rhône, tiếp đến là một nhạc sĩ, rồi một… Tôi 
còn biết gì nữa hay không đây? Có điều thú vị, đó 
là mỗi lần đều diễn ra một vở hài kịch như nhau. 
Bà vợ ra đi, anh chồng vật vã khóc lóc; nàng quay 
về, chàng được an ủi. Lúc nào người ta cũng bắt 
cóc cô nàng của y, và lúc nào anh ta cũng cướp lấy 
nàng lại… Ông cứ tin là anh ta thật kiên trì, anh 
chồng ấy! Cũng nên nói là cô ta xinh đẹp cực kỳ, 
cô nàng của anh chàng mài dao kéo ấy… đúng là 
một miếng mồi ngon của bọn đàn ông: tươi tắn, 
dễ thương, cực kỳ tròn trịa; ngoài ra, một làn da 
trắng bóc và đôi mắt màu hạt dẻ lúc nào cũng vừa 
nhìn thẳng vào những người đàn ông vừa cười 
cợt… Trời ơi, ông bạn Paris ơi, ước gì ông bạn luôn 
ghé qua Beaucaire một lần nữa.
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Il y eut une nouvelle explosion de rires. Dans 
son coin, sans lever la tête, le rémouleur murmura 
encore: 

– Tais-toi, boulanger. 
Le boulanger n’y prit pas garde et continua: 

– Vous croyez peut-être, monsieur, qu’après 
son retour d’Espagne la belle s’est tenue 
tranquille... Ah! mais non... Son mari avait 
si bien pris la chose! Ça lui a donné envie de 
recommencer... Après l’Espagne, ç’a été un 
officier, puis un marinier du Rhône, puis un 
musicien, puis un... Est-ce que je sais? Ce qu’il 
y a de bon, c’est que chaque fois c’est la même 
comédie. La femme part, le mari pleure; elle 
revient, il se console. Et toujours on la lui enlève, 
et toujours il la reprend... Croyez-vous qu’il a de 
la patience, ce mari-là! Il faut dire aussi qu’elle 
est crânement jolie, la petite rémouleuse... un 
vrai morceau de cardinal: vive, mignonne, bien 
roulée; avec ça, une peau blanche et des yeux 
couleur de noisette qui regardent toujours les 
hommes en riant. Ma foi! mon Parisien, si vous 
repassez jamais par Beaucaire... 

đọc lại a. daudet nhớ thời học sao biển
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- Ồ! Im đi, cậu làm bánh, tớ van cậu… anh chàng 
mài dao kéo đáng thương lại khẩn cầu một lần nữa 
với giọng điệu đau xót.

Ngay lúc đó, chiếc xe dừng lại. Chúng tôi bước 
xuống nông trại của những người Anglores. 
Chính tại nơi này hai người Beaucaire cũng xuống 
khỏi xe, và tôi thề với các bạn rằng tôi không giữ 
họ lại đâu… Anh thợ làm bánh pha trò! Anh ta đã 
ở trong sân của nông trại, người ta vẫn còn nghe 
tiếng anh ta cười thật to.

Những con người này bỏ đi, chiếc xe thổ mộ có 
vẻ trống chỗ. Người ta đã cho anh chàng Camargue 
xuống thị trấn Arles; anh tài xế đi bộ trên đường 
bên cạnh những con ngựa… Chúng tôi còn lại một 
mình trên xe, anh chàng mài dao kéo và tôi, mỗi 
người ngồi trong một góc, không nói gì. Trời oi 
bức; lớp da trên mui xe nóng cháy. Từng lúc, tôi 
cảm thấy đôi mắt như khép lại và đầu tôi trở nên 
nặng trình trịch; nhưng không thể nào chợp mắt. 
Trong tai tôi lúc nào cũng ong ong câu“im đi, tôi 
van cậu”, hết sức thảm hại và êm ái này… Anh ta 
cũng thế, người đàn ông khốn khổ! Anh ta vẫn 
không ngủ. Từ phía sau, tôi nhìn thấy đôi vai to 
bè của anh run lên và bàn tay anh – một bàn tay 
lòng thòng nhợt nhạt và ngốc nghếch – run rẩy 
trên lưng ghế dài, giống như bàn tay của một cụ 
già. Anh đang khóc…
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– Oh! tais-toi, boulanger, je t’en prie..., fit 
encore une fois le pauvre rémouleur avec une 
expression de voix déchirante. 

À ce moment, la diligence s’arrêta. Nous 
étions au mas des Anglores. C’est là que les deux 
Beaucairois descendaient, et je vous jure que je 
ne les retins pas... Farceur de boulanger! Il était 
dans la cour du mas qu’on l’entendait rire encore. 

***

Ces gens-là partis, l’impériale sembla vide. On 
avait laissé le Camarguais à Arles; le conducteur 
marchait sur la route à côté de ses chevaux... 
Nous étions seuls là-haut, le rémouleur et moi, 
chacun dans notre coin, sans parler. Il faisait 
chaud; le cuir de la capote brûlait. Par moments, 
je sentais mes yeux se fermer et ma tête devenir 
lourde; mais impossible de dormir. J’avais 
toujours dans les oreilles ce “Tais-toi, je t’en 
prie”, si navrant et si doux... Ni lui non plus, le 
pauvre homme! il ne dormait pas. De derrière, je 
voyais ses grosses épaules frissonner, et sa main 
– une longue main blafarde et bête, – trembler 
sur le dos de la banquette, comme une main de 
vieux. Il pleurait... 

– Vous voilà chez vous, Parisien! me cria tout à 

đọc lại a. daudet nhớ thời học sao biển



104 • tâm tư sao biển 2022

- Nào đến nơi rồi đấy, ông anh Paris ơi! Thình 
lình người tài xế hét to vào tai tôi; và anh ta dùng 
cây roi để chỉ cho tôi ngọn đồi xanh um với cối 
xay gió ngự trị ở phía trên tựa như một con bướm 
khổng lồ.

Tôi vội vàng bước xuống xe… khi đi ngang qua 
anh chàng mài dao kéo, tôi cố nhìn thẳng phía 
dưới chiếc mũ lưỡi trai của anh! Tôi muốn nhìn 
thấy anh trước khi ra đi. Cứ như anh ta hiểu được 
ý nghĩ của tôi, anh chàng khốn khổ đột ngột ngẩng 
đầu lên và nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Ông hãy nhìn tôi thật kỹ nhé, ông bạn, y nói 
với tôi bằng một giọng dửng dưng, và nếu có một 
ngày nào đó ông bạn hay tin rằng có một điều bất 
hạnh xảy ra ở Beaucaire, ông bạn có thể nói ông 
biết đến người nào đã làm việc đó.

Đó là một khuôn mặt lờ đờ và u buồn, với đôi 
mắt ti hí héo hắt. Có nước mắt ứ đọng lại trong 
đôi mắt này, nhưng trong giọng nói lại hằn lên 
lòng căm thù. Lòng căm thù, đó là sự giận dữ của 
những kẻ yếu hèn!... Nếu tôi là vợ của người thợ 
mài dao kéo, tôi sẽ dè chừng đấy…

Nguyễn Kim Ngân chuyển ngữ
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coup le conducteur; et du bout de son fouet il me 
montrait ma colline verte avec le moulin piqué 
dessus comme un gros papillon. 

Je m’empressai de descendre. En passant 
près du rémouleur, j’essayai de regarder sous 
sa casquette! j’aurais voulu le voir avant de 
partir. Comme s’il avait compris ma pensée, 
le malheureux leva brusquement la tête, et, 
plantant son regard dans le mien: 

– Regardez-moi bien, l’ami, me dit-il d’une 
voix sourde, et si un de ces jours vous apprenez 
qu’il y a eu un malheur à Beaucaire, vous pourrez 
dire que vous connaissez celui qui a fait le coup. 

C’était une figure éteinte et triste, avec de 
petits yeux fanés. Il y avait des larmes dans ces 
yeux, mais dans cette voix il y avait de la haine. 
La haine, c’est la colère des faibles... Si j’étais 
rémouleuse, je me méfierais... 

đọc lại a. daudet nhớ thời học sao biển
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Soi bóng
Pio Lê Hồng Bảo 72

Tôi nhìn tôi trên vách
Nhà trét đất lợp tranh
Vách xù xì thô ráp
Tôi nhìn tôi băn khoăn
Tôi xây ngôi nhà mới
Tường sơn nước sáng ngời
Tôi nhìn tôi phẳng lặng
Vô tâm trước phận người
Phất lên tường giấy dán
Nhà tôi tràn ngập hoa
Tôi nhìn tôi sặc sỡ
Tự phụ và kiêu sa
Tôi vào khu rừng thẳm
Soi bóng vào thiên nhiên
Tôi thấy tôi dị dạng
Thằng điên hay thần tiên?   



Thế Hy SB71

Đầu thập niên 80, lúc mới tới Nhật, tôi lan man 
dò hỏi xem có ai ngày xưa học ở Sao Biển lạc 

chân tới đảo Phù hay không. Trong đầu mình nghĩ 
đơn giản, dân Nha Trang đi nhiều, chẳng lẽ chỉ có 
mình tới đây?

Vùng miền Nam Osaka có chừng 300 người tị 
nạn, một ít dân Nha Trang người Ba Làng nhưng 
chẳng ai quen. Sau này đọc hồi ký của anh Huệ 
lớp 68 mới biết, cũng trong thời gian đó, ghe anh 
được tàu vớt đưa vào Nhật sống một thời gian rồi 
sang Mỹ. Nhưng anh em nào có biết nhau!

Phải đợi tới 3 năm sau, có dịp đặt chân lên 
Tokyo tôi hỏi thăm cha Hiến (cùng lớp với cha 
Giải ở chủng viện Huế), thì mới nghe cha nói đã 

Đi tìm đàn anh “Khiết 
Vịt” và “Sơn Lê tửu”
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từng gặp một cựu chủng sinh Sao Biển tên Khiết 
nhưng ở ẩn vùng Yamanashi – Sơn Lê. Một tỉnh 
khá hẻo lánh nằm phía tây Đông Kinh.

Vùng này phong cảnh hữu tình vì cũng gần núi 
Phú Sĩ, ngành công nghiệp nấu rượu đi đôi với 
chế tác kim hoàn nổi tiếng của Nhật. Rượu sake 
ngon là do nguồn nước từ núi Phú Sĩ; đá quý, kim 
cương thì nhờ Phú Sĩ trước đây là một ngọn núi 
lửa nên chung quanh có nhiều quặng mỏ. Nhưng 
thường thường dân tị nạn chọn đinh cư ở thành 
phố ngành gia công máy móc chứ chưa nghe ai 
nói chọn ngành gia công kim hoàn, một thứ nghề 

Khiết Vịt SB68 do Thế Hy SB71 phát hiện.
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mà người Nhật ít muốn truyền cho ai.
Không hiểu sao đàn anh mình lại về đây, một 

nơi mùa đông tuyết phủ dầy đặc, chiều buồn hơn 
phố núi Pleiku. Cũng chẳng biết chính xác anh 
Khiết ở địa chỉ nào nên cũng thôi tìm. Tuy nhiên 
nghe tên là tôi nhớ ngay vì biệt hiệu của các đàn 
anh đặt cho anh ấy, cùng với những cái nhéo tai 
mỗi khi đứa nào lỳ, hay giỡn phá trong giờ ngủ 
trưa. 

Thời gian trôi đi, trả nợ cơm áo. Mãi 40 năm 
sau tôi mới có dịp thăm vùng đất Sơn Lê nhờ 
cô em của thằng bạn học Sài Gòn liên lạc qua 
facebook, mời tôi đưa gia đình lên chơi. Tôi hỏi 
chung quanh em có người Việt nào không? Nó 
khoe, có một chú ở lâu lắm rồi, cũng có đạo. Tôi 
buột miệng chú “Khiết”? Nó ngạc nhiên: 

- Sao anh biết!
Thế là hai anh em gặp nhau lại lần đầu tiên kể 

từ năm 74 hay 75. Bắt tay anh mà thật ngậm ngùi, 
ẩn hiện hình ảnh của một “chú lớn” dáng thấp 
gọn, vác chăn mền sang nằm canh đám loi choi 
chúng tôi lúc mới bước chân vào chủng viện. Sau 
khi nhắc lại các cha giáo, một vài đàn anh là câu 
chuyện vất vả lập nghiệp trên xứ người. 

Anh Khiết trở thành thợ chế tác trang sức thuộc 
hàng “nghệ nhân” của Sơn Lê; nhưng nghề không 

đi tìm đàn anh “khiết vịt” và “sơn lê tửu”
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nhàn; hàng ngày ngồi mài đá, mài vàng, gắn kim 
cương lên những chiếc nhẫn khiến những ngón 
tay chai sạn thâm đen. Không dám hỏi anh đã trở 
thành đại gia kim cương hay chưa. Chỉ biết con 
anh đã lập gia đình và giờ thì chỉ có hai vợ chồng 
già sống neo đơn trong thành phố mù sương này.

Được biết anh cũng thỉnh thoảng về VN nhưng 
hầu như ít gặp lại đồng môn.

Ngoài chuyện tái ngộ 
người đàn anh duy nhất 
định cư trên đất Nhật, 
sẵn tới được vùng nổi 
tiếng chưng cất sake và 
wine “Sơn Lê tửu”, tôi 
đi thăm hầm rượu vang 
lâu đời của xứ này. Tay 
tiếp thị rượu quả là bậc 
thượng thừa khi gài độ 
một thằng rách túi như 
mình.

Hắn cho uống thử 5 
loại rượu vang đang bày 
bán. Hương vị khá đặc 
biệt, đậm đà nho Phù 
Tang, từ ngọt dịu cho 
tới chát cay.
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Chọn mua 2 chai vừa túi để qua mùa covid đón 
tiếp anh em. Trong lúc ngồi uống trà chờ gói 2 
chai, hắn trịnh trọng mang một cái hộp rượu khá 
sang trọng có chữ S to tướng tới trước mặt. “Thấy 
quý khách quả là “sành điệu” nên tôi mang chai 
rượu đặc biệt này giới thiệu, ông chủ hầm rượu 
của bổn tiệm chỉ sản xuất giới hạn 1500 chai. 
Không cần nói nhiều, mời quý khách thử”.

Tôi cũng đón cái ly cho hắn rót chút rượu màu 
vàng nhạt của wine trắng, làm bộ “sành điệu” 
nghiêng ly gần 60 độ rồi dựng đứng; vết rượu đọng 
rõ giữa vành ly, màu sắc vàng trong óng ánh; lắc 
xoay vòng ly mấy cái đưa lên mũi ngửi, mùi thơm 
gần với cognac; sau đó mới đưa lên miệng thưởng 
thức.

Hắn tiếp, quý khách có thể để rượu này thêm 
khoảng 5, 6 năm; hương vị sẽ trở nên giống cognac 
chứ không như loại wine thông thường. Lúc đó, 
trong đầu nảy lên ý nghĩ, lấy cớ mua về chờ con 
gái tốt nghiệp đại học, khui ra là có rượu ngon. 
Vấn đề là giá tiền! Gấp 3 một chai mới đặt, nhưng 
chẳng lẽ trả lại 2 chai lấy chai này. Ngậm ngùi tính 
luôn vậy. 

Đợi vài năm nữa lấy cớ thăm ông đàn anh, đi 
mua Sơn Lê tửu mang về cho ngày kỷ niệm trường 
lớp cũ. Biết chỗ rồi.

đi tìm đàn anh “khiết vịt” và “sơn lê tửu”
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Bệnh lười
Công Khanh SB67

Hôm nay ủ bệnh lười
Chuông reo không thức 
dậy
Ngủ nướng thêm một hơi
Nồi kê mơ không thấy

Gián bò quanh chỗ nằm
Làm chông chênh giấc 
nướng
Núi đè lên thân tâm
Nghe sương mơi thấm 
đượm

Ngày len lén đi qua
Em chiêm bao đang giấc

Ta nằm giữa hiên nhà
Lạnh đêm xông hơi đất

Nhớ hương đất quê nhà
Ngày mai ta gặp lại
Lòng rộn lên thiết tha
Nhớ một thời ngây dại

Nhớ những sớm đi cày
Bóng núi vờn trước mặt
Nhớ niềm cũ chưa hoai
Ôi những miền xa lắc

Ngày mai ta gặp má
Gởi lời em vấn an
Bao nhiêu là nước đã
Trôi vút ra biển ngàn…



Lời nói đầu: Đây là bản dịch trích từ quyển sách 
The Unknown-Life-of Jesus Christ của tác giả 
Nicolas Notovitch. Chính ông là người đã từng du 
hành qua Ấn Độ, Nepal, Magdala, Tây Tạng… năm 
200 sau Chúa Ki-tô để nghiên cứu văn hóa phong tục 
tập quán ở các nước này. Nhờ đó ông đã phát hiện ra 
các bản sao viết tay trong tu viện Himis gần Lassa 
(Tây Tạng) để biên soạn quyển sách này. Những bản 
sao này bắt nguồn từ các cuộn da viết tay của các sử 
gia Ấn Độ và được viết bằng tiếng Pali. Sau đó các 
lama Tây Tạng dịch ra thổ ngữ Tây Tạng.

Sau này tác giả Alexima Loranger dịch sang tiếng 
Anh (từ bản tiếng Pháp). Bản dịch tiếng Anh này 
được xuất bản lần thứ tư vào năm 1916. Quyển sách 
trên gồm bốn phần (Một chuyến du hành đến Tây 

Cuộc đời của thánh Issa
Con trai tuyệt vời nhất của

 loài người
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Tạng- Ladak- Một Lễ hội tại một Gonpa-Cuộc đời 
của thánh Issa). Phần viết về Cuộc đời của thánh Issa 
gồm 14 chương. Xin giới thiệu với các bạn bản tiếng 
Việt sau đây để các bạn tham khảo. Cám ơn bạn già 
Đăng Khoa xứ Căng-gu-ru đã gửi cho anh em quyển 
sách này trên meo đàn Sao Biển. KN.

I. 
1. Trái đất run 

sợ và các tầng trời 
than khóc, bởi vì tội 
ác lớn lao đã phạm 
trên đất Israel.

2. Vì họ ra lệnh 
tra tấn và hành hình 
Người công chính vĩ 
đại Issa, trong ngài 
ngự trị thần trí của 
thế giới.

3. Thần trí này 
được nhập thể trong 
một người phàm 
đơn sơ, loài người 
có thể hưởng được 
lợi lộc và nhờ đó 
những tư tưởng xấu xa bị tiêu diệt.

Bìa cuốn The Unknown Life of Jesus- 
Christ của một ấn bản mới hơn. 

Hình: T.L.
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4. Điều đó có thể mang lại cuộc sống bình an, 
tình yêu và hạnh phúc cho con người bị sa đọa bởi 
tội lỗi và nhắc họ nhớ lại Đấng Sáng Tạo duy nhất 
và không thể phân chia, Đấng có lòng thương xót 
vô biên vô tận.

5. Đây là đề tài được thuật lại bởi những lái 
buôn đến từ Israel.

 
II.

1. Dân tộc Israel, những người sống trong một 
mảnh đất phì nhiêu và cung cấp hai vụ mùa trong 
một năm. Họ sở hữu những đàn gia súc lớn, đã gây 
nên sự phẫn nộ của Đức Chúa bởi tội lỗi của họ.

2. Ngài đã giáng xuống cho họ một hình phạt 
khủng khiếp bằng cách lấy đi đất đai, bầy gia súc 
và tất cả những gì họ sở hữu; và Israel bị đẩy vào 
cuộc sống nô lệ bởi các vua Pharaoh giàu có và 
đầy quyền lực đang cai trị nước Ai Cập.

3. Vị vua cuối cùng đối xử với họ một cách độc 
ác hơn cầm thú, xiềng xích họ và buộc họ làm 
những công việc nặng nhọc nhất; các vua này còn 
gây cho thân thể họ vô số những vết bầm tím và 
những vết thương, và không cho họ lương thực 
cũng như nơi nương tựa.

4. Họ có thể bị cầm giữ trong tình trạng khủng 
bố liên tục và bị cướp đoạt ngay cả hình hài của 
con người.

cuộc đời của thánh issa
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5. Trong cảnh cùng quẫn tột cùng, con cái 
Israel, vì nhớ đến Đấng bảo vệ từ trời của họ, bèn 
dâng lên ngài những lời cầu nguyện và khẩn xin 
ngài giúp đỡ và thương xót.

6. Rồi một vị vua Pharaoh nổi tiếng cai trị 
Ai Cập, ông đã trở nên nổi tiếng vì nhiều chiến 
công của ông, những tài sản vĩ đại ông tích lũy, và 
những cung điện rộng lớn do bàn tay của các nô lệ 
xây dựng nên.

7. Vị vua Pharaoh này có hai người con trai, 
người em được gọi là Mossa; và những người Israel 
có học thức dạy cho Mossa những kiến thức khoa 
học khác nhau.

8. Mossa được yêu quí khắp nơi trong lãnh thổ 
Ai Cập vì lòng thiện hảo và lòng trắc ẩn của ông 
đối với họ đang chịu đau khổ.

9. Mặc dù nhìn thấy những đau khổ khủng khiếp 
họ gánh chịu, những người Israel vẫn không từ bỏ 
Đức Chúa của họ để tôn thờ những thần linh do 
bàn tay con người dựng nên và đó chính là những 
thần linh của những người Ai Cập.

10. Mossa tin vào Đức Chúa không thể phân 
chia, Đấng không cho phép sức mạnh của họ 
dao động.

11. Và các thầy dạy của Israel cổ vũ lòng nhiệt 
tình của Mossa và trông cậy vào ông, đồng thời 
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cầu xin ông can thiệp với vua Pharaoh, cha ông , 
để giúp đỡ những người đồng đạo của mình.

12. Hoàng tử Mossa nài xin cha ông xoa dịu 
nhiều người dân bất hạnh này, nhưng Pharaoh lại 
tức giận với ông và chỉ áp đặt nhiều nổi thống khổ 
hơn trên các nô lệ của mình.

13. Không bao lâu sau, một tai họa nghiêm 
trọng giáng xuống Ai Cập; bệnh dịch đã tiêu diệt 
những người già và trẻ con, những người mạnh 
và những người ốm đau; và Pharaoh tin rằng ông 
đã gánh chịu sự phẫn nộ của các thần linh đang 
chống lại ông.

14. Nhưng hoàng tử Mossa tuyên bố với cha 
mình đó là Đức Chúa của các nô lệ của ông đang 
can thiệp để cứu dân bất hạnh và trừng phạt 
những người Ai Cập.

15. Vua Pharaoh ra lệnh cho Mossa, con trai 
ông, tập hợp tất cả những người nô lệ thuộc dòng 
giống Do Thái, để hướng dẫn họ rời thật xa khỏi 
thành phố và tìm thành phố khác để có thể ở lại 
với họ.

16. Mossa thông báo cho các nô lệ Do Thái biết 
ông đã giải phóng họ nhân danh Đức Chúa của họ, 
Đức Chúa của Israel; và ông đi với họ ra khỏi các 
thành phố và đất nước Ai Cập.

17. Vì vậy, ông đã dẫn họ vào đất nước mà họ 
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đã từng đánh mất vì những tội lỗi của họ; ông ban 
cho họ luật pháp và truyền cho họ luôn luôn cầu 
nguyện cùng Đấng Sáng Tạo, Đấng có lòng thiện 
hảo vô biên.

18.Khi hoàng tử Mossa từ trần, những người 
Israel tuân giữ lề luật một cách nghiêm ngặt và 
Đức Chúa đã tưởng thưởng họ vì những bất công 
mà họ đã gánh chịu ở Ai Cập.

19. Vương quốc của họ trở nên hùng mạnh nhất 
trên toàn thế giới, các vua của họ có được tiếng 
tăm vì những kho báu và thời kỳ hòa bình thịnh 
hành lâu dài giữa các con cái Israel.

III.
1. Tiếng tăm về sự giàu có của Israel lan rộng 

trên khắp thế giới và các nước láng giềng đều 
thèm muốn điều đó.

2. Nhưng các đội quân bách chiến bách thắng 
của người Do Thái được lãnh đạo bởi chính Đấng 
Tối Cao, vì vậy những người ngoại giáo không 
dám tấn công họ.

3. Thật bất hạnh vì con người không luôn luôn 
vâng phục ước muốn riêng của mình, sự trung 
thành của dân Do Thái đối với Đức Chúa của họ 
không kéo dài lâu.

4. Họ bắt đầu lãng quên tất cả những ân huệ mà 
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ngài đã đổ xuống trên họ, họ chỉ khẩn cầu danh 
thánh ngài vào những dịp họa hiếm, họ cầu xin sự 
che chở từ những tay phù thủy và các thầy bói.

5. Các vua và các nhà cai trị dùng luật của riêng 
họ thay thế cho các lề luật mà Mossa đã soạn sẵn; 
đền thờ của Thiên Chúa và việc thực hành tôn 
giáo bị bỏ bê, đất nước tự đắm mình vào những 
khoái lạc và đánh mất sự thanh khiết ban đầu.

6. Nhiều thế kỷ đã trôi qua từ khi họ lên đường 
rời bỏ Ai Cập, khi Thiên Chúa quyết định trừng 
phạt họ một lần nữa.

7. Ngoại bang bắt đầu xâm nhập lãnh thổ Israel, 
tàn phá các cánh đồng và hủy diệt các làng mạc, 
và bắt giam dân chúng.

8. Một đám đông những người ngoại giáo đến 
từ bên kia biển, từ quốc gia của Romeles; họ đã 
khuất phục những người Do Thái và những người 
chỉ huy quân đội cai trị họ bằng quyền lực của 
César.

9. Các đền thờ bị triệt hạ, dân chúng bị buộc 
phải từ bỏ việc thờ phượng Đức Chúa vô hình và 
dâng cúng lễ vật cho các ngẫu tượng ngoại giáo.

10. Các chiến binh được hình thành bởi những 
người quý phái; các phụ nữ bị hãm hiếp từ tay các 
ông chồng; những giai cấp thấp hơn bị biến thành 
dân nô lệ, hàng ngàn người được đưa qua bên kia 
các vùng biển.
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11. Giống như đối với trẻ con, mọi người bị 
khống chế bởi gươm giáo; trên khắp lãnh thổ 
Israel, không thứ gì được nghe nói đến ngoài sự 
khóc than.

12. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực này, dân 
chúng nhớ lại Đức Chúa đầy uy quyền của họ, 
họ khẩn cầu lòng thương xót của ngài và cầu xin 
ngài tha thứ cho họ. Chúa Cha chúng ta, trong sự 
thiện hảo vô biên của ngài, đã chú ý những lời cầu 
nguyện của họ.

 
IV.

1. Và lúc này thời giờ đã đến, thời giờ mà Vị 
Thẩm Phán Tối Cao (Supreme Judge), trong sự 
khoan dung vô biên của ngài, đã chọn tự nhập thể 
trong con người phàm trần.

2. Thần Trí Vĩnh Cửu (Eternal Spirit), Đấng 
ở trong một tình trạng không hành động 
(inertness) hoàn toàn và ơn phúc cao cả, đã 
thức tỉnh và tự tách rời khỏi Hữu Thể Vĩnh Cửu 
(Eternal Being) trong thời đại vô hạn,

3. Qua việc mặc lấy hình hài con người, nhằm 
mục đích chỉ rõ cho chúng ta biện pháp gắn bó với 
Đức Chúa và đạt được hạnh phúc muôn đời.

4. Và để giảng dạy chúng ta, qua mẫu gương của 
ngài, cách thức chúng ta có thể đạt đến tình trạng 
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tinh tuyền về đạo đức và tách linh hồn ra khỏi 
thân xác của nó, có thể đạt đến sự hoàn thiện cần 
thiết để vào Nước Trời (Kingdom of Heaven), nơi 
không thể biến đổi, nơi ngự trị hạnh phúc đời đời.

5. Không lâu sau đó, một con trẻ phi thường đã 
chào đời trong đất Israel; chính Đức Chúa, qua 
miệng của đứa trẻ, đã nói đến sự hư không của 
thân xác và sự cao cả của linh hồn.

6. Cha mẹ của đứa trẻ mới sinh ra này là những 
người nghèo, xuất thân từ một gia đình đạo đức 
đáng ca ngợi, gia đình này coi thường sự cao cả 
trần tục trước kia của mình để ca tụng danh thánh 
của Đấng Sáng Tạo và cám ơn ngài vì những nổi 
bất hạnh, những điều ngài sẵn lòng thử thách họ.

7. Để tưởng thưởng hai ông bà vì lòng kiên trì 
trong con đường chân lý, Đức Chúa chúc phúc 
cho đứa con đầu lòng của gia đình này; ngài đã 
chọn đứa trẻ như là kẻ được tuyển chọn của ngài, 
và sai con trẻ lên đường tìm kiếm những người 
đã sa ngã trong điều sai trái và chữa lành họ đang 
đau khổ.

8. Con trẻ thần thánh được đặt tên là Issa, và 
ngay cả thời non trẻ nhất, Issa đã bắt đầu nói 
đến Đức Chúa độc nhất và không thể phân chia, 
đồng thời cổ vũ dân chúng đang lầm lạc khỏi con 
đường chính trực phải ăn năn sám hối và tự thanh 
tẩy những tội lỗi họ đã vấp phạm.
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9. Dân chúng đến từ khắp nơi để lắng nghe 
và thán phục những lời nói khôn ngoan tuôn ra 
từ môi miệng đứa trẻ; tất cả những người Israel 
tập trung cao rao rằng Thần Trí Vĩnh Cửu đã ngự 
trong đứa trẻ này.

10. Khi Issa trạc mười ba tuổi, độ tuổi mà một 
người Israel có thể lấy vợ.

11. Căn nhà nơi cha mẹ ngài cư ngụ và sinh kế 
bằng công việc bình thường, đã trở thành một 
nơi gặp gỡ cho những người giàu và cao thượng, 
những người ao ước có được chàng trai Issa làm 
con rể, chàng đã nổi tiếng vì những bài giảng xây 
dựng nhân danh Đấng Tối Cao (Almighty).

12. Chính Issa âm thầm rời khỏi nhà cha mẹ, 
rời khỏi Giê-ru-sa-lem, cùng với vài nhà buôn du 
hành hướng đến nước Sindh.

13. Chàng có thể tự hoàn thiện mình trong 
lời Chúa và nghiên cứu những luật lệ của các vị 
Buddha vĩ đại.

V.
1. Vào năm 14 tuổi, chàng trai Issa, được Đức 

Chúa chúc phúc, đã đi qua bên kia Sindh và định 
cư giữa những người Aryas trong quốc gia yêu quý 
của Đức Chúa.

2. Danh tiếng của chàng lan rộng suốt miền bắc 
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Sindh. Khi chàng đi ngang qua nước có 5 dòng 
sông và Radjipoutan, các tín đồ của thần Djaine 
khẩn xin chàng ở lại với họ.

3. Nhưng chàng rời bỏ những kẻ hâm mộ lầm lạc 
thần Djaine và viếng thăm Juggernaut, trong tỉnh 
Orsis, nơi yên nghĩ thi hài của Viassa-Krichna, và 
nơi đây chàng nhận được sự tiếp đón hân hoan từ 
các thầy tư tế da trắng của Brahma.

4. Họ đã dạy chàng đọc và am hiểu các kinh 
Vedas, để chữa bệnh bằng cầu nguyện, để giảng 
dạy và giải thích Kinh Thánh, để loại bỏ các hồn 
ma xấu xa khỏi thân xác con người và trả lại cho 
họ hình dáng con người.

5. Chàng trải qua sáu năm tại Juggernaut, 
Rajegriha, Benarès, và những thành thánh phố 
khác; mọi người yêu mến chàng, vì Issa sống hòa 
bình với những người Vaisyas và Soudras, chàng 
đã dạy cho họ Kinh Thánh.

6. Nhưng những người Brahmans và Kshatryas 
đã tuyên bố rằng vị Đại Para-Brahma cấm họ đến 
gần những người mà ngài đã sáng tạo từ lòng ruột 
và cẳng chân ngài:

7. Những người Vaisyas chỉ được phép lắng 
nghe việc đọc các kinh Vedas và không bao giờ 
cứu giúp (người khác) vào những ngày lễ lạc.

8. Những người Soudras không những bị cấm 
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chú tâm vào việc đọc các kinh Vedas nhưng còn 
cấm nhìn chằm chằm vào họ, vì thân phận của họ 
là luôn luôn phục vụ và hành động như là những 
nô lệ cho những người Brahmans, Kshatryas, và 
ngay cả những người Vaisyas.

9. “Chỉ có cái chết mới giải thoát họ khỏi cảnh 
nô lệ”, Para-Brahma nói, “Vì vậy, hãy rời khỏi họ, 
và cùng với chúng tôi tôn thờ những thần linh 
nào biểu lộ cơn giận chống lại các ngươi, nếu các 
ngươi không tuân phục họ.”

10. Nhưng Issa không lưu ý đến họ; khi đến với 
những người Soudras, chàng rao giảng chống lại 
những người Brahmans và Kshatryas.

11. Chàng tố cáo một cách mạnh mẽ những 
người tước đoạt các quyền của đồng loại với tư 
cách là những con người, chàng nói: “Đức Chúa 
Cha không thiết lập sự khác nhau giữa các con 
cái của ngài, tất cả họ đều được ngài quý mến như 
nhau.”

12. Issa phủ nhận nguồn gốc thần thánh của 
các kinh Vedas và Pouranas, chàng tuyên bố với 
các môn đệ rằng một bộ luật đã được ban cho con 
người để hướng dẫn những hành động của họ.”

13. “Hãy kính sợ Đức Chúa các ngươi, hãy quỳ 
gối xuống trước Ngài mà thôi, và những lễ vật của 
các ngươi chỉ được hiến dâng cho chỉ một mình 
ngài mà thôi”.
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14. Issa phủ nhận Trimourti và sự nhập thể của 
Para-Brahma trong thần Vishnou, Siva và những 
thần linh khác, chàng nói:

15. “Vị Thẩm Phán Vĩnh Cửu, Thần Trí Vĩnh 
Cửu, sáng tạo một linh hồn độc nhất và không 
thể phân chia của vũ trụ, chỉ một mình linh hồn 
đó sáng tạo, chứa đựng và làm cho vạn vật sống 
động.”

16. “Một mình ngài đã tiền định và sáng tạo, 
một mình ngài hiện hữu từ muôn thuở và sẽ hiện 
hữu mà không có tận cùng; ngài không có ai ngang 
bằng ở trên các tầng trời cũng như ở trên trái đất 
này”.

17. “Đấng Sáng Tạo vĩ đại không san sẻ uy 
quyền của ngài với bất cứ ai, huống chi với các vật 
bất động như các ngươi đã được dạy, vì chỉ một 
mình ngài mới có quyền hành tối thượng.”

18. “Ngài đã tiền định nó, và thế giới xuất hiện; 
bằng một ý nghĩ của ngài, ngài đã tập hợp các dòng 
nước và đã tách chúng ra khỏi phần khô ráo của 
địa cầu.Ngài là nguyên nhân của sự sống huyền 
nhiệm của con người, ngài đã thổi một phần bản 
chất của ngài vào con người.”

19. “Và ngài đã cho đất đai, các dòng nước, thú 
vật phụ thuộc vào con người. Và tất cả những gì 
ngài đã tạo dựng, ngài gìn giữ chúng trong trật tự 

cuộc đời của thánh issa



126 • tâm tư sao biển 2022

không thể biến đổi bằng cách quy định thời gian 
tồn tại của mỗi loại.”

20. “Cơn thịnh nộ của Đức Chúa sẽ sớm được 
giáng xuống trên con người,

Vì con người đã lãng quên Đấng Sáng Tạo và 
làm tràn ngập các đền thờ của họ bằng những 
điều đáng ghê tởm, và họ tôn thờ vô số các vật thụ 
tạo mà Đức Chúa đã cho họ làm chủ.”

21. “Vì, để làm hài lòng cho đá và kim loại, con 
người hiến tế cho chúng những mạng người, khi 
một phần thần trí của Đấng Tối Cao đang ngự trị 
trong họ.”

22. “Vì con người làm nhục họ, khi họ làm việc 
bằng mồ hôi trên trán họ để giành được đặc ân 
của một kẻ biếng nhác, kẻ được ngồi vào bàn ăn 
thịnh soạn.”

23.Họ lấy đi hạnh phúc của các anh em, chính 
họ cũng sẽ bị lấy mất hạnh phúc đó, và những 
người Brahmans và Ksastriyas sẽ trở thành những 
Soutras của các Soutras, và Đấng Vĩnh Cửu sẽ ngự 
trị trong họ muôn đời.

24. “Vì vào ngày Tận Thế (Last Judgment), 
những người Soudras và Vaisyas sẽ được tha thứ 
vì sự dốt nát của họ, trong khi Đức Chúa sẽ bắt họ 
gánh chịu cơn phẫn nộ của ngài, vì họ đã đòi hỏi 
những quyền hạn của ngài.”
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25. Những người Vaisyas và Soudras tỏ ra khâm 
phục, và đã yêu cầu Issa cho biết họ sẽ cầu nguyện 
như thế nào để bảo đảm hạnh phúc cho họ.

26. “Không được tôn thờ các ngẫu tượng, vì 
chúng không nghe các ngươi đâu; đừng lắng nghe 
các kinh Vedas, ở đó chân lý bị làm cho sai lạc; 
đừng tin vào mọi sự trước tiên, và đừng làm nhục 
người thân cận của các ngươi.”

27. “Hãy giúp đỡ người nghèo, hãy giúp đỡ người 
yếu đuối, đừng làm hại bất cứ ai, đừng chiếm hữu 
điều các con không có và điều các con thấy những 
người khác sở hữu.”

Người phát hiện thủ bản: Nicolas Notovitch
Bản tiếng Anh: Alexima Loranger

Bản tiếng Việt: Kim Ngân
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Con là người nông nổi
Theo Thầy để học khôn
Thầy dạy toàn dụ ngôn
Lơ mơ con cảm nhận
Con bọt bèo thân phận
Cũng có lúc học đòi
Đi trên nước thử coi:
“Thầy ơi, con chìm mất!”
Phong ba, con sợ nhất
Lúc lênh đênh biển đời
“Thầy ơi, dậy đi thôi!
Con tài hèn sức mỏng”
Bồng bột trong cuộc sống
Con tuyên bố theo Thầy
Dù vạ gió tai bay
Quyết không hề lui bước
Chuyện đời ai biết được
Đối mặt với thế gian
Yếu đuối, con phụ phàng
Tiếng gà, ôi, oan nghiệt!
Ánh mắt Thầy thắm thiết
Vẫn dõi bước đời con

Giọt nước mắt nỉ non
Con gục đầu thống hối
Con ươn hèn ngu muội
Đâu mơ chức quyền cao
Thầy chọn con làm đầu
Chỉ vì lòng yêu mến
Thầy ơi, con xin đến
Ý Thầy, con thực thi
Lời Thầy, con khắc ghi
Tin Thầy, con thả lưới… 

Tâm sự Phê-rô
Pi-ô Lê Hồng Bảo SB72



Daniel-Rops
chuyển ngữ Kim Ngân 59

Bây giờ chúng ta hãy theo Chúa Giêsu trên 
đường rao giảng tại miền Galilê. Chúng ta 

hãy lắng nghe Ngài nói với đám người đi theo 
Ngài. Đọc các Tin Mừng Nhất Lãm, chúng ta thấy 
cảnh tượng được tái hiện một cách dễ dàng, từ 
những cuộc tập hợp ngoài trời, nơi Thiên Chúa 
làm người đang gieo hạt giống học thuyết của 
Ngài với tính cách đơn giản oai nghiêm. Gia-vê, 
Thiên Chúa quyền năng, Thiên Chúa đáng sợ đã 
chọn khung cảnh hùng vĩ và hoang dã của núi 
Sinai trong cơn giông bão để mạc khải tư tưởng 
của Ngài cho Maisen. Đối với Vị Thầy có lời nói 
hay, chỉ cần những khung cảnh khiêm tốn cũng 

Hạt giống trong đất: 
các mối phúc thật
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đủ: một cái vịnh yên tĩnh được trang trí bằng 
những cây trúc đào bên bờ hồ nước vỗ nhẹ nhàng; 
một cao nguyên nhỏ hẹp, giữa những ngọn đồi, 
đó là những giảng đường vang lên giọng nói của 

Ngài.
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“Ngài giảng dạy gần biển Hồ (Tiberiade), 
thánh Marc viết, và một đám rất đông người tập 
hợp quanh Ngài. Bấy giờ, Ngài bước lên một chiếc 
thuyền và ngồi xuống trên đó, trong khi các đám 
đông ngồi trên mặt đất dọc theo bờ hồ. Còn thánh 
Luca viết: “Xuống khỏi núi, Ngài dừng lại trên 
một cao nguyên; một đám đông các môn đệ đã 
có mặt ở đó từ trước, một số đông người từ khắp 
vùng Judée, từ Giêrusalem cũng như từ miền 
duyên hải thành Tyr và Sidon tuôn đến với Ngài. 
Bấy giờ, Ngài ngước mắt lên và nói…” (Lc, VI, 17, 
29). Điều cốt yếu của toàn bộ Tin Mừng được tóm 
lược trong những bài giảng từ trên thuyền, bài 
giảng “trên núi”. Từ 2.000 năm qua, thế giới Kitô 
giáo cố gắng đem ra thực hành những lời nói đã 
vang vọng trên cảnh quan của Galilê và có lẽ nhân 
loại sẽ thiếu những bản văn đáng khâm phục nhất 
từ miệng con người thốt ra, nếu rủi như nhân loại 
không có được bài giảng về những mối Phúc Thật 
và những dụ ngôn vĩ đại của Tin Mừng.

Người ta bàn cãi rất nhiều về nơi diễn ra Bài 
Giảng Trên Núi. Một số người cho đó là Tabgha, 
một địa điểm nằm cách Tibériade 13 km về phía 
bắc, cách Capharnaum 3 km; một ngọn đồi có 
thể cung cấp đủ chỗ cho một số đông người. Các 
truyền thống xa xưa xác định địa điểm theo Tin 

hạt giống trong đất: các mối phúc thật
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Mừng ngay tại đó và ngày nay người ta còn chỉ 
rõ những cây cổ thụ có biệt danh “cây của các 
Mối Phúc Thật”, người ta còn khẳng định chúng 
từng là những nhân chứng. Nhưng địa điểm 
đáng yêu này, rất gần biển Hồ, có phù hợp với 
ấn tượng về một nơi biệt lập, khá hoang dã như 
Kinh Thánh từng nêu lên hay không? Các truyền 
thống khác cũng đề xuất một dạng cao nguyên, 
được bao bọc bởi hai ngọn đồi hình bát úp gọi 
là Quorum Hattin hoặc Karn Hattin (các mỏm 
nhọn Hattin). Nơi này thật hoang vu với những 
đồng cỏ lan nhật quang màu xanh nhạt, những 
tán hoa vàng của những cây a nguỳ, những khối 
đá ba-dan màu đen hình như vấy máu của những 
cây cỏ chân ngỗng màu phẩm tía. Người ta có thể 
chiêm ngưỡng biển Hồ qua khoảng trống giữa 
những ngọn đồi. Đó cũng là vị trí mà ngày 4 tháng 
7 năm 1187, Saladin dùng chiến thuật phóng hỏa 
những bụi rậm phía trước quân địch để tiêu diệt 
cánh quân cuối cùng của thập tự chinh, cánh 
quân của vua Guy. Trong cuộc chiến cuối cùng 
này, thành phần ưu tú của giai cấp quý tộc Ki tô 
giáo và những niềm hi vọng của nước Palestine 
đã bị chôn vùi cùng với Renaud de Châtillon dũng 
cảm và liều lĩnh. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng nên 
hình dung cảnh tượng này trong một cảnh quan 
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tương tự như thế, một cảnh quan chan hòa ánh 
nắng với những tàng cây thấp và cỏ cao, với những 
lớp đất sỏi đá và những chân trời tuyệt đẹp chứ 
không phải giữa những hàng hiên và phế tích như 
Rembrandt mô tả theo hình ảnh của các triết gia.

Hai tác giả Tin Mừng, thánh Matthieu và thánh 
Luca, đã tường thuật những ngôn từ của “Bài 
Giảng Trên Núi” (Mt., V, VI, VII; Lc, VI, 17, 49) 
một cách khá khác biệt. Nơi thánh Matthieu, 
người ta đếm được tám mối Phúc Thật, nơi thánh 
Luca, chỉ có bốn; nhưng thánh Luca có kèm theo 
bốn lời chúc dữ mà thánh Matthieu loại bỏ. Thậm 
chí cũng có sự khác biệt trong cách nhấn mạnh của 
hai tác giả. Hình như thánh Matthieu giải thích 
nhiều hơn thánh Luca về mặt tinh thần trong 
các bài dạy của Chúa Kitô. Chẳng hạn, ngài viết: 
“Phúc cho những người nghèo về tinh thần” chứ 
không chỉ “những người nghèo”, và ngài không 
nói những “kẻ đói khát”, nhưng nói về “những kẻ 
đói khát về công lí”. Những khác biệt này không 
bao giờ đi đến chỗ mâu thuẫn, chúng có thể được 
giải thích như sau: thánh Luca viết sách với mục 
đích dành cho các dân ngoại tân tòng.

Ngài không đi quá xa Lề luật cốt lõi, học thuyết 
về bác ái. Thánh Matthiêu đề cao tính cách siêu 
nhiên của sứ điệp. Đôi khi người ta tự hỏi có phải 
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“bài diễn thuyết” này là bài tóm tắt của nhiều bài 
giảng của Chúa Giêsu được các tác giả Tin Mừng 
tập hợp lại thành bài biên soạn thống nhất hay 
không. Dù sao, sự triển khai, ý nghĩa tổng quát, 
những phần chính yếu vẫn giống nhau trong cả 
hai bài biên soạn, và cả hai đều xuất phát từ nguồn 
gốc siêu nhiên trong đó giáo huấn đích thực của 
Chúa Kitô luôn được mọi người nhận ra.

Bài diễn thuyết mở đầu bằng những câu nói 
mâu thuẫn lạ lùng khiến cho nó được gọi là “Bài 
Giảng về các mối Phúc Thật”. Bằng cách nêu rõ 
trong đoạn mở đầu, những phẩm chất luân lí cần 
thiết để vào Nước Thiên Chúa bằng con đường 
mà Ngài đề xuất, Chúa Giêsu lên tiếng: “Phúc cho 
những người nghèo trong tinh thần - những người 
biết hi sinh – vì Nước Trời thuộc về họ! Phúc cho 
những người hiền lành, vì họ sẽ có được đất đai. 
Phúc cho những người trong sạch… Phúc cho 
những người biết thương xót… Phúc cho những 
người yêu chuộng hoà bình!...”

Người ta còn nghe Ngài nói thêm: “Giavê cũng 
tưởng thưởng nhân đức. Nhưng đây là điều còn lạ 
lùng hơn: những ai bị gây khó khăn trên trái đất, 
họ là những người được đặc ân thật sự! Phúc cho 
những kẻ đói khát! Phúc cho các con, những người 
bây giờ đang khóc lóc! Phúc cho các con bị người 
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đời chối bỏ và làm ô nhục!” Thậm chí để làm rõ 
thêm ý tưởng, Ngài còn nói rằng những kẻ giàu có 
sẽ bị khốn khổ, vì họ đã được niềm an ủi ở đời này, 
khốn cho những kẻ no đủ và vui cười và những kẻ 
mà người đời ban cho tính kiêu căng và niềm vinh 
quang. Nhà hiền triết Israel đã không sai lầm khi 
ông viết hầu như cùng thời gian đó: “Vương quốc, 
đó là thế giới bị đảo lộn.” Không phải mong chờ 
phần thưởng dưới trần thế này nữa, tất cả sẽ được 
cân nhắc trên trời; trên mặt đất, tiền lương duy 
nhất mà các tín đồ nhận lãnh sẽ là sự cay đắng và 
bách hại, giống như trường hợp của các tiên tri.

Sự ám chỉ chỉ này khiến cho Chúa Giêsu xác 
định rõ vị trí của Ngài. Ngài còn hơn cả vị tiên tri 
đối với Lề luật Israel: “Đừng nghĩ rằng thầy đến 
xoá bỏ lề luật hoặc các tiên tri, thầy đến không 
phải xoá bỏ, nhưng hoàn thành chúng.” Luật do 
Thiên Chúa ban là không thể thay đổi, nhưng phải 
đi đến tận cùng trong tinh thần của nó, vượt qua 
công lí của các kinh sư và những người Pharisien, 
vì thế, lề luật dạy: “Ngươi không được giết người!” 
Còn Chúa Giêsu thì lên án ngay cả sự tức giận và 
bạo lực. Lề luật ngăn cấm ngoại tình; Chúa Giêsu 
lại muốn rằng ngay cả cái nhìn và ý muốn cũng 
phải trong sạch. Lề luật cho phép li dị, còn Ngài 
thì muốn hôn nhân không thể phân li. Lề luật 
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ngăn cấm bội thề và thề dối: nhưng đối với những 
tín đồ theo Chúa Giêsu, chỉ cần nói sự thật cách 
đơn sơ bất cứ lúc nào mà không cần lấy trời đất 
mà thề thốt. Công lí xưa thật nghiêm khắc; luật 
ăn miếng trả miếng là qui luật, ít ra trên nguyên 
tắc; nhưng tinh thần đích thực của lề luật nằm 
trong lí tưởng hoàn thiện cao cả, nơi mà người ta 
chịu đựng sự lăng nhục, từ bỏ quyền lợi của mình, 
chấp nhận nỗi bất công và xoa dịu kẻ thù bằng 
lòng tốt hơn là tìm cách trả thù.

Vậy thì những tín đồ của Chúa Giêsu sẽ phải có 
thái độ như thế nào? Phần thứ hai của bài giảng 
sẽ giải thích cho họ điều đó. Trước tiên nỗ lực 
của họ hướng đến đạo đức phải trung thực và vô 
vị lợi: họ không được phô trương những việc làm 
tốt, không khoe khoang những việc bố thí và ăn 
chay. Điều tốt không cần được khua chiêng gióng 
trống để cho Chúa biết đến, vì Ngài biết tận nơi 
sâu thẳm của các tâm hồn. Ước gì sự băn khoăn lo 
lắng chính đáng về những viễn cảnh khiến cho họ 
yêu chuộng kho tàng đích thực, những nhân đức, 
hơn là những kho tàng mà con người tích luỹ trên 
trái đất này. Ước gì ánh sáng chân lí Thiên Chúa 
tràn đầy cả tâm hồn. Sự tin tưởng vào Đấng Quan 
Phòng là tình cảm đầu tiên đưa đến sự cứu rỗi.” 
Trước tiên, các con hãy tìm nước Thiên Chúa và 
công lí của Ngài; những điều khác sẽ được ban 
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cho các con một cách dư dật.”
Vì Chúa là Đấng hay thương xót, Ngài ban cho 

những ai khẩn cầu xin Ngài; không phải Ngài đã 
ban cho chúng ta cơm bánh với tư cách như là 
một người bố hay sao?

Được kết thúc bằng lời mời gọi hành động cấp 
bách – “Ai nghe những lời này mà không đem ra 
thực hành là kẻ điên khùng đang xây nhà của nó 
trên cát.” – Bài giảng này mang đặc điểm sâu sắc 
của những trường hợp mà Chúa Giêsu lên tiếng. 
Được đặt ở giai đoạn đầu của sứ mạng rao giảng 
Tin Mừng, có lẽ khoảng tháng sáu năm 28, bài 
giảng hướng đến những người sẽ đi theo Ngài từ 
đó về sau: Nó là hiến chương của Giáo Hội tương 
lai. Nhưng được công bố trước những đám người 
gồm chủ yếu là những người bình dân, nó cũng 
mang tính cách trực tiếp, cũng dễ hiểu đối với 
người thấp kém nhất trong số những người am-
ha-arez.(nông dân)

Ngoài ra điều gây ấn tượng đối với chúng ta, sau 
2000 năm và trong những xứ sở khác biệt nhất, 
đó là những lời nói như thế  có tác dụng khuấy 
động các tâm hồn. Chúng ta không thể nghe mà 
không mảy may rung động trước những câu nói 
như: “Còn thầy, thầy nói với các con: các con hãy 
yêu thương những kẻ thù của các con!” hoặc: “khi 
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ăn chay, các con hãy xức nước thơm trên đầu!...” 
hoặc: “Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và 
tiền của!” Vì thật ra mà nói, những lời cực kì đơn 
sơ này đã đạt đến tận cõi thâm sâu của tâm hồn 
con người và bóc trần nó ra với những dục vọng 
nung nấu hận thù, kiêu căng, và thèm muốn.

Trích từ: Jésus en son temps 



Ngữ Yên
Sách Sáng Thế 9:3
Mọi loài vật bò trên đất sẽ dùng làm thực phẩm 

cho các con cũng như cây, rau xanh mà Ta đã ban 
cho các con.

Mát-thêu 6:11
Xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng 

ngày.
Mát-thêu 4:4
Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người 

ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ 
mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”

Sách Sáng Thế 1:29
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban 

cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt 

Ăn uống trong 
Kinh Thánh
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đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là 
đồ-ăn cho các ngươi.

Thánh Vịnh 34:9
Hãy nếm trải xem CHÚA ngon lành biết mấy.
Sách Đệ Nhị Luật 8:3
Người đã bắt anh (em) phải cùng cực, phải 

đói, rồi đã cho anh (em) ăn man-na 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.

Sách Lê-vi 11:1-47
ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê và ông A-ha-

ron và bảo các ông rằng:

2 “Hãy nói với con cái Ít-ra-en: Trong tất cả các 
loài vật sống trên đất, đây là những loài các ngươi 
được ăn:

3 Mọi con vật có chân chẻ làm hai móng và 
thuộc loài nhai lại, thì các ngươi được ăn.4 Tuy 
nhiên, trong các loài nhai lại và các loài có móng 
chẻ hai, các ngươi không được ăn các con này: con 
lạc đà, vì nó nhai lại, nhưng không có móng chẻ 
hai: các ngươi phải coi nó là loài ô uế;5 con ngân 
thử, vì nó nhai lại, nhưng không có móng chẻ hai: 
các ngươi phải coi nó là loài ô uế;6 con thỏ rừng, 
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vì nó nhai lại, nhưng không có móng chẻ hai: các 
ngươi phải coi nó là ô uế;7 con heo, vì nó có chân 
chẻ làm hai móng, nhưng không nhai lại: các 
ngươi phải coi nó là loài ô uế.8 Thịt của chúng, 
các ngươi không được ăn, xác chết của chúng, các 
ngươi không được đụng đến; các ngươi phải coi 
chúng là loài ô uế.

9 Trong tất cả các loài sống dưới nước, đây là 
những loài các ngươi được ăn:

10 Còn tất cả những loài không có vây, không có 
vảy, ở sông hay ở biển, trong số mọi vật nhỏ sống 
dưới nước và mọi sinh vật sống dưới nước, thì các 
ngươi phải coi chúng là loài kinh tởm.11 Các ngươi 
phải coi chúng là loài kinh tởm: thịt của chúng, 
các ngươi không được ăn, xác chết của chúng, các 
ngươi phải coi là vật kinh tởm.12 Tất cả những loài 
sống dưới nước mà không có vây, không có vảy, 
các ngươi phải coi là loài kinh tởm.

13 Trong các loài chim, đây là những loài các 
ngươi phải coi là kinh tởm: người ta không được 
ăn, vì là loài kinh tởm: đại bàng, diều hâu, ó 
biển,14 diều hâu đen, mọi thứ kền kền,15 mọi thứ 
quạ,16 đà điểu, cú, mòng biển, mọi thứ bồ cắt,17 cú 
vọ, cóc, cú mèo,18 chim lợn, bồ nông, ó,19 cò, mọi 
thứ diệc, chim đầu rìu và dơi.

20 Mọi loài vật nhỏ có cánh đi bằng bốn chân, 
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các ngươi phải coi là loài kinh tởm.21 Trong các 
loài vật nhỏ có cánh đi bằng bốn chân, các ngươi 
chỉ được ăn những thứ sau đây: những con ngoài 
chân ra có thêm càng để nhảy trên đất.22 Trong 
số những loài đó, đây là những loài các ngươi 
được ăn: mọi thứ cào cào, mọi thứ châu chấu, 
mọi thứ muỗm, mọi thứ dế.23 Nhưng mọi vật 
nhỏ có cánh mà có bốn chân, các ngươi phải coi 
là loài kinh tởm.

24 Vì các vật ấy, các ngươi sẽ ra ô uế: ai đụng vào 
xác chết của chúng, sẽ ra ô uế cho đến chiều,25 bất 
cứ ai mang xác chết của chúng, thì phải giặt quần 
áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều.26 Mọi con vật 
không có chân chẻ làm hai móng và không nhai 
lại, các ngươi phải coi là loài ô uế: bất cứ ai đụng 
vào chúng, sẽ ra ô uế.27 Trong số các loài vật đi 
bằng bốn chân, tất cả các con đi bằng bàn chân, 
các ngươi phải coi là loài ô uế; bất cứ ai đụng vào 
chúng, sẽ ra ô uế cho đến chiều.28 Bất cứ ai mang 
xác chết của chúng, thì phải giặt quần áo và sẽ ra 
ô uế cho đến chiều; các ngươi phải coi chúng là 
vật ô uế.

29 Trong số các loài vật nhỏ lúc nhúc trên mặt 
đất, các ngươi phải coi những loài này là ô uế: 
chuột chũi, chuột nhắt, mọi thứ thằn lằn,30 tắc kè, 
kỳ đà, cắc ké, kỳ nhông, thạch sùng.
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31 Trong số mọi loài vật nhỏ, các ngươi phải coi 
những loài trên là ô uế. Bất cứ ai đụng đến chúng 
khi chúng đã chết, thì sẽ ra ô uế cho đến chiều.

32 Trong những con vật đó, con nào chết mà rơi 
trên bất cứ vật gì, thì vật ấy sẽ ra ô uế, dù là đồ dùng 
bằng gỗ, quần áo, da, bị, mọi đồ dùng để làm một 
công việc gì; phải nhúng vật ấy vào nước, nó sẽ ra 
ô uế cho đến chiều, rồi sẽ được thanh sạch.33 Nếu 
một con vật rơi vào trong bất cứ bình sành nào, 
thì tất cả những gì trong đó sẽ ra ô uế, và các ngươi 
phải đập vỡ bình ấy.34 Mọi thứ người ta ăn, nếu bị 
nước bình ấy đổ lên trên, thì sẽ ra ô uế; mọi thứ 
người ta uống, đựng trong bất cứ bình nào nói 
trên, sẽ ra ô uế.35 Một xác chết của chúng mà rơi 
trên bất cứ vật gì, thì vật ấy sẽ ra ô uế; lò và bếp sẽ 
phải phá đi: các vật ấy là ô uế và các ngươi phải coi 
là những vật ô uế.36 Tuy nhiên suối và hầm nước 
thì khối nước vẫn thanh sạch, nhưng ai đụng đến 
xác chết của chúng, sẽ ra ô uế.37 Nếu một xác chết 
của chúng rơi trên hạt giống để gieo, thì hạt giống 
vẫn thanh sạch;38 nhưng nếu đã đổ nước vào hạt 
giống, mà một xác chết của chúng rơi trên đó, thì 
các ngươi phải coi hạt giống đó là ô uế.

39 Nếu một con vật làm đồ ăn cho các ngươi mà 
chết, thì ai đụng vào xác chết của nó, sẽ ra ô uế 
cho đến chiều;40 ai ăn thịt xác chết của nó, sẽ phải 
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giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều; ai mang 
xác chết của nó, sẽ phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế 
cho đến chiều.

41 Mọi loài vật nhỏ lúc nhúc trên mặt đất là vật 
kinh tởm, không được ăn.42 Mọi con vật bò bằng 
bụng, mọi thứ đi bằng bốn chân hay nhiều chân 
hơn, tóm lại mọi loài vật lúc nhúc trên mặt đất, 
các ngươi không được ăn, vì chúng là vật kinh 
tởm.43 Các ngươi đừng làm cho chính mình ra kinh 
tởm vì mọi loài vật nhỏ lúc nhúc, các ngươi đừng 
làm cho mình ra ô uế vì chúng: các ngươi sẽ ra ô 
uế vì chúng.44 Thật vậy, Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên 
Chúa của các ngươi; các ngươi phải nên thánh và 
phải thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh; các ngươi 
đừng làm cho chính mình ra ô uế vì mọi loài vật 
nhỏ bò trên đất.45 Thật vậy, Ta là ĐỨC CHÚA, 
Đấng đã đưa các ngươi từ đất Ai-cập lên, để Ta 
làm Thiên Chúa của các ngươi; vậy các ngươi phải 
thánh thiện vì Ta là Đấng Thánh.”

46 Đó là luật về loài vật, chim chóc, mọi sinh 
vật vẫy vùng dưới nước và mọi sinh vật lúc nhúc 
trên mặt đất,47 để phân biệt vật ô uế với vật thanh 
sạch, loài vật được ăn với loài vật không được ăn.

Thư gởi tín hữu Ro-ma 14:1-23

1 Anh em hãy đón nhận người yếu đức tin và 
đừng tranh luận với họ.2 Có người tin mình ăn 
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được mọi thứ, có người vì yếu chỉ ăn rau.3 Người 
ăn đừng có khinh kẻ không ăn, còn kẻ không ăn 
cũng đừng xét đoán người ăn, vì Thiên Chúa đã 
đón nhận người ấy.4 Bạn là ai mà xét đoán người 
nhà của kẻ khác? Nó đứng hay nó ngã, đó là việc 
của chủ nó. Nhưng nó sẽ đứng, vì Chúa có khả 
năng làm cho nó đứng.5 Người thì cho rằng: ngày 
này trọng hơn ngày khác; kẻ thì lại nghĩ: ngày 
nào cũng như nhau. Trong thâm tâm, mỗi người 
phải có xác tín.6 Ai để ý đến ngày này ngày nọ, 
thì làm thế để kính Chúa. Người ăn, thì vì Chúa 
mà ăn, bởi lẽ họ tạ ơn Thiên Chúa. Còn người 
không ăn, thì không ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn 
Thiên Chúa.7 Thật vậy, không ai trong chúng ta 
sống cho chính mình, cũng như không ai chết 
cho chính mình.8 Chúng ta có sống là sống cho 
Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù 
sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa;9 vì 
Đức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm 
Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.10 Thế mà bạn, 
sao bạn lại xét đoán người anh em? Và bạn nữa, 
sao bạn khinh dể người anh em? Quả thế, tất cả 
chúng ta sẽ phải ra trước tòa Thiên Chúa,11 vì có 
lời chép rằng: Đức Chúa phán: Ta lấy sự sống Ta 
mà thề: mọi người sẽ quỳ gối lạy Ta, và mọi miệng 
lưỡi phải xưng tụng Thiên Chúa.12 Như vậy, mỗi 
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người trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính 
mình trước mặt Thiên Chúa.

13 Vậy chúng ta đừng xét đoán nhau nữa. Tốt 
hơn, anh em hãy xét sao để tránh gây cớ cho anh 
em mình phải vấp hay phải ngã.14 Trong Chúa 
Giê-su, tôi biết và xác tín rằng không có gì tự nó 
là ô uế; có ô uế là chỉ đối với người cho nó là ô 
uế.15 Nếu vì bạn ăn một thức ăn, mà bạn làm phiền 
lòng người anh em, thì bạn không còn sống theo 
đức ái nữa. Đừng vì chuyện ăn uống mà làm cho 
người anh em của bạn phải hư mất, vì Đức Ki-tô 
đã chết cho người ấy.

16 Vậy đừng để cho thiên hạ chê bai điều mà anh 
em cho là tốt.17 Vì Nước Thiên Chúa không phải là 
chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, 
bình an và hoan lạc trong Thánh Thần.18 Ai phục 
vụ Đức Ki-tô như thế, thì đẹp lòng Thiên Chúa 
và được người ta quý trọng.19 Vậy chúng ta hãy 
theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì 
xây dựng cho nhau.20 Đừng vì một thức ăn mà phá 
hủy công trình Thiên Chúa. Đã hẳn, mọi thức ăn 
đều thanh sạch; nhưng ăn mà gây cớ vấp ngã, thì 
là điều xấu.21 Tốt nhất là đừng ăn thịt, uống rượu, 
và tránh những gì có thể gây cớ cho anh em mình 
vấp ngã.

22 Bạn xác tín điều gì, thì cứ giữ lấy cho mình 
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trước mặt Thiên Chúa. Phúc thay ai không cho 
mình là có lỗi khi quyết định làm điều gì!23 Còn 
ai hồ nghi mà cứ ăn, thì bị kết án, vì hành động 
không do xác tín. Hành động nào không do xác 
tín đều là tội.

Tin Mừng theo Thánh Gio-an 21:13
Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; 

rồi cá, Người cũng làm như vậy.14 Đó là lần thứ ba 
Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi 
trỗi dậy từ cõi chết.

Sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en 36:25-27
Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và 

các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được 
sạch mọi ô uế và mọi tà thần.26 Ta sẽ ban tặng các 
ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào 
lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi 
thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một 
quả tim bằng thịt.

Sách Dân Số 15:1-12
 ĐỨC CHÚA phán bảo ông Mô-sê:2 “Hãy 

nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng rằng: Khi 
các ngươi đã vào cư ngụ trong đất mà Ta sẽ ban 
cho các ngươi,3 và khi các ngươi dâng bò bê hay 
chiên cừu lên ĐỨC CHÚA làm lễ hỏa tế, -bất kỳ 
lễ toàn thiêu hay lễ hy sinh- hoặc để giữ trọn một 
lời khấn, hoặc để dâng một của cúng tự nguyện, 
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hoặc để cử hành các đại lễ theo luật định, ngõ hầu 
làm vui lòng ĐỨC CHÚA vì hương thơm,4 thì kẻ 
tiến dâng lễ còn phải tiến dâng lên ĐỨC CHÚA lễ 
phẩm nữa, là bốn lít rưỡi tinh bột nhào với hai lít 
dầu ô-liu;5 còn rượu tế thì cứ một con chiên con 
phải dâng hai lít, để làm lễ toàn thiêu hoặc lễ hy 
sinh.6 Nếu là chiên đực, thì ngươi sẽ dâng lễ vật 
phụ là chín lít tinh bột nhào với hai lít rưỡi dầu 
ô-liu,7 và rượu tế thì dâng hai lít rưỡi như hương 
thơm làm vui lòng ĐỨC CHÚA.8 Nếu ngươi dâng 
một con bò mộng làm lễ toàn thiêu hay lễ hy sinh, 
để giữ trọn một lời khấn, hoặc để làm lễ kỳ an dâng 
ĐỨC CHÚA,9 thì cùng với con bò mộng, ngươi sẽ 
còn phải dâng một lễ phẩm nữa, là mười ba lít rưỡi 
tinh bột nhào với bốn lít dầu ô-liu,10 còn rượu tế 
thì ngươi sẽ dâng bốn lít, như hương thơm làm vui 
lòng ĐỨC CHÚA.11 Mỗi con bò mộng hoặc chiên 
đực, mỗi con cừu hay dê trong đàn ngươi dâng, thì 
đều phải làm như vậy.12 Mỗi lần dâng, ngươi đều 
phải làm như thế, tùy theo số lượng nhiều hay ít.

Sách Dân Số 15:17-21
ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê:18 “Hãy nói với 

con cái Ít-ra-en và bảo chúng rằng: Khi các ngươi 
tới đất mà Ta sẽ dẫn các ngươi vào,19 các ngươi 
ăn thổ sản của đất đó, thì các ngươi phải dành ra 
trước phần trích dâng để kính ĐỨC CHÚA như 
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sau:20 từ bột tốt nhất của các ngươi, các ngươi sẽ 
dâng một chiếc bánh làm phần trích dâng; như 
ngoài sân lúa người ta dành ra trước phần trích 
dâng thế nào, thì các ngươi cũng phải làm như 
vậy;21 nghĩa là cho đến muôn đời các ngươi sẽ 
dâng ĐỨC CHÚA phần trích dâng từ bột tốt nhất 
của các ngươi.”

Tin Mừng theo Thánh Lu-ca 22:19
Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, 

trao cho các ông và nói: “Đây là mình Thầy, hiến 
tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng 
nhớ đến Thầy.”

Tin Mừng theo Thánh Gio-an 6:35
Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường 

sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào 
tôi, chẳng khát bao giờ!

Tin Mừng theo Thánh Lu-ca 16:19-31
“Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm 

vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.20 Lại có một 
người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy 
mình, nằm trước cổng ông nhà giàu,21 thèm được 
những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà 
ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ 
chốc anh ta.22 Thế rồi người nghèo này chết, và 
được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. 
Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.

ăn uống trong kinh thánh



150 • tâm tư sao biển 2022

23 Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta 
ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng 
xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.24 Bấy 
giờ, ông ta kêu lên: “Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin 
thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu 
ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì 
ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!”25 Ông Áp-ra-
ham đáp: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con 
đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô 
suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, 
La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu 
khốn khổ.26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con 
đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn 
qua bên các con cũng không được, mà bên đó có 
qua bên chúng ta đây cũng không được.”

27 Ông nhà giàu nói: “Lạy tổ phụ, vậy thì con 
xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con,28 vì 
con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh 
đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực 
hình này!”29 Ông Áp-ra-ham đáp: “Chúng đã 
có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời 
các vị đó.”30 Ông nhà giàu nói: “Thưa tổ phụ Áp-
ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có 
người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám 
hối.”31 Ông Áp-ra-ham đáp: “Mô-sê và các Ngôn 
Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có 
sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.”
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Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en 4:9

Phần ngươi, ngươi hãy lấy lúa mì, lúa mạch, đậu 
tằm, đậu nâu, kê và lúa miến, rồi bỏ tất cả vào một 
cái vò mà làm bánh. Ngươi nằm nghiêng một bên 
bao nhiêu ngày – ba trăm chín mươi ngày -, thì 
trong bấy nhiêu ngày ngươi sẽ ăn bánh ấy.

Ngôn sử Ê-dê-ki-en qua Michel-Angelo. Hình: T.L.
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Sách Châm Ngôn 31:1-31

1 Lời của Lơ-mu-ên, vua Ma-xa, những lời thái 
hậu đã dạy người.

2 Hỡi con trai ta, đứa con lòng dạ ta đã cưu 
mang, đứa con ta đã cầu khẩn được.

3 Đừng hiến sinh lực của con cho phụ nữ, đừng 
trao cuộc đời cho những ả làm hư hỏng các vua.

4 Hỡi Lơ-mu-ên, đã làm vua thì đừng nên uống 
rượu, làm người lãnh đạo thì đừng thích chất men,

5 kẻo uống vào rồi thì quên cả luật pháp, và coi 
thường quyền lợi của mọi kẻ khốn cùng.

6 Hãy đem chất men cho kẻ đang hấp hối, và 
đem rượu cho người chịu đắng cay,

7 để họ uống mà quên đi cảnh nghèo, khỏi nhớ 
đến nỗi khổ đau phiền muộn nữa.

8 Con hãy mở miệng nói thay cho người câm, và 
biện hộ cho mọi người bất hạnh.

9 Hãy mở miệng xét xử thật công minh, biện hộ 
cho những kẻ nghèo nàn khốn khổ.

10 Tìm đâu ra một người vợ đảm đang? Nàng 
quý giá vượt xa châu ngọc.

11 Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ 
chẳng thiếu chi lợi lộc.

12 Suốt đời, nàng đem lại hạnh phúc chứ không 
gây tai họa cho chồng.

13 Nàng tìm kiếm len và vải gai, rồi vui vẻ ra tay 
làm việc.
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14 Giống như những thương thuyền, nàng đem 
lương thực về từ tận phương xa.

15 Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp phần 
ăn cho cả nhà, và sai bảo con ăn đứa ở.

16 Nàng để mắt đến một thửa ruộng và tậu lấy; 
nàng dùng huê lợi đôi tay mình làm ra mà canh 
tác một vườn nho.

17 Nàng thắt lưng cho chặt, luyện cánh tay cho 
mạnh mẽ dẻo dai.

18 Nàng thấy công việc sinh nhiều lợi nhuận, 
đèn trong nhà thắp sáng thâu đêm.

19 Nàng tra tay vào guồng kéo sợi, và cầm chắc 
suốt chỉ trong tay.

20 Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa 
tay cứu kẻ khốn cùng.

21 Nàng không sợ người nhà bị lạnh vì tuyết 
sương, bởi cả nhà đều được mặc hai áo.

22 Nàng tự tay làm lấy chăn mền, nàng mặc toàn 
vải gai, vải tía.

23 Chồng nàng được tiếng thơm nơi cổng thành 
khi ngồi chung với hàng kỳ mục trong dân.

24 Nàng dệt vải đem bán, cung cấp dây lưng cho 
nhà buôn.

25 Trang phục của nàng là quyền uy danh giá, 
nàng mỉm cười khi nghĩ đến tương lai.

26 Nàng khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói và 
dịu hiền khi dạy dỗ bảo ban.
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27 Nàng để mắt trông nom mọi việc trong nhà, 
bánh nàng ăn là do mồ hôi nước mắt nàng làm ra,

28 con nàng đứng lên ca tụng nàng có phúc, 
chồng nàng cũng tấm tắc ngợi khen:

29 “Có nhiều cô đảm đang, nhưng em còn trổi 
trang gấp bội.”

30 Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân. 
Người phụ nữ kính sợ ĐỨC CHÚA mới đáng cho 
người đời ca tụng.

31 Hãy để cho nàng hưởng những thành quả tay 
nàng làm ra. Ước chi nơi cổng thành nàng luôn 
được tán dương ca tụng do những việc nàng làm.

Thư 1 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca 4:11-12
Hãy gắng giữ hòa khí, ai lo việc nấy và lao động 

bằng chính bàn tay của mình, như chính tôi đã 
truyền cho anh em.12 Như vậy, lối sống của anh 
em sẽ được người ngoài cảm phục, và anh em sẽ 
không cần nhờ đến ai.

Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô 10:31
Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh 

em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.
Tin Mừng theo Thánh Gio-an 6:27
“Các ông hãy ra công làm việc không phải vì 

lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực 
thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương 
thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính 



•  155  

Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu 
xác nhận.”

Sách Sáng Thế 3:1-24
Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật 

ngoài đồng, mà ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đã 
làm ra. Nó nói với người đàn bà: “Có thật Thiên 
Chúa bảo: “Các ngươi không được ăn hết mọi trái 
cây trong vườn không?2 Người đàn bà nói với con 
rắn: “Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được 
ăn.3 Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa 
đã bảo: “Các ngươi không được ăn, không được 
động tới, kẻo phải chết.”4 Rắn nói với người đàn 
bà: “Chẳng chết chóc gì đâu!5 Nhưng Thiên Chúa 
biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ 
mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết 
điều thiện điều ác.”6 Người đàn bà thấy trái cây 
đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì 
làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây 
mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; 
ông cũng ăn.7 Bấy giờ, mắt hai người mở ra, và họ 
thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố 
che thân.

8 Nghe thấy tiếng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đi 
dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, con người 
và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn, để 
khỏi giáp mặt ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa.9 ĐỨC 
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CHÚA là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: “Ngươi 
ở đâu?”10 Con người thưa: “Con nghe thấy tiếng 
Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, 
nên con lẩn trốn.”11 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa 
hỏi: “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? 
Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi 
ăn không?”12 Con người thưa: “Người đàn bà Ngài 
cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con 
ăn.”13 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa hỏi người đàn 
bà: “Ngươi đã làm gì thế?” Người đàn bà thưa: 
“Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.”14 ĐỨC 
CHÚA là Thiên Chúa phán với con rắn:

“Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa 
nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi 
phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong 
đời mi.

15 Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa 
dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống 
đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.”

16 Với người đàn bà, Chúa phán:
“Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều 

khi thai nghén; ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh 
con. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi, và nó sẽ 
thống trị ngươi.”

17 Với con người, Chúa phán:
“Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã 
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truyền cho ngươi rằng: “Ngươi đừng ăn nó”, nên 
đất đai bị nguyền rủa vì ngươi; ngươi sẽ phải cực 
nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được 
miếng ăn từ đất mà ra.

18 Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ 
ăn cỏ ngoài đồng.

19 Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, 
cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được 
lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.”

20 Con người đặt tên cho vợ là E-và, vì bà là mẹ 
của chúng sinh.21 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa làm 
cho con người và vợ con người những chiếc áo 
bằng da và mặc cho họ.22 ĐỨC CHÚA là Thiên 
Chúa nói: “Này con người đã trở thành như một 
kẻ trong chúng ta, biết điều thiện điều ác. Bây 
giờ, đừng để nó giơ tay hái cả trái cây trường sinh 
mà ăn và được sống mãi.”23 ĐỨC CHÚA là Thiên 
Chúa đuổi con người ra khỏi vườn Ê-đen để cày 
cấy đất đai, từ đó con người đã được lấy ra.24 Người 
trục xuất con người, và ở phía đông vườn Ê-đen, 
Người đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng lóe, 
để canh giữ đường đến cây trường sinh.

Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca 3:10
Thật vậy, khi còn ở với anh em, chúng tôi đã 

chỉ thị cho anh em: ai không chịu làm thì cũng 
đừng ăn!

ăn uống trong kinh thánh
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Sách Thánh Vịnh 23:1-6

CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu 
thốn gì.

2 Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm 
nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành

3 và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường 
ngay nẻo chính vì danh dự của Người.
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4 Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy 
khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, 
con vững dạ an tâm.

5 Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt 
quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly 
rượu con đầy tràn chan chứa.

6 Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA ấp ủ tôi 
suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những 
ngày tháng, những năm dài triền miên.

Sách Các Vua I 17:12
Bà trả lời: “Có ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa hằng 

sống của ông tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ 
còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi 
đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng 
cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết.”

Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu 6:25
 “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho 

mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân 
thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn 
của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?”

Sách Giảng Viên 9:7
Vậy cứ ăn cho vui vẻ, uống cho thỏa thích, vì 

Thiên Chúa đã vui nhận những việc bạn làm.
Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô 8:8
Không phải của ăn làm cho chúng ta được gần 

Thiên Chúa. Không ăn những thứ đó, chúng ta 
chẳng thiệt; mà có ăn, cũng chẳng lợi gì.

ăn uống trong kinh thánh
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Sách Châm Ngôn 23:20-21
Đừng nhập bọn với quân chè chén say sưa, với 

những kẻ chỉ mê ăn mê nhậu.

21 Bởi vì kẻ say sưa ăn nhậu ắt sẽ phải túng 
nghèo; kẻ mơ màng buồn ngủ sẽ khố rách áo ôm.

Sách Thánh Vịnh 136:25
Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh, 

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Sách Khải Huyền 3:20-22
Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng 

Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng 
bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với 
Ta.21 Ai thắng, Ta sẽ cho ngự bên Ta trên ngai của 
Ta, cũng như Ta đã thắng và ngự bên Cha Ta trên 
ngai của Người.22 Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần 
Khí nói với các Hội Thánh.

Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê 2:16-17
Vậy đừng ai xét đoán anh em về chuyện đồ ăn 

thức uống, hay về mục ngày lễ, ngày đầu tháng, 
ngày sa-bát.17 Tất cả những cái đó chỉ là hình bóng 
những điều sắp tới, nhưng thực tại là thân thể Đức 
Ki-tô.

Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô 9:10
Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh 

làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt 
giống cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công 
chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào.
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Thư gửi tín hữu Rô-ma 14:2
Có người tin mình ăn được mọi thứ, có người vì 

yếu chỉ ăn rau.
Sách Công Vụ Tông Đồ 2:46-47
Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần 

đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ 
dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ.47 Họ ca tụng 
Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Và 
Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những 
người được cứu độ.

Tin Mừng theo Thánh Gio-an 7:37
Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ Lều, và là ngày 

long trọng nhất. Đức Giê-su đứng trong Đền Thờ 

ăn uống trong kinh thánh
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và lớn tiếng nói rằng: “Ai khát, hãy đến với tôi, ai 
tin vào tôi, hãy đến mà uống! 

Tin Mừng theo Thánh Lu-ca 12:22-23
Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Vì vậy, 

Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng 
sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy 
gì mà mặc;23 vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân 
thể thì hơn áo mặc.

Sách Châm Ngôn 30:8
Xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa. Xin 

đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu 
có; chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng,

Sách Châm Ngôn 16:24
Lời tử tế là tảng mật ong làm cổ họng ngọt 

ngào, khiến xương cốt lành mạnh.
Sách Lê-vi 7:23-24
“Hãy nói với con cái Ít-ra-en: Tất cả những gì là 

mỡ, mỡ bò, mỡ chiên hay mỡ dê, các ngươi không 
được ăn.24 Mỡ của con vật chết và mỡ của con 
vật bị thú dữ xé, có thể dùng vào mọi việc, nhưng 
tuyệt đối các ngươi không được ăn.

Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô 10:25
Tất cả những gì bán ngoài chợ, anh em cứ việc 

ăn, không cần phải đặt vấn đề lương tâm.
Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô 8:4-13
Vậy, về việc ăn thịt cúng, chúng ta biết rằng ngẫu 
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tượng chẳng là gì trên thế gian, và cũng chẳng có 
thần nào ngoài Thiên Chúa độc nhất.5 Thật thế, 
mặc dầu người ta cho là có những thần ở trên trời 
hay dưới đất -quả thực, thần cũng lắm mà chúa 
cũng nhiều-,6 nhưng đối với chúng ta, chỉ có một 
Thiên Chúa là Cha, Đấng tạo thành vạn vật và là 
cùng đích của chúng ta; và cũng chỉ có một Chúa là 

Tội lỗi của Solomon khi đang thờ một pho tượng.

ăn uống trong kinh thánh
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Đức Giê-su Ki-tô, nhờ Người mà vạn vật được tạo 
thành, và nhờ Người mà chúng ta được hiện hữu.

7 Nhưng không phải mọi người đều hiểu biết 
như vậy đâu! Có một số người từ trước đến nay 
đã quen thờ ngẫu tượng, nên khi ăn các thức ấy 
thì cứ tưởng làm như vậy là ăn của cúng; và lương 
tâm yếu đuối của họ đã ra ô uế.8 Không phải của 
ăn làm cho chúng ta được gần Thiên Chúa. Không 
ăn những thứ đó, chúng ta chẳng thiệt; mà có ăn, 
cũng chẳng lợi gì.9 Nhưng hãy coi chừng kẻo sự tự 
do của anh em nên dịp cho những người yếu đuối 
sa ngã.10 Thật vậy, nếu có ai thấy bạn là người hiểu 
biết mà lại ngồi dự tiệc trong đền trong miếu, 
thì lương tâm của người yếu đuối ấy lại chẳng 
dựa vào đó mà ăn của cúng sao?11 Thế là sự hiểu 
biết của bạn làm hư mất một người yếu đuối, 
một người anh em mà Đức Ki-tô đã chịu chết để 
cứu chuộc!12 Như vậy, phạm đến anh em và làm 
thương tổn lương tâm yếu đuối của họ là phạm 
đến Đức Ki-tô!13



Công Khanh SB67

Những sản vật từ Tân Thế giới tạo nên một số 
truyền thống cho Cựu Thế giới. Gà tây trở 

thành trung tâm của các buổi tiệc tùng. Hai thành 
phần đặc trưng của buổi tối truyền thống ở Anh 
là gà tây và khoai tây – cả hai đều có nguồn gốc từ 
Tân Thế giới.

Thế nhưng thời hoàng kim của gà tây đã quá 
vãng. Ngày nay gà tây (turkey) chẳng hiểu sao đã 
trở thành một từ chỉ sự nhạt nhẽo. Trong khi đó, 
cũng như khoai tây, cách đây vài thế kỷ, gà tây là 
một loại thực phẩm vô cùng hương xa (exotic), 
thấm đẫm hương vị của thổ dân châu Mỹ xa xôi.

Cho đến thế kỷ XVI, khi những kẻ xâm lược Tây 
Ban Nha lần đầu tiên xâm nhập Mexico, đã mở 

Gà tây và Dòng Tên
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rộng tầm mắt, vì chưa người châu Âu nào nhìn 
thấy gà tây – một loài chim có bộ lông lộng lẫy với 
tính khí điềm đạm và thân hình căng đầy của nó 
làm người ta liên tưởng đến đôi má bầu bĩnh của 
quý bà lão non được bơm steroid. Giờ đây, gà tây 
trở thành một bộ phận bị sự dể duôi của các tủ 
đông trong siêu thị. Để thịt chúng trong tủ đông 

chỉ rách việc, vì chẳng mấy ai quan hoài.
Năm 1520, ngay sau khi quân xâm lược bắt đầu 

chinh phục đế chế Aztec, hai con gà tây được gởi 
qua Đại Tây dương cho Lorenzo Pucci, một Hồng 
y ở Rô-ma. Cùng thời gian đó, một số con gà 

Một số chuyên gia đã xác định được mười ba âm thanh cơ bản do gà tây 
tạo ra. Joe Hutto tuyên bố đã thành thạo năm mươi âm thanh. Bức tranh 

“Mùa hè Ấn Độ” của Phòng trưng bày Walton Ford / Paul Kasmin, N.Y.
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‘phốp pháp’ này cũng được nuôi ở Tây Ban Nha. 
Và, chính ở Tây Ban Nha và Ý bấy giờ bị ràng buộc 
bởi chế độ quân chủ Hapsburg trị vì, loài ‘quái 
kê’ của Thế giới mới này lần đầu tiên nhận được 
sự ưu ái. Không rõ con gà tây đến Anh Quốc lần 
đầu tiên vào lúc nào, nhưng có lẽ là giữa những 
năm 1530. Năm 1550, William Strickland, người 
đi thuyền đến châu Mỹ cùng với nhà thám hiểm 
người Venice Sebastian Cabot, đã được ban tặng 
một huy hiệu mang hình con gà tây đầy tự hào, 
dường như để kỷ niệm vai trò của ông trong việc 
giới thiệu con turkey đến những bờ biển này, 
nhưng chứng của sự kiện không đủ chắc chắn.

Bao nhiêu là chữ nghĩa trong các lý thuyết phức 
tạp giải thích về nguyên cớ nào gà tây tiếng Anh 
lại là turkey – một chủ đề rối rắm không giúp dật 
gì qua các loài chim ăn được khác, trong đó có gà 
cồ guinea từng được mô tả là ‘gà cồ turkey’. Cho 
đến nay, lời giải thích khả dĩ nhất là ‘Turkey’ hay 
‘Turkish’ được dùng làm cách viết tắt của sự hấp 
dẫn ngoại lai – bắp từ châu Mỹ đôi khi cũng gọ là 
bắp Turkish – giống như tính từ ‘French’ thường 
được người Anh áp dụng cho bất kỳ thứ gì có mùi 
thơm hoặc có tính nhục dục. Sự nhầm lẫn đó ngày 
càng phổ biến. Samuel Johnson trong cuốn từ 
điển ấn bản năm 1755 của ông, đã xếp turkey là 

gà tây và dòng tên
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“loại gà to con được chăn nuôi có gốc gác từ Thổ 
Nhĩ Kỳ (Turkey)”. Trong ấn bản năm 1785, ông 
đã cập nhật mục từ này để nói rằng nó “được cho 
là” có gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ - một cách nói có thể 
đúng mà cũng có thể không đúng, bảo hiểm rủi ro 
cho uy tín người viết.

Được ngưỡng mộ vì sự to tê và khí chất hương 
xa, gà tây trở thành tâm điểm cho những bữa tiệc 
sang trọng, ở đó nó được xem như một sự thay thế 
tót vời cho loài công một thời phổ biến. Người 
Việt từng ca ngợi thịt công qua thành ngữ “nem 
công chả phượng” đi với “ông ăn chả bà ăn nem”. 
Rủi thay nếu bà ăn nem công là có thực, còn ông 
ăn chả phượng là trớt quớt. Vì phượng làm gì có 
thực! Mà, theo nhà văn Tây Ban Nha Gonzalo 
Fernández de Oviedo y Valdés, thịt gà tây “ngon 
hơn và mềm hơn vô song so với thịt của những 
con công ở Tây Ban Nha”. Đầu bếp Bartolomeo 
Scappi của Đức Giáo hoàng Pius V đồng ý, tuyên 
bố thịt gà tây “trắng hơn và mềm hơn nhiều so 
với thịt công thông thường”. Đề nghị hấp dẫn 
điển hình của ông (Pius là một giáo hoàng được 
ăn uống thỏa thuê) là chần con gà tây trong nước, 
tẩm mỡ heo, nhồi đinh hương và sau đó nướng 
chầm chậm.

Tuy nhiên có một lúc như bội dụng gà tây. 



•  169  

Năm 1541, Tổng giám mục Canterbury Thomas 
Cranmer đã ban hành một lệnh cấm nhằm kiềm 
chế thói háu ăn gà tây của các giáo hội Anh. Tổng 
giám mục Crammer  tự giới hạn bữa ăn được phép 
của ông và của các tổng giám mục khác gồm chỉ 
sáu món thịt ít ỏi và bốn món ngọt. Gà tây được 
đưa vào một điều khoản giới hạn số lượng “cá 
lớn hoặc gà” có thể được ăn: “Chỉ nên có một thứ 
trong một món ăn, như sấu, ngỗng trời, gà tây, cá 
tuyết chấm đen, cá chó, cá y sư.” Bất kỳ thành viên 

gà tây và dòng tên
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giáo hội nào muốn ăn bữa tối gồm một một cặp gà 
tây kèm một ngỗng trời chỉ cần xem lại thắt lưng 
của mình.

Một thuyết giải khác từ cuốn Alexandre 
Dumas’Dictionary of Cuisine ấn bản 2005 ở mục từ 
Turkey, ngược hẳn với thuyết giải ở trên: 

Trong nấu nướng cũng như trong cuộc sống, gà 
tây được chia thành gà tom và gà hen. Con gà mái 
luôn nhỏ hơn và thịt ngon hơn con tom. Người Hy 
Lạp biết đến gà tây, họ gọi chúng là Meleagris vì 
Meleager đã mang chúng đến Hy Lạp vào năm 
thế giới 3559. Một số học giả đã thách thức thực 
tế này, cho rằng đây là gà guinea. Nhưng Pliny 
(XXXVII, 2) mô tả một con gà tây theo cốt cách 
không thể nhầm lẫn. Sophocles, qua một trong 
những bi kịch bị thất lạc của ông, đã giới thiệu 
một dàn đồng ca của gà tây để thương tiếc cái chết 
của Meleager.

Người La Mã đánh giá cao gà tây và nuôi chúng 
trong trang trại của họ. Làm thế nào chúng biến 
mất ở xứ này: Dịch bệnh nào đã đưa chúng đi? 
Lịch sử không cho chúng ta biết. Nhưng cuối 
cùng chúng trở nên hiếm đến mức được nhốt 
trong lồng như vẹt bây giờ.

Năm 1432, những con tàu của Jacques Cœur 
(người khởi đầu là một trong những nhà môi giới 
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lớn nhất thế giới và cuối cùng trở thành bộ trưởng 
tài chính và chỉ huy pháo binh cho Vua Charles 
Đệ Thất) đã mang về những con gà tây đầu tiên từ 
Ấn Độ. Do đó, rõ ràng là, trái với niềm tin thông 
tục, chúng ta không mắc nợ gà tây đối với các tu sĩ 
Dòng Tên, vì dòng này không được thành lập bởi 
Ignatius of Loyola cho đến năm 1534, và không 
được chấp thuận bởi Giáo hoàng Paul Đệ Tam cho 
đến năm 1540.

Do sự tin tưởng chung rằng những người theo 
Loyola đã mang gà tây từ Mỹ về, một số nhà thông 
thái rẻ tiền đã có thói quen gọi gà tây là những ‘tu 
sĩ Dòng Tên’ (Jesuits). Gà tây có quyền bất bình 
với cách gọi tên này giống như các tu sĩ Dòng Tên 
nếu chúng được gọi là gà tây.

Vì vậy, ý kiến   của chúng tôi không phải là ý 
kiến   của đa số học giả, những người nói rằng gà 
tây đến từ Mỹ. Được phát hiện bởi đội tàu của  
Christopher Columbus vào năm 1492, năm 1432, 
Mỹ (America) không thể cung cấp lương thảo cho 
các tàu của Jacques Cœur, mặc dù phương châm 
của ông là: “Đối với trái tim dũng cảm, không gì là 
không thể.” Tên của nó [trong tiếng Pháp], poule 
d’Inde, từ đó phái sinh ra từ dindon, dường như chỉ 
ra một nguồn gốc từ Ấn Độ một cách tự nhiên hơn 
là từ Mỹ, mặc dù ngày đó người ta có thói quen gọi 
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Châu Mỹ là Tây Ấn Độ.
Ngày nay, gà tây được tìm thấy hoang dã ở Mỹ, 

đặc biệt là ở Illinois. Brillat-Savarin, trong cuốn 
Sinh lý học về vị giác của ông, mô tả một cuộc đi săn 
trong quá trình thợ săn giết một con gà tây. Một 
thợ săn người Canada đã đảm bảo với tôi rằng anh 
ta đã giết một trong những con chim nặng gần 25 
kg này.

Mặc dù thịt của gà tây là tuyệt vời (đặc biệt là 
lạnh), ngon ngọt và thích hơn thịt gà, nhưng có 
những người sành ăn không ăn phần nào ngoại 
trừ sot-l’y-laisse - từ nguyên: kẻ ngốc mới bỏ 
phần thịt này lại. (Ấn bản cuối cùng của Grand 
Robert vẫn chỉ ra: “Miếng thịt rất mịn, ở mỗi bên 
của thân gia cầm, phía trên phần mông.”)

Phần thịt sot-l'y-laisse.
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Một ngày nọ, Grimod de la Reynière, trong 
một chuyến công tác, đã gặp phải tối trời hoặc 
thời tiết xấu, hoặc một số trở ngại đại khái không 
thể vượt qua đến nỗi có thể buộc một kẻ sành ăn 
dừng lại ở một quán trọ làng, và yêu cầu chủ nhà 
cho ông ta ăn tối.

Người chủ quán thú nhận với sự xấu hổ và tiếc 
nuối vì thùng rượu của ông ấy đã cạn sạch.

Đôi mắt của kẻ sành ăn lừng lẫy bị thu hút bởi 
ngọn lửa lớn chiếu qua cánh cửa kính dẫn vào nhà 
bếp. Ở đó, ông ta thấy bảy con gà tây được xỏ qua 
xiên và đang quay trên bếp.

“Còn dám nói ông không có gì cho tôi ăn!” 
Grimod de la Reynière đã thốt lên, “khi tôi nhìn 
thấy bảy con gà tây tuyệt hảo, sắp chín tới để ăn, 
trên que xiên của ông!”

“Đúng là như vậy,” chủ quán nói, “nhưng chúng 
đã được đặt hàng trước bởi một quý ông người 
Paris đến trước ngài.”

“Quý nhân này chỉ có một mình?”
“Một mình.”
“Vậy thì ông ta phải là một người khổng lồ.”
“Không, thưa ngài. Ông ấy khó mà cao hơn ngài.”
“Ồ! Ồ! Hãy cho tôi biết số phòng của người này. 

Tôi sẽ xem liệu ông ta có cho tôi ăn một trong bảy 
con gà tây của ông ta hay không.”

gà tây và dòng tên
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Ông khách gọi đem đèn lại và được dẫn đến 
buồng của vị khách du lịch, nơi ông ta thấy người 
ấy đang ngồi trước một đống lửa trên một chiếc 
bàn đã được đốt sẵn, mài hết con dao khắc này 
đến con dao khắc khác.

“Chúa ơi!” Grimod de la Reynière thốt lên, “Ba 
không bị lầm chớ! Con trai của ba đó hả?”

“Vâng, thưa cha,” người thanh niên nói, chào 
ông một cách kính trọng. 

“Con là kẻ có bảy con gà tây được nướng cho 
bữa tối phải không?” 

“Thưa cha,” người thanh niên dễ chịu này nói, 
“Con có thể hiểu rằng ba bị đau khổ khi thấy con 
có khẩu vị thô tục đến mức chẳng phù hợp với 
những con gà cá biệt đó. Nhưng con không có lựa 
chọn nào khác. Không còn gì khác ở nơi này.”

“Chúa ơi! Ba không trách con vì đã ăn gà tây 
thay vì gà mái tơ hay gà lôi. Khi đi du lịch, người ta 
có gì ăn đó. Nhưng ba trách móc con vì có tới bảy 
con gà tây nướng cho một mình con.”

“Thưa ba, con đã luôn nghe ba nói với bạn bè 
của ba rằng gà tây không có gì ăn được mà không 
có nấm cục (truflle) ngoại trừ sot-l’y-laisse. Con 
đã đặt quay bảy con gà tây để có mười bốn sot-
l’y-laisse.

“Cha chả,” người cha trả lời, buộc phải thừa 
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nhận sự thông minh của chàng trai trẻ, “ba thấy 
như thế có vẻ hơi tiêu xài hoang phí đối với một 
cậu bé mười tám tuổi, nhưng ba không thể nói 
điều đó là vô lý.”

Màu đỏ kích thích sự tức giận của gà tây cũng 
giống như màu tối kỵ của bò đực. Từng có một 
chú nhỏ Sao Biển mặc quần đùi đỏ nhồi bóng rổ 
bị một con bò húc vào bụng, nằm thẳng cẳng. Lúc 
đó cha Tạc ẵm chú vào nhà bịnh gặp cha Nédélec. 
Ngài y sĩ chiến trường một thời mới đem ra chai 
thuốc Telmin (trị sán lãi) ra. Có mặt ở đó, tôi mới 
giải thích: “Il a reçu un coup de tête d’un bœuf 
sur son ventre.” (Lúc đó tìm không ra từ sừng). 
Nédélec lắc đầu, ngài nói đại khái, chỉ cần nằm 
nghỉ một chút là hết.

Gà tây bay vào bất cứ ai mặc màu đỏ và tấn công 
người đó bằng mỏ của nó. Đây là nguyên nhân gây 
ra tai nạn cho Boileau nổi tiếng.

Boileau, khi còn con nít, đang chơi trong sân 
nhà tình cờ có một con gà tây trong số những con 
gia cầm khác. Đột nhiên đứa trẻ ngã xuống, chiếc 
quần của nó xộc xệch, và con gà tây nhìn thấy màu 
sắc đáng ghét, bay về phía cậu bé và với chiếc mỏ 
của nó khiến Nicolas tội nghiệp bị thương đến 
nỗi, vĩnh viễn không thể trở thành một nhà thơ 
huê tình, thay vào đó, ông trở thành một kẻ châm 
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biếm và đay nghiến những người phụ nữ. Nhà thơ 
đã bị suốt đời khó ở. Không còn nghi ngờ gì nữa, 
chính điều này đã bắt nguồn từ sự ác cảm mà ông 
dành cho các tu sĩ Dòng Tên, do chia sẻ niềm tin 
phổ biến rằng các thầy ấy đã đưa gà jesuit từ bên 
Mỹ vào Pháp.

1/4 tỷ phao câu gà tây đi đâu?

Khi được hỏi món gì mà nhà chăn nuôi quan 
tâm mà người tiêu dùng không để ý, một nhà 

sản xuất trả lời: “Beaks and butts.” (xỏ và phao 
câu) Đó là cách nói tắt của ông về các bộ phận 
động vật mà người tiêu dùng - đặc biệt là ở các 
quốc gia giàu có – không ăn bao giờ.

Vào ngày Lễ Tạ ơn, gà tây sẽ tô điểm cho gần 90% 
bàn ăn tối của Mỹ. Nhưng một bộ phận của con gà 
không bao giờ có trong chiếc túi đựng nguyên con 
gà: phao câu. Số phận của miếng thịt béo “quắn 
lưỡi” cho người ta thấy cơ chế hoạt động kỳ lạ bên 
trong của hệ thống lương thực toàn cầu. Có nơi 
chỉ ăn một bộ phận thịt mà toàn cầu ít hảo hơn. 
Nhu cầu như vậy trong một số trường hợp thành 
công đến mức dần dà trở thành món ăn dân tộc. 

Sản lượng gà tây thương mại của Hoa Kỳ đã 
tăng từ 7,25 triệu ký vào tháng 1 năm 1960 lên 227 
triệu ký vào tháng 1 năm 2017. Tổng sản lượng 
năm này dự kiến   là 245 triệu con.
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Điều đó bao gồm một phần tư tỷ phao câu gà 
tây, còn được gọi là ‘mũi giáo trưởng’, ‘mũi giáo 
hoàng, hoặc ‘mũi Thổ vương’. Phao câu là bộ phận 
mọc lông phao câu xòe của gà tây. Nó chứa đầy 
dầu mà con gà dùng để tự rỉa lông, vì vậy khoảng 
75% lượng ca-lo của nó là từ chất béo.

Không ai rõ tại sao gà tây không có phao câu đến 
các tiệm thực phẩm của Mỹ. Dân trong ngành gợi 
ý rằng đó chỉ là một quyết định kinh tế. Gà tây là 
một món lạ đối với hầu hết người tiêu dùng trước 

Phao câu gà tây người Mỹ không ăn, người Samoa ăn tới tới. Hình: T.L.
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Thế chiến thứ hai, vì vậy rất ít người thích thú với 
cái phao câu, mặc dù những người tò mò có thể tìm 
thấy công thức nấu phao câu trực tuyến. Những 
con gà tây đã trở nên lớn hơn, trung bình khoảng 
13,5 kg ngày nay so với 6 kg vào những năm 1930. 
Chúng được lai tạo để tăng kích cỡ ức do người Mỹ 
thích thịt trắng thay vì thịt xám ở đùi (như người 
Việt). Một giống ức to được đánh giá cao là Bronze 
Mae West. Vậy mà cái phao câu vẫn còn.

Hảo xực ở Samoa
Thay vì để phao câu gà tây bị lãng phí, ngành 

chăn nuôi gia cầm đã nhìn thấy một cơ hội kinh 
doanh. Mục tiêu: Các cộng đồng trên đảo Thái 
Bình Dương, nơi khan hiếm protein động vật. Vào 
những năm 1950, các công ty gia cầm Hoa Kỳ bắt 
đầu bán phao câu gà tây, cùng với lưng gà, vào các 
thị trường ở Samoa. Với chiến lược này, ngành 

American Samoa là một lãnh thổ của Mỹ bao gồm bảy hòn đảo ở Nam 
Thái Bình Dương. Hình: T.L.
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công nghiệp gà tây đã biến đồ bỏ thành đồ lấy, 
thành vàng.

Tính đến năm 2007, trung bình người Samoa 
tiêu thụ hơn 20 kg phao câu gà tây mỗi năm - một 
loại thực phẩm chưa được biết đến ở đó chưa đầy 
một thế kỷ trước đó. Gần gấp ba lần mức tiêu thụ 
gà tây bình quân đầu người hàng năm của người 
Mỹ. Nhiều người Samoa cho biết món này một 
thời là quốc thực của hòn đảo quốc. Khi được yêu 
cầu hãy nói về các món ăn phổ biến của người 
Samoa, nhiều người đã đề cập đến món phao 
câu gà tây – thường được rửa sạch bằng một ly 
Budweiser lạnh.

American Samoa là một lãnh thổ của Mỹ bao 
gồm bảy hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương.

Làm thế nào mà phao câu gà tây nhập khẩu lại 
trở thành món khoái khẩu của tầng lớp lao động 
Samoa? Đây là một bài học cho các nhà giáo dục 
sức khỏe: Mùi vị của các loại thực phẩm mang 
tính biểu tượng không thể tách rời khỏi môi 
trường mà chúng được ăn. Bầu không khí càng vui 
vẻ, mọi người càng có nhiều khả năng có mối liên 
hệ tích cực với thực phẩm.

Các công ty thực phẩm đã biết điều này trong 
nhiều thế hệ. Đó là lý do tại sao Coca-Cola đã có 
mặt khắp nơi trong các công viên bóng chày trong 
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hơn một thế kỷ, và tại sao nhiều McDonald’s có 
PlayPchain. Nó cũng giải thích sự gắn bó của 
chúng ta với gà tây và các tác phẩm kinh điển khác 
tại Lễ Tạ ơn. Những ngày nghỉ có thể căng thẳng, 
nhưng cũng rất vui.

Như Julia, một người Samoa 20 tuổi, giải thích 
với tôi, “Bạn phải hiểu rằng chúng tôi ăn phao câu 
gà tây ở nhà với gia đình. Đó là món ăn mang tính 
xã hội, không phải thứ bạn sẽ ăn khi ở một mình.”

Phao câu gà tây cũng xuất hiện trong các cuộc 
thảo luận về dịch bệnh bao trùm các hòn đảo này. 
Samoa thuộc Mỹ có tỷ lệ béo phì là 75%. Các quan 
chức Samoa lo ngại đến mức họ đã cấm nhập khẩu 
phao câu gà tây vào năm 2007.

Nhưng việc yêu cầu người Samoa từ bỏ món 
ăn được yêu thích này đã bỏ qua những gắn bó xã 
hội sâu sắc của món ăn. Hơn nữa, theo các quy 
định của Tổ chức Thương mại Thế giới, các quốc 
gia và vùng lãnh thổ nói chung không thể đơn 
phương cấm nhập khẩu hàng hóa trừ khi có lý do 
sức khỏe cộng đồng được chứng minh để làm như 
vậy. Samoa đã buộc phải dỡ bỏ lệnh cấm vào năm 
2013 như một điều kiện để gia nhập WTO, bất 
chấp những lo lắng về sức khỏe của họ.

Theo theconversation.com
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16.5.1984 - 16.5.2022.
Vậy là được 38 năm rồi! Còn 2 năm nữa là 

được "vào đất Hứa" thôi. Nhưng mà hổng biết lúc 
đó có Joshua thay cho Moshé không nữa?

Nàng thơ của anh 
Lê Hồng Bảo SB72

Em về làm vợ của anh
Đôi ta chỉ có mái tranh làm nhà
Không vàng bạc, chẳng lụa là
Đôi bàn tay trắng là quà Chúa ban
Xoay dọc rồi lại xoay ngang
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Rán đo cho hết lầm than kiếp người
Lang thang xuống bể lên đồi
Theo anh – em gánh một trời bão giông
Sáng mưa, trưa nắng phập phồng
Tiếng rao khản giọng – tiếng lòng nôn nao
Mỏi mòn bước thấp bước cao
Thăng trầm, vinh nhục bước nào cũng qua
Nuôi con nước mắt nhạt nhòa
Bát cơm, bầu sữa chan hòa máu xương
Cho con đẹp mộng thiên đường
Lớn lên bên chén yêu thương tràn đầy
Anh luôn là kẻ bất tài
Chưa cho em được một ngày vinh hoa
Mặc ai rạng rỡ kiêu sa
Em luôn giản dị như là… ngày xưa!
Ơn Trời đã thấm đủ chưa?
Bên anh luôn có nàng thơ mặn nồng
Sớm trưa xe một chữ Đồng
Nhẩn nha tết sợi tơ hồng hôm nao…
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người. Theo anh lang thang xuo� ng be� lên

đo� i Theo anh em gánh một trời bão giông Sáng
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giọng tie�ng lòng nôn nao Thăng tra�m vinh nhục đe�u
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va�n như là ngày xưa.

&

#

&

#

&

# 3
3

&

#
3

3

&

#
3

3 

%

&

#
3

w œ
Œ Œ

œ œ ™ œ

j

œ œ ™

œ œ

˙ œ

j
‰ œ œ ™

œ

J

œ
œ ™

œ

œ
˙ œ

J

‰
œ

˙ œ œ
œ ˙ œ œ œ

˙ œ
œ œ ˙ œ

j ‰
œ

˙
œ

œ
œ

˙ œ œ
œ

˙

œ

œ œ ˙ œ

j
‰
œ

˙
œ

œ
œ

w œ
Œ Ó



Nguyễn Đình Nghi SB67

Xế qua bà nội thằng Tâm từ ngoài vườn chuối 
vào hỏi ông nó:

- Sao không cho chim con uống nước?
Sực nhớ 2 con hoành hoạch con còn nhốt lồng 

treo cây mít, ông thằng Tâm vội hỏi:
- Còn sống không?
- Thấy em chặt chuối, hai con chim vùng vẫy 

quá chừng!
- Được rồi, tí nữa trời mát anh thả chúng bay 

theo mẹ...
Tội nghiệp 2 con hoành hoạch con! Hôm tuần 

trước bà thằng Tâm đi ruộng nhờ ông nó chặt 
giùm buồng chuối chín bói. Cây chuối đứng gần 
mái tôn kề cây mít có tổ ong ruồi mà mỗi lần thăm 

Hai con chim non
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tổ ong là ông nó nghe hoành hoạch mẹ bay kè 
theo cảnh giác. Đoán có tổ hoành hoạch gần đó, 
nhưng ông nó cứ nhè đọt mít tìm chả thấy. Bữa 
chặt buồng chuối sáp chín bói, ông nó phát hiện 
tổ hoành hoạch được lót giữa nải chuối rất kín. 
Trong tổ có 2 con chim non đã đủ lông đủ cánh, 
nhưng còn yếu ớt chưa thể chuyền theo chim bố 
mẹ được. Nghĩ mẹ chúng tính sai 1 bước khi lót tổ 
buồng chuối đã già, ông thằng Tâm bèn bắt 2 con 
non để mẹ chúng nuôi tạm ít ngày, đợi cứng cáp 
hẳn hay. Thế nhưng mấy bữa nay bận hội ngộ, ông 
thằng Tâm quên béng 2 con chim con còn nhốt 
lồng. Bỗng xế qua nghe bà nó hỏi, cứ ngỡ chim 
con đã chết khô do trời nóng mà ông nó quên cho 
uống nước. Thế nhưng, tạ ơn trời, 2 con non vẫn 
còn sống có lẽ nhờ mẹ chúng mớm nước bọt nuôi 
trong những ngày qua. Quả là quá tội nghiệp cho 
cả mẹ lẫn con non của con chim hoành hoạch ở 
vườn nhà ông thằng Tâm...

Dạo này đầy ắp tiếng chim. Đêm đêm cứ khoảng 
7 giờ tối là nội thằng Tâm nghe tiếng cuốc lẻ bạn 
kêu “quốc quốc” rất thảm! Canh trưa nắng nóng 
nghe tiếng cu ngói gọi bạn “cúc cù ru cu cu cu” cũng 
chẳng vui gì hơn! Ngoài 2 tiếng “hoách hoách» 
rời rạc của hoành hoạch con, còn có tiếng chíu 
chít của bầy manh manh con bên vườn huỳnh đàn 
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họa lại rộn rã. Lũ nhí manh manh lớn ngày một, 
vì càng ngày ông nó nghe càng to và càng ồn ào. 
Mỗi lứa đẻ của hoành hoạch chỉ 2 con theo đúng 
kế hoạch. Ngược lại, tuy nhỏ con, manh manh đẻ 
1 lứa tới những bốn đứa. Bởi vậy có câu đùa “Nhỏ 
con ngon độ” là thế. Đang nghĩ ngợi lung tung, 
ông thằng Tâm chợt thấy 2 vợ chồng chim sâu 
nhảy nhót trên cây chanh già tìm mồi. Thấy nội 
nó ngắm, 2 con chim sâu vội bay sang vườn huỳnh 
đàn. Vườn huỳnh đàn đang mùa này thay lá rất là 
mát mẻ. Bên ấy quá lý tưởng cho những cặp chim 
trưởng thành đi hưởng tuần trăng mật: yên tĩnh, 
kín đáo, mát mẻ...l ại lắm mồi. Đối với lũ sẻ nhà 
nội thằng Tâm thì khỏi nói. Chúng đã sẵn cơm 
thừa của 3 con chó và nước tắm sân nên suốt ngày 
cứ ra rả mà chả lo gì cả...

hai con chim non
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Chiều qua thấy ông thằng Tâm đến bên lồng, 2 
con chim non vùng vẫy khiến mẹ chúng sà xuống 
kêu la ỏm tỏi. Vợ chồng hoành hoạch mẹ làm như 
ông thằng Tâm sắp thịt con chúng không bằng. 
Sau khi ghi lại tấm hình, ông nó mở cửa lồng bắt 
từng con phóng thích kẻo mẹ chúng đau lòng! Vậy 
mà ra khỏi, 2 con non vẫn còn nấn ná nhìn lại ông 
thằng Tâm một đỗi lâu rồi mới bay theo mẹ. Có 
lẽ chúng chưa quen với bầu trời bao la, hay là đợi 
bố mẹ tới dìu bay đi. Nghĩ đến cái vui đoàn tụ mẹ 
con, ông thằng Tâm bèn lén nhìn theo lần cuối 
để tiễn 2 con chim non chập chững bay theo bố 
mẹ. Chim anh được mẹ dìu bay sang vườn huỳnh 
đàn an toàn. Còn đứa em yếu ớt hơn, vừa bay 
được năm bước đã vội sà cánh đậu trên tàu chuối 
khô suýt rơi xuống đất. Cún Mixu tò mò chạy 
đến bên dưới ngước mõm ngó hoành họach con 
đang “hoách hoách» cầu cứu. Sợ cún con chơi dại 
trổ tài lập công, ông thằng Tâm vội vàng dụ chó 
Mixu vào nhà cho cục xương đấm mõm nó để cho 
mẹ con hoành hoạch tự dìu nhau đi...

Chuyện chỉ bấy nhiêu nhưng sao cứ luẩn quẩn 
trong đầu nội thằng Tâm. Cũng may đêm nay 
thời tiết ổn định không làm hại đến mạng sống 
2 con chim non, ông thằng Tâm bèn ghi lại đặng 
quý anh em tạm giải trí... 



Nguyễn Đình Nghi SB67

Chiều qua sau khi sửa xong ổ cắm điện, Ct thấy 
mới 4 giờ rưỡi bèn nẩy ý đi Thành mua “nắp 

chụp” vòi bơm xe đạp. Cái nắp cũ bơm hơi vào 
một, nhưng thoát hai, lại mệt muốn chết! Thành 
ra mỗi lần bơm phải tốn 2 người, một bơm một 
vịn, thế mà bánh xe vẫn non hơi chả ưng ý.

Chưa đi Thành mà bà xã đã dặn về sớm đặng 
giữ nhà cho bả đi tắm biển. Ct vội một mạch cỡi 
ngựa sắt đến Thành, dưới cửa Đông, chỗ anh thợ 
sửa xe thường mua phụ tùng xe đạp chỉ. Cũng 
tưởng đường ban chiều vắng người, không ngờ ở 
đâu đổ ra đường toàn người đi xe máy. Chẳng biết 
đi hay về mà người nào người nấy tất bật giành 
giật từng giây cuối ngày. Ct cũng vậy, cứ chu chu 

Cái ống bơm xe đạp
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chắm chắm đạp thẳng đến cửa Đông Thành Diên 
Khánh đặng tranh thủ mua cho được nắp chụp 
vòi bơm xe đạp, mắc rẻ mặc kệ. Thế nhưng đến 
nơi chả thấy tiệm bán đồ phụ tùng xe đạp đâu cả, 
Ct bèn hỏi thăm anh bán giày dép, mắt kính bên 
vỉa hè dưới cửa Đông mà anh ta tưởng vớ được 
mánh đang lúc sắp dọn hàng về:

“Anh ơi, cho hỏi thăm tiệm bán phụ tùng xe...”. 
Chưa dứt câu, Ct chợt nhận ra anh ta có nét quen 
quen, tuy có già và đen, bèn Ct tiếp:

“Ủa, có phải SB...?”. Vừa hỏi Ct vừa chỉ vào 
người anh ta ra chiều thân thiện.

“Dạ em là SB 74...”. Chợt anh ta “thắng” lại, có 
lẽ ngượng với nghề bán hàng rong. Biết ý, Ct vội 
lái câu chuyện:

“Bây giờ anh em ai cũng già hết trơn!” Chợt 
nhớ bà xã dặn về sớm, Ct vào đề ngay:

“Anh biết chỗ nào bán ống bơm xe đạp không?” 
Anh ta sốt sắng:

“Anh xuống gần đến ngã tư, bên trái có tiệm 
bán đồ phụ tùng xe đạp. Sao không nhờ con đi 
mua mà anh phải...”

“Tụi nó đi làm hết trơn”. Đoạn vội cáo lỗi, Ct 
tiếp: “Thông cảm, bữa nào gặp nói chuyện. Mình 
còn lo về giữ nhà cho bà xã đi tắm biển kẻo tối. 
Chào nghen!”
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Cứ thế, Ct dắt ngược ngựa sắt mà 2 mắt dán 
chặt bên trái đường tìm cửa hàng bán phụ tùng 
xe đạp. Đây rồi, 1 tiệm nhỏ, hẹp, bị kẹp giữa cửa 
hàng bán vàng bạc, đá quý... kề bên cửa tiệm bán 
thuốc tây to lớn. Tuy nhỏ, nhưng khách ra vô tiệm 
bán phụ tùng xe đạp tấp nập đến nỗi Ct phải dựng 
ngựa sắt xa lề. Hên sao ống bơm treo đầy ngoài 
cửa hàng khỏi tốn công tìm kiếm. Ct đang săm soi 
1 cái nắp chụp loại mới bỗng có một thằng bé sửa 
xe trông có vẻ lem luốc, nhưng thật thà hỏi:

“Bác mua gì?”
“Có bán lẻ cái này không?”. Ct chỉ tay vào nắp 

chụp vòi bơm xe đạp loại mới với chỉ một đầu ra 
cho van xe Honda. Và tiếp: “Loại 2 van lỗi thời rồi. 
Bây giờ đâu ai xài van xe đạp nữa”.

“Dạ chờ con hỏi chủ”. Nó vào trong hồi lâu vì 
khách còn nhiều phải chen. May quá có bán lẻ, nó 
bảo, giá 8 ngàn (8.000 Đ). Tưởng nghe nhầm, vì 
hôm trước thằng con mua loại 2 van (vừa dùng 
cho xe đạp vừa Honda) 3 chục nghìn, bèn Ct hỏi 
lại cho chắc:

“Bao nhiêu?”
“Dạ tám ngàn”.
Ct vội móc túi đưa tiền lẻ 1, 2, 4, 5, 7... và 1 nghìn 

nữa là đủ 8 giao cho thằng nhỏ như sợ nó đổi ý. Bỏ 
nắp chụp vào túi, Ct vội vàng cỡi ngựa sắt về vì đã 

cái ống bơm xe đạp



192 • tâm tư sao biển 2022

trễ. Đến nhà đã thấy bà xã ngồi sẵn xe máy với cái 
phao tắm biển ôm tay, vui vẻ bảo: “Giữ nhà nhé”. 
Ct thở phào tưởng thế nào cũng bị quở do về trễ. 
Thế là vội thay ngay nắp chụp vòi ống bơm xe đạp 
bơm liền liền ngựa sắt, xe đi ruộng của bà xã, và 1 
chiếc mini bỏ nằm không, 3 chiếc chiếc nào cũng 
đang “đói” hơi. Ct nghĩ chỉ có 8 nghìn bạc so bơm 
mướn thì được 4 lần. Đôi khi đợi thằng Bờm bơm 
được ngựa sắt bắt mỏi mắt, vì nó còn phụ vợ bán 
cháo lòng lâu lắc...

Đang bơm chợt nhớ bữa trước đến Hc 67 chơi, 
thấy ngựa sắt Ct non hơi, tội nghiệp! Hc xách ống 
bơm xe đạp loại thụt 1 tay như con đội bơm cho no 
cứng. Chuyện nhỏ nhưng tình to làm Ct cứ nhớ 
hoài. Dù bao năm xa cách mỗi người mỗi nơi, nhưng 
“hơi hám SB” vẫn còn, đặc biệt anh chàng SB 74...



Thế Hy SB71
“Bắc thang lên hỏi ông Trời
Đem tiền cho gái có đòi được không?”...

Hình như câu này tôi đã học từ những ngày 
còn đi tu… không biết từ thầy Trần Ngọc 

Hoa hay từ các đàn anh.
Tuy nhiên, không báo giờ nghĩ bốn mươi, năm 

mươi năm sau, mình lại trở thành một người đi tư 
vấn chuyện gia đình ở xứ lạ. Cái xứ mà ngày nào 
cũng xảy ra chuyện dính tới nước ta.

Mới đây tôi nhận một cú điện thoại từ một em 
gái đi lao động, cho biết thằng người yêu Nhật mà 
nó chia tay gởi tin nhắn đòi lại quà; tiền đi chơi, 
tiền mua vé xe điện ra sân bay để về VN, tiền quà 
v.v. tổng cộng chừng 1.000 USD. Em nó hỏi tôi 

 Bồ bổn xứ (Phù Tang)
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phải làm sao vì thằng đó dọa không trả lại nó là nó 
ra báo cảnh sát là bị lừa!

Sẵn có câu chuyện dưới đây…
Mạng ta đang lùng bùng câu chuyện cái tên 

Nhật tán tỉnh con bé thực tập sinh, dụ khị bằng 
đủ thứ quà và nhận cái kết đắng là em không chịu 
cưới và cũng không trả lại quà… khiến hắn điên 
tiết đưa ra tòa!

Khoảng 15 năm trước đây, khi tu nghiệp sinh nữ 
đến Nhật đã khá đông; và sau khi đi “thực tế” nhiều 
công ty, tôi thấy một hiện tượng, trai Nhật làm 
trong xưởng không lấy được vợ cũng khá nhiều.

Lúc đó tôi nói với thằng cha xếp: 
-Tao nói thật, nếu tao cố tình mở một cái câu 

lạc bộ giao lưu văn hóa để tạo điều kiện cho đàn 
ông Nhật lấy con gái Việt Nam biết chút ít tiếng 
Nhật thì tao sẽ làm giàu ngay. Này nhé, mấy cô bé 
làm việc 3 năm xong về VN, tao mở bên đó câu lạc 
bộ giao lưu văn hóa Việt-Nhật, xong tổ chức cho 
các anh Nhật ế vợ về VN tham gia câu lạc bộ, sẽ 
được các bé dẫn đi chơi, tìm hiểu… cặp nào ưng ý 
tiến tới luôn. Lấy thật chứ không lấy giả. Tất cả chi 
phí trọn gói từ vé máy bay, nhà hàng đến thủ tục 
bảo lãnh sẽ nằm trong vòng… X. triệu Yen. Các bé 
muốn đời sống mới ở Nhật sẽ không tốn một cắc 
bạc nào, ngược lại mấy anh Nhật cần vợ chỉ bỏ ra 
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chi phí làm đám cưới của Nhật nhưng diễn ra linh 
đình ở VN. Cứ tính thử xem, mỗi đám tao sẽ lời 
0,X triệu…

Nói với hắn cho vui vậy thôi chứ một con người 
“yêu nước”, yêu “dân tộc”, nhất là yêu phụ nữ Việt 
như tôi thì chẳng bao giờ làm chuyện như thế. Cứ 
tưởng tượng; cơm lành canh ngọt không sao, lỡ có 
chuyện gì nàng cuốn gói ra đi thì tôi sẽ lãnh đủ với 
rể Nhật; chưa hết, lỡ tên Nhật cà chớn khiến đời 
nàng không hạnh phúc thì lúc đó điện thoại tôi sẽ 
đầy tin nhắn về đêm: 

- Bắt đền anh đưa em sang đây… 
Sống cuộc đời sao lắm đắng cay!
Ấy vậy mà tên xếp Nhật hắn lẳng lặng đi đăng ký 

một cái công ty có tên là “Đờ Rim Mờ”, Dreamer, 
tức “Giấc mơ” đổi đời cho cả hai bên; tôi tá hỏa 
khi hắn đề nghị tôi làm phó giám đốc. Tôi nhất 
quyết... I… ya... da. Công ty chết trong trứng nước.

Thế nhưng tôi cũng làm phúc không công cho 
được cho mấy đám. Tất cả đều hạnh phúc đến bây 
giờ. Trong đó có chuyện tình “Đời phi công”.

Số là tôi đưa mấy chàng trai trẻ về một công ty 
hẻo lánh ở cố đô Nara. Công ty có một cô thư ký 
kiêm chỉ đạo đời sống cho các chàng. Nàng lúc đó 
32 và đám trai Việt Nam có cậu tên Huy (đúng ra 
là tên Hùng nhưng thay đổi tên để bảo vệ thông 

bồ bổn xứ (phù tang)
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tin cá nhân…) mới 22, đẹp trai, con nhà nghèo, học 
giỏi. (Phải giỏi thì sau này mới cưa đổ gái Nhật!).

Năm thứ 3, chợt nhiên thấy hắn xanh xao, vàng 
vọt. Hỏi sức khỏe có vấn đề gì không, anh đưa đi 
viện. Em bảo không sao. Cho đến lúc sắp kết thúc 
3 năm hợp đồng tôi mới biết nguyên nhân.

Cô chỉ đạo đời sống các em tu nghiệp sinh 
liên lạc tới tôi, nói là có chuyện muốn xin tư vấn 
cách riêng tư. Cô ấy thương chàng Huy (là cậu 
phi công H. chứ không phải người viết nhé), nghĩ 
tới chuyện lập gia đình, nhưng không biết thủ 
tục cưới xin với người Việt Nam và bảo lãnh sang 
Nhật có khó lắm không.

Nên nhớ thời điểm đó cách đây 15 năm nên 
những vụ thương nhau này cũng hiếm lắm. Nhất 
là khi người Nhật họ cũng có chút ngại ngùng khi 
nhận rể là người ngoại quốc mà điều kiện cuộc 
sống thấp hơn họ.

Thấy cô thật tình với cậu trai nên tôi tận tình 
chỉ cách. Khuyên nên về Việt Nam làm thủ tục kết 
hôn bên đó, rồi qua Nhật làm đơn bảo lãnh nộp 
cho Cục di trú; cô là người Nhật nên đơn bảo lãnh 
sẽ giải quyết nhanh chóng. 

Tò mò tôi hỏi thêm: 
- Ba má cô có bằng lòng không?
Cô cho biết ông bà không phản đối. Sẵn đó tôi 
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nói cô, nếu được nên đưa ông bà đi Việt Nam luôn 
để thông gia hai bên biết nhau, sẽ thông cảm hơn 
cho cuộc sống gia đình sau này.

Còn cậu trai cũng liên lạc đến tôi nhờ giúp đỡ 
thủ tục. Tôi táy máy hỏi: 

-Sao em chịu lấy cô ấy, lớn hơn 10 tuổi. Cậu 
thưa rằng:

-Dạ hy sinh đời cha củng cố đời con… anh ạ.
Rất tiếc, sau đó tôi rời công ty quản lý, mất liên 

lạc hai người. Cho tới hơn một năm sau, tôi giật 
mình khi nghe tiếng con gái gọi tên ngoài phi 
trường Kansai.

Quay lại, té ra cô ấy; bên cạnh là H. Cô giới 
thiệu 2 ông bà cụ gần đó: 

- Đây là bố mẹ tôi; tất cả mọi người mới đi Việt 
Nam dự tiệc cưới chính thức và để đón H. qua. 

Thấy cô rạng ngời hạnh phúc, tôi cũng vui lây 
và an ủi H. mặt ỉu xìu, chắc buồn vì đang tâm trạng 
“tôi xa Hà Nội...”

- Cố gắng cho cô ấy đứa con để mà củng cố nhé 
em… (Phải nói vậy vì thấy nó xanh xao cả 3 năm 
mà chưa thấy gì???)

Chuyện khác, cũng có một số em gái Việt Nam 
liên lạc đến tôi hỏi nếu làm kết hôn giả với người 
Nhật có xác suất đậu visa cao không anh?

Tôi thật tình khuyên: Không nên, vì những thằng 

bồ bổn xứ (phù tang)



198 • tâm tư sao biển 2022

Nhật làm giả nó ôm tiền (ít nhất cũng 3 triệu Yen) 
và nó ôm luôn em cho dù em không chịu. Có giả đi 
nữa mà khi nó hiếp, em cũng không kiện cáo được 
ra tòa. Chưa kể là lỡ nó trốn thuế vài ba năm, lúc 
làm thủ tục bảo lãnh, cục bắt trình giấy trả thuế, 
nó lại bắt mình phải “Điều chỉnh tăng vốn” không 
khác gì đường sắt Cát Linh -Hà Đông. 

-Không lên tàu được mà tiền thì cứ bị đòi chi 
dài dài.

Có thật sự muốn sống ở Nhật bằng con đường 
kết hôn thì hãy tìm một người đàn ông tử tế các 
em ạ.

 



•  199  

Bất nhị
Công Khanh 67

Đoạn dẫn
Lão tử chì chiết: 
- “Thơ các hạ ta đọc, con mẹ nó, chẳng hiểu gì sất!” 
- “Thơ tại hạ mật tông đích truyền em mọi, các hạ 

hiểu mới lạ!” 
- “Em mọi là ai?” 
- “Chính thị tại hạ!” 
-“Các hạ narcissus?” 
- “Bất nhị! Bất nhị!”

Đầu tuần vào núi tìm tâm
Tâm đi lạc giữa xứ trầm hương thương
Tâm con trâu trắng vô thường
Làm sao trâu ấy tỏ tường yêu đương

thơ
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Chiều về mục tử cô thôn
Gõ sừng tay dắt tang bồng nằm mơ
Gặp em trong thuở vật vờ
Núi xưa ta dẫn mọi khờ vào trong
Đi qua Suối Rễ nước rong
Em nằm ngủ giữa mênh mông đại ngàn
Đời nhau đã sẩy điêu tàn
Anh làm sao ngõ lời bàn cưới em!
Anh bèn bùi giáng khùng điên
Em bèn buồn bã lên thuyền sang ngang
Liễu kia đứng khóc ngàn hàng
Trâu tâm chạy sút dép càng bất an...
Thế rồi ta lại viên đoàn
Khoảng xa xăm ấy nhờ Dàng1 cất đi
Ngày ngày em vẫn dậy thì
Vẫn vui vẫn khóc vẫn ghì chặt nhau...

1 Thượng đế của người miền núi



Thế Huy SB72
1.

Cuối cùng thì sau hơn hai mươi năm, cuộc 
chiến tranh huynh đệ tương tàn giữa hai miền 

Nam Bắc cũng kết thúc. Lúc này tất cả những gì 
còn lại chỉ là hoang tàn, đổ nát. Bỏ lại sau lưng cây 
súng, nòng còn vương khét thuốc, những người 
lính quay trở về nhà với thân thể đan đầy những 
vết thương, sau khi đã để lại trên mảnh đất quê 
hương một phần xương thịt của mình. Kể sao cho 
hết được sự tàn khốc của chiến tranh và những 
hậu quả do nó mang lại, nhiều đau thương, lắm 
chua cay.

Tôi và các bạn học được trở về nhà, nhưng không 
phải là được nghỉ hè, không phải là được vui tết. 

Ổ bánh mì 
của Cố Đề



202 • tâm tư sao biển 2022

Sau lời nhắn nhủ của Cha quản lý, tôi nghĩ rằng có 
thể đây là những lời sau hết, những lời cuối cùng 
mà tôi và các bạn còn nghe thấy, được thốt ra từ 
đáy lòng, qua môi miệng của Ngài: “Các con mau 
trở về nhà, không biết ngày nào mới gặp lại! Cha 
khuyên các con là dù sống trong hoàn cảnh nào, 
hãy cố gắng sống tốt, xứng đáng là con của Chúa”. 
Không ai khóc vì những lời nói trên, nhưng đa 
phần đều cảm thấy nghẹn ngào vì biết rằng, có lẽ 
đây là những lời khuyên cuối cùng, những câu nói 
huấn dụ sau hết mà người Cha, người Thầy kính 
yêu trối lại cho các môn đệ trước lúc chia tay. 

Thật buồn cười với cái định nghĩa: Ôi hòa bình 
sao phải chia ly?!

Gởi lại cái thau và cái mền với số tài khoản (giữ 
đồ) 199, tôi ra về và vẫn mơ, vẫn hy vọng sẽ được, 
sẽ có ngày trở lại dưới mái trường yêu dấu, nhưng 
rồi sự thay đổi một thể chế cầm quyền đã cắt đứt 
và chấm dứt trang thư xanh của tuổi học trò. Vết 
tích những dấu chân của tôi, của các bạn trên con 
đường từ chủng viện ra quốc lộ 1 cũ, ngang qua 
giáo xứ Thanh Hải, đã bị những chiếc dép trường 
sơn giẫm đạp, xóa nhòa. Và cho mãi đến hôm nay, 
tôi vẫn thường mỉm cười với cái gọi là văn hóa, 
là nghệ thuật nhưng lại được xây dựng lên trên 
những gì cướp được!
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Mùa hạ không tiếng ve ngân
Mùa hè không hoa phượng đỏ
Mùa của đau thương rỉ máu!
Ba mươi tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy 

mươi lăm. Tiếng súng đã ngưng hẳn trên khắp 
mọi miền của dải đất hình chữ S, ai cũng cảm thấy 
lòng mình nhẹ nhõm vì không còn phải nghe thấy 
tiếng bom đạn khi gần khi xa đêm đêm vọng về, 
trẻ thơ được yên giấc và không phải giật mình 
khóc thét vì tiếng nổ của những trái bom, viên 
đạn rớt nhầm địa chỉ; các nam thanh nữ tú không 
phải dụi mắt, cuống cuồng sợ hãi chạy theo ba mẹ 
xuống hầm. Chiến tranh tuy đã đi qua, nhưng nỗi 
buồn và những đau khổ do nó để lại đâu dễ phôi 
pha. Chị N… ở cạnh nhà tôi, chỉ mới hôm nao, 
mọi người còn nhìn thấy chị xúng xa xúng xính, 
miệng cười tươi rói và rạng rỡ trong chiếc áo cưới 
màu đỏ thắm, nay đã thấy chị ngồi lặng lẽ trong 
nghĩa trang buồn, gục đầu rưng rức bên mộ đức 
lang quân. Niềm hạnh phúc mà chị vừa mới được 
tận hưởng, chưa kịp trổ nụ đơm hoa, ngờ đâu 
những tiếng pháo hồng vui cưới hôm qua, nay 
bỗng trở thành những tiếng nổ kinh hồn, cướp đi 
hạnh phúc và niềm vui của chị. Cuộc sống thật vô 
thường ai đâu nào ngờ! 

ổ bánh mì của cố đề
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2.
Cứ ngỡ là hòa bình nhưng cuối cùng thì Chiến 

tranh lại bùng lên ở biên giới Tây Nam, giáp ranh 
với đất nước Campuchia, xứ sở của những chùa 
tháp. Sự thất vọng hiện rõ lên trên từng khuôn 
mặt của các thanh niên thiếu nữ. Họ hy vọng đất 
nước không còn chiến tranh, họ sẽ có thời gian, có 
dịp để nói lời giao duyên với người bạn đời, nhưng 
rồi, tất cả đã phải gác lại. Khoác ba lô trên vai bỏ 
lại sau lưng những ước mơ, hoài bão… nghẹn ngào 
mấp máy đôi lời từ giã người thân, bạn bè. Ngước 
nhìn bóng dáng mẹ già đứng lặng yên bên lũy tre 
làng, thi thoảng nhấc cánh tay xương xẩu lên, run 
run gạt dòng nước mắt tiễn con đi, văng vẳng nhà 
ai có tiếng nhạc trầm buồn: “Dòng máu này máu 
của con ta, của quê hương của những đứa con hào 
hùng. Một lần đi không có ngày trở về…” (Tạ ơn 
người). Cuộc chiến nào mà không gây nên đau 
thương, và tận cùng của những nỗi đau đó chính 
là sự mất mát người thân, nó khiến cho bao người 
trai trẻ cất bước ra đi mà không hẹn ngày trở lại, 
cuối cùng thân xác đành vùi sâu nơi xứ lạ, một nỗi 
đau không gì có thể sánh được…  

Bắn giết nhau càng nhiều, tất nhiên số người 
gục ngã cũng theo đó tăng nhiều. Rồi thì số người 
chết mà theo bên adi đà phật là chưa được siêu 
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thoát, oan hồn còn vất vưởng và thiên hạ cứ thế 
mà đồn đoán, gọi họ là ma. Tôi không biết họ có 
thấy những bóng ma ấy hay không, nhưng chuyện 
họ kể lại thì chẳng khác gì những bộ phim kinh dị 
là mấy, nào là chỗ này có anh lính chết oan, chỗ 
kia có cô thôn nữ chết vì bị lừa tình, đêm đêm 
những bóng ma ấy hiện về khóc réo bù lu bù loa… 
Và rồi chẳng biết hư thật thế nào, nhưng những 
câu chuyện kể đó, cũng khiến bọn nhóc tụi tôi 
phát khiếp, đi đâu cũng sợ con ma nhà họ lính, sợ 
con ma tóc dài, vu sắc… v dài, rồi sợ luôn cả bóng 
đêm, sợ không dám đi đọc kinh tối… Và chuyện 
cô thôn nữ nọ, anh chàng lính kia, họ đều đã chết, 
chết thật rồi, nhưng lại không được yên nghỉ vì 
thiên hạ tối ngày cứ lôi kéo dậy thêu dệt, vẽ vời và 
biến họ thành những con ma. 

Tuổi thơ của tôi đã trôi qua trong nỗi sợ hãi 
cùng với những câu chuyện ma quái như thế đó. 

Bản thân tôi, vì không muốn làm lính tình 
nguyện ở Campuchia, nếu chẳng may có mệnh hệ 
gì, không khéo lại trở thành hồn ma vất vưởng nơi 
đất nước chùa tháp, nên tôi tìm cách xin vào làm 
công nhân ở một xí nghiệp, chuyên khai thác các 
công trình thủy lợi. Và tôi được giao nhiệm vụ về 
làm công tác ở hồ chứa nước Sông Mây, một vùng 
đất thuộc giáo xứ Bùi Chu, xã Hố Nai 3.

ổ bánh mì của cố đề



206 • tâm tư sao biển 2022

3.
Thuở ấy, vùng đất này còn rất hoang sơ, có lẽ 

trước kia, nó cũng thuộc loại rừng già, vì nó được 
nối liền với các địa danh như Chiến Khu D, Mã Đà, 
Hiếu Liêm, nhưng hiện giờ thì không còn những 
thân cây rừng to lớn, do đã bị giáo dân các xứ Bắc 
Hòa, Thanh Hóa, Bùi Chu, Tân Bắc đốn hạ, và nay 
chỉ còn sót lại những trảng tranh và những đám 
cây chồi bạt ngàn. Các loài thú dữ ăn thịt đã vắng 
bóng, thỉnh thoảng người ta chỉ còn bắt gặp một 
vài loài động vật bò sát còn sót lại như rắn độc, kỳ 
đà, trăn gấm.

  Những ngày đầu vào làm quen với thổ địa nơi 
đây, thú thật tôi cũng khá chán nản vì điện nước 
không đầy đủ, lại ở xa khu dân cư, xa chợ, nên 
thực phẩm hàng ngày khá thiếu thốn, mọi nhu 
cầu cho sinh hoạt thường ngày bị hạn chế, khiến 
nhiều người rất dễ nản lòng. Những người tôi gặp 
thường ngày chỉ là các bác nông dân, với cái điếu 
cày dài hơn mét, và qua những lần ngồi nhâm nhi 
tách trà, kéo rít vài ngao thuốc lào với họ, tôi được 
nghe kể lại rằng ngay cái lùm tre nhỏ cạnh bờ suối, 
cách lán trại của tôi ở chừng hơn chục mét: có ma.

Tiết trời tháng mười có vẻ mau tối, hổng biết 
có đúng như truyền khẩu không, nhưng tôi thấy 
cũng khá đúng. Ngoài kia trời lắc rắc mưa, tiếng 
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ếch nhái kêu ồm ộp, càng làm cho đêm tối thêm 
lạnh lẽo u ám. Đám công nhân các lán gần bên 
cũng đã đi ngủ, riêng tôi vì muốn xem thử ‘nàng 
ma’ này như thế nào? Đẹp hay xấu? do đó tôi phải 
cố xua cơn buồn ngủ, ngồi chóng mắt đến mười 
hai giờ đêm, mặc cho bên tai đám muỗi rừng 
vo ve; vì những người làm rẫy trong vùng đó họ 
bảo là nó chỉ xuất hiện vào đúng nửa đêm, giờ tý 
canh ba.

Cuối cùng thì giờ tý canh ba cũng đã trôi qua, 
không thể chờ đợi lâu, tôi lững thững trở về 
giường. Ma đâu không thấy, chỉ thấy chân tay bị 
ngứa và sưng vù do muỗi đốt; nào đâu đã hết, do 
buồn ngủ quá nên tôi bước đi loạng choạng và để 
đầu mình va vào cây cột của lán: Ma ơi là ma!

4.
Thuở còn bé, khi đi học lớp giáo lý vỡ lòng, tôi 

nghe các anh chị giáo lý viên nói rằng ma quỉ là 
do các thiên thần phản nghịch lại Thiên Chúa, bị 
cách ly khỏi Thiên Đàng và ném xuống hỏa ngục. 
Bởi vậy, để trả thù Thiên Chúa, chúng ra sức quấy 
phá và lôi kéo dụ dỗ con cái Ngài đi theo chúng 
và phản bội lại Thiên Chúa, và chúng được gọi là 
quỷ. Tuy được học hỏi như vậy, nhưng tôi vẫn tin 
rằng Thiên Chúa có cách để bảo vệ, gìn giữ và che 
chở con cái Ngài, do đó không dễ gì những con 
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quỷ này làm hại đến con người, miễn là người đó 
biết trông cậy vào ơn Chúa giúp.

Thời gian không ngừng trôi, tôi nay cũng đã 
lớn. Lúc này cha chánh xứ giáo xứ Hòa Yên, gíao 
phận Nha Trang, ngài là bác ruột của mẹ tôi, ngài 
muốn tôi vào ở trong nhà xứ và giúp ngài công 
việc nhà thờ. Tôi được gia nhập vào ban giúp lễ 
của giáo xứ. Một ngày nọ, sau giờ kinh chiều, Cha 
xứ bảo tôi rằng:

- Huy này, con mang nước phép và đi đến nhà 
nọ với thầy xứ. Tôi vâng lời và nhanh chân bước 
đi cùng với thầy xứ mà không hiểu chuyện gì đã 
xảy ra?

Ngôi nhà mà chúng tôi đến là căn nhà cấp 4, 
được làm thêm cái gác gỗ. Lúc này đã hơn 6 giờ 
chiều, trời tối và không thể nhìn rõ mặt người 
được nữa. Trông thấy chúng tôi, gia chủ là một 
người đàn ông trung niên niềm nở đón chào. Sau 
đó ông bước đi trước, thầy xứ và tôi cùng theo sau. 
Chiếc cầu thang để lên gác hơi nhỏ hẹp và có vẻ 
dơ bẩn, vì tôi cảm nhận được những hạt bụi trên 
đó bị khuấy động và xộc lên mũi, tôi thầm nghĩ có 
lẽ đã lâu nó chưa được dọn dẹp, và rất ít sử dụng 
tới. Cuối cùng thì cũng chỉ còn vài bậc thang nữa 
là chúng tôi bước lên sàn. Bỗng tôi nghe tiếng la 
đầy thất thanh của ông chủ nhà:
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- Đấy… đấy… đấy!
Tiếng hét thật to mang đầy vẻ kinh sợ của chủ 

nhà, khiến tôi và thầy xứ giật mình, run bắn người 
lên. Tôi sợ quá tính quay trở xuống. Chủ nhà giọng 
vẫn còn đầy nét sợ hãi:

 - Thầy… xem… nè, con ma này ghê lắm, nó đã 
lấy cái khăn để ngay đầu giường che tượng Thánh 
Giá lại rồi.

Sau khi đã vẩy nước phép xong, bước xuống 
nhà, chúng tôi được nghe thêm chút chuyện từ 
miệng bà chủ:

- Thầy biết không, có những lúc con đang nấu 
dưới bếp, thấy sàn gác kêu rầm rầm và rung thật 
mạnh như muốn rớt và sập xuống vậy, sợ quá!

Thú thật là từ trước giờ nghe kể nhiều chuyện 
ma, nhưng phải nói đây là lần đầu tiên tôi mới 
thực sự được chứng kiến câu chuyện về ma có vẻ 
xác thực nhất. tuy lòng vẫn còn chút nghi ngờ, 
nhưng vì ngôi nhà này đã thay ngôi đổi chủ khá 
nhiều, tôi nghĩ có lẽ do con ma nhà lính (cũng lại 
ma lính) quậy phá quá nên họ dọn đi nơi khác. Và 
qua sự việc trên, tôi cũng bớt hoài nghi và tin rằng 
ma là có thật. 

5.
Tôi được nhờ làm bố đỡ đầu cho một người tân 

tòng, ông này tuổi đời tính ra cũng hơn tôi vài ba 
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210 • tâm tư sao biển 2022

tuổi, tuy thế nhưng lúc nào ông ấy cũng xưng hô 
‘bố bố con con’ làm tôi rất ngại. Và tình trạng ông 
ấy sau khi gia nhập đạo cũng khá tốt, chăm chỉ, 
nghiêm chỉnh. Được chừng hơn một năm theo 
Chúa thì đùng một cái, căn bệnh K bao tử trờ tới 
và quật ngã bao ước mơ, niềm vui, hạnh phúc của 
ông ấy. Biết được tâm trạng và những suy nghĩ của 
ông ấy, tôi ra sức an ủi, khuyên nhủ và động viên.

Với những khó khăn trong chạy chữa cho các 
căn bệnh K, khoa học hiện đại và nền y tế tiên tiến 
cũng chấp tay đầu hàng, không thể. Nhìn ông nằm 
trên giường bệnh, tôi chỉ sợ ông thất vọng, chán 
nản mà mang những suy nghĩ tiêu cực, nào là theo 
Chúa mà Chúa không chữa, trước giờ mình không 
theo đạo thì có bị bệnh như vầy đâu…

Và phải nói là ma quỷ nó nắm bắt thời cơ rất 
tuyệt, nó biết rằng những người tân tòng, với 
thời gian sống nghĩa đức tin còn non yếu, mỏng 
manh và hạn hẹp… Do đó nó ra sức dụ dỗ lôi kéo 
và đánh phá.

Một buổi sáng nọ tôi xuống thăm ông, nhìn 
thể trạng ông ấy lúc này thấy suy kiệt hơn trước, 
tôi liên tưởng tới một ngày… Và càng về những 
ngày cuối, cơn đau càng như hành hạ ông nhiều 
hơn. Tôi thấy tội nghiệp cho ông và biết là như 
thế, nhưng mình cũng không thể làm gì khác hơn 
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cho ông được, ngoài lời cầu nguyện và ngồi nói 
chuyện với ông ấy.

 Câu chuyện mà tôi sắp kể ra cho anh em, chính 
tôi đã được nghe nói ra từ miệng ông ấy, và sau đó 
còn được xác thực từ người vợ của ông nữa. Làm 
sao mà tôi không tin được khi được nghe những 
lời này qua môi miệng của những người mà tôi 
nghĩ là họ chưa bao giờ giấu giếm tôi điều gì, kể cả 
sống rất thật lòng với tôi, kể từ ngày tôi biết họ và 
được làm ‘bố’ của họ.

“Bố ơi, mấy hôm nay cứ đêm khuya lại có bốn 
người mặc đồ đen, đứng bốn góc giường và dụ con 
đi theo người ta”.

Tôi hỏi lại: “Vậy anh nói sao?” 
Ông ấy trả lời: “Không, tôi không đi theo ai 

hết”.
Và những người mặc áo đen này thường xuyên 

đến nói chuyện với ông ấy vào đêm khuya, và luôn 
dụ dỗ ông ấy bỏ Chúa, chính bà vợ ông ấy cũng nói 
lại với tôi:

- Tôi nghe thấy đêm khuya sao ổng không đi 
ngủ mà cứ nói chuyện xì xầm với ai đó, nhưng mở 
mắt ra nhìn thì tôi chẳng thấy có ai cả!

Với những trang giáo lý mình đã học được, và 
với chút suy nghĩ trong lãnh vực đức tin công giáo, 
tôi nghĩ rằng đây chỉ có thể là ma quỷ, nó muốn lôi 
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kéo ông ấy trong giờ sau hết. Đứng dậy đọc kinh 
Lạy Cha, kinh Tin Kính và vẩy nước phép lên trên 
người ông ấy và chung quanh giường ông ấy nằm, 
tôi thầm thì cầu xin, và trước khi ra về, tôi có dặn 
hai ông bà ấy là khi nào mấy thằng kia nó đến, ông 
bà cầm lấy chuỗi tràng hạt, và vẩy nước phép lên 
người chúng nó để xua đuổi chúng nó đi.

Tuy đã trực tiếp đi vẩy nước phép để xua đuổi 
tà ma, và đã mắt thấy tai nghe về những chuyện 
ma quỷ, nhưng nói thật là bây giờ khi nghe ai kể về 
chuyện ma (chỉ ma thôi nhé) là tôi vẫn thường có 
ý gạt đi, vì tôi như vẫn chưa tin!

6.
Trời đã chuyển qua tiết đông, chủng viện lại 

nằm sát bờ biển nên việc cảm cúm là chuyện 
thường hay xảy ra, kể lại chuyện hồi đó, cứ mỗi 
lần bị sốt là bọn tôi cứ chạy vào phòng bệnh và 
khai với Cha quản lý Ngọc: thưa cha con bị sốt. 
Cha Ngọc quản lý với cái nhăn mặt dễ thương 
quay sang quở chúng tôi: lúc nào cũng sốt, mà sốt 
cái gì? Bị làm sao nó mới sốt chớ!

Ấy là gặp Cha Ngọc quản lý chứ với Cố Đề thì 
sợ ngài một phép, khai bịnh lơ mơ là chết với ngài.

Một lần nọ tôi bị bịnh và phải vào nằm nghỉ 
trong nhà bịnh. Trời tối mấy anh em ngồi quây 
quần lại với nhau dưới đất và kể chuyện ma. Lúc 
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đầu thì còn ngồi xa xa, nhưng chỉ cần vài câu 
chuyện là cái vòng tròn dần khép lại, vì ai cũng sợ 
mấy con ma mà anh em ở vùng trong Phan Rang 
kể. Đêm đó vì thời tiết cũng khá nóng, nên anh em 
ở phòng bịnh bàn nhau mở cửa cho mát. Nhưng 
có ai đâu ngờ!, sáng hôm sau khi thức dậy, mọi 
người phát hiện bị mất đồ. Than ôi ma Phan Rang 
đâu chẳng thấy, chỉ biết rằng áo quần, đồng hồ 
đeo tay và đồ dùng cá nhân đã bị mấy con ma cô ở 
ngoài xóm biển vào vơ sạch. 

Vừa bực mình, vừa tiếc của và chưa kịp xả xui 
thì Cố Đề như một bóng ma xuất hiện, và nhanh 
thoăn thoắt (dáng cố mi nhon), cố đi tới các giường 
và thò tay lên trên đỉnh mùng lục soát. Sự việc sau 
đó không nói thì anh em cũng biết, những ổ bánh 
mì lúc này tựa như những chiếc gậy, thi nhau quất 
bồm bộp, không thương tiếc trên người các bịnh 
nhân… Đến giờ này mà tôi vẫn không hiểu vì sao 
Cố Đề lại ghét và không muốn cho anh em bịnh 
nhân ăn bánh mì, trong khi nó lại là lương thực 
chính của nước Pháp. Kể cả là lương thực trong 
Kinh lạy Cha của phương Tây.

Một đêm và một ngày hãi hùng và xui xẻo, vì
       Sợ ma
          Sợ ma cô
            Sợ Cố Đề. 
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Mẹ Sao Biển
Văn Đại Điền SB60

Mẹ là trinh nữ tuyệt vời
Là ngôi sao sáng rạng ngời trời cao
Sáng soi hơn những vì sao
Là Sao Bắc Đẩu giữa bao nghìn trùng
Mẹ yêu con thật vô cùng
Dẫn con vững bước qua vùng nguy nan
Đời con giữa chốn trần gian
Lao đao vượt khỏi muôn ngàn phong ba
Mẹ là Maris Stella
Mẹ là SAO BIỂN, mẹ là mẹ con
Mẹ là vì sao huy hoàng
Ánh quang sưởi ấm hồn con an bình
Mẹ là mẹ Đấng cứu tinh
Đưa đoàn con vượt hải trình về quê
Ca lên tiếng hát Salve
Đưa con tới chốn vỗ về yêu thương.
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Lời giới thiệu: Có lần lang thang trên mạng tìm 
xem Cha giáo René Ganthier của mình có tông 
tích gì không, sau khi hỏi thăm khắp nơi, không 
nghe ai nói về người khi làm cuốn Nửa thế kỷ Sao 
Biển qua ảnh. Kể cả những người đi thăm các cha 
giáo ở Hội Thừa sai Paris (MEP). Thậm chí có tin 
đồn cực kỳ phi lý đối với người Công giáo là người 
đã tự sát. Thế rồi, một chút ánh sáng đã hé lộ. Tôi 
tìm được người qua cuốn tự truyện Confessions 
d’un prêtre marié giới thiệu trên mạng. Tôi đã nhờ 
một người bạn bên Pháp mua giùm cuốn sách. Và 
tôi nhận được nó. Xin giới thiệu với anh em Sao 
Biển chương 25 của cuốn sách.

Này đây chúng tôi đang ở trong một căn nhà 
thực sự xây trên tảng đá, với một không gian 

Đáy vực thẵm
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mà tôi có thể biến nó thành vườn để cung cấp rau 
đậu. Cần có những tuần lễ để dùng tay trần tống 
khứ đá và tàn tích của công trường đá cũ xưa này. 
Kết quả thật thất vọng, đất đai vẫn còn sỏi đá và 
khô cằn.

Tại đây, chúng tôi sẽ sinh hai đứa con. Tôi 
không sợ nói ra điều này: đối với những người 
thất nghiệp như chúng tôi, cách duy nhất để tự 
khẳng định, tồn tại, 
được công nhận bởi 
xã hội, được giúp 
đỡ, đó là sinh sản.

Con cái là tài sản 
duy nhất của người 
thất nghiệp, trong 
trường hợp của tôi, 
còn có một niềm tin 
không lay chuyển 
vào Đấng Quan 
Phòng, nếu như 
ngài cho hoa huệ 
ngoài đồng mặc đẹp 
và nuôi dưỡng chim trời không gieo không thu 
hoạch, Ngài sẽ biết rõ cung cấp cho những nhu cầu 
của những kẻ bé mọn. Thánh Giu-se là quan thầy 
chúng tôi, Thánh Gia là lý tưởng của chúng tôi.
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Việc tìm kiếm một công việc khẩn trương. Lòng 
tràn đầy hy vọng tôi gửi những đơn xin tuyển dụng 
cho vô số các xí nghiệp, từ Redon đến Nantes, từ 
Saint-Nazaire đến Rennes. Tôi ngóng đợi người 
đưa thư, vì đối với những người thất nghiệp, thư 
từ là cửa mở duy nhất hướng ra bên ngoài, sự may 
mắn duy nhất của họ có lẽ là thay đổi điều gì đó 
cho cuộc sống buồn tẻ của họ.

Những thư phúc đáp nối tiếp nhau, tất cả đều 
giống nhau dưới những công thức khác nhau: 
“Không có công việc tương ứng với lợi ích của 
bạn”, “nhân sự của chúng tôi đã đầy đủ, chúng 
tôi sẽ lại tiếp xúc với bạn khi có một chỗ khuyết” 
và những câu sáo rỗng khác mang đến những hy 
vọng hảo huyền..

Trong số nhiều tài liệu mà tôi không ngừng 
nhận được cho thấy những nghiên cứu về việc nuôi 
thỏ angoras, được tâng bốc như một mỏ vàng, vì 
lông của chúng rất quý hiếm. Bởi vì cần phải tìm 
được một lối thoát, một kế hoạch chăn nuôi, nó 
hình như giúp ta sống được, được đón nhận, một 
nông trại kiểu cách. Một công chứng viên đề nghị 
một ngôi nhà rách nát, giữa Couesnon và Vilaine, 
ở bìa rừng.

Ngôi nhà normand, nơi chúng tôi sẽ dọn đến 
sau những lần sửa chữa, có một khí hậu thật cam 

đáy vực thẵm
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go. Đất hoang chỉ sản sinh những bụi gai và những 
cây cỏ gà. Nhưng động vật có nhiều trong đất rừng 
này: từ những con chim sẻ ngô đến chồn, gắn liền 
với chúng là một người bạn có tầm vóc, Ugo, một 
con ngựa giống nhỏ Shetland mà người ta đã biếu 
chúng tôi. Những con dơi ăn muỗi tai nhọn bay 
qua bay lại lúc hoàng hôn, tiếng rên rĩ của cú mèo 
chọc thủng cõi im lặng của màn đêm.

Cảnh trí trong mơ chăng? Có lẽ đối với những 
người có công ăn việc làm… Đối với chúng tôi, nơi 
này là không tốt. Để tránh khỏi một tai nạn nào 
đó, tôi lên án cái giếng nước nơi trẻ con có thể 
rơi xuống và nơi mà tôi có thể rơi xuống vào một 
ngày tuyệt vọng, nào ai biết được. Điều đó xưa 
kia đã từng xảy ra trong các ngôi làng. Việc chăn 
nuôi tỏ ra là không thể. Tồn tại như thế nào đây? 
Tôi tưởng mình bị nguyền rủa, thậm chí bị Thiên 
Chúa bỏ rơi.Tôi đã có thể trụ vững như thế nào? 
Bởi vì những lo lắng thực sự sẽ bắt đầu diễn ra.

Hôm qua, đó là ngày lễ Noel, chúng tôi đón 
mừng trong hoan hỉ cùng với các con chúng tôi. 
Nhân viên đưa thư kéo chuông ở cửa. “Ông hãy ký 
nhận!”: một thư bảo đảm. “Chiếu theo luật của… 
năm 1991, ông bị ngăn cấm quan hệ với ngân hàng. 
Xin ông vui lòng trả lại các tập séc, dĩ nhiên tấm 
thẻ ngân hàng của ông. Ông có một tháng để điều 
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chỉnh tình trạng của ông và tôn trọng những tấm 
séc không được thanh toán, quá hạn đó, mỗi tấm 
séc sẽ bị đóng một số tiền phạt theo hợp đồng 
khoán là… đồng fr. Ông không có quyền ký những 
tấm séc cho một thời hạn là 10 năm. Tin chắc là 
thiện chí của ông bị đánh giá sai lạc, chúng tôi 
chắc chắn rằng ông sẽ làm điều cần thiết nhanh 
nhất, và chúng tôi cám ơn ông.”

Tôi từ trên mây rơi xuống. Việc cấm đoán của 
ngân hàng là thiết chế quỷ quái nhất được sáng 
tạo ở Pháp vào thế kỷ 20. Người ta đã hủy bỏ án tử 
hình, rốt cục nó chỉ liên quan đến số ít tội phạm, 
để thay thế nó bằng một biện pháp kéo theo cái 
chết xã hội của hàng chục ngàn người nghèo.

Quay về để thanh toán kịp lúc cho các chủ nợ 
của mình như thế nào, trong khi người ta không 
còn gì nữa? Tìm được ở đâu những số tiền cần thiết 
để thanh toán những tiền phạt được dành cho 
mỗi tấm séc bị từ chối, thường nặng nề hơn chính 
tấm séc.

Không thể leo lên dốc lại, chúng tôi quen sống 
không có tập séc trong nhiều năm. Mặc cảm 
của người nghèo, của người sống bên lề ẩn sâu 
vào trong các bạn, sẽ làm cho bạn tê liệt. Bạn cố 
gắng giấu đi cảnh túng quẫn của bạn, bạn đã hổ 
thẹn vì nó. Xã hội tư bản ói mửa người nghèo.

đáy vực thẵm
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Vào thời kỳ này, chúng tôi sống bằng những đồ 
dư thừa của Super U láng giềng, được bán với giá 
duy nhất là 5 fr một bao, và được đặt trong một 
xe đẩy hàng. Từ lúc quán mở cửa, tôi vội vàng đến 
đó và san sẻ chiến lợi phẩm với một phụ nữ nghèo 
còn khốn khổ hơn tôi nhiều. Những chiếc túi này 
đôi khi giữ lại những bất ngờ dễ chịu cho chúng 
tôi: những loại trái cây hiếm như quả vải, rau đậu, 
trái cây thông thường. Nhờ chúng, các con tôi 
không bao giờ thiếu sinh tố. Thật uổng khi việc 
sắp xếp lại kế hoạch này đã dẫn đến việc xóa bỏ 
“xe đẩy hàng của những người nghèo”, và những 
thứ không được bán đi từ nay về sau trực tiếp trở 
về nơi đổ rác!

Sự bất hạnh không bao giờ đến một mình, ít 
lâu sau đó, lại một lá thư mới. Các dịch vụ xã hội 
nhận thấy những loạn năng nghiêm trọng trong 
gia đình chúng tôi. Tuy nhiên các con chúng tôi 
không thiếu thứ gì! Chuyện gì đã diễn ra? Chắc 
chắn những người mà chúng tôi đã yêu cầu sự 
giúp đỡ đã cảnh báo chúng tôi chăng?

Và thế là vòng tròn bị khóa chặt! Tại nước Pháp, 
nếu bạn đang thiếu thốn, nhất là với các con cái, 
bạn đừng la lối om sòm! Bạn đừng gọi giúp đỡ, 
bạn hãy giấu sự cùng quẫn đối với mọi người. Vì, 
nếu có ai tố giác bạn, đó là mở đầu của tiến trình 
hủy hoại. Bạn và những người trong gia đình bạn 
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trong hàng năm đều thuộc về những gia đình có 
vấn đề, người ta sẽ đặt bạn vào tay của dịch vụ xã 
hội. Tiền trợ cấp gia đình, cần thiết để giữ cái đầu 
trên mặt nước, trước tiên được rót cho dịch vụ xã 
hội, chắc chắn họ chuyển chúng cho bạn, nhưng 
muộn màng. Người ta xem bạn như không có khả 
năng điều hành một ngân sách. Viện lý do đến 
giúp đỡ bạn, người ta làm hại bạn.

Trong sự việc có liên quan đến chúng tôi, sự 
đột nhập vào đời sống gia đình chúng tôi là một 
thảm họa. Chúng tôi sống trong sự khủng bố của 
những cuộc thăm viếng không dứt, bị rình mò, bị 
báo cáo mọi thứ. Tuy nhiên, trong cùng thời kỳ 
này, chúng tôi đã không bị chỉ rõ như là gia đình 
đáng khen nhất bởi ủy ban Hành động xã hội của 
xã chúng tôi hay sao? Không có gì phải làm. Máy 
ủi hành chính đang vận hành, chỉ còn phải còng 
lưng ra chịu đựng mà thôi.

Tiếp theo sau những biến cố này, gia đình chúng 
tôi đã chạm đáy của hố thẵm. Không ai ra tay giúp 
đỡ chúng tôi, thấu hiểu chúng tôi… Và chúng tôi 
phải che giấu cảnh túng quẫn của chúng tôi.

Ngày hôm đó, sau khi dẫn cháu lớn nhất đến ca 
đoàn Saint-Germain hát lễ nửa đêm, tôi thấy mình 
đang ở trong nhà thờ chính tòa thật gần nhà. Đó là 
lần đầu tiên tôi tham dự vào một buổi lễ, thậm chí 

đáy vực thẵm
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một phần, từ hơn 10 năm qua. Việc cử hành lễ sẽ 
bắt đầu. Chủ tế là Đức hồng y Julien, cũng chính 
là người mà tôi đã từng nghe ở Catho. Ngài đi một 
vòng nhà thờ, siết lấy những bàn tay. Kìa ngài ở 
trước mặt tôi, có lẽ tôi có thể chạm vào ngài. Tôi 
đã muốn hét to lên: “Thưa cha, con là linh mục. 
Con biết Cha, cha biết con. Gia đình con và con 
rất khổ cực, nếu như cha biết!” Nhưng tôi đứng 
câm như hến. Ngài đi ngang qua mà không ngờ 
đến thảm kịch đang diễn ra trong bản thân tôi. 
Nhìn thấy ngài đã an ủi tôi, tôi biết ngài có lẽ hiểu 
tôi nếu như tôi có can đảm đến giáp mặt ngài.

Nhưng làm thế nào đây? Có lẽ phải có cuộc 
hẹn. Và nói với ngài điều gì? Ý tưởng về một sự gặp 
gỡ đã phát sinh. Điều này sẽ được thực hiện với 
người kế vị ngài.

Tác giả René Ganthier
Chuyển ngữ Kim Ngân SB59
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Chuyển ngữ Kim Ngân SB59

Một đan viện của các xơ Clara đã giới thiệu cho 
tôi một tu hội Ý đón nhận các linh mục gặp 

khó khăn có tên là “Fraternita”. Tôi yêu cầu người 
khởi xướng tu hội, cha Teobaldo, vui lòng gửi cho 
tôi những tài liệu về công tác của ngài. Tôi viết: Vì 
không tìm thấy được gì ở Pháp về việc tiếp nhận các 
linh mục hoán cãi, con ao ước được làm quen với tổ 
chức Fraternita đang chứng minh điều mà Giáo Hội 
thực hiện qua cha. Tại Pháp, bầu khí đang ngự trị 
đối với các linh mục đã hồi tục thật đáng tiếc... Các 
linh mục “hồi tục” được xem như thất lạc. Người ta 
không đi tìm họ… con tin rằng hiện nay trong Giáo 
Hội, không có một phong trào bắt nguồn từ Chúa 

Tâm sự của 
một linh mục
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Thánh Thần mong cho các tín hữu và các linh mục 
xem các linh mục trong trường hợp của con như là 
những người anh em rất thân thương.

Từ khi tiếp nhận các tài liệu, tôi đã dịch chúng 
và san sẻ cho nhiều giám mục và các đan viện 
trưởng, các ngài nồng nhiệt cám ơn tôi. Tôi đính 
kèm theo những tài liệu này một lời như sau: Độc 
giả của những bản văn đính kèm ở đây sẽ hiểu dễ dàng 
sự nóng lòng của con trong việc phổ biến chúng, để 
một khi được nêu lên, trong đức tin và tình yêu, vấn 
đề giúp đỡ các linh mục đáng thương đang trong cơn 
khủng hoảng, hoặc rời bỏ Giáo Hội và không ai ưa, 
mọi người chỉ biết phàn nàn hay lên án đồng thời rửa 
tay một cách giả hình, mà không làm gì để giúp đỡ họ 
khi còn thời gian… Vì vậy, nỗi bất hạnh lớn nhất đối 
với một linh mục là rời bỏ thừa tác vụ của mình với 
bất cứ lý do gì. Việc rời bỏ của các linh mục cũng là 
vết thương lớn nhất của Giáo Hội… Có thực ở Pháp 
không có gì dành cho việc tiếp nhận các linh mục gặp 
khủng hoảng hay không?Điều cấp bách là tổ chức 
Fraternita nên hiện hữu ở Pháp. Con khuyến khích 
lý do này của Giáo Hội và sẵn sàng hy sinh công sức 
của mình vào việc đó.

Từ 1974, năm thành lập tổ chức cho đến năm 
2000, Fraternita đã đồng hành cùng 807 linh 
mục giáo phận hoặc tu sĩ được các giám mục và 
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các vị bề trên gửi đến, trong số đó có 470 đã ở lại 
hay trở về đời sống tôn giáo hay đời sống mục vụ, 
và 218 người được chuyển qua đời sống thế tục. 
Những người này được theo dõi trong những 
cộng đoàn tiếp nhận, trong các gia đình hoặc các 
nhà hưu dưỡng.

Fraternita cung cấp các dịch vụ sau đây cho 
những người có thánh chức đang gặp khó khăn: 
tiếp xúc lần đầu và xem xét những nhu cầu cá 
nhân, đồng hành và đào tạo được hợp lý hóa 
thuộc lãnh vực tâm lý và tinh thần, những nghiên 
cứu và các chuyên môn hóa nghề nghiệp, những 
mối quan hệ nhân văn. Hơn nữa, tu hội còn giúp 
đỡ những người có liên quan: vợ và con cái của họ. 
Hội cũng quan tâm đến những mối quan hệ với 
những người thân cận, cha mẹ, các vị bề trên.

Tôi vô cùng tiếc nuối: tại sao, khi từ Việt Nam 
quay về, khi đã bị đổ vỡ về phương diện tâm lý và 
tinh thần, tại sao tôi đã không biết cha Teobaldo 
và công việc của ngài? Đã không có gì tương tự tại 
nước Pháp, hiện nay chắc chắn cũng không hơn gì 
so với thời kỳ đó.

Tất cả những gì cha tổng đại diện của tôi nói với 
tôi khi tôi nói với ngài về sự rời bỏ thừa tác vụ của 
tôi là như sau: “Cha có việc làm hay không?”

Cũng chính vì thế mà trong 30 năm qua, có 

tâm sự của một linh mục
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6 ngàn đến 8 ngàn linh mục của Pháp vì những 
lý do khác nhau đã rời bỏ thừa tác vụ linh mục. 
Đối với một vài người, đó là vì sự yếu đuối, đối 
với những người khác vì lòng trung thực, theo 
lời thánh Phao-lô: “Thà cưới vợ tốt hơn là tự đốt 
cháy mình” (Thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô 7, 
9).Bản văn này có tính quyết định đối với tôi.

Tôi nắm bắt từ một linh mục hồi tục khác suy 
nghĩ mà giám mục của ngài nói với ngài: “Con hãy 
có tất cả các cô nhân tình theo ý con, nhưng con đừng 
lấy vợ!” Người nào sống trong sự thật nhất, kẻ chọn 
ra đi hay kẻ ở lại trong những hoàn cảnh như thế?

Các cựu linh mục là những con người bị giằng 
co, về những vấn đề mà Giáo Hội có lẽ phải hướng 
đến. Không thể nào một Giáo Hội tự xưng là mẹ 
lại không quan tâm đến những người thường là 
những người đầy tớ tuyệt vời của mình. Vì nhắc 
đến vấn đề mà tôi đã từng sống trong máu thịt từ 
20 năm qua, mà người ta đang tha thứ cho tôi vì 
đã làm điều đó với xúc cảm cúa của một linh hồn 
luôn bị tổn thương sâu sắc và đang đau khổ.

Bây giờ, tôi có hai căn tính: một căn tính linh 
mục trở về với sự hoán cãi và căn tính của người 
cha gia đình mà tôi đã không chuẩn bị. Cảm tưởng 
về một sự thất bại trên hai bình diện: linh mục và 
gia đình.
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Vấn đề duy nhất của tôi: trở thành một vị thánh 
ở trong và qua đời sống gia đình, đồng thời tiếp 
tục chịu khổ vì không được thi hành thừa tác vụ. 
Tôi có cảm tưởng đã đánh hỏng cuộc đời tôi, trong 
khi tôi chắc chắn đang thành công. Thánh giá thật 
quá nặng nề.

Sau đây là điều tôi đã viết vào một ngày u buồn, 
tháng bảy năm 2000:

“Các linh mục lấy vợ hoặc đã rời bỏ sứ vụ là những 
tiện dân của Giáo Hội. Cho dù sám hối, như bản thân 
tôi, họ không có bất cứ quyền lợi nào… Người ta chỉ 
làm một điều, phàn nàn về họ… Nếu Giáo Hội thương 
yêu chúng tôi, ước mong Giáo Hội đến với chúng tôi, 
dù phải bị rách nát vì những bụi gai trên đường đi! 
Chúng tôi là hạng tín hữu duy nhất không thuộc đối 
tượng của bất cứ mục vụ nào…

Điều đáng tiếc nhất đối với các con cái của tôi, đó là 
tình trạng thiếu học hỏi về tôn giáo. Chúng tôi có thể 
trao điều đó cho chúng như thế nào, trong khi chúng 
tôi đang ở ngoài lề Giáo Hội, bị nhồi nhét bởi biết 
bao mặc cảm đối với tất cả những gì là tôn giáo? Tôi 
cảm thấy cô độc, để biến đổi “bức tường than khóc” 
thành “bức tường hòa giải” như ĐTC Gioan Phao-lô 
II ở Giê-ru-sa-lem. Ngài tiến nhanh, nhưng Giáo hội 
có theo ngài hay không? Ôi con người tốt lành, được 
Thiên Chúa ở cùng, được Chúa Thánh Thần thôi 
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thúc! Hỡi Đức Thánh Cha rất thánh, chính cha ban 
cho con lòng can đảm tiến lên phía trước, giống như 
cha, để phá hủy những bức tường của sự vô cảm và 
căm thù: cha, bức tường của lòng căm thù giữa các 
ki-tô hữu và những người Do Thái, con, bức tường 
của sự im lặng giữa Giáo Hội và các linh mục có vợ, 
và những đứa con bất hạnh nhất của họ.

Thánh giá của tôi: không còn thi hành thừa tác vụ 
trong Giáo Hội, khi tôi đã từng sống vì điều dó rất lâu. 
Bị ngăn cấm thi hành thừa tác vụ mặc dù tôi đã sám 
hối, điều đó còn tệ hại hơn nếu như tôi không ăn năn 
sám hối. Cho dù trở về, nhưng vẫn bị tách rời. Không 
thể tham gia vào Sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội, 
trong khi đó là ơn gọi sâu xa của tôi, ơn gọi mà tôi đã 
thiết lập đời sống của tôi trên đó. Hơn nữa, nếu như 
có tình trạng thợ gặt quá thừa thải, nhưng họ thiếu 
một cách trầm trọng, còn tôi, tôi ở lại đó để không thể 
làm gì cả.

Tôi đã mất đi những linh mục bạn, những linh 
mục của Hội Truyền Giáo Hải ngoại và những linh 
mục khác. Sự thánh thiện hay tự tử, đó là sự lựa chọn 
một trong hai.

Có lẽ tôi phải gặp gỡ Đức Thánh Cha, như nhiều vị 
thánh đã từng làm điều đó: có lẽ ngài sẽ hiểu tôi. Nếu 
như tôi viết thư cho ngài chăng?”

Bức thư được hình thành trong nhiều ngày, 
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những lý lẽ chồng chất, những đoạn văn được 
thành lập. Tôi sẽ chuyển qua hành động chăng? 
Ngày 28 tháng bảy, tôi thức trắng đêm vì việc này. 
Ban sáng, nó hiện diện trước mặt tôi, không gạch 
xóa. Tôi gửi thư qua bốn con đường... Bưu điện 
là một, vì tin tưởng là ít nhất một bản sẽ đến tay 
người nhận. Sau đây là nội dung của bức thư:

Trọng kính Đức Thánh Cha
Dù cho bức thư này có thể khiến cho cha khóc, con 

khẩn xin cha hãy đọc nó cho đến hết.
Con là một trong số 50.000 linh mục trên thế giới 

đã rời bỏ thừa tác vụ. Phần con, đó là vào năm 1982, 
năm con đã thành lập một gia đình. Vợ con có tên là 

Đức Giáo hoàng John Paul II trong Đại hội giới trẻ thế giới, người đã trả 
lời thư của cựu linh mục René Ganthier. Hình:Arturo Mari, Cơ quan tin 

tức Công giáo.
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Dany. Chúng con đã sinh được bốn con. Chúng con 
tất cả đều rất khốn khổ. Nếu con đã tìm được một 
ai đó giúp con trong giai đoạn này của cuộc đời, có 
lẽ mọi sự đã khác đi, nhưng con đã phải tự xoay xở 
một mình.

Từ hơn một năm nay, Thiên Chúa đang thôi thúc 
con hoán cãi, vào dịp năm Toàn Xá…Cho đến ngày 
con viết ra những lời cầu xin tha thứ đính kèm theo 
đây (1).

Ai không xúc động trước tấm gương của cha? Cha 
là vị đại ngôn sứ của Giáo Hội hiện nay. Cha đang 
tiến tới chỗ vượt qua những trở ngại, chỉ rõ đường 
đi. Vì muốn noi gương cha, một sự thèm muốn điên 
cuồng đã đến với con, đó là hòa giải 100% với Thiên 
Chúa và Giáo Hội. Còn biết bao trở ngại cần phải vượt 
thắng! Đúng thế, con sẽ bắt đầu tiến trình duy nhất 
của việc hòa giải, đó là cầu xin phép chuẩn cho những 
cam kết linh mục. Con không biết có một lối thoát nào 
khác cho trường hợp của con hay không. Hoàn toàn 
ăn năn hối cãi, có lẽ con có thể được phục hồi hoàn 
toàn vào trong thừa tác vụ, nếu như con không có gia 
đình. Nhưng con đã có con cái: bổn phận của con là 
quan tâm săn sóc cho chúng và ở lại với chúng.

Nhưng, trọng kính thưa Đức Thánh cha, việc 
đánh mất tình trạng giáo sĩ và việc miễn trừ những 
nhiệm vụ đi kèm với nó khiến con không hài lòng 
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chút nào. Như cha biết, con người thâm sâu của 
con, đó là linh mục. Nhân cách của con đã biến đổi 
bởi hàng chục năm thừa tác vụ. Và bây giờ con đắm 
mình trong sự tha thứ, sự tha thứ hoàn toàn của cha 
mà không có điều kiện, có lẽ nó sẽ phục hồi cho con 
vào tình trạng trước kia. Có phải người cha của đứa 
con hoang đàng đã tha thứ cho nó với những điều 
kiện hay không? Con nghĩ rằng trái lại ông đã yêu 
thương nó còn hơn người anh trai của nó vẫn luôn 
ở với người cha. Ông đã giết bê béo và họ đã ăn tiệc 
mừng! Cha có giết bê béo cho việc trở lại của con 
cùng với những đứa con của con, những con cái của 
Chúa và của cha, hay không?

Con nghĩ rằng sự tha thứ của cha sẽ trọn vẹn. Tuy 
nhiên, con sẽ không cảm thấy như thế nếu như cha 
không phục hồi cho con dù dưới hình thức này hay 
hình thức khác, thậm chí tượng trưng, trong thừa tác 
vụ linh mục. Con sẽ cảm thấy như là một sự tước đoạt 
thường trực việc bị tách rời khỏi bất cứ thừa tác vụ 
nào. Thậm chí con cũng tự hỏi trong trường hợp này 
có lẽ tốt hơn con không nên thực hiện bất cứ tiến trình 
chính thức nào của sự hòa giải, vì nó sẽ là nguồn đau 
khổ bổ sung, vì con không thể đau khổ nữa.

Con hiểu rõ rằng cha không thể giao phó cho con 
một giáo xứ truyền thống, vì những nhiệm vụ gia 
đình, con không có thời giờ để quan tâm lo lắng. Điều 
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con van xin, đó chỉ là khả năng trong trường hợp cần 
thiết giúp đỡ cha sở của con, bằng cách cử hành bí 
tích thánh thể vào ngày chúa nhật ở nơi này nơi nọ 
của những việc phụ trách hành lễ của ngài hoặc cho 
những bệnh nhân hay những người già ở bệnh viện.

Con biết đó là một ý tưởng điên cuồng, nhưng 
không hơn gì ý tưởng của cha khi cha cầu xin sự tha 
thứ dưới chân Bức Tường Than Khóc. Trong năm 
Toàn Xá này – sau đó sẽ là quá muộn – phải có được 
những sáng kiến điên cuồng, xem xét những giải pháp 
điên cuồng, thoát ra khỏi chủ nghĩa pháp lý một lần 
và sống trong sự tự do của con cái Thiên Chúa. Chúa 
Giê-su là chủ nhân của ngày lễ Sabbat. Cha là chủ 
nhân của một vài lề luật của Giáo Hội, mặc dù những 

Đức Giáo hoàng Francis tại Bức Tường Phía Tây ở Thành Jerusalem cổ 
hôm 26 tháng Năm, 2014. Hình: AFP/Thomas Coex
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luật ấy có tính cách truyền thống trong Giáo Hội la-
tinh, chúng cũng không buộc phải vĩnh cửu và sẽ có 
thể thay đổi một ngày nào đó. Cha là chủ nhân của 
việc áp dụng những luật lệ này, chúng có thể, tại sao 
lại không, có những luật trừ, không vì thế mà chúng 
biến mất. “Luật là vì con người, không phải con người 
là vì luật!” Cha biết rõ hơn con là trong Các Giáo Hội 
theo nghi thức đông phương, các linh mục có thể có 
gia đình.

Đau khổ biết bao khi nghĩ rằng, nếu như con thuộc 
về một nghi thức nào đó, con có thể thi hành chức vụ 
linh mục đồng thời vẫn gìn giữ được gia đình của con!

Một nỗi đau khác còn to lớn hơn nữa đó là biết 
rằng con không thể cộng tác với việc Truyền Giáo của 
Giáo Hội nữa, một Giáo Hội đã không có linh mục 
nữa ở nước Pháp. Trọng kính Đức Thánh Cha, xin 
hãy chấp nhận cho con, vì con đang sẵn sàng. Hãy 
giúp cho con có thể tham gia vào Sứ mạng truyền 
giáo hoàn vũ để làm cho mọi người nhận biết Chúa 
Giê-su và tình yêu của Ngài.

Xin cha hãy cầu nguyện cho con trước khi phúc 
đáp cho con. Ước gì phúc đáp của cha là phúc đáp của 
Chúa Ki-tô, vì chúng con là linh mục trong Người.

Nếu cha không thể ban cho con thừa tác vụ, hãy 
ban cho con ít nhất điều sau này: ngày 28 tháng mười 
hai năm 2008 sẽ là kỷ niệm năm mươi năm thụ phong 

tâm sự của một linh mục



234 • tâm tư sao biển 2022

linh mục của con; trong dấu chỉ hòa giải với Giáo Hội, 
ước gì con có thể cử hành trước toàn thể cộng đoàn 
ki-tô hữu đang tập hợp một thánh lễ tạ ơn trong nhà 
thờ của giáo xứ con, một thánh lễ khác trong nhà thờ 
của giáo xứ nguyên quán của con tại Vendée.

Xin cha cầu nguyện cho con và gia đình con. Con 
mong chờ một dấu chỉ tình yêu của người cha đối với 
đứa con bất hạnh và yêu thương là con đây.

Ngày xưa, các thánh thực hiện việc hành hương 
đến Rome để đón nhận những hồng ân của Đức 
Thánh Cha. Đó là trường hợp của thánh Tê-rê-xa 
thành Li di ơ, Charles de Foucauld và nhiều vị khác. 
Vì không thể đến Rome để dâng lời khẩn xin của con 
lên cha, ước gì bức thư này sẽ thay thế điều đó.

Trọng kính Đức Thánh Cha, con tin tưởng vào cha 
và vào tính phụ tử của cha. Trong năm Toàn xá này, 
xin cha hãy làm điều gì đó phi thường cho chúng con, 
điều mà Chúa Thánh Thần sẽ nói với cha.”

Ngày 24 tháng tám thư phúc đáp đến với tôi
Văn phòng thư ký quốc gia Vatican,
Ngày 21 tháng tám.
Thưa ông
Qua lá thư của ông đề ngày 28 tháng bảy năm 

2000, ông đã trình bày với ĐTC Gioan Phao-lồ II về 
tình trạng khốn khổ của ông và nhất là cầu xin ĐTC 
chấp nhận cho ông một hình thức phục hồi trong thừa 
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tác vụ linh mục. ĐTC xúc động vì niềm tin tưởng mà 
ông đã biểu lộ với ngài như thế, ngài hết sức cám ơn 
ông và ngài đang dâng lời cầu nguyện sốt sắng cho 
chính ông và gia đình ông.

Ngoài ra, tôi có trách nhiệm thông báo cho ông 
biết rằng lá thư của ông đã được chuyển cho Thánh 
Bộ Phụng vụ và kỹ luật về các Bí Tích, cơ quan mà 
ĐTC đã ân cần ủy thác việc nghiên cứu những vấn 
đề này…

G.B Ré, phụ tá”
Tôi sung sướng vì lá thư. Ngài đã trả lời cho tôi 

và ngài đã hiểu lời cầu xin của tôi: có lẽ đây là lần 
đầu tiên có người trình bày cho ngài một lời yêu 
cầu như thế. Nhưng không phải là câu trả lời thực 
sự cho vấn đề của tôi. Việc chuyển cho một Thánh 
Bộ có nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề này che 
giấu điều gì? Tôi san sẻ tài liệu cho nhiều bạn bè, 
đồng thời với nội dung bức thư của tôi.

Đó là thời kỳ mà các giám mục cám ơn tôi khi 
tôi đã gửi cho các ngài trong hội Fraternita. Lần 
này, không ai nghi ngờ những ý định của tôi nữa, 
tảng băng đã vỡ tan. Điều mà tôi có thể xem như 
một trắc nghiệm thật tích cực: vâng, tôi có thể lôi 
kéo sự chú ý của các ki-tô hữu của nước Pháp và 
các mục tử của họ về vấn đề của các linh mục “ra 
đi” và chất vấn Giáo Hội đến vấn đề của họ. Tôi 
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có cơ hội tốt để làm điều đó, vì chính tôi liên hệ ở 
điểm cao nhất. Với lá thư này của ĐTC, và những 
câu trả lời của họ, tinh thần đang ở đỉnh cao.

Tôi sống tuần lễ này trong hy vọng.
Trích từ: Confessions d’un prêtre marié 



 Hoàng Châu SB60
Lời người viết: Bài viết không có ý phê bình, chỉ 

trích hay lên án ai, “Anh em đừng xét đoán, thì anh 
em sẽ không bị TC xét đoán, anh em đừng lên án, thì 
sẽ không bị TC lên án” (Lc. 7:37);nhưng nhìn chung, 
có một thực trạng mà nhiều người cảm nhận được. 
Vì thế xin viết lên để mọi người cùng cầu nguyện cho 
hàng giáo sĩ, đặc biệt cho các linh mục trẻ ngày nay. 
Xin thứ lỗi, nếu có gì sai trái hoặc chút gì đó hơi thẳng 
thắn và làm cho các ngài phật lòng - như cha ông ta 
thường nói: “Sự thật mất lòng”. Xin đa tạ.)

Ngày nay nhiều người (không phải tất cả) hay 
ta thán về các cha xứ của mình, nhất là các 

cha trẻ. Sư thật ở thời nào cũng vậy. Các cha cũng 
là người với bản tính nhân loại, mỏng dòn như 

Linh mục trẻ ngày nay
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những con người hỷ, nộ, ái, ố… khác. Lịch sử Giáo 
hội đã minh chứng điều này rất rõ. Nhưng thiết 
tưởng, các linh mục, xin trước hết, hãy là một 
‘Đức Kytô khác’, một ‘Alter Christus’ đích thực. 

Nền giáo dục
Mỗi giai đoạn đều có một nền giáo dục riêng. 

Điều này có nghĩa hoàn cảnh xã hội ảnh hưởng 
và chi phối nền giáo dục của mỗi thời đại. Trước 
75 hệ thống giáo dục khác với hệ thống giáo dục 
sau 75; ngay cả hệ thống thâp niên 80 khác với 
thâp niên 90 và 30 sau thiên niên kỷ 2000. Ngày 
nay với thời kỳ công nghệ thông tin máy tính 4. 
0 này thì hoàn toàn khác với thời xa xưa cách đây 
hơn 30 năm về trước. Hiện đại hơn, tiến bộ hơn 
nhiều. Đội ngũ giáo sư có trình độ tiến sĩ nhiều 
hơn. Phương pháp giảng dạy và học tập được cải 
thiện và tiến bộ theo sự phát triển chung của 
thế giới. Tuy nhiên đáng tiếc thay thế hệ sinh 
viên tốt nghiệp từ những Đại học đời nói chung 
và từ các Đại chủng viện nói riêng không thấy có 
gì nổi bật… Tất nhiên có những cá nhân rất xuất 
sắc, nhưng con số này rất ít. Thậm chí có người 
không có kiến thức phổ thông căn bản, chưa nắm 
hết tam đoạn luận trong phần lý luận, phát biểu 
và viết bài không mạch lạc, chỉ sao cóp những gì 
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có sẵn trong phần mềm… Không có óc sáng tạo 
và ý tưởng cá nhân, chỉ theo sách vở và những bài 
do người khác đã soạn sẵn. Khi tham dự thánh lễ, 
nghe chia sẻ Phúc Âm, Linh mục chủ tế phân tích 
Kinh Thánh như trong một lớp học Kinh Thánh 
hoặc thường bay lượn trên không đủ thứ chuyện 
trên trời dưới đất không biết khi nào xuống bãi 
đáp. Có lần nghe một cha dùng từ ‘cực kỳ’ ở cực 
cấp (superlative-superlatif ) đến 20 lần trong bài 
giảng để rồi khi đi ăn sáng sau thánh lễ, chúng tôi 
bắt chước nói ‘cực kỳ ngon, cực kỳ nhanh, cực kỳ 
sạch, cực kỳ đông’ v.v. Bài giảng hôm đó chỉ có từ 
‘cực kỳ’ ở lại trong đầu óc chúng tôi… Có những 
bài giảng nói về các thánh giáo phụ, lý thuyết, 
khô khan làm cho giáo dân ngồi ở dưới, mặc dù 
không hiểu cứ gật đầu liên hồi cho đến khi nghe 
mọi người rục rịch đứng dậy đọc kinh Tin Kính 
mới thức tỉnh và nhổm dậy… Ngày xưa Đức Ky tô 
giảng, không có micro, không có bục, thế mà đám 
đông cả ngàn người đều chú ý lắng nghe. Có khi, 
buổi sáng đi lễ nhà thờ này, buổi chiều có việc đi 
lễ tại nhà thờ khác lại nghe chính bài chia sẻ như 
khi sáng đã được nghe! Mặc dù Thiên Chúa chọn, 
mỗi người một cách theo Thánh ý, mỗi người mỗi 
vẻ riêng, kẻ có tài hùng biện, người đạo đức, kẻ giỏi 
xây dựng, người biết hòa giải, sinh hoạt…, nhưng 
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tựu trung đều quy về một trọng trách là loan báo 
Tin Mừng và phục vụ cộng đồng dân Chúa. Có 
lúc bài chia sẻ, bài giảng dài dòng vì đề cập đến 
nhiều vấn đề trong Phúc Âm kéo dài lên đến 15 
phút và hơn nữa. Thiết nghĩ, nên chọn một chủ đề 
hoặc hai để giáo dân dễ nắm bắt luôn giữ lại trong 
lòng và thực hành trong tuần. Các thầy đại chủng 
viện (ĐCV), phần lớn đã tốt nghiệp đại học hoặc 
ít ra cao đẳng, là những sinh viên có trình độ học 
vấn; thế nhưng sau khi học thêm về triết học và 
thần học, đáng lý ra phải thấu triệt những nguyên 
lý căn bản, kiến thức chuyên môn… thay vì trình 
bày cách hời hợt hoặc nhiều khi lầm lẫn tai hại. 
Thời buổi ngày nay khác với ngày xưa, dưới hàng 
ghế giáo dân cũng có những bậc cử nhân, tiến sĩ, 
trình độ hơn hẳn nên cần phải thận trọng trong 
lời nói khi chia sẻ hay phát biểu. Nhiều thầy trước 
khi nhận chức linh mục luôn khiêm tốn học hỏi 
về sau tỏ ra cha chú, không coi ai ra gì kể cả những 
bậc trưởng bối đáng cha ông mình. “Ông là cha 
hay tôi là cha?” tôi đã nghe một anh bạn già kể 
câu này phát ra từ miệng của một linh mục trẻ 
nói với một cụ ông 76 tuổi. Thật ngao ngán! Có vị 
trích dẫn những ngạn ngữ bằng tiếng Latin, Anh 
hoặc Pháp, nhưng cách phát âm không đúng như 
Laetitia Amoris (phát âm ra lê-ti-ti-a a-mô-rit 
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không xịt gió), Aristote (a-rit- xờ- tot), v.v. 
Một vài vị lại đồng tính… Có thể ban Giám đốc 

không phát hiện được khi các vị này đang trong 
thời kỳ thụ huấn đến khi ra xứ rồi mới tỏ lộ!

Việc mục vụ
Khi được sai đi, Chúa Giêsu đã nói, “Anh em 

đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bì, 
lương thực, tiền bạc cũng đừng có hai áo. Khi anh 
em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó 
mà ra đi” (Mt 9, 3-4). Hay khi sai nhóm 72, Ngài 
nói, “Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. 
Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà 
nào, trước tiên hãy nói, ‘Bình an cho nhà này’. Nếu 
ở đó, đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em 
sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó 
sẽ trở lại với anh em.” (Lc 10, 4-6)Mới chịu chức, 
được sai đi làm cha phó, ra mắt và tỏ ra rất khiêm 
tốn; nhưng sau một thời gian, với quan điểm ‘ông 
làm cha, tôi cũng làm cha’ dần dần chiếm ưu thế 
của cha chánh xứ, nói xấu, đôi khi còn đối lập ra 
mặt, tạo phe nhóm ủng hộ mình. Đúng là ‘Lupus 
lupior, sacerdos lupissimus’, nhất là về sau lên 
làm quản xứ. Là người chăn dắt đoàn chiên, có vị 
không biết giáo dân của mình. Về xứ, Linh mục 
nên đi thăm các gia đình, nhất là những người 
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cần được quan tâm, những con chiên lạc, những 
người nghèo hèn. Gương của Thầy Chí Thánh mà 
họ học rất kỹ khi ngồi trên ghế ĐCV thì giờ đây 
không thấy họ thực hiện, chỉ thấy họ có mặt trong 
các bữa tiệc nhà quyền quý và giàu sang để được 
giúp đỡ hỗ trợ cho công việc lưu danh của chính 
họ chứ không phải để làm sáng Danh Chúa
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ĐCV đâu có dạy những môn về kinh doanh, 
kiếm tiền hay xây dựng, thế mà đa số các Linh 
mục trẻ ngày nay ra sức thực thi để mưu cầu lợi 
ích cho cá nhân. Giáo dân hay phàn nàn hễ khi nào 
cha xứ mới đến lại phải đóng góp để tu sửa cái này, 
cái nọ. Mỗi vị đều có cái nhìn thẩm mỹ riêng và 
muốn sao cho hợp ý mình, kể cả nhà thờ vừa mới 
xây xong. Họ đâu biết nỗi khổ của mọi người, phải 
kiếm từng đồng để cho gia đình được mưu sinh, 
chạy cơm gạo từng bữa cho thành viên trong gia 
đình. Có vị ra thông báo gần như bắt buộc mỗi gia 
đình phải đóng góp số tiền nhất định (tất nhiên 
rất cao), có vị xin do lòng hảo tâm. Giáo dân Việt 
Nam chúng ta rất ‘rộng rãi’ hưởng ứng nhất là 
đối với công việc nhà Chúa. Không có cũng phải 
cố gắng tìm cách đóng góp. Dường như, làm linh 
mục ngày nay là phải xây nhà thờ, phải làm cái 
này cái kia để đời, để được tiếng là vị này giỏi về 
xây dựng, vị kia hay về việc xin tiền. Phải chăng 
các vị là “các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi 
trên tòa Mô-sê mà giảng dạy… họ bó những gánh 
nặng mà chất lên vai người ta… họ làm mọi việc 
cốt để cho thiên hạ thấy”? (Mt, 23, 2-5). Ngày 
xưa, thấy các giáo xứ xây những kios hay nhà nhỏ 
bên ngoài khuôn viên nhà thờ, giúp cho những gia 
đình chưa có nơi trú ẩn thuê và nhận một ít tiền 

linh mục trẻ ngày nay
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còm cho nhà xứ chứ chưa thấy linh mục chính xứ 
nào lấy hội trường (từng được dùng làm nơi hội 
họp) trong nhà xứ, xây phòng trọ cho thuê trong 
khuôn viên nhà xứ! Ở phòng trọ, thật nhiều điều 
phức tạp, huống chi là phòng trọ bên cạnh phòng 
cha xứ! Vừa rồi tình cờ gặp một cô trưởng ca 
đoàn thanh thiếu niên của một xứ nọ quan niệm 
ca đoàn không gây quỹ vì cho rằng ‘có quỹ ắt có 
ma’ và chữ ‘tiền’ luôn đi với chữ ‘tệ’ hay chữ ‘bạc’. 
Giữ tiền sẽ sinh ra nhiều ‘tệ nạn’, ‘tệ bạc’ và, ‘bạc 
nhược’, ‘bạc tình, bạc nghĩa’…

Với truyền thống kính nể các cha nên trong khi 
ở nước ngoài rất ít người đi tu đúng với câu “lúa 
chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”(Lc, 10, 2) thì ở 
VN lại có rất nhiều ơn thiên triệu Dòng cũng như 
Triều. Có địa phận các cha mới ra trường phải đi 
làm cha phó, cha phụ tá nhiều năm vì các cha sở 
chưa đến tuổi về hưu và các giáo họ hầu hết đã lên 
giáo xứ đã có người đảm nhận. Làm cha cả nhà cả 
họ được vinh danh. Song thân linh mục được lên 
chức ông cố và có một ít linh mục xây nhà to cửa 
rộng cho gia đình... làm cha sướng quá mà, nhiều 
ơn gọi là phải! Chưa nói đến việc đi tu còn có thể 
giúp cho họ tiến thân trong việc được vào đại học 
hay đi du học, vinh thân phì gia. “Con chồn có 
hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có 
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chỗ gối đầu” (Lc 9, 58; Mt 8, 20). Ngày nay ‘Đức 
Kytô khác’ có đầy đủ mọi sự, hơn hẳn phần đông 
giáo dân. Nghĩ rằng “làm thợ thì đáng được trả 
công” (Lc, 10, 7), có vị tuyên bố có đi phải có lại, 
đó là luật công bằng, tôi đã giúp cho anh giáo lý 
tân tòng, hôn nhân, tôi xứng đáng được hưởng 
công bình bằng ngân lượng!

Tiền bạc ở đâu, lòng trí con người cũng luôn 
ở đó. vậy thì còn giờ đâu để lo dấn thân phục vụ 
và truyền giáo chứ? Không thể làm tôi hai chủ 
được, không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm 
tôi tiền của được (Lc 16:13). Thiết nghĩ việc kinh 
doanh cho giáo xứ nên để cho ban hành giáo, hay 
giáo dân đảm nhiệm thì tốt hơn!

Hãy cầu nguyện
Trước một thực trạng như thế, tiên vàn chúng 

ta hãy noi gương Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng 
Giêsu luôn cầu nguyện cho các linh mục chúng 
ta. Tuy số vị linh mục trong những trường hợp 
được nêu ở trên không chiếm đa số, nhưng dù sao, 
thiết nghĩ chúng ta cũng cảm thấy chân dung của 
vị mục tử nhân lành mà Đức Kytô đề cập trong các 
Tin Mừng đã bị che lấp phần nào. Chính vì thế lời 
cầu nguyện âm thầm của chúng ta trong thời buổi 
này rất cần thiết và cấp bách. 

linh mục trẻ ngày nay
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Hãy cầu nguyện để các ngài biết cảnh tỉnh: bớt 
đi, hạn chế lại những hoạt động có tính cách trần 
thế, biết chuyên tâm vào cuộc sống nội tâm kết 
hợp với Thánh Thể qua việc cầu nguyện hằng 
ngày để rồi lấy đà sống dấn thân phục vụ cộng 
đoàn dân Chúa. 

Hãy cầu nguyện để các ngài biết nhận ra mình 
là ai khi được xức dầu sai đi làm vị chủ chăn nhân 
lành, biết “bỏ 99 con chiên mạnh khỏe để đi tìm 1 
con chiên lạc” bị xa bầy cần được đưa về đàn (Mt 
18:12; Lc 15:4). 

Hãy cầu nguyện để các ngài biết khiêm nhường 
sẵn sàng ‘quỳ gối xuống rửa chân’ như Thầy Chí 
Thánh của mình, thay vì là một ông cha chú; một 
nhà lãnh đạo tinh thần phục vụ mọi người thay vì 
một ‘ông vua’ của giáo xứ, một lãnh tụ của một 
pháo đài bất khả xâm phạm. 

Hãy cầu nguyện để các ngài hiểu thấu từng con 
chiên một và giúp chúng sống đúng là con một Cha 
trên trời qua việc rao giảng và loan báo Tin Mừng 
Cứu độ; biết xót thương, thông cảm, tháo gỡ hơn là 
trói buộc và cứng nhắc trong việc phục vụ. 

Hãy cầu nguyện để các ngài luôn biết đón tiếp 
những người “hèn mọn, bé nhỏ” (LC 10:21; Mt 
11:25) hơn là giao du, thăm viếng, ăn uống với nhà 
quyền quý cao sang, giàu có. 



•  247  

Hãy cầu nguyện để các ngài biết lắng nghe để tu 
thân, thánh hóa mình để có thể thánh hóa người 
khác, xây dựng đoàn chiên Chúa mỗi ngày một 
thăng tiến hơn, loan báo Tin Mừng và mở rộng 
Nước Chúa tại trần gian. 

Hãy cầu nguyện để qua tác động của Chúa 
Thánh Thần, các ngài nhận ra được Thánh Ý, 
thực thi sứ mạng đã lãnh nhận khi được xức dầu 
và sai đi. 

 Để kết, với tinh thần ‘HIỆP HÀNH’ mà Hội 
Đồng Giám Mục Việt Nam đã đưa ra nhằm chuẩn 
bị cho Thượng Hội Đồng các Giám Mục toàn cầu 
sẽ diễn ra vào năm tới tại Roma, xin viết lên những 
tâm tình này để cùng hiệp thông và cầu nguyện. 
Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn để các 
ngài nhận biết Thánh Ý nhiệm mầu của Thiên 
Chúa, xây dựng một Giáo Hội trên trần gian này 
mỗi ngày một tốt đẹp, hoàn thiện hơn đúng như 
Chúa muốn. Và một lần nữa, xin hãy tha thứ bỏ 
qua những gì không phải nếu có trong bài viết này. 
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Lễ truyền chức linh mục tại Nha Trang.



Nguyễn Văn Nghệ SB74

Vịnh Vĩnh Hy là một trong những vịnh đẹp của 
Việt Nam. Vịnh Vĩnh Hy thuộc thôn Vĩnh Hy, 

xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 
Trước đây khoảng hai, ba mươi năm khi chưa có 
con đường ĐT 702, để đến được Vĩnh Hy phải đi 
đường biển hoặc đi bộ bằng đường rừng. 

Người xưa gọi vịnh Vĩnh Hy là Vũng Găng. Vè 
Các lái ghi: 

“Mò O, Dỏ Tó rất xinh
Lại thêm Đá Vách dựa kề Vũng Găng
Vũng Găng, Đá Vách như thành 
Hai bên núi tấn xung quanh như buồng
Mặc dù thuyền ghé bán buôn
ào ai đình trú ở luôn mặc lòng

Sắc phong lăng Ông 
Nam Hải thôn Vĩnh Hy 

lưu lạc tại lăng Ông-đền 
Bà Cam Xuân
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Túi thơ, chè rượu xem chơi
Buồm giăng ba cánh, nhắm vời chạy ra”. 
Thôn Vĩnh Hy tuy ở biệt lập nhưng lại là 

một thôn được thành lập từ xa xưa. Năm 1886 
Aymonier cùng Trần Bá Lộc đem quân từ Sài Gòn 
ra đánh dẹp phong trào Cần vương ở Bình Thuận 
và Khánh Hòa đã ghi chép về thôn Vĩnh Hy: 
“Juste avant de doubler cette pointe, les barques 
indigènes contrariées par le vent peuveut se 
réfugier dans une petite baie voisine, celle de 
Vũng Găng… Il appartiennent au Khánh Hòa, 
don’t la frontière n’est pas éloignée”1.(Trước khi 
vượt qua mũi Đá Vách, thuyền đánh cá của dân 
địa phương, có thể lánh gió bão ở một vịnh nhỏ 
kế cạnh gọi là Vũng Găng, được nhiều đồi núi cao 
che chở. Vũng Găng được chia làm 2 vũng nhỏ: 
vũng phía ngoài rất dễ cho tàu bè lớn ra vào và 
trốn bão cả 2 mùa; vũng phía trong càng an toàn 
hơn nhưng chỉ cho phép tàu cao không quá 4 mét. 
Bờ biển phía trong là làng đánh cá Vĩnh Hy, bên 
cạnh đó có con suối nước ngọt. Dân đánh cá đổi 
cá và nước mắm lấy gạo, vì họ không có ruộng 
cũng như ruộng muối. Họ làm “rẫy” trên sườn 
núi, trồng bắp và thuốc lá. Họ thuộc tỉnh Khánh 
Hòa nhưng rất gần biên giới của tỉnh). 

Theo tác phẩm Đồng Khánh dư địa chí vào 
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thời vua Đồng Khánh (1886-1888) thôn Vĩnh Hy 
thuộc tổng Xương Hà, huyện Vĩnh Xương, phủ 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Năm 1901 thành 
lập đạo Ninh Thuận cho nên phần đất phía nam 
vịnh Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa được tách ra 
cho nhập vào đạo Ninh Thuận, thế là thôn Vĩnh 
Hy thuộc đạo Ninh Thuận. 

Năm 1913 xóa bỏ đạo Ninh Thuận, phần phía 
bắc đạo Ninh Thuận lại trở về với Khánh Hòa. Năm 
1923 tái lập đạo Ninh Thuận, thôn Vĩnh Hy lại 
nhập sang đạo Ninh Thuận. Khi triều Nguyễn cáo 
chung thì phần đất phía nam vịnh Cam Ranh cắt 
cho đạo Ninh Thuận lại quay trở về với tỉnh Khánh 
Hòa. Ngày 6.4.1960 thành lập quận Du Long thuộc 
tỉnh Ninh Thuận thì một phần đất phía nam quận 
Cam Lâm lại nhập về tỉnh Ninh Thuận.

sắc phong lăng ông nam hải thôn vĩnh hy lưu lạc...

Sắc phong  cho Ông Nam Hải thời Tự Đức tam niên (1850) của thôn 
Vĩnh Hy đang lưu giữ tại Lăng Ông- Đền Bà Cam Xuân. Phiên âm dòng 
thứ 5 tính từ phải sang (đọc từ trên xuống): "...chi thần, nhưng chuẩn 

Vĩnh Xương huyện, Vĩnh Hy thôn y cựu phụng sự.Thần..."
 Nguồn ảnh: Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa
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Thôn Vĩnh Hy một lần nữa nhập với vùng đất 
Ninh Thuận cho tới ngày nay. Dân thôn Vĩnh Hy 
sống chủ yếu nghề biển, do đó khi lập làng họ 
cũng lập lăng Ông Nam Hải để cầu mong biển yên 
sóng lặng, mùa màng bội thu. Sau khi lập lăng, 
dân trong thôn lại đệ đơn lên triều đình xin sắc 
phong cho Ông Nam Hải (Cá Voi). 

Năm 1961 do khu vực thôn Vĩnh Hy mất an 
ninh, cho nên tất cả dân thôn Vĩnh Hy phải rời 
bỏ làng sống lưu lạc nơi khác. Số sắc phong trong 
lăng Ông Vĩnh Hy cũng lưu lạc theo. 

Sau ngày thống nhất đất nước, dân Vĩnh Hy 
đang sống lưu lạc lại quay về tái thiết lại quê cũ. 
Lăng Ông bị bom đạn làm đổ nát, được dân trong 
thôn xây dựng lại lăng mới kề phía trước lăng cũ. 
Dân trong thôn không còn một ai nhớ sắc phong 
của lăng Ông Vĩnh Hy đang lưu lạc ở phương trời 
nào nữa!!!

Năm 2015 dân làng đảo Bình Hưng phát 
hiện trong số sắc phong của làng mình có một 
sắc phong niên đại “Khải Định cửu niên, thất 
nguyệt, nhị thập ngũ nhật” (Ngày 23 tháng 7 
năm Khải Định thứ 9 [1924]) đang lưu giữ ở 
đình làng của họ.

Mở đầu sắc ghi: “Sắc Ninh Thuận đạo, Vĩnh Hy 
thôn…”, nên họ đã chuyển sắc phong ấy về lại cho 
lăng Ông Vĩnh Hy.
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Nhân đọc cuốn “Di tích thờ mẫu ở Khánh 
Hòa” do Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh 
Hòa biên soạn, trong bài “Lăng Ông-Đền Bà Cam 
Xuân”2 thuộc phường Cam Phúc Nam, thành 
phố Cam Ranh cho biết hiện lăng đang lưu giữ 
11 sắc phong thôn Thạnh Xương gửi (trước thời 
vua Thành Thái thôn Thạnh Xương có tên Thạnh 
Đức. Vị trí thôn Thạnh Xương ngay bờ bắc cửa 
Vịnh Cam Ranh. Năm 1965 Mỹ xây dựng căn cứ 
quân sự ở bán đảo Cam Ranh, nên tất cả dân làng 
phải rời bỏ làng chuyển đi nơi khác sinh sống. 
Các sắc phong của thôn Thạnh Xương cũng lưu 
lạc sang bờ tây vịnh Cam Ranh và gửi tại lăng 
Ông- Đền Bà Cam Xuân).

Riêng sắc phong trong bài viết được ghi là “sắc 
phong thứ sáu”, do người phiên âm từ chữ Hán 
sang chữ Quốc ngữ nhầm tưởng sắc phong này 
cũng của thôn Thạnh Đức nên phiên âm: “Vĩnh 
Xương huyện, Thạnh Đức thôn…”. Khi xem kỹ 
ảnh sắc phong ấy trong cuốn sách “Di tích thờ 
mẫu ở Khánh Hòa”, tôi phát hiện sắc phong thứ 
sáu bị phiên âm nhầm. Phiên âm đúng là “Vĩnh 
Xương huyện, Vĩnh Hy thôn…” (dòng thứ 5 tính 
từ phải sang và bắt đầu chữ thứ 5 đến 10 tính từ 
trên xuống). Sắc phong này có niên đại “Tự Đức 
tam niên, thập thất nguyệt, sơ bát nhật” (ngày 
mùng 8 tháng 11 năm Tự Đức thứ 3 [1850].

sắc phong lăng ông nam hải thôn vĩnh hy lưu lạc...
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Như vậy chúng ta có thể kết luận là khi dân 
thôn Vĩnh Hy tản cư do chiến tranh, sắc phong 
này được đem gửi cho đình Thạnh Xương cất 
giữ và khi dân Thạnh Xương rời bỏ làng xóm đến 
nơi lập nghiệp mới họ lại mang theo toàn bộ sắc 
phong đình làng đang cất giữ để đem đến nơi định 
cư mới.

Hiện nay xuất hiện nhiều cá nhân đã bỏ tiền 
bạc để chuộc lại những sắc phong bị đánh cắp để 
trả về nguyên quán của nó. Để sắc phong ấy sớm 
về với lăng Ông Vĩnh Hy, tôi có đề nghị với Ban 
Quản lý lăng Ông Vĩnh Hy nên làm việc với các 
cấp chính quyền nhất là với Sở Thông tin- Văn 
hóa tỉnh Ninh Thuận, qua đó nhờ Sở Thông tin- 
Văn hóa tỉnh Khánh Hòa can thiệp với Lăng Ông-
Đền Bà Cam Xuân để “hồi hương” sắc phong có 
tuổi đời 172 năm (1850-2022)về lại bản quán 
của mình.

Chú thích:
1 Étienne Aymonier, Notes sur l’Annam II Le Khánh Hòa, Saigon 

Imprimerie Coloniale 1886, p. 7-8
2 Đối diện với nhà thờ Công giáo Xuân Ninh, phường Cam Phúc Nam, 

thành phố Cam Ranh, bên kia Quốc lộ I, đi khoảng 1 cây số về phía vịnh 
Cam Ranh sẽ gặp Lăng Ông-Đền Bà Cam Xuân (dân chúng quen gọi nơi 
xuống Lăng Ông-Đền Bà Cam Xuân là “cây số 3”, tính từ Ba Ngòi ra đến 
Xuân Ninh).
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Vĩnh Hy tuy ở xa ngoài một góc biển, trước kia là nơi 
tương đối đô hội, ruộng lúa phía trong đủ tự túc, lại nhờ có 
suối nước ngọt, ghe bầu từ ngoài vào hay trong ra phải ghé 
lại đây lấy nước, nên dân chúng làm thêm nghề buôn bán. 
Do đó, về mặt kinh tế, dân chúng Vĩnh Hy tương đối sung 
túc. Cái cảnh buôn bán vui chơi ấy đã được một nhà thơ vô 
danh mô tả trong bài vè các lái qua mấy câu sau đây:

Vũng Găng, đá vách như thành,
Hai bên núi tấn xung quanh như buồng.
Mặc dầu thuyền ghé bán buôn,
Nào ai đình trú ở luôn mặc lòng,
Túi thơ chè rượu xem chơi, 
Buồm giăng ba cánh nhắm vời chạy ra.

trích: Nguyễn Đình Tư, Non nước Ninh Thuận

sắc phong lăng ông nam hải thôn vĩnh hy lưu lạc...

Vĩnh Hy hiện này trở thành điểm du lịch biển thu hút đông du khách. 
Nhất là vào mùa hè, Phan Rang nhiều khi trở thành chảo lửa, Vĩnh Hy là 

cỗ máy điều hòa thiên nhiên khổng lồ. Hình T.L.
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Vịnh Vĩnh Hy một thời trở thành nơi ra vào của tàu thuyền buôn tạo cơ 
hội cho người dân ở đây trở thành thương nhân. Hình T.L.



Nguyễn Thị Hậu

Văn hóa đô thị có một hệ thống biểu tượng 
bằng vật thể và phi vật thể. Hệ thống biểu 

tượng góp phần làm nên “sức hút” của thành 
phố, theo thời gian sẽ tạo nên bản sắc “cái hồn 
của đô thị”.

Di sản kiến trúc 
Công giáo ở Sài Gòn

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn nguyên thủy 1880 – 1895 [Tòa Tổng GIám 
mục TP.HCM (2015), tr. 16].
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Biểu tượng đô thị thể hiện qua những yếu tố 
khác nhau, thông thường được biết đến và ghi nhớ 
là các công trình kiến trúc – là những “điểm nhấn” 
trong cảnh quan đô thị. Đó là các công trình kiến 
trúc có ý nghĩa lịch sử – văn hóa đặc biệt, yếu tố 
quan trọng là nằm ở vị trí “đắc địa” của đô thị.

Đô thị Sài Gòn có bốn đặc trưng cơ bản: đô thị 
sông nước, đô thị trung tâm kinh tế, đô thị theo 
kiểu phương Tây và đô thị đa dạng về văn hóa. 
Các đặc trưng ấy đều có những công trình “điểm 
nhấn” trong đó nổi bật là công trình Công giáo. 
Đó là các công trình có tuổi đời trên dưới trăm 
năm, độc đáo về kiến trúc và gắn liền với lịch sử 
cộng đồng giáo dân nói riêng và dân cư trong khu 
vực. Hiện nay chất lượng các công trình còn khá 
tốt do thường xuyên được tu bổ, một số đã được 
trùng tu, đại tu.

Lịch sử lâu đời, kiến trúc nghệ thuật của những 
công trình này cho ta sự hiểu biết giá trị nhiều 
mặt của di sản công giáo, cũng là di sản lịch sử văn 
hóa của đô thị Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh. Trong 
số hàng trăm công trình công giáo tại thành phố 
hiện chỉ có nhà thờ Thủ Thiêm và tu viện Mến 
Thánh giá Thủ Thiêm mới được xếp hạng di tích 
cấp thành phố hồi cuối năm 2018. Còn lại nhiều 
nhà thờ khác vừa được đưa vào Danh mục kiểm 
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kê di tích của thành phố, thuộc loại hình kiến trúc 
nghệ thuật.

1. Có thể kể đến một số công trình công giáo tiêu 
biểu và đã quen thuộc với người Sài Gòn từ hàng 
trăm năm nay cũng như với du khách nước ngoài.

Nhà thờ Đức Bà (quận 1) là nhà thờ Chính tòa 
của Tổng giáo phận Sài Gòn, cũng là nhà thờ Mẹ 

Nhà thờ Chợ Quán xưa (AMEP, 1937, p.138).

di sản kiến trúc công giáo ở sài gòn
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của các nhà thờ trong Tổng giáo phận. Nằm ngay 
trung tâm đô thị Sài Gòn với các giao lộ xung 
quanh Lê Duẩn, Công xã Paris và Nguyễn Du. 
Công trình được xây dựng trong hơn hai năm 
(cuối năm 1877 – giữa năm 1880). Đến năm 1895 
nhà thờ có thêm hai chóp tháp nhọn trên tháp 
chuông giống như ngày nay. Năm 1963, nhà thờ 
Chính tòa Đức Bà Sài Gòn được lên hàng Vương 
cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên 
Tội. Khu vực đường Lê Duẩn – Nhà thờ – Bưu điện 
– đường Đồng Khởi – Nguyễn Huệ là “khu vực di 
sản đô thị” quan trọng nhất của Sài Gòn.

Vùng Chợ Quán (quận 5) là nơi họ đạo cổ xưa 
nhất và cũng là nơi xuất hiện ngôi thánh đường 

Postcard Nhà thờ Cha Tam – Chợ Lớn xưa. Nguồn: www.delcampe.net
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đầu tiên ở đất Sài Gòn. Trải qua nhiều gian truân, 
thử thách, họ đạo Chợ Quán đã nhiều lần xây 
dựng nhà thờ. Nhà thờ Chợ Quán hiện tại xây 
dựng vào năm 1882 – 1896, sau có thêm những 
tu sửa đến năm 1926 có hình thức như ngày nay. 
Nhà thờ theo lối kiến trúc Gothic cổ kính với mái 
vòm cong, nổi bật ở phần mặt tiền đứng là một 
tháp cao vút uy nghi, dễ dàng nhận ra tháp cao 5 
tầng nối tiếp nhau, tầng mái trên cùng với 5 quả 
chuông được đúc từ Pháp.

Nhà thờ Cha Tam – Cha Phanxicô Xaviê (quận 
5). Xây dựng từ năm 1900 – 1905 phục vụ nhu cầu 
của bà con giáo dân người Hoa trong vùng Chợ 
Lớn. Nhà thờ mang phong cách châu Âu kết hợp 
với những yếu tố văn hóa đặc trưng của người 

Nhà thờ Jeanne d'Arc Sài Gòn nằm trên lô đất nghĩa địa của người Hoa. 
Hình: T.L.

di sản kiến trúc công giáo ở sài gòn
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Hoa. Tháp nhà thờ treo bốn chuông trong đó có 
một chuông đại phú hào Nam Kỳ là ông Huyện 
Sĩ dâng cúng. Trong nhà thờ còn trang trí những 
tấm hoành phi và các tấm liễn bằng chữ Hán.

Nhà thờ Jeanne d’Arc – Ngã Sáu (quận 10) 
được khánh thành vào năm 1928 tại địa thế đẹp 
nhất vùng Chợ Lớn, nơi có ba con đường lớn đan 
chéo nhau chia thành sáu hướng đi nên còn được 

Nhà thờ Tân Định trùng tu năm 1929 [AMEP, 
1934, tr. 41].
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gọi là Nhà thờ Ngã Sáu. Sự ra đời của nhà thờ này 
đánh dấu thời kỳ Chợ Lớn là trung tâm phát triển 
kinh tế nên dân cư tập trung sinh sống đông đúc.

Họ đạo Tân Định (quận 3) được thành lập rất 
sớm 1860 từ những giáo dân miền Trung chạy vào 
Gia Định tránh cuộc bách đạo của Tự Đức. Nhà 
thờ Tân Định xây xong vào giữa năm 1864. Sau 
nhiều lần sửa chữa, mở rộng đến năm 1957 nhà 
thờ đã được tân trang với màu sắc đáng nhớ là 
màu hồng – vì vậy nhà thờ còn được gọi là “nhà 
thờ hồng”. Đây là nơi hiện nay thu hút nhiều 
người trẻ đến tham quan và chụp ảnh vì màu sắc 
tươi tắn hiện đại nhưng rất hòa hợp khi khoác lên 
ngôi nhà thờ kiến trúc cổ xưa.

Nhà thờ Chợ Đũi (quận 1) do ông bà Lê Phát 
Ðạt, tức Huyện Sĩ, ông ngoại Nam Phương hoàng 
hậu, đã hiến hơn 1 mẫu đất và 1/7 tài sản để xây cất 
nhà thờ. Nhà thờ và khởi công xây dựng từ năm 
1902 – 1905. Dân gian vẫn gọi là Nhà thờ Huyện 
Sĩ như một cách nhớ ơn ông và dần trở thành tên 
chính thức của nhà thờ này.

Chủng viện Giuse Sài Gòn (quận 1) đã trải 
qua lịch sử lâu dài. Năm 1863 chủng viện được 
xây dựng tại vùng Thị Nghè. Trong hơn một 
trăm năm sau đó chủng viện nhiều lần được mở 
rộng và xây dựng thêm một số công trình phục 

di sản kiến trúc công giáo ở sài gòn
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vụ hoạt động của chủng viện. Cùng với nhà dòng 
Saint Paul de Chartres ngay bên cạnh và xây 
dựng cùng thời gian (đặc biệt người thiết kế và 
chỉ huy thi công là Nguyễn Trường Tộ) – đây là 
hai công trình có quy mô lớn nhưng thanh thoát, 
hòa hợp giữa những hàng cây xanh cổ thụ trên 

Nhà nguyện Chủng viện Giuse [Tổng Giáo phận TP.HCM (2013), tr. 26].
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một con đường cổ xưa, đã trở thành biểu tượng 
cho cảnh quan đô thị Sài Gòn.

Ngoài ra còn có nhà thờ Hạnh Thông Tây quy 
mô to lớn và đẹp đẽ, gắn liền với lịch sử lâu đời 
của cộng đồng và giáo dân vùng Gò Vấp, nhà thờ 
Dòng Chúa cứu thế (quận 3), nhà thờ Chí Hòa 
(quận 10) gắn liền với cư dân các “làng cổ” của 
vùng đất Sài Gòn xưa… Còn rất nhiều nhà thờ 
khác, luôn là điểm đến của những người muốn 
được ngắm nhìn những kiến trúc và trang trí đẹp 
đẽ, muốn tìm đến một chốn thanh tịnh bình yên 
giữa sự hối hả ngày đêm của thành phố này.

2. Hầu hết công trình kiến trúc nhà thờ ở 
TP.HCM đều là những công trình có niên đại 
sớm, độc đáo và đặc biệt hòa hợp với cảnh quan 
thành phố. Những nhà thờ tiêu biểu kể trên hiện 
nay khá nguyên vẹn vì được tu sửa thường xuyên, 
nhiều nhà thờ đã qua vài lần trùng tu nhưng hình 
dáng kiến trúc ban đầu không bị thay đổi, thậm 
chí nhiều chi tiết trang trí kiến trúc trải qua hơn 
trăm năm không hề suy suyển. Cùng với khung 
cảnh yên tĩnh, thân thiện, khuôn viên nhà thờ 
luôn sạch sẽ, nhiều cây xanh bóng mát… thật sự 
là những nơi thư giãn tinh thần trong đời sống 
đô thị.

Để bảo tồn, trùng tu hay xây mới một nhà thờ 

di sản kiến trúc công giáo ở sài gòn
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không phải chỉ dựa vào tiềm lực tài chính của 
giáo xứ vì muốn nhà thờ to đẹp để lấy tiếng hay 
sở thích của linh mục và giáo dân, mà phải từ nhu 
cầu chính đáng, cấp thiết của giáo xứ, giáo phận. 

Con gà trên đỉnh tháp chuông nhà thờ Chợ Đũi. Nguồn: Tachcaphe.com.

Nhà thờ Chợ Đũi. Hình: T.L.
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Nhu cầu chính đáng ở đây trước hết là sự xuống 
cấp nghiêm trọng của nhà thờ, hư hỏng nặng nếu 
kéo dài thêm sẽ nguy hiểm cho giáo dân, cho tài 
sản của giáo xứ, giáo phận. Thứ hai là vấn đề mục 
vụ giáo dân, giáo dân ngày càng phát triển, nhà 
thờ cũ không đủ sức chứa cho việc cử hành thánh 
lễ và những sinh hoạt cộng đồng bình thường của 
giáo xứ. Khi đã hội đủ hai điều kiện trên thì mới 
nên xây mới hay tu sửa sao cho phù hợp.

Giá trị lịch sử luôn được xem xét đầu tiên trong 
vấn đề bảo tồn di tích kiến trúc nhà thờ Công 

giáo. Đây cũng là tiêu chí hàng đầu trong việc 
bảo tồn mọi di sản văn hóa. Một con đường, một 

Tu viện Saint Enfance năm 1866. Ảnh: Emile Gsell.

di sản kiến trúc công giáo ở sài gòn
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hàng cây, một ngôi nhà xưa, một nhà thờ cổ… có 
thể không sánh bằng một trung tâm thương mại 
hoành tráng. Tuy nhiên trung tâm thương mại 
không tồn tại chỗ này có thể xuất hiện chỗ khác 
nhưng công trình lịch sử mất đi thì “ký ức đô thị” 
cũng không thể lưu giữ mãi trong những thế hệ 
giáo dân và cộng đồng nơi đây.

Mỗi công trình kiến trúc nhà thờ là kết tinh 
của nhiều lĩnh vực: kiến trúc, hội họa, điêu khắc… 
thể hiện óc sáng tạo và bàn tay khéo léo của tiền 
nhân. Giá trị kiến trúc trước tiên nằm ngay ở việc 
lựa chọn địa điểm và quy hoạch kiến trúc. Những 
công trình kiến trúc nhà thờ Đức Bà, Tân Định, 
Ngã Sáu, tu viện Saint Paul… là những tuyệt tác 
kiến trúc phương Tây độc đáo, được xây dựng tỉ 
mỉ công phu, quy hoạch trước sau khoa học, một 
sự kết hợp hài hòa giữa nhà thờ và cảnh quan đô 
thị… góp phần tạo nên diện mạo cho thành phố. 
Giá trị nghệ thuật của công trình là ở đó.

Đối với những nhà thờ đã có lịch sử lâu đời, 
trở thành các công trình kiến trúc đẹp đẽ thu hút 
du khách bốn phương thì việc trùng tu, sửa đổi 
luôn phải lắng nghe ý kiến của xã hội, của những 
công ty, tổ chức có chuyên môn cao và nhiều kinh 
nghiệm trong kiến trúc, văn hóa và đặc biệt cần 
hợp tác, chung tay với chính quyền địa phương. 
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Nhà thờ Ba Chuông xưa.

Nhà thờ Ba Chuông mới xây.
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Tính xã hội của công trình công giáo còn ở ý nghĩa 
tài sản của giáo hội nhưng di sản văn hóa là của 
cộng đồng, của quốc gia.

Những công trình kiến trúc Công giáo đã giới 
thiệu nét độc đáo, tinh tế của kiến trúc Roman, 
kiến trúc Gothic, kiến trúc Baroque… trong sự 
hòa hợp với văn hóa Á Đông góp phần kiến tạo 
nên biểu tượng đô thị Sài Gòn. Chúng ẩn chứa 
những giá trị văn hóa: kiến trúc, hội họa, điêu khắc 
và ký ức qua chiều dài dòng lịch sử của đô thị Sài 
Gòn, đô thị đa văn hóa và đô thị của phương Tây. 
Chúng thực sự là những di sản lịch sử văn hóa của 
cha ông Sài Gòn để lại cho thế hệ sau. Vì vậy, việc 
bảo tồn kiến trúc nhà thờ cổ là gìn giữ những giá 
trị vật chất và tinh thần của Sài Gòn. Đây không 
chỉ vấn đề của riêng người Công giáo mà của cả cư 
dân của một đô thị văn minh Sài Gòn – TP.HCM.



Nguyên Trang
Cách nay 160 năm (1862) trên đất Sài Gòn xuất hiện 

một tu viện dòng Saint Paul de Chartres (Thánh Paul thành 
Chartres) do Mẹ bề trên Révérend Benjamin cho xây dựng. 
Ngày nay tu viện vẫn còn trên đường Tôn Đức Thắng (thời 
Pháp là Rue de la Citadelle, sau là Cường Để) gần căn cứ Hải 

Saint Paul, tu viện 
đầu tiên ở Sài Gòn

Vườn hoa bên trong Tu viện Saint Paul, phía bên phải là Nhà Nguyện xây 
dựng 1864, bên trái là văn phòng xây dựng 1947. Hình KTS. Vĩnh Phúc



272 • tâm tư sao biển 2022

quân. Ban đầu tu viện được xây cất bằng gỗ, sau này được làm 
lại bằng gạch, bê tông và tu viện được mở rộng thêm ra.

Nhiều tài liệu cho rằng ông Nguyễn Trường 
Tộ là tác giả thiết kế tu viện Saint Paul. Ðiều 

này hoàn toàn đúng ở giai đoạn đầu khi vào tháng 
9/1862, Mẹ bề trên Benjamin nhận lời tiến cử của 
Ðức Giám mục Gauthier và Linh mục Croc, giao 
cho ông Nguyễn Trường Tộ phác hoạ sơ đồ và 
trông coi việc xây dựng. Nguyễn Trường Tộ là bậc 
nho sĩ kỳ tài xứ Bắc, hướng lòng phụng sự xã hội, 
chấp nhận vào Sài Gòn làm việc không nhận thù 
lao và phải mất hai năm công trình tu viện Saint 
Paul (ban đầu có tên là La Sainte Enfance) mới 
hoàn thành. Tu viện được làm hoàn toàn bằng gỗ 
trên mảnh đất rộng lớn. Ðiểm nhấn là một ngọn 
tháp như một mũi tên vươn cao và được ghi nhận 
là ngọn tháp cao nhất Sài Gòn bấy giờ.

Tu viện cũng là biểu tượng đẹp nhất của Sài Gòn (trước 
khi có Dinh Thống Ðốc), thu hút bất kỳ du khách phương 
Tây mới đặt chân lên cảng Sài Gòn. Trung úy hải quân 
Richard khi miêu tả về Sài Gòn và vùng lân cận đầu năm 
1866, đã viết: “Tu viện dòng Saint Paul có một ngôi nhà 
nguyện nhỏ nhưng tuyệt diệu với ngọn tháp cao, duyên 
dáng nổi bật trong vùng này. Tu viện giống lối kiến trúc 
của Ý pha lẫn những nét trang trí của người Việt”. Trong 
chuyến viếng thăm ba ngày đến Sài Gòn từ 25 – 27/10/1863, 
bên cạnh việc hội đàm với chính quyền Pháp tại Sài Gòn, 
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vua Phra Norodom của Campuchia cùng phái đoàn của 
mình cũng đã đến thăm viếng tu viện tuyệt đẹp của dòng 
Sainte Enfance.

Sau này nhiều nhà kiến trúc bình luận ngọn tháp do ông 
Nguyễn Trường Tộ thiết kế có phần giống ngọn tháp của 

nhà thờ Ðức Bà Paris. Ðiều này có thể đúng, dù gì ông cũng 
từng học thiết kế ở Pháp (1858-1861) trong thời gian Nhà 
thờ Ðức Bà được Kiến trúc sư danh tiếng Viollet-le-Duc 
trùng tu và xây thêm ngọn tháp mũi tên duyên dáng.

Tiếc là công trình tu viện Sainte Enfance chỉ tồn tại 
được 20 năm do gỗ bị hư hỏng. Ðây có thể là một lý do 
khiến công trình không thể trụ vững lâu dài. Xu hướng sử 
dụng gạch và xi măng đang phát triển khắp nơi tại Sài Gòn 
với những công trình to lớn, lần lượt được xây dựng khiến 
cho kiến trúc gỗ trở nên lỗi thời, lạc lõng giữa các công 

Tu viện Sainte Enfance nguyên thủy.

saint paul, tu viện  đầu tiên ở sài gòn
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trình kiến trúc thuộc địa tân kỳ của Sài Gòn Hòn ngọc 
Viễn Ðông. Năm 1885, tu viện được trùng tu do thừa sai 
Charles Boutier, người thiết kế xây dựng Nhà thờ Huyện 
Sĩ và Thủ Ðức. Ngọn tháp được thay thế bằng ngọn tháp 
thấp hơn để phù hợp với khung cảnh của một nhà nguyện 
và là nơi dạy dỗ các em mồ côi bản xứ.

Ngọn tháp thấp này ngày nay cũng không còn trong tu 
viện. Vài tài liệu ghi rằng, nó bị phá sập bởi bom đạn của 
không quân Mỹ oanh tạc quân Nhật ở cảng Ba Son vào 
năm 1945. Tuy nhiên, một bức không ảnh chụp hồi năm 
1929 cho thấy toàn bộ hình ảnh tu viện Saint Paul (năm 
1924, tu viện Sainte Enfance chính thức đổi tên thành 
Saint Paul) không có một ngọn tháp, dù cao hay thấp. Có 
thể ngọn tháp này đã được dỡ bỏ trước đó rất lâu trong 
một đợt trùng tu nào đó. Hàng cây xà cừ ven đường đang 
vươn cao chưa thành cổ thụ như sau này. Ngày nay, hàng 
trăm cây cổ thụ phải đốn hạ để mở rộng khoảng không 
phục vụ cho nhu cầu xây dựng cầu Thủ Thiêm 2. Tiếc thật! 
Tiếc những ngày thơ mộng đạp xe tà tà  dưới bóng mát cây 
cao trên đường Cường Ðể mỗi khi tan trường, ngồi uống 
ly nước mía ngoài vỉa hè cạnh vách tường tu viện. Bây giờ 
chỉ có nắng và khói bụi.

Bên cạnh việc truyền đạo cho các tín hữu bản xứ, mục 
đích chính của tu viện là giúp những trẻ em mồ côi có nơi 
nương tựa, được dạy dỗ thành người có ích cho xã hội. 
Thuở đó, trẻ em mồ côi nhiều lắm. Ðọc những tài liệu trẻ 
cô nhi thời Pháp thuộc mà thấy xốn xao trong lòng. Con 
lai, con hoang bị gia đình hắt hủi, bỏ rơi ngoài cổng chùa, 
cổng chợ khá nhiều.
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Tài liệu của nhà nghiên cứu Trương Phúc Hải về Mẹ 
Benjamin năm 1865, ghi rằng: “Mẹ có dẫn một cậu bé gốc 
Hoa ở Hồng Kong sang Sài Gòn nuôi dưỡng trong tu viện. 
Cậu bé đó là François Pierre d’Assou, sau này chính là Cha 
Tam, người xây ngôi Nhà thờ Chợ Lớn (Nhà thờ Cha Tam) 
dành cho người Hoa ở vùng Chợ Lớn. Ngày 30.11.1882, 
Cha Tam cử hành Thánh lễ đầu tay sau khi thụ phong linh 
mục tại ngôi nhà nguyện dòng Saint Paul trước sự chứng 
kiến của Mẹ Benjamin”.

Như vậy, một trong những mầm non trong tu viện Saint 
Paul đã có công đóng góp cho lịch sử phát triển Công giáo 
ở Sài Gòn. Sau khi Mẹ Benjamin xây xong tu viện, 150 trẻ 
em mồ côi đã đi cùng các nữ tu về ngôi nhà mới. Những 
đứa trẻ này chính là một phần công việc, niềm vui trong 
công tác mục vụ của các nữ tu dòng Saint Paul.

Cô nhi viện đầu tiên nằm trong khuôn tu viện Saint 
Paul được gọi là trường Nhà Trắng, trung bình thu nhận 
từ 600 – 700 trẻ em mồ côi và con lai bị bỏ rơi. Ðến năm 
1869, Mẹ Benjamin mở một trường nội trú dành cho các 
em nhỏ, trong đó, chia làm hai khu vực riêng biệt: một để 
nuôi dưỡng dạy dỗ các trẻ em con cái công chức châu Âu 
theo mô hình các trường học ở Pháp; phần còn lại dành 
cho các trẻ em bản địa cũng được nhận một nền giáo dục 
kiểu Pháp để các em có một vị trí thích hợp trong xã hội 
sau này. Như vậy, khối kiến trúc cô nhi viện trong tu viện 
Saint Paul lúc này bao gồm một nhà trẻ mồ côi dành cho 
các cậu bé bản địa dưới 7 tuổi, được nuôi dạy sau đó sẽ 
được gửi đến trường Adran gần đó; một nhà trẻ mồ côi 
dành cho các bé gái được chăm sóc cho đến khi họ kết hôn 

saint paul, tu viện  đầu tiên ở sài gòn
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hoặc cho đến khi họ có một vị trí công việc trong xã hội; 
một ngôi nhà đặc biệt dành cho các cô gái châu Âu, các 
cô gái công chức hoặc nhân viên, con gái của các thương 
nhân ở Sài Gòn và các khu vực lân cận.

Không chỉ nuôi trẻ cô nhi, Mẹ Benjamin còn mở một 
nhà nội trú dành cho phụ nữ lầm đường lỡ bước có nơi 
nương tựa và học một nghề nào đó để có thể trở lại cuộc 
sống bình thường, cũng như mở rộng nhiều cơ sở chăm 
sóc dạy dỗ trẻ em mồ côi tại khắp Nam kỳ và cả vùng Sài 
Gòn – Chợ Lớn.

Bên cạnh đó, các nữ tu dòng Saint Paul đã  thành lập 
các bệnh viện bản địa. Một bệnh viện ở Thị Nghè đã được 
thành lập. Các bệnh viện lần lượt được mở ở Biên Hòa, 
Chợ Lớn, Mỹ Tho, Vĩnh Long. Mỗi năm, các nữ tu đã tiếp 
nhận trên 1000 bệnh nhân nghèo đến khám chữa bệnh, 
chăm sóc bệnh nhân.

Sau khi xây cất xong nhà dòng và một số cơ sở cô nhi 
viện, Mẹ bề trên Benjamin còn lập một Viện dưỡng lão ở 
Thị Nghè và Tân Ðịnh. Ngày 10/06/1876, Thống đốc Nam 
kỳ Duperré cấp giấy phép xây dựng. Chỉ trong vòng vài 
tháng, đến cuối năm 1876, Viện dưỡng lão Phú Mỹ, Thị 
Nghè đã hoàn thành. Viện dưỡng lão Thị Nghè còn có tên 
gọi là Viện dưỡng lão Phú Mỹ hay Nhà thương Thị Nghè vì 
không chỉ phục vụ cho người già neo đơn, nơi đây còn đón 
nhận chăm sóc các bệnh nhân, đặc biệt là các thai phụ và 
trẻ sơ sinh.

Trải qua gần 160 năm, về mặt lịch sử, tu viện Saint Paul 
xứng đáng là một di sản tôn giáo có mặt tại Sài Gòn lâu đời 
nhất. Ngày nay, tu viện còn lưu giữ nhiều hiện vật và mô 
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hình xây dựng qua từng thời kỳ để người đời sau có dịp tìm 
hiểu sự cống hiến và phụng sự tôn giáo cũng như xã hội 
của các nữ tu dòng Thánh Paul. Tuy nhiên, sau năm 1975 
tu viện bị trưng dụng một phần trở thành trường đào tạo 
giáo viên mẫu giáo và có nguy cơ tu viện còn bị trưng dụng 
nhiều cơ sở khác trong khuôn viên nhà dòng.

Hãy giữ nguyên những giá trị văn hoá tôn giáo của 
những công trình xưa để ký ức của người Sài Gòn luôn 
sống mãi với hình ảnh lịch sử của nó.

Nguồn: https://baotreonline.com/van-hoc/viet-nam-
ngay-cu/saint-paul-tu-vien-dau-tien-o-sai-gon.baotre

saint paul, tu viện  đầu tiên ở sài gòn
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Thầy là cây nho, anh em 
là cành.
Ai ở lại trong Thầy
và Thầy ở lại trong người 
ấy, thì người ấy sinh nhiều 
hoa trái,
vì không có Thầy, anh em 
chẳng làm gì được.

Ga 15,5



Thế Hy SB71 

Vào cuối thế kỷ thứ 9, khu vực Nga- Ukraina 
vẫn còn là hình thức liên minh các bộ tộc thời 

Trung cổ với tên gọi “Đại công quốc Kyiv Rus”. 
Năm 988, Kyiv Rus tiếp nhận Thiên Chúa Giáo 

qua lễ rửa tội của Hầu tước Vladimir, rất nhiều 
người Nga-Kiev theo bước của ông theo đạo. Cuộc 
xâm chiếm của đạo binh Mông Cổ vào thế kỷ 13 đã 
làm suy yếu và chấm dứt “nhà nước Kyiv Rus”; tuy 
nhiên Moskva dần dần trở thành trung tâm văn 
hóa và hình thành đế quốc Nga từ thế kỷ 18.

Vào ngày 16 tháng Bảy năm 1054, Thượng phụ 
của Constantinople  là Michael Cerularius đã bị vạ 
tuyệt thông dẫn đến cuộc đại ly khai Thiên Chúa 
giáo (great schism). Giáo hội Phương Đông theo 

Tại sao Giáo hội 
Chính thống Nga 
ủng hộ xâm lược?
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văn hóa Hy Lạp với trung tâm là Constantinopolis, 
tức là Chính Thống giáo Phương Đông; và Giáo 
hội Phương Tây theo văn hóa Latinh với trung 
tâm là Roma, tức Công giáo Roma. Giáo hội Nga 
thuộc Chính Thống giáo Phương Đông.

Trong giai đoạn phát triển trở thành đế quốc 
Nga, các chính quyền đều dựa vào Chính Thống 
giáo Nga để có được sự ủng hộ ổn định. Do đó Giáo 
hội Chính Thống giáo Nga có một ảnh hưởng rất 
lớn không những xã hội mà cả chính trị, trở thành 
“quốc giáo”.

Năm 1589, Tòa Thượng phụ Moskva được Tòa 
Thượng phụ Đại kết công nhận là một Tòa Thượng 
phụ độc lập; trở thành một giáo hội độc lập không 
còn phụ thuộc vào Tòa Constantinople. Sự liên hệ 
của các thượng phụ tòa Moskva và tầng lớp lãnh 
đạo của nhà nước Nga càng trở nên khắng khít. 
Đến cách mạng tháng 10 Nga, chế độ Sa hoàng 
sụp đổ; thay vào đó là chế độ cộng sản Xô Viết với 
chủ trương vô thần, khiến sự liên hệ biến mất và 
trở thành thế đối nghịch.

Mãi đến đầu thập niên 90, chế độ Xô Viết tan 
rã thì Chính thống giáo Nga mới tìm lại được vị 
trí trong đời sống xã hội. Tổng thống Boris Eltsin 
từng là một tín hữu Chính Thống giáo sùng đạo, 
tạo điều kiện cho Giáo hội Chính Thống giáo Nga 
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phục sinh. Quan hệ giữa thượng phụ Giáo hội 
Chính Thống giáo Nga với người đứng đầu Nhà 
nước Nga ngày càng chặt chẽ.

Putin, một con cáo già chính trị và mật vụ nên 

rất thấu hiểu ảnh hưởng của Chính thống giáo Nga; 
không những chỉ trên nước Nga mà còn trên tất 
cả các quốc gia thuộc Liên bang Xô viết cũ, trong 
đó có Ukraina. Do đó, chuyện hắn ta trở nên con 
chiên ngoan đạo, được sự ủng hộ nhiệt tình quá 
mức của các đời thượng phụ là chuyện dễ hiểu. Từ 
Thượng phụ Alexis II đến Thượng phụ Kirill.

Với sự mưu mô của Putin, Chính Thống giáo 

Thượng phụ Chính thống giáo Kirill (T) chúc phúc cho Tổng thống 
Nga Vladimir Putin trong một nghi thức phụng vụ Mùa chay Chính 
thống giáo ở Moskva hôm 8.4.2018. Hình Alexander Nemenov/AFP 

via Getty Images.

tại sao giáo hội chính thống nga ủng hộ xâm lược?
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Nga được tôn lên như một trong số những quyền 
lực ở nước Nga, đóng luôn vai trò tín điều chính 
trị cho cả quốc gia và mưu đồ sử dụng tôn giáo 
như một trong những công cụ để giành lại vị trí 
siêu cường. Thượng phụ Kirill trở thành cố vấn 
đáng tin cậy của Putin, 

Tại Ukraina, thời còn nằm trong khối Xô viết, 
phần đông theo Chính thống giáo trực thuộc 
tòa Moskva của Nga. Năm 1992, Thượng phụ 
Filaret (Denysenko) của Kyiv đã thành lập Giáo 
hội Chính thống Giáo Ukraina Tòa thượng phụ 
Kyiv, nhằm thoát khỏi ảnh hưởng Nga nhưng bị 
Tòa thượng phụ Moskva từ chối. Dù bị rút phép 
“thông công,” thế nhưng Tòa thượng phụ Kyiv 
vẫn hoạt động song song với tòa Moskva với số 
tín đồ chiếm 22,4% dân số vào năm 2014.

Năm 2018, cựu Tổng thống Ukraine Petro 
Poroshenko kiến nghị lên vị Thượng phụ Đại kết 
Bartholomew I của Constantinople để xin tư cách 
cho Giáo hội Chính thống Ukraina tòa Kyiv là 
một Tòa thượng phụ độc lập đối với Chính thống 
giáo thế giới. Vị Thượng phụ Đại kết chấp thuận 
yêu cầu. Giáo hội Chính thống giáo Ukraina trở 
thành cái gai của Chính thống giáo Nga, do đó khi 
Putin phát động cuộc xâm lược dưới cái chiêu bài 
hoạt động quân sự thì Thượng phụ Kirill đứng 
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ngay đằng sau Putin để yểm trợ nhằm “thống 
nhất Giáo hội” như khi xưa.

Nhưng cũng chính cuộc xâm lược này đã khiến 
11.000 Giáo xứ của Chính thống Giáo Nga tại 
Ukraina (so với 7.000 Giáo xứ Chính thống giáo 
độc lập) chia rẽ, bắt đầu tách Thượng phụ Chính 
thống giáo Nga Kirill khỏi các nghi lễ. Một số Giáo 
hội Chính thống giáo Nga ở châu Âu đã tuyên bố 
cắt đứt mối quan hệ với Tòa Thượng phụ Chính 
thống giáo Nga. 

Trong số 41 triệu dân tại Ukraine hiện nay có 
khoảng 60% là tín đồ Chính thống giáo. Với cuộc 
chiến này, chẳng mấy chốc tín đồ Chính thống 
giáo Nga sẽ bỏ sang giáo hội Chính thống giáo 
Ukraina. Nước cờ Putin hết đường tiến thoái và ý 
định đưa giáo hội Ukraina vào vòng kiềm tỏa của 
thượng phụ Kirill cũng trở nên tối tăm mịt mù.

Vào ngày 16 tháng 7 năm 1054, Thượng phụ của 
Constantinople Michael Cerularius đã bị vạ tuyệt 
thông khỏi Giáo hội Thiên chúa giáo có trụ sở tại 
Rome, Ý.  Việc Cerularius bị vạ tuyệt thông là một điểm 
phá vỡ trong căng thẳng gia tăng kéo dài giữa Giáo hội 
La Mã có trụ sở tại Rome và Giáo hội Byzantine có trụ 
sở tại Constantinople (nay được gọi là Istanbul). Sự 

tại sao giáo hội chính thống nga ủng hộ xâm lược?
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chia rẽ dẫn đến kết quả đã chia giáo hội Thiên Chúa 
giáo châu Âu thành hai nhánh chính: Giáo hội Công 
giáo La Mã phương Tây và Giáo hội Chính thống giáo 
phương Đông. Sự chia rẽ này được gọi là Đại ly khai, 
hoặc đôi khi là “Chủ nghĩa phân chia Đông-Tây” hoặc 
“Cuộc ly khai năm 1054”.
Cuộc đại ly khai xuất hiện do sự pha trộn phức tạp 
giữa những bất đồng tôn giáo và xung đột chính trị. 
Một trong những bất đồng tôn giáo giữa các nhánh 
phương tây (La Mã) và đông (Byzantine) của giáo hội 
liên quan đến việc có được chấp nhận sử dụng bánh 
mì không men cho bí tích Thánh Thể hay không. 
(Phương tây ủng hộ việc thực hành này, trong khi 
phương đông thì không.) Các đối tượng khác của 
tranh chấp tôn giáo bao gồm cách diễn đạt chính xác 
của Kinh Tin kính Nicene và niềm tin của phương Tây 
rằng các giáo sĩ nên sống độc thân.
Những bất đồng tôn giáo này đã trở nên tồi tệ hơn bởi 
nhiều cuộc xung đột chính trị, đặc biệt là liên quan 
đến quyền lực của La Mã. Rome tin rằng giáo hoàng 
- nhà lãnh đạo tôn giáo của giáo hội phương tây - nên 
có quyền đối với giáo chủ - thẩm quyền tôn giáo của 
giáo hội phương đông. Constantinople không đồng 
ý. Mỗi Giáo hội đều công nhận các nhà lãnh đạo của 
riêng họ, và khi Giáo hội phương tây cuối cùng đã đày 
đọa Michael Cerularius và toàn bộ Giáo hội phương 
đông. Giáo hội phương đông đã trả đũa bằng cách 
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phạt vạ tuyệt thông giáo hoàng La Mã Leo III và Giáo 
hội La Mã với ngài.
Trong khi hai giáo hội chưa bao giờ tái hợp, hơn một 
nghìn năm sau khi chia tách, các nhánh phương Tây và 
phương Đông của Thiên Chúa giáo đã đi đến những 
điều kiện hòa bình hơn. Năm 1965, Giáo hoàng Phao-
lô VI và Thượng phụ Athenagoras I đã dỡ bỏ các sắc 
lệnh cấm tuyệt thông lẫn nhau lâu đời do các giáo hội 
tương ứng của họ đưa ra.

Ngày nay, hai nhánh của Thiên Chúa giáo vẫn là những 
biểu hiện khác biệt của một đức tin giống nhau. Công 
giáo La Mã là giáo phái Thiên Chúa giáo lớn nhất duy 

tại sao giáo hội chính thống nga ủng hộ xâm lược?
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nhất, với hơn một tỷ tín đồ trên khắp thế giới. Chính 
thống giáo Đông phương là giáo phái Thiên Chúa 
giáo lớn thứ hai, với hơn 260 triệu tín đồ. Chính thống 
giáo phương Đông bao gồm các Giáo hội quốc gia, 
chẳng hạn như Giáo hội Chính thống Hy Lạp và Giáo 
hội Chính thống Nga.

Theo National Geographic



Thế Hy SB71

Vụ ám sát ông Abe, đến từ nguyên do hung thủ 
nghĩ ông có sự liên hệ với tổ chức Giáo Hội 

Thống Nhất Hòa Bình Thế Giới, vậy tổ chức này 
là như thế nào?

Giáo hội Thống Nhất (sau này đổi tên là Giáo 
hội thống nhất hòa bình thế giới), được ông Sun 
Myung Moon thành lập vào ngày 1.5.1954 với tên 
gọi ban đầu “Hiệp hội Thánh thần vì sự thống 
nhất của Cơ đốc giáo thế giới (HSA-UWC) tại 
Seoul, Hàn Quốc.

Ông ta tự xưng là đấng cứu thế mới; đồng thời 
tổ chức tôn giáo của ông len lỏi vào các phong 
trào xã hội và chính trị hữu khuynh.

1954 là thời điểm khá đặc biệt, chiến tranh 

Giáo hội Thống Nhất 
và cái chết của ông Abe
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Triều Tiên vừa chấm dứt trước đó 10 tháng; Việt 
Nam chia đôi đất nước vào ngày 20.7. Thế giới 
thành 2 cực Tư bản và XHCN.

Theo một báo cáo của tiểu ban Điều tra Hạ 
viện Hoa Kỳ, Giáo hội Thống nhất được thành lập 
bởi Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hàn 
Quốc để hỗ trợ cho việc thống nhất Đại Hàn qua 
việc lôi kéo các thành phần yêu nước hữu khuynh. 
Nhật Bản là một điểm nhắm tới để phát triển của 
tổ chức tôn giáo này vì Nhật cũng lo sợ ảnh hưởng 
của Bắc Triều Tiên với sự ủng hộ mạnh mẽ của 
Nga và Trung quốc.

Các cặp từ khắp nơi trên thế giới tham gia vào lễ cưới hàng loạt do Giáo 
hội Thống nhất ở Hàn Quốc tổ chức. Hình: Ahjn Young-joon / AP
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Nếu tính luôn thời gian quyền thủ tướng 1 
tháng, thì ông Kishi Nobusuke, ông ngoại cố thủ 
tướng Abe có thời gian cầm quyền từ tháng 1.1957 
đến tháng 7.1960. Giáo chủ Moon đã tạo quan hệ 
với thủ tướng Kishi trong thời điểm này và đã 
dựng một nhà thờ gần nhà của ông Kishi. Cũng dễ 
hiểu là Nhật Bản lúc đó cần những thế lực để hòa 
giải với Hàn quốc sau chiến tranh và các nguồn 
tin tình báo Triều Tiên. Giáo hội ông Moon đáp 
ứng được những điều kiện này.

Thế là Giáo hội thống Nhất Nhật Bản thành 
hình với vị chủ tịch đầu tiên là Kuboki Osami, ông 
cũng là chủ tịch Liên minh thắng Cộng Thế giới. 
Kuboki cho rằng: Thắng cộng là sứ mệnh thiêng 
liêng của những người theo đạo cơ đốc mới, thắt 
chặt mối quan hệ với Hàn Quốc đồng thời rao 
giảng một nước Nhật tươi đẹp.

Tuy nhiên, có rất nhiều rắc rối xảy ra giáo phái 
này do việc ép buộc tín đồ đóng góp những khoản 
rất lớn khiến gia đình họ sạt nghiệp; đề cao việc 
tham gia đám cưới tập thể mà cô dâu và chú rể đều 
do những lãnh đạo giáo phái chọn lựa. Năm 1992, 
một ca sĩ nổi tiếng Nhật Bản là Sakurada Junko đã 
đồng ý lấy một người đàn ông do giáo phái tuyển 
cho, qua một đám cưới tập thể 5.000 cặp; làm rùm 
beng xứ Phù Tang một thời.

giáo hội thống nhất và cái chết của ông abe
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Một “linh vật”, ví dụ như cuốn sách có chữ ký 
của ông Moon được gợi ý tín đồ mua với giá 20 
triệu Yen; Những “Tâm linh phẩm” như con dấu 
ấn, vòng đá đeo, hay tượng hình được “làm phép” 
bán với giá 3 triệu Yen. Các chức sắc giáo phái giải 
thích rằng, Người Nhật phải mua những thứ này 
để giải ác nghiệp mà Nhật Bản đã gây ra cho Đại 
Hàn thời xâm chiếm.

Trước đây, một vài tổ chức chính trị người Việt 
Nam ở hải ngoại cũng có sự liên hệ với giáo phái 
để nhằm được sự hỗ trợ chống cộng, tuy nhiên 
có lẽ bên giáo phái thấy các tổ chức này không 
đủ thực lực, ngược lại các đảng phái cũng không 
muốn dây dưa với tổ chức giáo phái kiểu lôi kéo 
bắt vào đạo của họ nên chỉ dừng lại ở chỗ tham 
gia vài lần đại hội liên minh chống cộng thế giới 
rồi đường ai nấy đi.

Trở lại chuyện hung thủ ám sát ông Abe, 
Yamagami cho biết hắn ta thù hận Giáo hội Thống 
nhất do mẹ hắn gia nhập đạo vào năm 1998 và bà 
đã buộc phải quyên góp rất nhiều dẫn đến chuyện 
gia đình phá sản.

Bà ta bán mảnh đất tổ tiên để lại và ngôi nhà 
nơi bà sống cùng 3 người con rồi đóng cho giáo 
phái 100 triệu yên khiến gia đình lâm vào hoàn 
cảnh bi đát.
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Ban đầu kế hoạch của Yamagami là ám sát 
người vợ góa của Sun Myung Moon, hiện lãnh đạo 
Giáo hội Thống nhất. Tuy nhiên vì không thể tiếp 
cận nên chuyển đối tượng sang ông Abe vì cho 
rằng Gia tộc ông Abe, điển hình là cố thủ tướng 
Kishi Nobusuke, đã tạo điều kiện cho Nhà thờ 
Thống nhất xâm nhập vào Nhật Bản. Hắn quyết 
định giết ông Abe sau khi phát hiện trên trang 
mạng của giáo hội hình ảnh Ông Abe gửi một 
thông điệp video tới đại hội của Liên đoàn Hòa 
bình Toàn cầu (UPF), một tổ chức phi chính phủ 
liên quan đến Giáo hội thống nhất được thành lập 
vào ngày 12 tháng 9 năm ngoái.

Ngày 11 tháng 7 năm 2022, Giáo hội Thống 

Dựng lại hiện trường vụ ám sát. Hình EPA

giáo hội thống nhất và cái chết của ông abe



292 • tâm tư sao biển 2022

nhất đã tổ chức một cuộc họp báo để phản ứng 
về vụ ám sát Abe. Tanaka Tomihiro, người phát 
ngôn giáo phái thừa nhận trước đây giáo phái đã 
gặp vấn đề với những tín đồ của mình do những 
vật phẩm tâm linh bị ép mua giá cao và những 
khoản quyên góp lớn. Tuy nhiên từ năm 2009 đã 
không có rắc rối nào giữa họ, khi giáo phái bắt đầu 
chú trọng việc tuân thủ pháp luật. 

Tuy nhiên, theo Mạng lưới luật sư quốc gia 
chống lại việc buôn bán tâm linh thì các nạn 
nhân đã bị lừa khoảng 300 triệu yên vào năm 
2021. “Giáo hội Thống nhất nên xem xét nỗi đau 
và bi kịch của gia đình các tín đồ của mình. Giáo 
hội Thống nhất đã khiến nhiều tín đồ của nó bị 
phá sản”. 

Giáo phái này xâm nhập Nhật Bản 65 năm, do 
đó có những liên hệ khá mật thiết với chính giới 
Nhật Bản. Luật sư bảo vệ nạn nhân đã cáo buộc 
các chính trị gia và lãnh đạo Nhật Bản không có 
hành động kiểm soát những vi phạm của giáo phái 
nói trên. Tuy nhiên qua cái chết của ông Abe, sẽ 
có nhiều sự thay đổi và cái nhìn đối với giáo phái 
này sẽ trở nên khắt khe hơn.
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phòng

dạy
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những

thánh

phòng

đường
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™

™

Stel la- Ma ris

ris

- Mái
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trường

trường
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thôi

nguy

những

vững

kỷ
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-

bên tıǹh Mẹ thương yêu
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Một số từ ngữ liên quan 
đến tang lễ

Nguyễn Văn Nghệ SB74
Có người hỏi tôi: Khi có người từ trần thì người 

trong gia đình viết “cáo phó”. Vậy “cáo phó” nghĩa 
là gì? (Cáo phó còn có thể đọc là “phó cáo”). 

Cáo có nghĩa là bảo, nói với, nói ra, báo cho 
biết, trình, thưa, gửi. Phó là báo tin có tang. Cáo 
phó là báo tang, thư báo tang.

Hiện nay trên trang thông tin của các Giáo phận 
ở Việt Nam khi báo tin một người nào đó chết ghi 
là “ai tín” (tin buồn) chứ không ghi là “cáo phó”. 
Nếu người chết là cha mẹ của một linh mục hoặc 
nữ tu đang sinh sống trong giáo xứ thì ở cuối ai 
tín về góc tay trái có ghi hai chữ “Hiệp thỉnh” và 
bên dưới ghi danh tính của linh mục chánh xứ 
của giáo xứ người qua đời. Thỉnh có nghĩa là mời. 
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Thỉnh khách là mời khách. Ai tín khác với thiệp 
mời. Ai tín chỉ là cái thư báo tin cho nên ai có thể 
đến tang gia chia buồn thì đến, còn không thì góp 
lời cầu nguyện cho linh hồn người quá cố mau về 
hưởng nhan thánh Chúa. Nếu linh mục chánh xứ 
muốn có tên trong ai tín để tăng thêm giá trị thì 
thay vì ghi “Hiệp thỉnh” thì ghi “Đồng kính báo” 
như vậy nó sẽ hợp lý hơn!

Cuối cáo phó nhiều gia đình ghi: “Tang gia đồng 
khấp báo”. Có người cho rằng dùng chữ “khấp” là 
sai , phải dùng “khóc” mới đúng. Trong tiếng Hán, 
“khấp” có nghĩa là khóc không ra tiếng (khóc 
trong lòng), còn “khốc” mới là khóc thành tiếng.

Thi hài người chết trước khi đặt vào quan tài 
được “khâm liệm”. Khâm là cái chăn đắp thi thể 
người chết. Liệm là bó thi thể người chết bằng 
vải. Sau đó là “tẫn liệm”. Xác người chết được đặt 
vào quan tài gọi là “tẫn liệm”. Nhiều nơi vẫn còn 
lẫn lộn gọi là “tẩm liệm”(Tẩm có nghĩa là ngâm, 
nhúng, tẩm. Thi hài người chết đâu có ướp, ngâm, 
tẩm dung dịch gì trước đặt vào quan tài mà gọi là 
“tẩm”?). Xác chết đã liệm nhưng chưa chôn gọi là 
“tẫn”, còn có thể đọc là “thấn; tấn”. Đem quan tài 
đi chôn gọi là “xuất tấn”. Xác chết nhập quan mà 
chưa đi chôn cũng được gọi là “yên cữu” (áo quan 
để xác chết gọi là “cữu”).

một số từ ngữ liên quan đến tang lễ
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Trong lúc trò chuyện với anh chủ dịch vụ tang 
lễ tại một đám tang công giáo, tôi nói với anh ta 
là trong tờ cáo phó có ghi mục “Lễ động quan” 
kế đến là “Lễ di quan”, riêng với tín đồ Công giáo 
không có nghi thức “động quan”. Đối với lương 
dân họ có nghi thức “động quan”. Trước khi “xuất 
tấn” khoảng vài ba giờ có lễ động quan, có nghĩa 
là xê dịch quan tài một chút, thường là xoay quan 
tài một vòng rồi để lại chỗ cũ.

Trước đây hơn chục năm, người Công giáo vẫn 
tuân theo Thọ Mai gia lễ là sau khi nhập liệm mới 
tiến hành lễ thành phục hay còn gọi là phục tang. 
Hiện nay nhiều giáo xứ lại chuyển nghi thức phục 
tang trước lễ nhập liệm. Tang lễ của giáo dân ở 
Tổng Giáo phận Huế vẫn còn tuân giữ theo Thọ 
Mai gia lễ của dân tộc Việt Nam. Hiện nay Giáo 
hội Công giáo Việt Nam hô hào “hội nhập văn hóa 
dân tộc”, cho nên chúng ta không nên phá vỡ nghi 
lễ truyền thống bao đời của dân tộc ta.

Trong hai ba mươi năm trở lại đây, nhiều gia 
đình xin lễ giáp 49 ngày sau khi người thân mất. 
Tôi đã đặt câu hỏi với những người này: Tại sao 
ông/ bà không xin lễ vào ngày thứ 48 hoặc ngày thứ 
50 mà lại phải xin lễ vào ngày thứ 49 sau khi người 
thân mất? Tôi đã nhận được câu trả lời: Thấy người 
ta xin lễ 49 ngày, tôi cũng thực hiện như vậy! 
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Đối với tín đồ Phật giáo họ tin rằng thời gian 
49 ngày sau khi chết gọi là “thọ thân trung ấm” có 
nghĩa là nhiều người chưa được đầu thai cho nên 
linh hồn còn lẩn quẩn quanh quất đâu đó. Do đó 
ngày thứ 49 là ngày quyết định để linh hồn tái sinh 
vào lục đạo luân hồi (6 cõi luân hồi): Cõi trời; cõi 
thần; cõi người; cõi súc sinh; cõi ngạ quỷ; cõi địa 
ngục. Do đó ngày thứ 49 sau khi người thân trong 
gia đình mất, các gia đình Phật giáo thường mời 
chư tăng đến nhà cúng kinh cầu siêu cho người 
thân quá cố được tái sinh vào một trong 3 cõi đầu 
của 6 cõi.

Nếu chúng ta xin lễ cầu cho người quá cố vào 
ngày thứ 49 sau khi mất, thì tín đồ Phật giáo họ 
cũng nhầm tưởng bên Công giáo vẫn tin có thời 
gian gọi là “thọ thân trung ấm”. Giáo lý Công giáo 
dạy không có luân hồi, có nghĩa là Thiên Chúa phán 
xét ngay lập tức sau khi linh hồn lìa khỏi xác: sống 
lành thì vào Thiên đàng; sống dữ thì vào Hỏa ngục; 
những người phạm lỗi nhẹ thì vào Luyện ngục.

Giáo dân đến xin lễ giáp 49 ngày, các linh mục 
vẫn nhận bổng lễ mà không giải thích cho giáo 
dân hiểu rõ việc xin lễ giáp 49 ngày sau khi mất 
sẽ làm cho tín đồ Phật giáo hiểu nhầm về giáo lý 
Công giáo. Do đó việc xin lễ giáp 49 ngày hiện vẫn 
còn tiếp diễn.

một số từ ngữ liên quan đến tang lễ
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Theo Thọ Mai gia lễ sau khi chết được 100 ngày 
thì gia đình làm Lễ Tốt khốc, có nghĩa là đến ngày 
này thôi khóc, bớt nhớ thương. Ngày này tế lễ một 
tiệc, rồi thôi không cúng cơm nữa. Người Công 
giáo Việt Nam cũng có thói quen xin lễ giáp 100 
ngày sau khi mất. Việc làm này hợp với truyền 
thống văn hóa dân tộc

Hiện nay là thời đại thông tin toàn cầu, cho nên 
việc dùng từ ngữ cũng cần phải chính xác. Trong 
tang lễ người Công giáo Việt Nam cần phải loại bỏ 
những nghi thức mê tín và tiếp tục duy trì những 
nghi thức của dân tộc hợp với giáo lý Công giáo.
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