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Viết quyển sách này,
Thân ái tặng bà xã, các con, các cháu,
các chít (sẽ có)
yêu quí, thân thƣơng.
Thân tặng Chú Thím Tƣ
Thân tặng em gái Thu-Hà thƣờng trao đổi
những ý nghĩ, nội dung trong bài viết.
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Xin cám ơn anh Trương văn Nghĩa chủ nhà in
Kinh Đô và
Xin cám ơn bạn Nguyễn văn Vọng, anh Nguyễn
Thế Giác
Đã giúp đỡ về phần kỹ thuật đề hoàn tất cuốn
sách này.
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Vài lời Tâm sự:
Tôi xin gởi vài lời tâm sự chân tình với quí độc giả,
các anh chị em, với các con, các cháu vài suy nghĩ riêng tư,
vụn vặt của cá nhân người viết.
Xin được chia sẻ những tâm sự này, những cảm
nghiệm riêng tư này, mục đích chuyên chở, gói ghém những
tâm tình tha thiết của người viết với độc giả.
Đây là suy nghĩ chân thành của người viết muốn gởi
đến quý độc giả nhân dịp người viết:
* đã qua được 68 năm trên dương thế.
* vợ chồng người viết sống với nhau đã hơn 40 năm..
Chắc chắn bài viết còn nhiều khuyết điểm xin quý
bạn tha thứ và bổ túc cho.
Trân trọng cám ơn quý bạn đã đọc những lời tâm sự
này và chịu khó đọc quyển sách này.
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Một tháng về Việt Nam.
Ðƣợc tin ba vợ là Ông Võ văn Thông mất lúc 11 giờ
30 phút tối thứ bảy 12-07-2003, tôi vội liên lạc với Việt
Travel để lấy vé máy bay về Việt nam gấp, nhƣng không có
số điện thoại nhà của anh Lý, làm sao gọi đƣợc, bây giờ cũng
nửa đêm rồi. Nếu có số điện thoại cũng chƣa chắc gọi đƣợc
vì anh Lý còn đang ngủ. Anh Lý là trƣởng cơ sở Việt Travel,
mới có thể lo giùm vé máy bay gấp nhƣ vậy mà thôi.
Nhƣ có sự hƣớng dẫn của Chúa Thánh Thần, tôi lấy
báo Thế giới, tìm quảng cáo của Việt Travel, thấy địa chỉ
E.Mail nhƣng lần đầu đánh sai bị trả về. Tôi lại tìm qua
“Website” và có E.Mail chính xác, nên chỉ gởi cầu may mà
thôi, trong thơ tôi có ghi số phone tay của tôi. Tôi không có
hy vọng gì nhiều vì nếu không đi đƣợc thì ở quê nhà chị
Nhung, chị vợ, sẽ chôn cất vào ngày thứ ba, còn nếu về đƣợc
thì dời ngày lại, chờ con gái út (bà xã tôi) về nhằm ngày thứ
năm mới hạ huyệt.
Sáng Chủ nhật tôi đi nhà thờ mà lòng nôn nóng nhƣ
lửa đốt. Ðang còn dự lễ ở trong nhà thờ thì phone tay của tôi
rung mấy lần, tôi cứ nghĩ là sáng Chúa nhật có ai cần gì mà
gọi gấp quá vậy. Tan lễ, khi ra khỏi nhà thờ, tôi gọi trả lời
ngay xem ai đã gọi mình dữ dội nhƣ thế, vừa bắt phone, nghe
tiếng nói của anh Lý, hy vọng sẽ về Việt Nam kịp dự tang lễ
đã nhen nhúm ngay trong đầu tôi.
Anh Lý nói, nếu đi ngày Chúa nhật thì chỉ có một
chỗ, bà xã tôi chắc là không dám đi một mình, anh nói tiếp,
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sáng thứ hai hy vọng sẽ tìm đƣợc hai chỗ. Bà xã tôi gọi ngay
về Việt Nam xin dời ngày chôn cất lại đến thứ năm. Thứ hai
lên máy bay thì chiều thứ tƣ tới, vừa kịp dự lễ tang và lễ hạ
huyệt sáng ngày thứ năm.
Tối Chúa nhật, tôi E.Mail cho Thanh Vân, cựu học
sinh Trƣờng Lƣơng văn Can, cho Tấn và Mai là “con tinh
thần” của tôi. Gọi điện thoại báo cho gia đình biết sẽ về tới
Sài gòn trong ngày thứ tƣ, để cho gia đình cha mẹ và các em
mừng.Tôi cũng thông báo cho anh chị em trong văn phòng
biết, cho nhóm Thân Hữu Cần Giuộc và Cần Đƣớc biết. Vì
đã chuẩn bị cuối tháng bảy về, nên bà xã tôi đã mua sắm gần
đủ chỉ còn cần một ít quà và chuẩn bị tiền mặt nữa mà
thôi.Tôi nhắc bà xã tôi gói ghém làm sao cho đơn giản, nhẹ
nhàng vậy mà cũng hai va-li.
Tôi đã dự trù đi ngã Nhật Bản, chỉ đổi chuyến bay
một lần mà thôi. Nhƣng vì gấp quá nên đành phải qua ngả
Ðài Loan, xuống phi trƣờng Ðài Bắc, nên phải đi từ Houston
đến Los Angeles, chuyển máy bay để đi Ðài Bắc và từ đây
chuyển máy bay khác, để đi từ Ðài Bắc về Saigon. Hai lần
máy bay lên xuống nên rất mệt nhọc, ù tai, khó chịu. Nhƣng
lòng nôn nóng đƣợc về thăm cha mẹ và bạn bè cũ, các cựu
học sinh trƣờng Lƣơng văn Can làm cho tôi thấy lòng lâng
lâng, khó tả, cứ mong về nhà sớm để kịp dự lễ tang và sớm
gặp lại ngƣời thân.
Máy bay vừa đáp xuống phi trƣờng Tân Sơn Nhất,
vừa đứng dậy thoát cảnh tù túng, ra khỏi phi cơ gặp ngay
khí trời nóng bức, nhƣng lòng nôn nóng muốn gặp lại ngƣời
thân đã làm tôi không còn thấy cái nóng gay gắt, “cái nóng
nung ngƣời nóng nóng ghê‟‟ nữa. Vì đi quá gấp nên tôi phải
đi đến khu làm visa, nằm ở bên phải trong khu vực phi
trƣờng. Tôi gặp ngay một anh mang bảng tên Dịch Vụ Du
Lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gọi tên tôi. Tôi giựt mình. Lúc
nào cũng lo âu, không biết mình về lần này có bị khó khăn gì
9
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không? Cho nên khi nghe ai gọi đến tên là giựt mình. Anh
này lấy “passport” của tôi đến bàn làm giấy visa. Anh nói
với bà xã tôi: “Chị sắp hàng trƣớc đi, anh nhận giấy tờ rồi ra
luôn”. Tôi đứng đợi một hồi lâu, có mấy ngƣời đi sau bà xã
tôi, đã trình giấy tờ qua cổng rồi, mà tôi vẫn chƣa nhận đƣợc
visa. Có một chị đứng gần nói: “Hôm nay tôi về để dự lễ
tang của ngƣời chị tôi, nhƣng sáng hôm nay đã chôn cất rồi,
mà tôi còn ở đây chắc chắn là không kịp”. Trong chuyến
này, cùng đi chung với tôi, có hai anh em ruột, một ngƣời đã
có visa, còn ngƣời kia cũng phải làm thủ tục xin visa tại phi
trƣờng nhƣ tôi vậy. Cha anh đã chết, nên anh về gấp để chịu
tang. Hầu hết những ngƣời về gấp, xin visa tại chỗ này
thƣờng thƣờng đều có ngƣời thân mất.
Tôi nhận đƣợc visa, vội bƣớc vào chỗ bà xã tôi đã
đứng sẵn, lấy hai tờ giấy 5 đô-la kẹp vào mỗi hộ chiếu một
tờ, tỉnh bơ, coi nhƣ ai cũng phải làm “thủ tục đầu tiên” này
vậy.Tôi không có gời vài đô la cho anh bạn đã làm giấy tờ
giùm cho tôi, vì anh Lý có dặn: “đã trả tiền hết rồi nên không
phải chi thêm một đồng nào nữa cả”. Những ngƣời về trƣớc
căn dặn là phải có một chút tiền, mới đi qua chỗ này đƣợc
suông sẽ, còn nếu không kẹp tiền trong hộ chiếu thì sẽ bị làm
khó dễ, đứng đợi lâu, trong khi thân nhân đang đợi ở ngoài
nắng, chờ mình ra.
Qua máy kiểm soát hành lý, tôi để hai rƣơng lên
chiếc xe đẩy ra ngoài tìm thân nhân, gặp chú Năm, Thím
Sáu, Thím Ba, Trúc con thím Năm. Tính, con anh năm Vịnh,
lái xe đến để mang đồ đạc lên xe chạy về nhà. Trong khi đó
ba tôi lúc này khi biết khi không, nhƣng đã ngồi đợi tôi từ
sáng tới 3, 4 giờ chiều. Khi thấy tôi về, ba tôi rất vui mừng,
đã nhìn tôi mà cƣời chứ không nói đƣợc gì; vì sau khi bị tai
biến mạch máu não ba tôi đã không nói đƣợc nữa, lúc nào
vui lắm chỉ nói đƣợc nhiều lắm là ba chữ mà thôi. Nhƣ khi
gặp hai Hƣởng, con chú út tôi, ba tôi chỉ nói “Sao lâu vậy‟‟.
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Bịnh lần trƣớc nặng lắm tôi đã về thăm tháng tƣ năm 2000.
Sau đó, nói đƣợc, hết bịnh, vui vẻ trở lại. Bịnh này gọi là
bịnh bại não. Bịnh này làm cho bịnh nhân không nhớ,
thƣờng quên hết mọi sự. Ðám cƣới con gái thứ nhất là Uyên
Phƣơng có nhờ ba tôi làm thơ để tặng cho hai cháu, ba tôi
cũng không làm đƣợc một câu nào. Trƣớc đây đám cƣới của
Hoàng Yến, con gái út của tôi, ba tôi có làm một bài thơ tặng
cho hai cháu nhƣ sau:
Song đƣờng đức độ hộ duyên con,
Dƣỡng dục thành nhân đƣợc vẹn toàn.
Tình nghĩa trăm năm đà rạng rỡ,
Nợ duyên nghìn tháng giữ vuông tròn.
Thắng + Lùn tri kỷ duyên kỳ ngộ,
Hạnh Phúc trọn đời mẫu mực son.
Cha mẹ đẹp lòng, dâu rễ thảo,
Trúc mai tƣơi thắm nẩy mầm non.
(Thắng là chồng của Yến. Yến ở nhà thƣờng
gọi là Lùn)
Viết ngày 29 tháng 06 năm 1996. Có ghi câu:
“Ông bà chúc mừng cho hai cháu “trăm năm hạnh
phúc” và ghi chú nhƣ sau: “Ba nhờ hai con xem câu nào
không đƣợc hay, sửa lại và viết lại sạch sẽ để mừng cháu.
Ghi là ba của hai con” và ký tên; ba tôi còn viết “lúc này ba
viết không đƣợc đẹp, viết rung, mắt lờ.(mờ)
Sau khi vào đến nhà nhìn thấy ba má già rồi, khuôn
mặt nhăn nheo mình mới thấy thời gian quả là khắc nghiệt.
Má tôi nói ở dƣới quê mình mấy ngƣời già cả chết gần hết
nhƣ bà tám Quờn, bác tƣ Cứng. Hôm về cũng hay tin ông
Tổng Tất, ba của Mỹ Duyên, bạn học chung ở trƣờng tiểu
học Rạch Núi và trƣờng Trung học Cần Giuộc, mới vừa mất
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khoảng 96 tuổi, rồi cô của thím năm cũng mất. Bà chín Thố
má của tƣ Ẩn, năm Nhiên, sáu A, bảy Thƣợng cũng mất.
Anh tƣ Nên ba của Dũng, chồng của Mƣời cũng mất sau
khoảng mƣời năm nằm một chỗ vì bị tai biến mạch máu não.
Dự đám tang ba của Ðào thị Mỹ, cựu học sinh Lƣơng văn
Can, nhà ở Hƣng phú.Trần Minh Tùng thông báo và chở đi
thăm.
Về tới Ðất Ðỏ khoảng 5 giờ chiều, bà con ở nhà đang
chờ sáu về, vì bà xã tôi thứ sáu trong nhà. Ðội khăn tang, lạy
bàn thờ, lạy ngƣời chết, đó là phong tục của ngƣời Việt Nam
ở quê Ðất Ðỏ này.
Ðánh trống, thổi kèn ta khi có ngƣời đến cúng, đến
lạy. Có hội mai táng lo cho những ngƣời mất, lo tẩn liệm, lo
chôn cất. Ðêm thứ tƣ có hát cải lƣơng, hát hồ quảng cho tới
khoảng một giờ khuya. Có múa, có hát hồ quảng trƣớc khi di
chuyển linh cửu. Múa hát nhƣ vậy cũng gần nửa giờ, những
bài hát này liên quan đến sự thƣơng xót, tình phụ tử, diễn tả
sự đau lòng của kẻ ở, ngƣời đi vĩnh viễn.
Tôi ngủ ở quận Ðất Ðỏ mấy đêm nữa, đƣợc hƣởng
không khí trong lành, đƣợc nghỉ ngơi hoàn toàn trong không
gian tĩnh mịch, trầm lắng, khác biệt hẳn với sự ồn ào, náo
nhiệt của Sài gòn.
Bây giờ có quá nhiều thay đổi, đƣờng sá mở nhiều,
Bà Rịa về Long Điền, Long Hải, Phƣớc Hải đã mở thêm
nhiều đƣờng mới so với năm 1967, 1968 lúc tôi còn đi dạy
học tại Quận Ðất Ðỏ này. Ðƣờng sá cũng đƣợc mở rộng ra.
Chợ Bà rịa cất lớn hơn, chợ Long Ðiền cất chỗ mới lớn hơn
chợ cũ nhiều. Chợ Ðất Ðỏ cất ở vị trí khác. Rạp hát “Quốc
Thống” chỗ tôi trọ để đi dạy hoàn toàn thay đổi. Rạp hát nay
cất ở vị trí chợ Ðất Ðỏ cũ.
Ngồi nói chuyện với Nga con chị năm, Nga mới kể
chuyện về bà ngoại, Nga nói bà ngoại thƣơng hai đứa cháu
ngoại, một đứa tên là Cà Na, một tên là Xí Mụi và trƣớc khi
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mất có dặn dò “không đƣợc đánh đứa nào cả”. Con Nga nói
rằng sau khi bà ngoại mất, có một con bƣớm, màu sắc rực rỡ
đủ màu, bay vào nhà, bay lẩn quẩn trong buồng, bay lên nhà
trƣớc rồi đậu lên vai Cà Na và đậu lên vai Xí Mụi, đậu nhiều
lần trên vai hai đứa nhƣ thế. Bay xung quanh bàn thờ rồi bay
lẩn quẩn trong nhà mà không chịu bay ra ngoài sân. Mãi đến
khi qua ngày cúng cửu lầu đầu thì không còn thấy con bƣớm
đâu nữa cả. Con Nga cho rằng chắc bà ngoại làm dấu chỉ cho
biết tình cảm của bà dành cho Cà Na và Xí Mụi.
Câu chuyện con bƣớm tƣơng tự cũng xảy ra trong
sách “Hồi Ký Tình Yêu thăm thẳm” của Linh Mục Chu
Quang Minh trang 286 và 287. Viết lại chuyện trong sách
nhƣ sau: Em ruột cha Sinh là chị Nhung kể: “Sau khi mẹ qua
đời thì có con bướm thường bay trong nhà. Mồng hai Tết
2.2.2003 cháu Hoa là người ở sát bên mẹ trong những năm
tháng cuối đời. Cháu khấn xin để bà cố cho một dấu hiệu
thương yêu. Rồi con bướm tới đậu ngay trên chỗ khi còn
sống cố thường ngồi. Nhiều người qua lại, chó mèo cũng
chạy ngang qua, vậy mà con bướm không sợ sệt, vốn đậu tại
đó. Thấy lạ con đến tận nơi và khấn xin “Nếu mẹ hiện về thì
lên đậu trên tay con. Rồi xoè tay ra thì con bướm lên đậu
trên tay thật. Con lại khấn để mẹ nơi xứng đáng hơn. Lúc đó
con bướm “đi bộ” từ dưới bàn tay theo cánh tay, lên đầu và
ở trên đầu con mấy tiếng đồng hồ liền. Con đi tắm, thay áo
v.v. mà con bướm vốn đậu trên đầu. Sau con mời mẹ lên bàn
thờ vì đã khuya, thì con bướm bay lên bàn thờ.” Nghe như
hoang đường nhưng thực tế là thế.”
Nói đến con bƣớm, xin kể tiếp chuyện của Trần Minh
Tùng, học trò cũ của trƣờng Lƣơng văn Can. Em của Tùng đi
bộ đội và bị mất ở Campuchia. Ở trong nhà có lập bàn thờ
nhỏ, cạnh bàn thờ lớn của gia đình. Sau khi mất một thời
gian cũng có con bƣớm bay vào nhà, bay lẩn quẩn trong nhà
và cuối cùng đậu trên bàn thờ nhỏ, bàn thờ của ngƣời em.
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Con bƣớm này bị gãy cánh giống nhƣ em của Tùng bị
thƣơng ở chân rồi mới mất. Gia đình Tùng cho rằng con
bƣớm này hiện thân của thằng em. Linh hồn của nó mƣợn
xác của con bƣớm để về thăm gia đình.
Gặp lại học trò cũ:
Sau khi dự tang lễ ở Ðất Ðỏ xong trở về Sài gòn, liên
lạc với Thanh Vân và Thầy Hƣng cựu Giám học trƣờng
trung học Lƣơng văn Can. Hôm sau Thầy Hƣng đã đến chở
tôi qua nhà vợ chồng Thanh Vân (chồng là Trung). Mai Vân
chở bà xã tôi. Ăn bửa trƣa, uống rƣợu lade với các cựu học
sinh nhƣ vợ chồng Huỳnh văn Cung, vợ chồng Sang, Huỳnh
Huê Mỹ. Có Châu Ngọc Sƣơng, vợ chồng Lê văn Thành và
Hiệp, vợ chồng Duy Cận và Kim Phụng. Ông Hiệu Trƣởng
Uông Ðại Bằng đến sau mặc dầu đã ăn cơm trƣa rồi.
Buổi tối hôm sau, đến nhà Hiệp và Thành lại ăn tiệc
có Hải và Vân, đa số là cựu học sinh ra trƣờng năm 1973 và
1974. Tối thứ bảy có xe hơi đón, đến nhà của Huỳnh văn
Phƣơng ở nhà bè ăn tiệc nữa. Rất nhiều cựu học sinh mà
bây giờ đây không thể nào nhớ hết đƣợc.
Tối Chúa nhật các cựu học sinh của cấp lớp 1972 tổ
chức ăn cá hấp bầu tại góc đƣờng Hồng Thập Tự và Lê văn
Duyệt cũ. Xuân chở đi. Có Châu Ngọc Tuyết, Tuyết Lâm
ngƣời đẹp chụp hình tóc che nửa mặt trong E.Mail. Có vợ
chồng Chánh, vợ chồng Hoàng, vắng Nguyễn Công Tài có
tiệm sửa xe ở Vũng Tàu (có hứa đến) nhƣng không về đƣợc.
Tuyết Lâm đƣợc giới thiệu là Phó Giám Ðốc một công ty hải
sản. Hôm đó có một cựu học sinh là cô giáo trƣờng điểm Lê
Hồng Phong. Buổi gặp gỡ rất ấm cúng, vui tƣơi.
Bửa tiệc tại 241 Nguyễn văn Cừ:
14

Tâm tình gởi lại
Trƣa Chúa nhật sau, tôi có ý định mời một số cựu học
sinh cấp lớp 1975 gặp mặt tại địa chỉ trên vì các em cấp lớp
này có nhiều kỹ niệm với tôi. Năm 1983 khi tôi đi “cải tạo”
về làm đủ nghề để sinh sống, bán vé số dạo, đạp xích lô.
Hai nghề này tôi thử làm nhƣng chỉ có một bửa rồi không
kham nổi. Qua nhà Trần Minh Tùng dự định học nghề châm
cứu nhƣng thấy khả năng không có nên không làm nghề
châm cứu đƣợc. Sau đó đi dạy kèm trẻ em cũng không sống
nổi. Cuối cùng làm nghề bán bia và nƣớc ngọt, khoảng năm
1990, Mai Vân ở quê lên bán nƣớc giải khát với một xe
nƣớc ở ngả ba, bên cạnh đại lý bia của tôi. Tôi có gặp
Nguyễn Phi Phúc từ ở dƣới quê không sống nổi, trồi lên Sài
gòn. Có gặp Huỳnh văn Cung ở tù vừa ra. Ða số là cựu học
sinh cấp lớp 12, ra trƣờng vào năm 1975, nên tôi gắn bó
với các em này hơn. Từ đó có các cuộc vui nào, chia sẻ ngọt
bùi gì đều mời các cựu học sinh 1975 gặp mặt tại nhà của
một em nào đó.
Vì chỗ nhà hàng có giới hạn nên chỉ mời một số ít
cựu Giáo Sƣ và các cựu học sinh, đa số là cấp lớp 1975 và
một số em cấp lớp 1972.
Ðƣợc Ban Ðại Diện tặng quà lƣu niệm, lẳng hoa,
tƣợng Thánh gia bằng cây, khắc trổ rất đẹp, tƣợng trƣng cho
Thánh gia rất hợp với ý của tôi. Gia đình Thánh gồm có
Chúa Giê-su, Thánh Giu-se, Đức Mẹ, là gia đình sống
gƣơng mẫu, yêu thƣơng, hoà thuận, biết nhƣờng nhịn, biết
hy sinh cho nhau.
Ðặc biệt, hôm đó tôi gặp lại Ðặng Thái Sơn, ngƣời
mà tôi đã gặp, đã mời mua vé số. Lúc tôi ở tù về không biết
làm nghề gì, lảnh một mớ vé số để đi bán, không dám bán ở
quận 8, nên đi bộ qua quận 5, hy vọng sẽ không gặp ai quen
biết, sẽ không gặp lại học trò cũ vì vốn mắc cỡ. Nhƣng vừa
cầm sấp vé số mời các anh chạy xích lô đang ngồi nghỉ, thì
gặp Ðặng Thái Sơn, Sơn nói: “chào Thầy, mời Thầy uống cà
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phê, hút điếu thuốc”. Sơn đƣa tôi điếu thuốc thơm “có
cán”.Tôi vội vàng bỏ sấp vé số vào túi quần, uống chút cà
phê, vội vàng đi về nhà gấp nhờ con gái út lúc đó 9 tuổi đi
qua Chánh Hƣng bán hết mấy sấp vé số trong buổi chiều
hôm đó. Gặp lại Sơn là nhờ anh Hƣng giới thiệu, nhắc lại
chứ đã lâu rồi tôi không nhớ nổi khuôn mặt, hình dáng của
Sơn ra sao?.
Bửa tiệc thật đầy đủ gặp mặt hầu hết các học sinh cũ
đã từng vận động tranh cử hồi 1974, kéo dài từ 11 giờ 30 tới
3 giờ 30 chiều mới chấm dứt.
Thứ ba sau, tôi lại đƣợc mời đến nhà Duy Cận và
Kim Phụng ở đƣờng Bùi Minh Trực để nghe hát “Karaokê”
và ăn uống lai rai. Uống bia, ăn hột vịt lộn, ăn thịt gà đi bộ từ
10 giờ sáng cho đến 8, 9 giờ tối. Đã khuya rồi Tuyết còn
mang cháo hào đến để bà con thƣởng lãm, nhân tiện giới
thiệu luôn nghề nấu cháo hào của Tuyết. Gần tan tiệc Ngọc
Liệp có đến gặp vợ là Mai Vân, (hai ngƣời đang ly thân). Tôi
có chụp một tấm hình rất đẹp cho hai ngƣời.
Trƣớc khi tôi trở về Mỹ, đƣợc tin Duy Cận, chủ nhà
đã phát hiện mang bịnh ung thƣ lƣỡi, và hôm tôi đi lên máy
bay sáng thứ hai ngày 11-08-2003 là lúc Duy Cận nhập viện
để điều trị bịnh ung thƣ.
Lòng tôi buồn vô hạn. Còn trẻ đang vui vẻ, hạnh
phúc, vừa mới mời bạn bè, thầy cô đến nhà để mừng cái nhà
vừa cất xong. Niềm vui chƣa trọn vẹn, sự đau buồn lại đến.
Biết nói sao bây giờ. Chỉ còn biết cầu nguyện và cầu nguyện
cho tìm đƣợc đúng thầy, đúng thuốc để mau hết bịnh mà
thôi.
Gặp nhau tại quán café số 2 đường Lê Thánh Tôn:
Từ Đất đỏ mới về Sài gòn, Thanh Vân đã gọi phone
hẹn gặp một số cựu học sinh tại quán café nhạc nhẹ. Hôm đó
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có vợ chồng Thanh Vân, Châu Ngọc Sƣơng, Huỳnh Thanh
Trúc, Trang thị Yến Nhi.Thầy Bằng đến trể vì bận dạy học
v.v...có Duy Cận và Kim Phụng nữa. Ðƣợc nghe nhạc của
Trịnh Công Sơn, nhạc tình của các nhạc sĩ tiền chiến… đƣợc
sống lại thời kỳ của phòng trà trƣớc năm 1975, cũng nghe ca
sĩ hát, có nhạc sống, có thức ăn nhẹ v.v...
Sáng thứ hai, trƣớc lúc lên xe ra phi trƣờng Tân Sơn
Nhất, có anh Hƣng đến thăm đã an ủi ba tôi và nói: “Bác
đừng lo vài năm nữa con bác cũng sẽ về nữa mà”. Bửa tôi đi
ba má tôi đều khóc, ba tôi khóc thành tiếng, má tôi cũng
khóc nhƣng má tôi cố gắng kiềm chế lại, chỉ chảy nƣớc mắt
mà thôi. Tôi cũng cố gắng giữ không cho nƣớc mắt chảy ra,
nhƣng lòng buồn vô hạn.
Khi vào phòng cách ly, nhìn Bóp, Trúc, thím Ba,
thím Năm, Tính. Tôi không dám nhìn lâu, vội vẩy tay cho
mấy ngƣời đó về sớm. Kẻ ở ngƣời đi. Tôi rất đau buồn. Lòng
tôi đau buốt nhƣ bị xé ra từng mảnh.
Lúc cân hành lý nhân viên hỏi: “có gì thì nói thiệt
đi?” thực ra mình đâu có mang gì bất hợp pháp đâu, nhƣng
khi họ đòi mở va li ra, sợ mất thì giờ nên phải dúi 5 đô-la để
khỏi phải mở rƣơng ra sắp lại mất nhiều thì giờ.
Khi đến khâu xét giấy tờ, họ cứ nhìn mặt tôi thật kỹ,
hỏi tên họ, nơi sinh, ngày tháng năm sinh. Bắt đứng đợi khá
lâu. Mặc dầu giấy “passport” do Mỹ cấp, nhƣng cán bộ
Cộng sản cũng muốn làm khó dễ để đòi tiền, tuy nhiên tôi
không đƣa đồng nào cả.
Sau khi lên máy bay về lại Mỹ mang theo những
phần quà của Thanh Vân, Thanh Trúc, của Mai Vân, của
Ban Liên lạc Cựu Học sinh, những món quà gói ghém tình
nghĩa thầy trò, tình bằng hữu sau hơn ba năm, có ngƣời sau
hơn mƣời năm, có ngƣời sau hơn hai mƣơi tám năm xa cách.
Các cuộc gặp gỡ đó đã làm sống lại thời gian còn trẻ, vừa
mới đổi về trƣờng này lúc chƣa đầy ba mƣơi tuổi.
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Tình nghĩa thầy trò đó, tình bằng hữu đó, tôi không
thể nào quên đƣợc. Xin trân trọng ghi nhớ tất cả những tình
cảm thân thƣơng, yêu quý đó. Những tình cảm chân thật đã
làm sống lại thời niên thiếu, tƣởng chừng nhƣ vừa mới xảy
ra hôm qua mà thôi.
Ngày 19 tháng 8 năm 2003
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DI CHÚC TÂM LINH
Đôi lời tâm sự chân tình
Ðể trở nên ngƣời sống có hạnh phúc và con ngƣời
hữu dụng trong xã hội các con, các cháu nên ghi nhớ những
điều sau đây:
Ðối với đất nước Việt Nam: Chúng ta đƣợc sinh ra
đã là ngƣời Việt Nam da vàng không thể nào từ chối đƣợc
không phải là da vàng, không phải là ngƣời Việt Nam. Ði
đến đâu, dầu ở bất cứ quốc gia nào ở Pháp, ở Ðức, ở Úc hay
ở Hoa Kỳ ai ai khi nhìn chúng ta cũng biết rằng chúng ta là
ngƣời Á Châu, da vàng hay nói cho đúng hơn là ngƣời Việt
Nam. Tổ tiên, Ông Bà, Cha Mẹ đều sinh ra và lớn lên ở Việt
Nam. Khí thiêng sông núi ung đúc nên con ngƣời Việt Nam,
ăn cơm, uống nƣớc, mọi sinh hoạt, mọi sự sống, mọi vật chất
để cho chúng ta tồn tại đều do con ngƣời Việt Nam cung cấp.
Họ là những ai? Họ là những ngƣời bà con, cộng đồng dân
tộc chúng ta, đã cƣu mang chúng ta, cung cấp hàng hoá cho
chúng ta, chia sẻ ngọt bùi với chúng ta.
Những ngƣời Việt Nam xung quanh chúng ta đã nâng
đỡ, dìu dắt, hƣớng dẫn chúng ta thành con ngƣời Việt Nam
có nếp sống riêng, có truyền thống văn hoá riêng, có phong
tục tập quán riêng. Chúng ta hảnh diện là ngƣời Việt Nam vì
chúng ta còn có bề dày lịch sử lâu đời, lịch sử oai hùng của
dân tộc. Tinh thần này nâng đỡ chúng ta rất nhiều mỗi khi
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chúng ta gặp khó khăn, đau khổ. Họ làm đƣờng cho chúng ta
đi. Họ xây dựng nhà thƣơng để điều trị bịnh cho chúng ta khi
chúng ta đau yếu. Họ thành lập trƣờng học để chúng ta có
nơi mở mang trí óc để học hỏi, hiểu biết mọi thứ khoa học,
kỹ thuật, văn hoá, lịch sử, cách sống, cách giao dịch với
những ngƣời trong gia đình, những ngƣời bà con, dòng họ.
Một dân tộc sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ
tổ quốc, dành độc lập cho đất nƣớc, tự do cho dân tộc.
Chúng ta phải hảnh diện là ngƣời Việt Nam cần cù, siêng
năng, chịu khó và yêu tổ quốc.
Sau gần 30 năm tị nạn của ngƣời Việt nam, ngƣời Hoa
Kỳ nhìn thấy sự nhẫn nại, cần cù, chịu khó của ngƣời Việt
Nam, họ nhìn thấy sự làm việc, sự thành công của ngƣời Việt
Nam trong mọi nghề nghiệp, trong học đƣờng cũng nhƣ
ngoài xã hội cho nên họ gọi ngƣời Việt Nam là “Do Thái da
vàng.”
Các con, các cháu thân yêu,
Các con, các cháu cần phải hiểu, phải biết là Ông Bà Cha
Mẹ chúng con qua xứ sở Hoa Kỳ này vì lý do gì? Tại sao
không sống ở quê hƣơng mình mà lại qua đây, xứ sở xa lạ
này, xa cách quê hƣơng yêu dấu của chúng ta nửa vòng trái
đất. Chúng ta không phải rời bỏ quê hƣơng chỉ vì cần miếng
cơm, manh áo, nhà lầu xe hơi, đi tìm cuộc sống an nhàn,
sung sƣớng. Chúng ta ra đi là vì chế độ Cộng Sản đã không
cho chúng ta sống bình thƣờng nhƣ bao nhiêu ngƣời khác, đã
đối xử với chúng ta là thành phần công dân hạng hai, không
đƣợc học hành, sinh hoạt bình thƣờng, chúng ta sống trong
một chế độ mà lúc nào cũng lo âu không biết mình sẽ bị bắt
lại bất cứ lúc nào vì quá khứ chống Cộng của mình. Họ xem
ngƣời dân Miền Nam là công dân hạng hai. Họ xem ngƣời
đã cộng tác dƣới chế độ cũ là dƣới công dân hạng hai nữa.
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Họ, những ngƣời Cộng Sản, cũng là ngƣời Việt Nam nhƣng
họ xem ngƣời Việt miền nam là dân thuộc địa cần khai thác.
Hơn 10 năm từ 1975 đến 1986 họ đã làm cho ngƣời
Việt Nam từ miền Bắc và miền Nam rơi vào tình trạng đói
khổ, thiếu ăn. Lúc đó ba lại ở trong tù thì đói khổ còn nhiều
gấp bội nữa. Trong tù luôn luôn bị cái đói dày vò triền miên.
Một năm chỉ có no đƣợc có ba ngày: ngày hai tháng 9, ngày
Tết ta và ngày sinh nhật ông Hồ Chí Minh mà thôi. Khi ở
trong tù, tất cả đều thiếu ăn, suy dinh dƣỡng, có ngƣời mất
hai, ba chục ký lô trong thời gian ngắn mà thôi. Những ngƣời
lớn tuổi trên năm mƣơi đa số đều đã chết, thân thể chôn vùi ở
trong những miền rừng núi hoang vu, hoặc ở thung lũng heo
hút của các tỉnh Lao Cai, Yên Bái, Vĩnh Phú, Hà Nam Ninh
v.v…
Chúng ta qua đây, xứ sở Hoa Kỳ này vì lý do chính
trị chứ không phải ra đi vì lý do kinh tế. Chúng ta không chỉ
biết làm kiếm tiền để ăn cho ngon, mặc cho đẹp là đủ. Chúng
ta còn có trách nhiệm đối với đất nƣớc, đối với dân tộc của
chúng ta ở bên kia nửa vòng trái đất. Chúng ta cũng còn có
trách nhiệm đối với quê hƣơng thứ hai là đất nƣớc Hoa Kỳ
này đã cƣu mang chúng ta, đùm bọc chúng ta nên chúng ta
mới đƣợc sống an cƣ, lạc nghiệp cho đến ngày hôm nay.
Ðối với tổ tiên, dòng họ, gia đình:
Ðối với gia đình ông bà, tổ tiên, các con, các cháu
cần ghi nhớ đến công lao của ngƣời đã khuất vì có ông bà, tổ
tiên mới có chúng ta ngày hôm nay.
Trƣớc tiên là nhớ đến Thiên Chúa, chính là ông Trời
mà ai ai cũng thƣờng hay nhắc nhở mỗi khi có điều gì quá
đau khổ không giải quyết đƣợc thƣờng kêu “Trời ơi.”
Bổn phận của chúng ta là kính nhớ tổ tiên. Ðiều răn
thứ 4 trong mƣời điều răn của Ðức Chúa Trời là thảo kính
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cha mẹ. Thảo kính cha mẹ khi còn sống cũng nhƣ kính nhớ
cha mẹ, ông bà, tổ tiên khi các Ngài qua đời.
Trong sự kính nhớ tổ tiên mình cần cầu nguyện và
đọc kinh cho các Ngài để linh hồn các Ngài đƣợc về cõi vĩnh
hằng, về cõi đời đời, để mục đích cuối cùng là sẽ gặp lại
nhau trong ngày sau hết, ngày phán xét cuối cùng.
Ðể tỏ lòng biết ơn đối với tiền nhân không có gì đáng
quí bằng cố gắng làm việc, hăng say công việc của mình.
Làm việc hết sức, hết lòng, hết trí khôn với lƣơng tâm đó
cũng là phụng sự xã hội rồi, đóng góp cho đời rồi. Làm việc
thật sự vì công ích nhiều hơn là vì cá nhân mình thì thông
thƣờng kết quả sẽ đƣợc nhiều hơn cho xã hội và cho bản thân
mình.
Khi làm việc, các con, các cháu đừng bao giờ chỉ
nghĩ đến lợi ích riêng của mình, nếu chỉ nghĩ đến lợi ích
riêng của mình thì khó mà thành công trên đƣờng đời về cả
hai mặt vật chất lẫn tinh thần, về mặt tinh thần đó là lòng quí
mến của bà con, bằng hữu đối với mình.
Nếu làm việc vì lợi ích chung nhiều hơn là vì lợi ích
riêng của mình thì việc làm của mình sẽ đƣợc bền vững, lâu
dài hơn. Ngƣời xung quanh từ cấp chỉ huy, ngƣời bạn cùng
sở, khách hàng giao dịch v.v...cũng dễ có cảm tình với mình
hơn dĩ nhiên sẽ dễ đƣa đến thành công hơn.
Ðối với bản thân: Ðời sống tu đức của chính mình.
Lấy nền tảng “Kính Chúa, Yêu ngƣời” mà làm việc
thì sẽ dễ đạt mục đích hơn mà nếu công việc có thất bại đi
nữa, lƣơng tâm mình không cắn rứt.
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Kính Chúa là biết kính sợ, yêu mến Thƣợng Ðế hết
linh hồn, hết trí khôn, mình không chỉ lo về phần vật chất thế
gian này mà còn phải lo về phần linh hồn đời sau nữa. Ðó là
đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng, sau khi chết cái gì
sẽ xảy ra cho linh hồn mình. Cái chết của con ngƣời chắc
chắn khác với cái chết của con kiến hay con chó vì con chó
chết thì hết chuyện. Con ngƣời có suy nghĩ, có trí khôn, có
linh hồn, có đời sống tâm linh. Do đó, đã biết Kính Chúa thì
phải yêu ngƣời. Yêu ngƣời trong gia đình, ông bà, cha mẹ,
chồng (vợ) con, anh chị em bà con ruột thịt và rộng lớn hơn
nữa yêu ngƣời toàn xã hội, yêu những ngƣời cùng khổ, tật
nguyền, hoạn nạn những ngƣời bị bỏ rơi, yêu những ngƣời
kém may mắn hơn mình.
Chúng ta cần trải rộng tình yêu thƣơng đó cho mọi
ngƣời bằng cách để dành 10% số lƣơng để làm việc nhà thờ,
nhà Chúa và làm việc thiện. Các con sẽ thấy những điều tốt
đẹp mà Thiên Chúa sẽ ban cho các con, các cháu nhiều hơn.
Ít ra là tâm hồn các con thấy bình an hơn, hạnh phúc hơn vì
mình đã có dƣ dật hơn ngƣời khác mới có thể san sẻ đƣợc
chứ nếu mình nghèo, quá nghèo về vật chất, quá nghèo về
đời sống tâm linh có đâu để mà cho, có đâu để mà san sẻ?
Cho nên các con, các cháu nên học hỏi thêm, đọc
sách báo thêm để nâng cao đời sống tâm linh hơn nữa. Ðời
sống tâm linh càng cao, các con càng dễ tìm thấy hạnh phúc
hơn.
Các con các cháu cần tích đức, làm việc thiện càng
nhiều càng tốt vì làm việc thiện không bao nhiêu là đủ. Làm
việc thiện sẽ làm thăng hoa tâm hồn, nâng đỡ đời sống tâm
linh của các con, các cháu.
Nguyễn Trãi trong thế kỷ thứ 15 đã từng viết trong
Gia Huấn Ca rằng:
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Thương người như thể thương thân
Người ta đã bước khó khăn đến nhà
Ðồng tiền bát gạo mang ra
Rằng đây cần kiệm gọi là làm duyên…
Miếng khi đói, gói khi no
Của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng.
Giữa sự giàu có về vật chất và sự giàu có về tâm linh,
các con, các cháu nên nghiêng về đời sống tâm linh nhiều
hơn. Đời này các con thật sự vui vẻ, hạnh phúc nhờ ơn Chúa,
nhờ cầu nguyện thì đời sau các con, các cháu cũng sẽ đƣợc
hƣởng hạnh phúc vĩnh cửu cho linh hồn mai sau.
Các con, các cháu may mắn đang sống ở trên đất
nƣớc giàu có nhất thế giới này. Ðó là phần thƣởng của ông
Trời, là Thiên Chúa, là Thƣợng Ðế toàn năng ban cho các
con, các cháu mới có ngày hôm nay. Nhờ ba có tham gia vào
chánh quyền miền Nam, đã trả giá nhiều năm trong trại tù
Cộng Sản, nên các con, các cháu mới đƣợc qua định cƣ tại
đất nƣớc Hoa Kỳ này. Các con, các cháu nên ghi nhớ điều
đó.
Trong đời sống tu đức, các con, các cháu nên thƣờng
xuyên đặt câu hỏi, tự mình trả lời những câu hỏi đó, nhƣ vậy
mình mới động nảo đƣợc, lúc nào mình cũng phải tỉnh thức.
Những câu hỏi đó nhƣ sau:
+ Mình làm công việc này, làm nhƣ vầy, có đóng góp
gì cho bà con, anh chị em trong xã hội không?
+ Mình làm nhƣ vầy có đủ cho xã hội chƣa hay còn
phải cố gắng nhiều hơn nữa. Trong Kinh Thánh có câu
chuyện, có ba ngƣời đƣợc ông chủ đƣa cho ngƣời này năm
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yến, ngƣời kia hai yến, ngƣời khác nữa một yến. Hai ngƣời
đều làm ăn sinh lợi, ngƣời đƣợc mƣời yến, ngƣời đƣợc bốn
yến. Ngƣời thứ ba không làm ăn gì cả, đem chôn số bạc đó
đợi ông chủ về đem trả lại y nguyên. Ngƣời đó không chịu
làm việc còn trách ông chủ độc ác khó tính. Ngƣời thứ ba
này đã bị trừng phạt: “còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng
nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó người ta sẽ phải khóc lóc
nghiến răng (Mt 25, câu 30).(Dụ ngôn những yến bạc. Mt
25, 14-29)
+ Các con, các cháu nên động nảo, nếu ngày mai
mình mất, mình không còn nữa thì hôm nay mình nói, mình
làm nhƣ vậy đã đủ chƣa, đã đúng chƣa.
+ Mình đến từ đâu?
+ Mình chết sẽ đi về đâu?
Chắc chắn sẽ đi về đời sống vĩnh cửu. Ngƣời lành sẽ
đƣợc hƣởng phúc Thiên đàng. Tất cả đều sẽ gặp lại nhau
trong ngày sau hết, ngày phán xét cuối cùng. Trong Kinh
Thánh có ghi rất rõ. Kinh Thánh là bản văn mà các Tông đồ
đã ghi lại Lời của Chúa Giêsu là con Thiên Chúa.
+ Tiền bạc rất cần trong đời sống hàng ngày nhƣng
tiền bạc không phải là tất cả. Tình yêu thương lẫn nhau giữa
những người trong gia đình, yêu mến tha nhân mới là then
chốt của đời sống của mình. Vì sao vậy? Vì “Thiên Chúa là
Tình Yêu.”(1Ga 4,8). Cần biết bố thí, san sẻ số tiền kiếm
đƣợc cho tha nhân vì cá nhân mình không có là chi cả. Nếu
mình có tài năng, sức khỏe, có công ăn việc làm, đƣợc giàu
có ngày hôm nay, cũng là do Thiên Chúa ban tặng; cho nên
cần san sẻ kết quả đó cho tha nhân, cho ngƣời khác những
ngƣời kém may mắn hơn mình. Vì sao vậy? Vì an ủi lớn
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nhất của đời người là bố thí. Dĩ nhiên khi mình biết lo lắng
cho ngƣời chung quanh, cho tha nhân thì mình cũng sẽ yêu
thƣơng và lo lắng những anh chị em, bà con trong gia đình
trƣớc hết. Vì sao? vì cùng trong dòng họ, bà con, gia đình là
những ngƣời cùng chung một huyết thống hay nôm na là
cùng chung một dòng máu. Tổ tiên, ông bà, cha mẹ và chúng
ta ngày hôm nay là con cháu vua Hùng, cùng dòng máu da
vàng, cùng là ngƣời Việt Nam có chiều dài hàng ngàn năm
lịch sử, lắm vinh quang mà đau khổ cũng nhiều.
- Các con các cháu cần nhớ: mình làm bất cứ điều gì,
nói bất cứ lời nào nên suy nghĩ xem lời nói, việc làm đó,
hành động đó có làm cho ông bà, tổ tiên, cha mẹ chúng ta
buồn lòng không? Hành động đó có đóng góp cho đời, cho
xã hội gì không? Nếu hành động của mình có hại cho xã hội,
có hại cho ngƣời chung quanh thì mình không nên làm vì
làm nhƣ thế thì tổ tiên, ông bà, cha mẹ của mình sẽ buồn
lòng, không vui. Nếu làm việc bác ái, phúc đức nào đó cho
tha nhân với ý chỉ, tâm nguyện hay nói rằng việc làm này để
cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ thì các Ngài sẽ đƣợc
hƣởng công đức, phúc đức đó, do lời cầu nguyện chân thành
của mình.
Hàng ngày, chúng ta cần ăn, cần uống để sống, không
thể ngƣng ăn uống đƣợc. Nếu ta ngƣng ăn uống trong một
ngày ta sẽ thấy khó chịu vô cùng, huống hồ gì chúng ta nhịn
ăn, nhịn uống luôn. Chỉ khi nào chúng ta chết, tim không còn
đập, lúc đó chúng ta mới không cần ăn uống nữa.
Ðời sống tâm linh, tinh thần, linh hồn của chúng ta
cũng giống nhƣ vậy. Ðời sống tinh thần cũng cần phải đƣợc
tập luyện, cần nghe lời Chúa giảng dạy hay học theo gƣơng
các Thánh để sửa chữa, điều chỉnh linh hồn, tâm hồn mình
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cho đúng đƣờng. Con đƣờng đó là con đường để trở nên
Thánh cũng rất đơn giản thôi, đó là con đƣờng biết “Kính
Chúa, yêu thƣơng ngƣời đồng loại” nhất là ngƣời nghèo khổ,
kém may mắn hơn mình. Chúng ta luôn luôn học tập, suy
nghĩ để cũng cố tâm hồn hƣớng thiện, biết yêu thƣơng, giúp
đỡ ngƣời khác, để nhờ đó, chúng ta có đời sống vui tƣơi,
hạnh phúc hơn.
Chúng ta sống trong hai nền văn hóa khác biệt, nền
văn hóa của Mỹ là nền văn hóa đặt nặng tinh thần cá nhân, tự
mình phải làm ăn sinh sống, tự mình phải vƣơn lên không
cần phải nhờ vả ai. Mỗi cá nhân có tự do riêng, độc lập riêng.
Nhƣng chúng ta cũng có nền văn hóa Âu lạc hay Lạc Việt,
đó là tình yêu thƣơng nhau trong gia đình ông bà, cha mẹ,
anh chị em, tình gia tộc, quan niệm “chị ngã em nâng” đó là
đặc tính của dân tộc Việt Nam. Văn hoá này ngƣời Mỹ
không có. Cho nên mình cần phát huy tinh thần tự lập của cá
nhân, nhƣng cũng cần duy trì tinh thần gia tộc, “chị ngã em
nâng” thì quí giá, đẹp đẻ biết bao nhiêu.
Hạnh phúc thật sự của con ngƣời không chỉ là nhà
cao cửa rộng, đi xe hơi đắc tiền hay có thật nhiều tiền theo
cái kiểu nói của ngƣời Việt Nam trong nƣớc hiện nay “Tiền
là tiên là Phật …là sức bật của tuổi trẻ …” mà hạnh phúc thật
của con ngƣời thông thƣờng đứng bên trên những cái thứ đó.
Nguyễn Hiến Lê, nhà văn nổi tiếng trƣớc năm 1975 viết trên
100 quyển sách, đa số sách học làm ngƣời, mặc dầu không là
Kitô hữu, vẫn thấy điều đó nên ông có viết: “Ðời sống vật
chất thì nên dưới mức trung bình, đời sống tinh thần thì nên
trên mức đó.”
Mẹ Têrêsa thành Calcutta là ngƣời đại biểu trong thế
kỷ thứ hai mƣơi, con ngƣời sống vì ngƣời khác nhất là sống
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cho những nguời tàn tật, bịnh hoạn, đau khổ về thể xác cũng
nhƣ đau khổ về tinh thần, những con ngƣời cô đơn, thiếu tình
thƣơng, bị bỏ rơi. Ngƣời đàn bà gốc Albanie này đã một đời
tận tụy hy sinh cho ngƣời đau khổ, cho hạng ngƣời cùng
đinh, giai cấp bị khinh miệt trong xã hội có nhiều giai cấp
của Ấn độ. Mẹ là mẫu gƣơng mà các con, các cháu nhìn vào
đó để suy tƣ, để định hƣớng cuộc đời mình cho có ý nghĩa.
Ngày 10 tháng 06 năm 2006
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Những ngày tĩnh tâm linh thao
với Linh Mục Nguyễn Tầm Thƣờng.
Cuối tháng 11 năm 2006, tôi có đi Palacios để tĩnh
tâm trong ba ngày. Địa điểm tĩnh tâm nằm sát bờ biển nên tôi
thƣờng đi dạo loanh quoanh mé biển, lắng động tâm hồn
mình, nhìn trời nƣớc bao la, mênh mông vô tận, thấy con
ngƣời mình quá bé nhỏ trƣớc vũ trụ bao la.
Lần này tĩnh tâm năm ngày, địa điểm là dòng tu
Missionary Carmelites ở đƣờng Deer Trail gần Veteran
Memorial và Belway 8.
Trong năm ngày thinh lặng hoàn toàn, mình về với
chính mình, tƣơng quan mình với Thiên Chúa. Đi lang thang
trong vƣờn nhà tĩnh tâm, ngồi suy niệm dƣới gốc cây bóng
mát, trong không khí tĩnh lặng hoàn toàn, dƣới bầu trời trong
xanh, khí hậu thật mát mẽ dễ chịu của mùa xuân mới, bông
hoa bắt đầu ra nụ, cành lá bắt đầu sinh sôi nẩy nở sau mùa
đông lạnh lẽo, cành lá trơ trụi, xác xơ.
Đƣợc làm con Thiên Chúa:
Ngày xƣa, dƣới các triều vua nhà Nguyễn, chỉ có nhà
vua xƣng mình là Thiên tử tức con Trời. Mỗi năm nhà vua
thay mặt dân chúng đến Đàn Nam Giao ở Kinh đô Huế để tế
cáo trời đất xin ông Trời, là Thiên Chúa, mang đến mƣa hoà,
gió thuận để dân chúng làm ruộng đƣợc mùa.
Ngày hôm nay, sau khi chịu phép thanh tẩy chúng ta
đƣợc làm con Thiên Chúa và đƣợc gọi Thiên Chúa là Cha.
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Nhìn lại quá trình lịch sử của đạo Thiên Chúa ở Việt
Nam, vào năm 1533 đã có ngƣời Tây dƣơng tên là Ynêxu lén
lút đến xã Ninh Cƣờng, xã Quần Anh huyện Nam Chân
ngấm ngầm truyền giáo, nói về đạo Giatô. Theo gia phả dòng
họ Đỗ thì vào năm 1580 có một ngƣời trong họ, Đỗ Hƣng
Viễn theo đạo Hoa lang. (1)
Lịch sử của đạo Thiên Chúa ở Việt Nam thăng trầm,
không phải thời nào cũng dễ dàng đƣợc làm con Thiên Chúa
vì có lúc ngƣời ta đƣợc tự do giữ đạo, sống đạo, nhƣng cũng
có thời kỳ bị bách hại dữ dội, nhất là dƣới triều đại các vua
Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Lúc đó nếu ai tuyên xƣng
đức tin, là con Thiên Chúa, thì chịu đủ mọi thứ hình phạt và
có thể bị tử hình. Bằng chứng là trong suốt dòng lịch sử thời
gian cuối thế kỷ thứ 16 đến hết đời vua Tự Đức đã có hàng
trăm ngàn ngƣời tử đạo ở Việt Nam, họ là những “thánh tử
đạo vô danh”, trong đó có đƣợc 117 vị Thánh tử đạo đƣợc
biết đến tên trong buổi lễ kỹ niệm long trọng vào ngày 19
tháng 6 năm 1988 ở Roma. Ngày hôm nay, chúng ta đƣợc tự
do theo đạo, tự do hành đạo, tự do sống đạo, tự do tuyên
xƣng đức tin là đìều quý giá vô cùng vì trên thế giới ngày
nay cũng còn rất nhiều nơi, nhiều ngƣời không đƣợc tự do
xác tín niềm tin của mình.
“Thiên Chúa sáng tạo con ngƣời theo hình ảnh Thiên
Chúa.” (Sách Sáng thế ký, câu 27), cho nên mình là con của
Thiên Chúa, đƣợc gọi Thiên Chúa là Cha.
Thánh Phao lô gởi tín hữu Ga-lát đã viết: “Để chứng
thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần khí của Con
mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Áp-ba, Cha
ơi”. Vậy anh em không phải là nộ lệ nữa, nhƣng là con, mà
đã là con thì cũng là ngƣời thừa kế, nhờ Thiên Chúa.” (Gal
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4: 6,7). Cảm nghiệm nào vui hơn, hạnh phúc cho bằng, mình
là con của Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là “Áp-ba, Cha
ơi”.
Lòng tin của con đã cứu con:
Chúa chữa người đàn bà bị băng huyết:
Có một bà kia bị băng huyết đã mƣời hai năm, bao
phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc, đã nhiều đến tán gia
bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác.
Đƣợc nghe đồn về Đức Giê su, bà lách qua đám đông tiến
đến sau Ngƣời và sờ vào áo Ngƣời. “Tôi mà sờ vào áo Ngƣời
thôi là sẽ đƣợc cứu.” Tức khắc, máu cầm lại và bà cảm thấy
trong ngƣời đƣợc khỏi bịnh. .. Bà đến phủ phục trƣớc mặt
Ngƣời và nói hết sự thật với Ngƣời. Ngƣời nói với bà ta:
“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về
bình an và khỏi hẳn bịnh.” (Mc 5: 25-34)
Chúa chữa người con gái ông trưởng hội đường:
Có mấy ngƣời từ nhà ông Truởng hội đƣờng đến bảo:
“Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa”. Nhƣng Đức
Giêsu nghe đƣợc câu nói đó, liền bảo ông Trƣởng hội đƣờng
: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.”. Rồi Ngƣời không cho ai đi
theo mình, trừ ông Phê rô, ông Gia cô bê và em ông này là
ông Gioan. Các ngài đến nhà ông Trƣởng hội đƣờng. Đức
Giêsu thấy ngƣời ta khóc lóc, kêu la ầm ỹ. Ngƣời bƣớc vào
nhà và bảo họ: “Sao lại náo động và khóc lóc nhƣ vậy? đứa
bé có chết đâu, nó ngủ đấy.” Họ chế nhạo Ngƣời. Nhƣng
Ngƣời bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những
kẻ cùng đi với Ngƣời vào nơi nó đang nằm. Ngƣời cầm lấy
tay nó và nói: “Ta-li-tha-kum” nghĩa là “Này bé, Thầy truyền
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cho con: hãy trỗi dậy đi. Lập tức con bé đứng dậy và đi lại
được… ngƣời ta kinh ngạc sững sờ.” (Mc 5: 35-42)
Chúa chữa người mù:
Đức Giêsu còn chữa ngƣời mù tên là Ba-ti-mê con
ông Ti-mê ở Giê-ri-khô. Vừa nghe nói, đó là Đức Giêsu
Nadaret, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, con
vua David, xin dủ lòng thƣơng tôi.” Đức Giêsu đứng lại và
nói “Gọi anh ta lại đây.” Ngƣời ta gọi anh mù và bảo: “Cứ
yên tâm, đứng dậy, Ngƣời gọi anh đấy.” Anh mù liền vất áo
choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Ngƣời
hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thƣa
Thầy, xin cho tôi nhìn thấy đƣợc.” Ngƣời nói: “Anh hãy đi,
lòng tin của anh đã cứu anh ”. Tức khắc anh ta nhìn thấy
đƣợc và đi theo Ngƣời trên con đƣờng Ngƣời đi.(Mc 10: 4652)
Chúa chữa người phong cùi.
Lúc Ngƣời vào một làng kia thì có mƣời ngƣời phong
hủi đến gặp Ngƣời. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng:
“Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thƣơng chúng tôi.” Thấy vậy,
Đức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tƣ tế.” Đang
khi đi thì họ đƣợc sạch. Một ngƣời trong bọn thấy mình đƣợc
khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh
ta sấp mình dƣới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là
ngƣời Sa-ma-ri. Đức Giêsu mới nói: “Không phải cả mƣời
ngƣời đều đƣợc sạch sao? Thế thì chín ngƣời kia đâu? Sao
không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có ngƣời
ngoại bang này?. Rồi Ngƣời nói với anh ta: “Đứng dậy về đi.
Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Luca 7: 12-19)
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Hồi tâm hay tĩnh tâm theo thánh I-Nhã.
Nhớ lại hồi những năm 1980, 1981 tôi bị giam giữ ở
trại cải tạo K3 Vĩnh Phú, ăn uống rất kham khổ, đói khát,
mỗi ngày chỉ đƣợc phát cho một tô canh rau muống luộc với
muối, lỏng bỏng vài cộng rau, một nắp bình thủy cơm độn
vài củ khoai lang, khoai mì hay bắp luộc. Có lúc mất luôn
phần cơm chỉ còn khoai mì lát không còn mùi vị gì, Có bửa
đƣợc phát khoai lang hay bắp trái hay khoai mì nghĩa vụ.
Khoai mì này thƣờng là loại khoai mì chỉ có hai đầu của củ
khoai do dân đóng thuế. Ngƣời dân họ giữ lại phần giữa để
họ ăn. Một chén khoai mì loại này anh em chỉ mấp mấp một
chút tinh bột, rồi phải nhả ra hết vì toàn là sơ của hai đầu củ
khoai. Nhiều khi nhận đƣợc vài củ khoai lang trong mỗi bửa
ăn, nhƣng đó lại có khoai sùng ăn vào đắng nghét.
Trong hoàn cảnh đói khát dữ dội, triền miên nhƣ thế,
làm cách nào tìm nguồn vui để sống trong sự đói. Đói cồn
cào, đói mờ mắt, đói quá cứ gặp nhau là nói về thức ăn cho
đỡ đói. Thì giờ rảnh, ngồi viết về cách nấu ăn, làm các món
ăn, pha chế các món ăn. Ăn hàm thụ cho đỡ đói.
Một ngƣời bạn nằm kế bên tôi tên là Minh chỉ cho tôi
tập thiền (thiền ông tám). Cứ mỗi đêm khoảng 11, 12 giờ
khuya ngồi xếp bằng và bắt đầu thiền. Anh Minh nói rằng
khi ngồi thiền cần hít vô cho sâu và thở ra cho hết hơi của
mình. Trong khi hít thở nhƣ vậy, niệm Nam Mô A Di Đà
Phật, phải dùng ý chí, tƣ tƣởng chuyển qua sáu luân xa,
thuộc nhâm mạch và đốc mạch. Tập thiền nhƣ vậy để quên
đói, quên suy nghĩ vẫn vơ, quên buồn phiền, mà có thể “tiếp
xúc với gia đình bất cứ lúc nào” trong đêm cũng đƣợc. Sau
khi tôi tập một thời gian vài tháng, tôi đã thấy vầng ánh sáng
thật to ngay trƣớc trán. Tôi sợ quá không dám tập nữa. Tôi
sợ tẩu hỏa nhập ma, sẽ bị “mát”, bị khùng. Đói quá, thiếu ăn,
mất hàng chục kí lô, đã ốm nhôm, ốm nhách mà nửa đêm
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còn ngồi dậy “thiền” tôi thấy có cái gì đó không ổn.Tôi cần
ngủ để lấy lại sức không thể “thiền” vào lúc nửa đêm nhƣ
vậy đƣợc.
Hồi tâm hay tĩnh tâm theo thánh I-Nhã là lòng hƣớng
về Thiên Chúa toàn năng. Đọc Phúc âm, dùng trí tƣởng
tƣợng, đặt mình vào hoàn cảnh địa lý, nhân vật, lắng nghe sự
đối thoại của các nhân vật đó, lắng đọng tâm tƣ mình xuống,
hƣớng về Thiên Chúa nhân từ, yêu thƣơng, để nghe Chúa nói
gì với mình và mình nói gì với Chúa, để nhặt các hạt cát, hạt
sạn trong đời sống của mình đã gây cho mình đau khổ. Cha
Nguyễn Tầm Thƣờng đã dùng chữ “đau khổ dƣ thừa”. Khi
vất những hạt sạn, hát cát đó đi thì đời sống mình càng đẹp
hơn, càng vui hơn, hạnh phúc hơn.
Ơn thánh biến đổi chính mình.
Trong bài đầu tiên trong sách ca nguyện Linh Thao,
nói đến Nguyên Lý Nền Tảng và Mục Tiêu cuộc đời đã nhắc
nhở: “Mục tiêu cuộc đời là sống mãi với Thiên Chúa, Đấng
ban cho chúng ta cuộc sống vì yêu thương chúng ta. Khi
chúng ta ngợi khen, tôn kính và phục vụ Ngài, tâm linh
chúng ta được cứu thoát.”
Trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải biết giữ
bình tâm, thăng bằng đối với mọi sự trên mặt đất…
Để cứu thoát tâm linh của chính mình, một điều nên
làm là lúc nào cũng ca ngợi Thiên Chúa dầu mình gặp bất cứ
hoàn cảnh khó khăn nào. Tôi có viết một câu ngắn để trƣớc
bàn làm việc ở nhà, cũng nhƣ ở chỗ làm, để tự nhắc nhở
chính mình nhƣ sau:“Tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn
cảnh.”
Trong bài nói chuyện, Cha có nói đến ơn Thánh biến
đổi, ơn thánh “transform” sự xấu thành sự tốt.“Ơn thánh”
không cất nhắc khó khăn. Luật tự nhiên trời mƣa, trời nắng,
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trời nóng, trời lạnh. Theo luật tự nhiên mình có lúc khỏe
mạnh, có lúc đau yếu, binh tật v.v…Chúng ta không thể thay
đổi luật tự nhiên này theo ý mình đƣợc, vậy chúng ta phải
“transform” nó cho thích hợp với chúng ta vì lúc nào chúng
ta cũng có Thiên Chúa “ở cùng”. Con đau khổ thì Cha cũng
đứng bên con chia sẻ đau khổ với con. Khi nhìn Chúa Kitô
trên thập giá, đối diện với Chúa, ơn Thánh sẽ biến đổi tâm
tƣ, tình cảm chúng ta để giúp chúng ta đủ sức chịu đựng
đƣợc những khó khăn, đau khổ.
Hoa quả của Thần khí là: Bác ái, hoan lạc, bình an,
nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tính, hiền hòa, tiết độ.
Không có luật nào chống lại những điều nhƣ thế. (Gal 5: 2223). Khi mình gặp những sự gì đi ngƣợc lại với Thần khí này
tức là mình đang xa lìa Thiên Chúa.
Tĩnh tâm cho lòng mình quy về cội nguồn Thiên
Chúa, trong tâm tình cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa mỗi
ngày cho đến khi chúng ta đƣợc trở về quê Trời. Đêm cuối
cùng hai mƣơi anh chị em chúng tôi ngồi tâm sự chia sẻ
những tâm tƣ, tình cảm trong mấy ngày tĩnh tâm, đã cảm
nghiệm gần gũi Chúa nhƣ thế nào. Có Chúa trong đời sống
hoàn toàn khác biệt với tình trạng sống xa lìa Thiên Chúa.
Cho nên được làm con Thiên Chúa, cuộc sống mình
sẽ luôn luôn vui tƣơi, luôn luôn hạnh phúc vì lúc nào cũng
“có Chúa ở cùng” với chúng ta. Trong gia đình, cộng đoàn
hay cá nhân nào “có Chúa ở cùng” thì gia đình, cộng đoàn,
cá nhân đó bình an.
Theo Chúa, học cách tĩnh tâm mỗi ngày nhƣ thánh INhã, đời sống hiện tại đẹp biết bao nhiêu, mình cũng biết
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đƣợc mục đích cuối cùng của đời sống và khi chết, linh hồn
mình sẽ đi về đâu?
(1) Sách: “Để Hiểu Lịch Sử Đạo Thiên Chúa ở
Việt Nam đầu thế kỷ 17”
của Nguyễn Khắc Xuyên
(Kỹ niệm 5 ngày tĩnh tâm
17-22 tháng tƣ năm 2007)
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Vài suy nghĩ tản mạn.
Chần chờ mãi mới viết thơ về thăm anh chị em nhƣ
một nhu cầu tâm sự của ngƣời bạn đồng nghiệp cũ của
trƣờng Trung học Lƣơng văn Can.
Hôm nay tuổi đời đã trên 60, đã qua tuổi “ngủ thập tri
thiên mệnh” đã suy nghĩ và đang chờ đón tƣơng lai chung
cuộc trong một thời gian ngắn ngủi trƣớc mặt. Tôi thƣờng
nói đùa với bạn bè rằng cuộc đời mình trung bình có bảy
khúc, bảy đoạn đƣờng, mà mình đã xài hết sáu khúc rồi, đã
đi đƣợc sáu đoạn đƣờng rồi, chỉ còn có một đoạn đƣờng
ngắn nữa mà thôi là mình sẽ tới bến, tới bờ. Ai ai cũng trúng
số độc đắc một lần trong đời. Ðó là gặp gỡ sự chết. Không
thể nào tránh khỏi. (1)
Bây giờ, ngồi ngẫm nghĩ lại, chỉ làm việc tại trƣờng
Lƣơng văn Can có 5 năm từ 1970 đến 1975 mà đến hôm nay
vẫn còn lƣu luyến trong tâm tƣ, trong tình cảm bạn hữu,
đồng nghiệp, thầy trò có lẽ nhờ “đầu tàu” Thầy Bằng, Thầy
Hƣng trong thời gian làm việc đã đối xử với đồng nghiệp,
đối xử với học trò bằng một tấm lòng thƣơng yêu.
Khi sống xa quê hƣơng mới thấy tình cảm gắn bó
chừng nào với cha mẹ, anh chị em, bạn bè, bà con làng xóm.
Ở xứ Mỹ không thấy ngày Tết linh thiêng của Việt Nam,
những ngày Tết Việt Nam nếu rơi vào giữa tuần thì vẫn phải
đi làm cho nên không có chúc Tết đƣợc ai hết và cũng không
có đến từng nhà nhau để thăm viếng nhau. Nếu có quí mến
nhau lắm chỉ còn cách gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe lẫn
nhau mà thôi. Chỗ nào có cộng đồng Việt Nam đông đảo có
tổ chức hội chợ để ca hát, xổ số, có các trò chơi: thảy đầu vịt,
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đố thơ gọi là thả thơ…thì cũng tạm gọi là thấy không khí Tết
Việt Nam một chút.
Tuy nhiên ngƣời Việt Nam chúng ta có nền văn hóa
riêng biệt, đặt tinh thần đoàn kết gia đình là chính, hảnh diện
nƣớc Việt Nam có lịch sử lâu đời, có vua Hùng dựng nƣớc,
có Bà Trƣng, Bà Triệu, có các triều đại Ðinh, Lê, Lý, Trần,
Quang Trung v.v. nên đi đâu ngƣời mình vẫn hảnh diện là
ngƣời Việt Nam. Các trẻ em sinh ở nƣớc ngoài, dầu bất cứ
quốc gia nào, cũng thƣờng không mất gốc, không chối bỏ
nguồn gốc của dân tộc mình. Ði đâu hỏi chúng nó, những
đứa trẻ 7, 8 tuổi con là ngƣời nƣớc nào, chúng nó trả lời “con
là ngƣời Việt Nam.” Tốt nghiệp Ðại học xong nếu không
rành tiếng Việt lại phải đến các trung tâm Việt Ngữ để học
lại tiếng Việt hầu có thể nói cho rành tiếng Việt.
Cha mẹ Việt Nam thƣờng lo âu rằng con cháu không
rành tiếng Việt nên khi đứa trẻ đƣợc 5, 6 tuổi cha mẹ đã cho
chúng nó học thêm tiếng Việt vào ngày Chúa nhật ở các
trung tâm Việt Ngữ hay ở các nhà thờ, các nhà chùa.
Ða số các học sinh Việt Nam khi thi tốt nghiệp
trƣờng Trung Học đều đƣợc xếp hạng: hạng nhất hay hạng
nhì toàn trƣờng. Trong khoảng 40 trƣờng Trung học ở thành
phố Houston, học sinh Việt Nam cũng chiếm đƣợc phần
danh dự hạng nhất hay hạng nhì hơn 10 trƣờng rồi. Ngƣời
Việt nổi tiếng là học giỏi và con ngoan trong gia đình. Trong
công ăn việc làm, ngƣời Việt rất chịu khó, cần cù và nhiều
ngƣời đã thành đạt trong thƣơng trƣờng hay giữ vai trò lảnh
đạo trong các công ty, cho nên họ gọi ngƣời Việt Nam là “
Do Thái da vàng ”.
Ngƣời Việt Nam hấp thụ nền văn hóa Khổng Mạnh,
thờ cúng tổ tiên, thân nhân mất đi nhƣng vẫn gần gủi với gia
tộc bằng cúng giỗ nhƣ là một liên kết nối liền giữa ngƣời
sống và ngƣời chết.
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Họ đặt nặng tình nghĩa gia tộc, tình nghĩa anh chị
em, bà con, thân thuộc, làng xóm, láng giềng là chính yếu.
Ngƣời Việt Nam lấy chữ tình cảm làm trọng mà sống
và cƣ xử với nhau.
Năm nay tôi đã đến tuổi “lục thập” ngồi ngẫm nghĩ
lại cuộc đời “ba chìm, bảy nổi, chín cái long đong”, thấy
mình đã trải qua quá nhiều khó khăn, đau khổ. Nhƣng tận
cùng của sự khó khăn, đau khổ là hạnh phúc, là niềm vui.
Trong Kinh dịch quẻ 63 là quẻ Kí Tế là đã vƣợt qua,
đã nên, đã thành (2), tƣởng rằng đã xong, tiếp liền theo quẻ
Kí Tế lại là quẻ Vị Tế, chƣa qua sông, chƣa xong, chƣa
hết.(3) Ông Nguyễn Hiến Lê viết: “nhƣ vậy, việc trời đất
cũng nhƣ việc của loài ngƣời, không bao giờ xong, cái gì tới
chung rồi lại tiếp theo là tới thủy.”(4). Trong đau khổ đều
chất chứa niềm vui. Do đó, nên cần sống lạc quan, luôn luôn
hy vọng ở tƣơng lai.
Xin thành thật tạ ơn Trời, tạ ơn Thƣợng Ðế để cho
mình còn sống đến ngày hôm nay trong khi có nhiều bà con,
anh em, bè bạn hay những ngƣời thân yêu trẻ tuổi hơn đã ra
đi về bên kia thế giới hoặc đang bịnh hoạn đủ thứ bịnh ung
thƣ, đau gan, tiểu đƣờng, cao máu, đau thần kinh hoặc cuộc
đời quá cơ cực, sống hôm nay không dám nghĩ đến ngày
mai, lo âu đủ thứ chuyện hay gia đình ly tán, mỗi ngƣời một
nơi. Cho nên nhìn lại quảng đời đã qua, cảm nghiệm rằng đời
mình đƣợc hƣởng quá nhiều ơn phƣớc, cần phải cảm tạ ơn
Trời và cám ơn ngƣời. Cám ơn những điều nhƣ ý và cả
những điều bất nhƣ ý, cám ơn những ngƣời thƣơng yêu mình
và ngay cả những ngƣời không ƣa mình.
Sau hơn ba mƣơi năm, tinh thần thƣơng yêu, quí mến
nhau của thầy trò, bạn bè, thân hữu của trƣờng Lƣơng van
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Can vẫn nhƣ cũ, một điều hiếm thấy trong thế kỷ 21 này, thế
kỷ đặt nặng tiền tài, hơn thua tài sản, hơn thua về vật chất
nhƣng mà gia đình Luơng văn Can vẫn đặt nặng về tinh thần
thƣơng yêu nhau làm chính.
Xin cám ơn mọi ngƣời đã trao cho nhau tình cảm
thân thƣơng, biết nghĩ đến nhau và vẫn thƣờng xuyên liên lạc
thăm hỏi nhau dầu ở xa nhau nửa vòng trái đất, dầu ở
phƣơng trời nào Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á, hay Châu Úc
của miền Nam bán cầu, dầu ở khắp nơi trên thế giới vẫn rất
gần nhau nhờ phƣơng tiện hiện đại là thơ điện tử, lên mạng
hay E.Mail, khi có chuyện vui, chuyện buồn gì trong chốc lát
là các anh chị em trong đại gia đình Lƣơng Văn Can đều chia
sẻ đƣợc với nhau hết.
Dầu ở bất cứ nơi nào trên thế giới ngƣời ta cần tiền
để sống, nhƣng không phải sống chỉ vì tiền bạc, tài sản. Rất
nhiều ngƣời chỉ lo kiếm tiền buôn bán, làm ăn mỗi ngày trên
16 giờ, làm một ngày hai, ba “job”, sau một thời gian rất
giàu có nhƣng rồi không có thì giờ chăm sóc con của mình
lúc còn nhỏ, không kiểm soát đƣợc việc học hành của chúng
nó, để đến khi phát giác ra đƣợc thì chỉ còn cách phải hàng
tháng đi thăm nuôi con trong tù vì hƣ hỏng trộm cắp, cƣớp
giựt, nghiện ngập, buôn bán ma túy v.v…
Trân trọng những tình cảm thân yêu của mọi ngƣời
trong Ðại Gia đình Lƣơng văn Can. Cho nên điều sau cùng
quan trọng trong đời sống của mình, rõ ràng không phải có
nhiều tiền, có chức vụ cao, đậu nhiều bằng Ðại học, dĩ nhiên
những điều trên rất quí, nhƣng đứng bên trên những sự thành
công đó thì có lẽ cần những tấm lòng thương yêu nhau mới
quí giá hơn nhiều.
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Bà Mẹ Têrêsa thành Calcutta đã chẳng có nói:“
không phải là các bạn đã làm được bao nhiêu công tác mà
chính là các bạn đã để bao nhiêu tâm hồn, tình yêu thương
vào mỗi công tác đó.”
Ngày 22 tháng 12 năm 2004
(1) Nhân sinh thất thập cổ lai hy.
Ðức Khổng tử bảo:
- Tam thập nhi lập ba mƣơi tuổi bắt đầu lập thân
- Tứ thập nhi bất hoặc: Bốn mƣơi tuổi không còn nghi
ngờ gì nữa.
- Ngũ thập tri thiên mệnh: Lúc 50 tuổi mới biết đƣợc
mệnh trời.
- Lục thập nhi thuận nhĩ: Sáu mƣơi tuổi dễ nghe, dễ
hiểu hơn.
- Thất thập nhi tòng tâm sở dục bất du củ: Bảy mƣơi
tuổi lòng còn ham muốn nhƣng không để ra ngoài khuôn
khổ đạo lý.
(2) và (3 ) Sách “Kinh Dịch, Ðạo của ngƣời quân tử”của
Nguyễn Hiến Lê trang 432 và trang 436
(4) sách đd trang 439
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Phục vụ dẫn tới bình an.
Trong các ngày 19, 20 và 21 tháng 01 năm 2007 tôi
có đến tham gia “trợ nguyền” là phụ giúp “khóa căn bản”
cho khóa viên trong “Chƣơng Trình Thăng Tiến Hôn Nhân
Gia đình” tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế đƣờng W. Little
York Houston, Texas.
Tổng cộng số cặp tham dự là 27 cặp. Có hai Sơ và
một Linh Mục.
Cha Ðinh Minh Hải bề trên Dòng Chúa Cứu thế hải
ngoại có nói trong buổi tĩnh tâm cho các anh chị em “trợ
nguyền”, trƣớc khi khóa bắt đầu, có nhắc đến lời nói của Mẹ
Têrêsa: “Hoa quả của im lặng là cầu nguyện, hoa quả của
cầu nguyện là đức tin, hoa quả của đức tin là tình yêu, hoa
quả của tình yêu là phục vụ, hoa quả của phục vụ là bình
an.”
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Những “trợ nguyền” là những ngƣời đến giúp khóa,
có ngƣời từ Dallas xuống, có ngƣời từ Port Athur tới, làm đủ
các công việc nhƣ nấu nƣớng, dọn dẹp bàn ghế, đem thức ăn
lên bàn, trang hoàng phòng ốc, ca hát giúp vui, đọc kinh, cầu
nguyện trong nhà “Bêtania” v.v…
Vài tháng trƣớc khóa, anh chị em trong Ban điều
hành đã hội họp phân công. Anh “Chủ nguyền” chính là
trƣởng ban điều hành và vài ngƣời nữa đã đến Palacios để
bắt cá, đông lạnh lại để dùng làm thức ăn cho khóa viên. Vài
ngày trƣớc khóa, anh chị em tĩnh tâm, tập dƣợt một lần nữa,
chịu khó, chịu mất thì giờ, bỏ công ăn việc làm mà có ngƣời
còn tự động đóng góp tiền bạc để cho khóa có đủ tài chánh
chi dùng.
Ðộng lực nào thúc đẩy anh chị em đến khóa, hy sinh
thì giờ tiền bạc nhƣ thế? Đó có phải là sự thể hiện đức tin?
Nếu không có đức tin không có niềm tin vào Thiên Chúa
toàn năng, vào Ðức Mẹ nhân từ sẽ an ủi nâng đỡ anh chị em
trong đời này và đƣợc hƣởng hạnh phúc vĩnh cửu trong đời
sau thì liệu rằng anh chị em có làm việc hăng hái nhƣ thế
không?
Cảm nghiệm một điều nếu mình chịu khó làm việc vì
ngƣời khác, lo cho ngƣời khác, khi họ có niềm vui thì mình
cũng vui lây. Niềm vui đó sẽ thẩm thấu lâu dài trong tâm tƣ
của mình. Tiếp xúc những khó khăn của nhiều ngƣời khác để
mình thấy những khó khăn của mình chỉ là hạt cát nhỏ nhoi
trong đời sống gia đình mà thôi.
Sau khi đã rửa chân cho môn đệ xong, Chúa Giêsu
mặc áo vào, rồi lại ngồi vào bàn và nói: “Các con có hiểu
biết việc Thầy làm cho các con không? Các con gọi Ta là
Thầy và là Chúa cũng phải lắm, vì Thầy đúng nhƣ vậy đó.
Nên nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân các con,
các con cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã làm gƣơng
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cho các con để các con cũng bắt chƣớc mà làm nhƣ Thầy đã
làm cho các con nữa.” (Gioan 13:12,15)
Chúa Kitô, Thầy Chí Thánh còn phải rửa chân cho
các môn đệ, huống hồ gì chúng ta không thể giúp ngƣời khác
bằng những lời nói an ủi khi họ gặp khó khăn, buồn khổ, lo
âu hay khi họ gặp những đau đớn về vật chất nhƣ đói khát,
bịnh hoạn, thƣơng tật, những đau khổ về tinh thần nhƣ
những trƣờng hợp mất mát ngƣời thân yêu, những ngƣời cô
đơn, những ngƣời bị bỏ rơi, những đứa trẻ cha mẹ không
nhìn nhận, những ngƣời cha, ngƣời mẹ con cái không đói
hoài tới.
Rất nhiều ngƣời chia nhau làm việc. Có ngƣời đến
đƣợc ba ngày từ chiều thứ sáu đến tối chúa nhật. Mỗi đêm có
ngƣời chỉ ngủ đƣợc hai, ba giờ vì lo nấu nƣớng để phục vụ
cho gần một trăm ngƣời ăn. Cơm nóng, canh ngọt ngày ba
bửa, nƣớc trà, cà phê đầy đủ trong mấy ngày sinh hoạt này.
Nhiều ngƣời quá bận công việc cũng rán sắp xếp thời giờ
đến phụ giúp khóa khi rảnh rỗi. Cái gì đã thúc đẩy anh chị
em đến làm việc, đến phục vụ.
Họ đã đƣợc thúc đẩy bởi Thầy chí Thánh là Ðức
Giêsu vì họ là môn đệ của Thầy mà. Theo Thầy chí Thánh
họ đã nhận đƣợc vui vẻ, bình an, hạnh phúc ở đời này và sẽ
hạnh phúc ở đời sau nữa.
Trong đời sống hàng ngày, khi làm việc gì trong hảng
xƣởng, trong “business” riêng, trong hoạt động các đoàn thể,
xã hội hay tôn giáo, sinh hoạt trong gia đình giữa vợ chồng,
con cái hay anh chị em thân thuộc, nếu mình làm việc theo
tinh thần phục vụ noi gƣơng Thầy chí Thánh, chắc chắn công
việc mình làm sẽ dễ đạt kết quả, thành công hơn. Nhớ đến
lời nói của Thánh Phao Lô gởi giáo dân Têxalonica: “Hãy
luôn luôn vui vẻ và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn
trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy đó là ý muốn
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của Thiên Chúa đối với anh em trong Ðức Kitô Giêsu.”
(1TX 5,16-18)
Bất cứ làm việc gì dù thành công hay thất bại mình
cũng tạ ơn. Thất bại mà tạ ơn thì khó quá nhƣng biết đâu nhờ
thất bại ngày hôm nay, mình sẽ học hỏi có kinh nghiệm cho
ngày mai, chƣa kể nhờ thất bại đó mà mình sẽ có đức khiêm
nhường, đời sống tinh thần, đời sống tâm linh sẽ được thăng
hoa hơn lên, mình sẽ cần cầu nguyện nhiều hơn nữa, nhờ đó,
đƣợc gần gũi Thiên Chúa toàn năng hơn. Với tâm tình tạ ơn
khi thất bại mình sẽ có bình an.
Xin chia sẻ vài cảm nghiệm khi đi phụ giúp khóa căn
bản về gia đình trong cuối tuần qua.
Ngày 25 tháng 01 năm 2007
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Hai ngƣời bạn, hai cuộc đời.
Năm 1970 tôi xin về trƣờng Lƣơng văn Can ở Quận 8
Sài gòn mục đích là rời khỏi Nha Khảo Thí để không phải
làm công việc hành chánh ngày hai buổi, công việc kiểm
soát bằng tiểu học do các cơ quan khác gởi đến. Tuổi trẻ là
tuổi mộng mơ, nhiều ƣớc vọng. Ngày hai buổi ngồi giữa bốn
bức tƣờng ở Nha Khảo Thí trên đƣờng Nguyễn Bỉnh Khiêm
không hợp tâm trạng tôi lúc bấy giờ.
Mục đích về trƣờng Lƣơng văn Can để có thì giờ
hoạt động các công việc khác nữa nhƣ học thêm, hoạt động
chính trị, lúc này tôi rất mê ứng cử. Chƣơng trình làm việc là
cố gắng tranh cử vào Hội Ðồng Ðô Thành để từ đó “bắt
thang” lên ứng cử vào chức vụ Dân Biểu, Nghị sĩ.
Tôi đã nhờ Ông Giám Ðốc Nha Tƣ Thục lúc đó là
Ông Phạm Ðăng Cảnh giúp đỡ, can thiệp với Bộ Giáo Dục
và nói với Ông Giám Ðốc Nha Khảo Thí lúc bấy giờ là Ông
Nguyễn Kim Linh. Mặt khác tôi ghé trƣờng Trung Học Cộng
Ðồng Quận 8 sau này đổi tên là Trƣờng Lƣơng văn Can nhờ
Ông Hiệu Trƣởng Uông Ðại Bằng làm văn thơ rút tôi về
trƣờng này để làm Tổng giám Thị vì trƣờng này đang thiếu
chức vụ này.
Ðầu năm 1970 tôi đƣợc đổi về Trƣờng Trung Học
Cộng Ðồng Quận 8 để phụ trách vai trò Tổng Giám Thị,
nhƣng tôi không quen công việc này nên tôi đã làm không tốt
vai trò đó vì tôi không áp dụng biện pháp mạnh đƣợc, lúc đó
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tôi có quan niệm sai lầm là phải có biện pháp cứng rắn mới
làm đƣợc Tổng Giám Thị.
Tôi muốn rằng giữ vai trò khác để đỡ bị đụng chạm,
đi dạy học chẳng hạn, để ít bị thù ghét, không ƣa, hầu dễ
dàng có cảm tình để có thể ứng cử chức vụ Nghị Viên sau
này.
Khi trƣờng mở rộng thêm lớp học, nhà trƣờng cần có
một phát ngân viên tại trƣờng để lo lƣơng bổng cho Giáo Sƣ.
Anh Nguyễn Q. V. đã giữ vai trò đó. Lúc này tôi đã xin ra
dạy học, dạy môn Công Dân lớp 9 và 10, Kinh tế học lớp 11.
Trƣơng văn Hứa thế tôi ở chức vụ Tổng Giám Thị.
Tôi quen thân anh V. hồi nào không hay, có lẽ khi
anh làm phát ngân viên thì chúng tôi thƣờng đi ăn uống
chung, anh trả tiền trƣớc, ghi sổ. Cuối tháng lảnh lƣơng,
chúng tôi trả lại cho anh. Chúng tôi thƣờng ăn trƣa hay ăn tối
với nhau ở “quán ba cô” đƣờng Phạm Thế Hiển, gần lộ 23.
Ðôi khi đến quán bán rùa rang trƣớc chợ Phạm Thế Hiển.
Lúc này anh chƣa có vợ, nên khi về nhà một mình anh buồn,
thƣờng hay rủ tôi đi theo anh, vừa ăn uống, vừa trò chuyện,
tâm sự luôn. Mặc dầu anh ở quận 10, anh thƣờng qua Phạm
thế Hiển, vì anh đang dự định cƣới vợ là cô giáo nhà ở
đƣờng số 2 gần lộ 23.
Tôi, anh Hƣời, anh V. thƣờng tổ chức ăn chung với
nhau. Có lúc thêm các thầy khác nhƣ anh Duật, anh Hƣng,
Huỳnh Hữu Lý, anh Truyền…khi ăn chung sẽ chia đều ra trả
tiền, nhƣng anh V. trả trƣớc sau đó trừ tiền lại khi lảnh lƣơng
nên anh em rất thích. Tháng nào chúng tôi cũng tổ chức ăn
uống vài ba lần với nhau nhƣ thế.
Có một lần trong ngày ba mƣơi Tết là ngày cúng
Giao thừa, đón rƣớc Ông Bà, khoảng 4, 5 giờ chiều đa số các
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quán đều đóng cửa lo ăn Tết, lo cúng Ông Bà thì anh lù lù
chạy xe Honda đến, nhất định yêu cầu tôi đi theo và chở tôi
đến “quán ba cô” của anh hai bà con để tâm sự. Vì là chỗ
quen biết nên họ mới bán, chứ có ai chịu bán vào buổi chiều
ba mƣơi Tết vì còn chuẩn bị lo đón giao thừa nữa chứ.
Tính tình của anh V. có hơi đặc biệt một chút. Anh
rất thích các nhà độc tài nhƣ Hitler, Napoleon, mẫu ngƣời
hùng. Anh có tham vọng lớn. Dự phóng sẽ dịch sách tiểu
thuyết nổi tiếng từ Pháp văn ra để xuất bản. Anh đang làm
việc này và đã có dịch đƣợc một số trang. Anh đã khoe với
tôi nhƣ vậy. Sau ngày 30 tháng 04 năm 1975 anh mới cƣới
vợ. Lúc anh cƣới vợ thì tôi đang nằm trong trại “cải tạo”
trong vùng rừng núi miền Bắc Việt Nam ở Lào Cai, Vĩnh
Phú. Ban đêm thật yên tĩnh, tôi chỉ nghe tiếng chim kêu “bắt
cô trói cột”, nghe tiếng chim kêu mà buồn thúi ruột.
Sau khi tôi từ trại Cải Tạo về, gặp lại anh thì thì anh
đã có hai con, một trai một gái và hai vợ chồng vẫn tiếp tục
dạy học.
Sau khi anh đi vƣợt biên một lần, bị bắt cả gia đình,
anh không đi nữa, nhƣng cũng bỏ dạy học luôn và chuyên
tâm vào việc dạy cho hai đứa con của anh. Hàng ngày anh
đƣa đón con của anh. Mục đích chính, theo lời anh nói, là cố
gắng huấn luyện cho chúng nó trở thành học trò xuất sắc vì
anh nguyên là Giáo sƣ dạy toán nên anh sẽ đem sở học của
anh mà truyền dạy lại cho con.
Anh sống nhờ vào đồng lƣơng ít ỏi của vợ đi dạy học
và nhờ hai ngƣời anh em ruột làm bác sĩ sống ở Pháp và ở
Úc hổ trợ tiền cho anh sinh hoạt. Hàng ngày bên nhà vợ nấu
cơm đem qua cho anh. Vợ anh còn một ngƣời cha già phải
phụng dƣỡng. Hàng ngày vợ anh hoặc con anh đem cơm cho
anh, từ nhà vợ anh đến nhà anh nếu đi xe đạp mất khoảng ba,
bốn phút.
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Quả nhiên con anh học rất giỏi đứa nào cũng đứng
hạng nhứt, hạng nhì trong lớp. Nhƣng tình trạng sống của
anh là tình trạng mình tự cô lập mình, anh không giao dịch
với bất cứ ngƣời nào sống trong khu phố anh ở. Lúc tôi còn
ở Việt Nam trƣớc tháng 11 năm 1993 anh V. chỉ thƣờng tiếp
xúc với tôi hoặc anh Hƣời. Anh không thích giao dịch với
ngƣời khác vì anh nghĩ anh là con một Trƣởng ty ở Long
Xuyên, mà anh đã là giáo sƣ nữa nên anh không thích hợp
với bà con lối xóm anh đang ở? Hay tâm trạng chán chƣờng
thói đời “dậu đỗ bìm leo” khi sa cơ thất thế không còn ai hỏi
han, thăm viếng, nhờ vả? không còn ai là bạn bè nữa chăng?
Do đó, anh là “ngƣời hùng cô đơn” tôi tự nghĩ nhƣ thế không
biết có đúng không?
Tôi hay đến thăm anh V. để hút thuốc lào và nói
chuyện đủ thứ trên trời dƣới đất. Vậy mà thình lình khoảng
tháng tƣ năm 1997 tôi đƣợc tin anh mất vì tự tử bằng cách
buộc dây vào cổ? mà quyên sinh, tôi chƣng hửng không thể
tin sao lại “có sự kiện nhƣ thế”. Tôi vẫn tin anh có nghị lực
mạnh vì anh say mê những nhân vật nhƣ Hitler, nhƣ
Napoleon có tƣ tƣởng mạnh bạo, thì tôi nghĩ mọi khó khăn
nào anh cũng có thể vƣợt qua đƣợc chứ. Mà hoàn cảnh của
anh so với ngƣời chung quanh có lẽ anh chƣa khó khăn, khổ
sở bằng họ.
Năm 2000 tôi có về Việt Nam và đƣợc biết (do cựu
học sinh trƣờng Lƣơng văn Can kể lại) hôm anh tự tử, anh có
gọi vợ anh đến và nói rằng anh cần gặp để nói chuyện và anh
có dọa rằng nếu vợ anh không đến thì sẽ không bao giờ đƣợc
gặp mặt anh nữa. Chiều hôm đó, đứa con trai anh đã mang
cơm cho anh nhƣng đã ăn nói vô lễ? với anh, đƣa cơm có
tính cách dằn vặt anh? Tối hôm đó anh đã quyên sinh.
Lúc anh mất khoảng 63 tuổi.
Trường hợp chị Quyền.
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Tôi quen chị Quyền trong Chƣơng Trình Thăng Tiến
Hôn Nhân Gia Ðình. Chị là ngƣời thƣờng xuyên đọc Thánh
Kinh và say mê Thánh Kinh. Chị gần 70 tuổi mang trong
ngƣời đủ thứ bịnh, tiểu đƣờng, cao máu, mất ngủ. Có nhiều
đêm chị thức trắng đêm không ngủ đƣợc. Chị đã nằm nhà
thƣơng hơn tuần lễ vì cao máu rất nặng, ăn uống không đƣợc
vì còn bị đau bao tử nữa. Tôi đến thăm anh chị tại nhà riêng.
Tôi đến để an ủi chị. Tôi gặp anh Trí, chồng chị, đang săn
sóc cho chị, lo cho chị từ miếng ăn, từ thức uống và anh lúc
nào cũng ở bên cạnh chị.
Kỳ này có khoá mới của Chƣơng Trình Thăng Tiến
Hôn Nhân Gia Ðình (đầu năm 2003) anh ở trong ban Ðiều
Hành mà cũng không đến đƣợc đầy đủ, chỉ đến trong ngày
họp mặt đầu khóa, rồi không thấy anh chị đến nữa vì chị bịnh
nhiều, cứ đau bụng hoài, ăn uống không đƣợc, ngủ không
đƣợc do các chứng bịnh tim, tiểu đƣờng, cao máu, đau bao tử
mà ra.
Tôi đến để an ủi chị thì ngƣợc lại chị đã an ủi tôi. Chị
hỏi rằng tôi có đọc quyển sách tên là “Quyền năng của một
tâm hồn biết ca ngợi” của Merlin R.Carothers do Linh Mục
Nguyễn Ðức Mầu dịch rồi chị mô tả cuốn sách này rất hay
cần đọc để thấy tâm hồn mình đƣợc bình an, thanh thản.
Trong lúc nói chuyện nhƣ thế là lúc chị đang đau, đang mệt
trong ngƣời nhƣng chị rất vui khi tôi đến thăm chị. Chị nói
rằng sẽ sao lại các băng giảng của Cha Nguyễn Khảm ở Việt
Nam cho tôi nghe. Chị sẽ sao lại các bài giảng khác mà chị
thấy hay để biếu tôi.
Tôi bất ngờ quá chƣa biết lời nào để an ủi chị và chỉ
biết nghe chị nói mà thôi.
Nhƣng sự thăm viếng của tôi làm cho anh chị rất vui.
Tôi cũng học đƣợc một bài học là luôn luôn thấy mình có ích
nếu mình biết xử dụng tất cả thì giờ mà Thiên Chúa đã trao
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ban cho mình và trong tâm hồn mình lúc nào cũng cần có
niềm vui dầu có phải chịu đau đớn về thể xác, bịnh hoạn.
Ðem hiểu biết, niềm tin của mình để truyền lại cho
ngƣời khác để họ có niềm tin yêu trong cuộc sống, để lúc
nào họ cũng có niềm tin, niềm vui, bình an, hạnh phúc là
điều quí giá vô cùng.
Chị Quyền có đức tin mãnh liệt, chị thƣờng tham dự
các khóa học về Thánh Kinh ở nhà thờ do Dòng Chúa Cứu
Thế tổ chức. Chị hiểu biết và nhớ nhiều đoạn trong Thánh
Kinh. Chị dễ dàng trích dẫn đoạn mấy, câu nào để dẫn chứng
điều mà chị cần trình bày để minh chứng lời dạy trong Thánh
Kinh.
Lúc này chị thƣờng đi thăm các ngƣời bịnh, đọc kinh
và cầu nguyện cho họ.
Năm trƣớc cứ ngở là chị sẽ ra đi vì chị bịnh quá
nhiều. Nhƣng đến nay, tháng 10 năm 2004 chị vẫn còn có thể
đi thăm bịnh đƣợc kể từ ngày anh Trí chồng chị mất. Trong
khi đó, lúc chị bị bịnh, anh lo lắng săn sóc cho chị và anh em
chúng tôi trong Chƣơng Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia
Ðình cứ nghĩ rằng chị sẽ ra đi trƣớc anh.
Nhƣng đâu có ai ngờ đƣợc khi anh phát bịnh chỉ có
trong vòng khoảng hai tháng thì anh ra đi vì bị bịnh ung thƣ
phổi. Ngƣợc lại, đến giờ này, mặc dầu không khỏe hẳn
nhƣng chị vẫn cố gắng đi với anh chị em giúp cho những
ngƣời khác đang cần an ủi lúc đau yếu.
Cám ơn chị Quyền cho tôi một vài suy nghĩ để viết
mấy dòng này và nhờ đó dễ cảm thấy hạnh phúc hơn, tìm
thấy niềm vui hơn từ các việc làm tầm thƣờng, nhỏ bé hàng
ngày cho các anh chị em.
Ngày 04 tháng 10-2004
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Những ngày đầu tiên đến nƣớc Mỹ.
Mới đến Mỹ chừng một tháng, bà xã tôi đã cự nự:
- “Tôi đã bảo đi Mỹ mà làm gì, ở nhà buôn bán rần
rần, đang sung sƣớng, bây giờ qua đây, ngồi “trong ngóc”
trong phòng này nhƣ ở tù.” Bà xã tôi than phiền nhƣ vậy.
Tôi cứng họng không biết trả lời ra sao?
Bà xã nói tiếp:
- “Ði lên Tulsa ở tiểu bang Oklahoma với Hồng Thu,
kiếm chuyện gì làm ăn, vô hảng nào cũng đƣợc chứ ở đây
làm gì để sống đây?” Bà xã tôi cự tôi, đòi lên tiểu bang miền
Bắc, ít ngƣời Việt, nhiều hảng xƣởng may ra dễ tìm việc
làm, có hảng nào mƣớn, làm nghề gì cũng đƣợc.
Tất cả chúng tôi gồm có sáu ngƣời, hai vợ chồng bốn
đứa con, hai trai, hai gái chen chút trong “apartment” hai
phòng ở đƣờng Town Park thành phố Houston, Texas. Cuối
tháng lảnh tiền trợ cấp của chánh phủ Mỹ, trả tiền mƣớn
phòng và nhận “food tem” để đi chợ cũng chỉ vừa đủ chi
dùng trong tháng. Sau 8 tháng hết trợ cấp thì sống làm sao
đây? tiền đâu trả tiền mƣớn nhà, tiền đâu mua thức ăn, trả
tiền điện, điện thoại v.v.?
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Ðó là câu hỏi thƣờng xuyên trong đầu óc các thành
viên trong gia đình tôi trong những ngày đầu tiên bƣớc chân
lên đất Mỹ.
* * *
Khi tôi đƣợc trả tự do từ trại tù Nam Hà đầu năm
1983, tôi đã nộp đơn chui qua tòa Ðại sứ Mỹ ở Thái Lan để
xin tỵ nạn, bà xã tôi và thím tƣ mỗi lần gặp tôi cứ chọc quê
tôi và nói đùa rằng: “lo làm ăn không lo chỉ lo chuyện mò
kim đáy biển”. Tôi cũng có cảm tƣởng nhƣ thím tƣ tôi nói
nhƣng hy vọng vẫn nhen nhúm dầu rất nhỏ trong lòng tôi,
cũng nhƣ vợ và các con của tôi, đang sống trong khó khăn,
cực nhọc và tôi thì đang bị mất quyền công dân, đang bị
kiểm soát, theo dõi thƣờng xuyên. Từ năm 1983 tới năm
1990 đa số bà con cho rằng thành phần đi “cải tạo” về,
những ngƣời đƣợc thả từ trong tù, trong trại cải tạo mà đƣợc
đi Mỹ là chuyện “mò kim đáy biển”.
Cho nên, vào cuối năm 1993, khi tất cả gia đình
chồng vợ và các con đã lên đƣợc máy bay và khi máy bay cất
cánh rồi, tôi mới biết rằng gia đình tôi thực sự đƣợc đi Mỹ,
rời khỏi quê hƣơng yêu dấu, nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên
thành ngƣời.
Ai mà không khỏi đau lòng khi rời bỏ nơi chôn nhau
cắt rún, xa cha mẹ, xa bà con, dòng họ, xa anh chị em ruột
thịt, xa bạn bè thân thƣơng, xa những học trò cũ hàng ngày
thƣờng gặp mặt. Vậy mà phải rủ bỏ tất cả để ra đi. Ðang
buôn bán làm ăn, công việc đang trôi chảy phát đạt, phải
sang lại cho ngƣời em ruột.
Tại sao phải dứt khoát ra đi? Tại sao không ở lại khi
đang làm ăn đƣợc? Quyết định nào cũng có những khó khăn
và quyết định ra đi càng khó khăn gấp bội. Nếu đƣợc đối xử
tử tế, bình thƣờng nhƣ bao nhiêu ngƣời dân khác thì đâu có
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ai phải bỏ nƣớc ra đi. Ngƣời dân miền Nam còn không đƣợc
đối xử bình thƣờng, họ đƣợc đối xử nhƣ kẻ bị trị bởi những
ngƣời cùng nòi giống, huống hồ là ngƣời chống đối lại họ.
* * *
Một hôm phòng bên cạnh có ngƣời cần khiêng đồ đạc
trong nhà nhƣ bàn ghế, tủ giƣờng v.v lên xe để di chuyển.
Họ thấy gia đình tôi có hai cháu thanh niên nên gọi đi khiêng
đồ đạc giúp. Tôi mới khiêng đƣợc mấy lần đã thấy nôn nao
trong bụng, muốn ói vì khiêng nặng không quen. Hôm đó
đƣợc mấy chục đô la coi nhƣ lần đâu tiên kiếm tiền ở nƣớc
Mỹ bằng nghề khuân vác.
Chú thím tƣ cùng ngƣời cháu bà con là ngƣời bảo
trợ, đã đi xin các bạn bè giƣờng ngủ để ở hai phòng, có máy
truyền hình cũ ở phòng khách cho nên khi vào nhà ở đƣờng
Town Park đã thấy rất ấm cúng.
Sáng thứ bảy, trƣớc khi lên máy bay, tôi đến sở nhà
đất để lấy giấy tờ chứng nhận không thiếu thuế. Tôi phải đợi
cho đến chiều tối mặc dầu giấy tờ họ đã có, để ở trên bàn
nhƣng họ không chịu đƣa, cho nên phải ngồi ngoài sân mà
đợi. Họ đòi tiền mà tôi không biết và lúc đó thật ra cũng
không dám đƣa vì có thể bị họ cho rằng mình đƣa hối lộ sẽ
làm khó dễ giữ mình ở lại thì phiền phức vô cùng. Nhƣng
cuối cùng rồi cũng phải chi cho họ một ít tiền mới lấy đƣợc
giấy tờ để lên máy bay vào ngày hôm sau. Tôi nhận đƣợc
giấy báo đình chỉ chuyến bay ngày thứ năm vì không có giấy
chứng nhận không có chủ quyền nhà. Tới chiều tối thứ bảy
tôi mới lấy đƣợc giấy chứng nhận này. Trong mấy tháng
trƣớc khi ra đi vì quá lo lắng, tôi bị bịnh cảm liên tục, không
ăn uống đƣợc phải uống thuốc cảm thƣờng xuyên nhƣng
cũng không hết.
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Qua một chuyến đi dài lần đầu tiên đến Mỹ tôi cứ suy
nghĩ miên man qua Mỹ làm sao mà sống đây? Mình không
có nghề nghiệp chuyên môn nào cả, muốn trở lại nghề dạy
học cũng phải mất bốn hay năm sáu năm nữa học lại Anh
văn, học lại chuyên môn về giáo dục, mà mình cũng đã hơn
năm mƣơi tuổi rồi sau khi học ra trƣờng chắc gì ai mƣớn
mình dạy học đây?
Tôi suy nghĩ: mình chƣa bao giờ lái xe hơi, làm sao
học lái và chạy xe đây?
Cháu Trung, con anh Xin chở áo quần, đồ đạc lỉnh
kỉnh từ phi trƣờng Hobby về “apartment” bằng xe “truck”.
Hôm đi đón có anh Ðộ, bạn cũ ở quận 8 Sài gòn, vợ chồng
chú tƣ và các con, vợ chồng Lẫm và các con, đến quán Ba Lẹ
có thêm Ðoàn Hữu Ðức là cháu thầy Ðoàn văn Nghĩa,
thƣờng gọi là ông Ðốc Nghĩa (thầy dạy Pháp văn của tôi lớp
6, lớp 7 ở trƣờng trung học Cần Giuộc khoảng năm 19571958), lúc đó tôi mệt quá sau cuộc hành trình dài hơn 24 giờ
đồng hồ. Thấy bà con đông đảo đến đón, thật là đƣợm tình
nghĩa anh chị em, bạn hữu quá sức tƣởng tƣợng của tôi.
Khi vào căn nhà do ngƣời cháu mƣớn giùm ở đƣờng
Town Park là một chung cƣ có nhiều dãy nhà sát liền nhau,
xung quanh đa số là ngƣời Mỹ da đen chỉ có một ít ngƣời
Mễ, làm cho tôi thấy lo âu, cảm thấy hơi sợ.
Ði tìm trƣờng học Anh văn.
Mới qua Mỹ chƣa có xe hơi phải đi bằng xe bus. Từ
nhà muốn đến trƣờng phải đi bộ một đoạn đƣờng khoảng
một dặm mới tới đƣợc đƣờng chính là Bellaire rồi từ đó đón
xe bus đi đến đƣờng Rookin mới có lớp ESL. Có ngƣời bạn
cho biết có trƣờng dạy Anh văn miễn phí nếu xin trợ cấp của
chánh phủ ở gần đƣờng Chimney Rock và Gulfton. Tôi
không biết rõ trƣờng nằm phía nào nên khi xuống Bellaire
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tìm đƣợc Gulfton rồi thay vì đi bên phải một đoạn đƣờng
ngắn là đến trƣờng Ðại học cộng đồng, tôi đi về phía trái
cùng với con trai là Quốc đi hơn nửa giờ mà không tìm đƣợc
trƣờng đến nỗi Quốc mệt quá, cự nự, đành phải tìm đƣờng
trở về nhà.
Muốn đi học tiếp để có thể nói đƣợc tiếng Anh nên
tìm trƣờng để học. Học ESL cùng với các em, các cháu
khoảng chừng hai mƣơi lăm, ba mƣơi tuổi chỉ cần vài tháng
các em nói tiếng Anh khá nhanh, còn tôi viết thì đúng văn
phạm nhƣng nói thì cứ ngọng, có nói đƣợc câu nào cho trôi
chảy đâu. Phân vân giữa đi học tiếp và đi làm. Ði học thì có
thể xin vay tiền đóng học phí nhƣng không làm ra tiền để trả
“bill”. Làm sao làm ra tiền để có cuộc sống ổn định?
Làm cho tiệm grocery
Tôi đi tìm việc làm, nộp đơn ở tiệm fast food “Jax in
the Box” ở đƣờng Gessner, nộp đơn ở hảng làm điện tử, ở
hảng sản xuất vàng, vào chợ Auchun nộp đơn xin bán hàng
hay làm bất cứ nghề gì cũng đƣợc nhƣng ở đâu ngƣời ta
cũng không nhận. Lý do tuổi đã lớn trên năm mƣơi, không
có “background” quá khứ làm việc ở Mỹ, nói tiếng Anh
không thông thạo, không có nghề gì chuyên môn. Tôi cùng
với con gái là Uyên Phƣơng đi nộp đơn ở hảng K.Tec, hảng
làm điện tử, con gái đƣợc nhận đi làm, còn tôi thì không. Ði
nộp đơn ở hảng chuyên làm vàng mà em tôi đang làm hảng
cũng không nhận.
Ðành đi “fill” hàng cho tiệm grocery ở đƣờng Dairy
Asford. Sáng sớm mặc áo lạnh đi bộ từ nhà ra bến xe bus
khoảng một dặm, đứng đợi xe bus chừng 10, 20 phút, xe bus
chạy khoảng 15 phút, xuống xe bus, lại đi bộ khoảng một
dặm đến chỗ làm. Bửa nào gặp mƣa gió, trời lạnh mùa đông,
gió rít từng cơn, gió rét căm căm mới thấy nỗi lòng nhớ
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nhung quê hƣơng, nhớ bà con, nhớ ba má, anh chị em, bạn
bè… của ngƣời xa xứ. Rồi khi vô chỗ làm cần phải đeo kính
để đọc tên của món hàng, sắp xếp hàng hóa lên kệ tủ, nên
làm khá chậm chạp không bằng những ngƣời trẻ không đeo
kính. Do đó anh Vƣơng, chủ tiệm bảo: “Sao chú làm chậm
quá vậy, mai về nghỉ đi.”
Tôi làm cho tiệm grocery khoảng hai tuần lễ thì mất
việc.
Ði làm ở tiệm sang băng nhạc.
Bà xã thấy tôi không có chuyện gì làm nên nhờ ngƣời
quen giới thiệu đi làm ở tiệm sang băng nhạc ở trong khu
chợ Hồng Kông 1 ở đƣờng Gessner. Nghề máy móc tôi đâu
có biết vì gốc gác là thầy giáo chỉ biết đi dạy học mà thôi.
Khi sang băng dĩ nhiên rất chậm chạp. Thời gian làm việc từ
10 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Tiền lƣơng mỗi tháng đƣợc trả
là 600 đô la. Ngày đầu tiên tôi đến làm việc đã đƣợc em của
ông chủ hạch sách ngay.
Anh ta nói: “Ở Việt Nam sƣớng quá mà qua đây làm
gì cho khổ.? Ði qua đây chỉ có nƣớc đi làm công, làm mƣớn
chứ làm đƣợc gì? Tôi tức lắm nhƣng không muốn tranh luận
với anh này làm gì. Khi thấy tôi đứng lớ ngớ chƣa biết làm gì
thì anh ra lịnh ngay: “Anh phải lau bàn ghế, lau kệ tủ cho
sạch sẽ đi chứ.”
Tôi vội vả cầm khăn lau bàn ghế, lau tủ kiếng, sau
một lúc anh bắt tôi sang băng cải lƣơng, phim chƣởng, phim
Trung Quốc để cho mƣớn.
Anh đâu có hiểu rằng tôi ra đi là vì tôi không thể
sống với Cộng Sản đƣợc. Tôi là kẻ từng chống đối với Cộng
sản, một con ngƣời bị để ý, canh chừng. Làm sao sống đƣợc
khi mình luôn luôn bị nghi ngờ, bị thƣờng xuyên theo dõi.
Một lần tôi đến thăm anh Ngọc, trƣớc cũng ở trong Phong
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Trào Quốc Gia Cấp Tiến thì công an khu vực đã hỏi anh
Ngọc: “Ông Phụng đến nhà anh làm gì đó. Có âm mƣu gì
không? ” Anh Ngọc sợ quá nói với tôi: “Thôi anh đừng đến
thăm tôi nữa, công an khu vực hỏi thăm tôi về anh đó. Hắn
hỏi anh đến đây là gì, bàn tính, âm mƣu chuyện gì?”.
Một số bạn bè sĩ quan thƣờng đến thăm tôi thì công
an khu vực hỏi thăm ông bảy Bích là tổ trƣởng ở sát bên nhà:
“Anh thấy ông Phụng thế nào? Tại sao nhiều sĩ quan chế độ
cũ cứ đến thăm và theo ông biết thì ông Phụng này có tính
toán chuyện gì chống đối nhà nƣớc không?”.
Ông tổ trƣởng phải trả lời là ông Phụng có giấy tờ đi
Mỹ rồi còn tính toán chuyện gì nữa. Nói nhƣ vậy nhƣng anh
công an khu vực có tin điều đó không?
Lúc nào tôi cũng lo âu, hồi hộp không biết bị bắt lại
bất cứ lúc nào. Thƣờng xuyên tôi bị theo dõi.
Ði bán bảo hiểm
Tình cờ hay nói đúng hơn là “Thiên Chúa sắp xếp”,
tôi gặp ông Ðoàn Hữu Ðức vừa mới mở văn phòng Ðoàn
Agency nên rất cần ngƣời. Tôi đã phải thi 8 lần mới đậu
bằng “group one” để đƣợc bán bảo hiểm. Mất gần một năm
trời mới xong bằng và đƣợc tiểu bang chấp nhận cấp giấp
phép hành nghề. Ðoàn Hữu Ðức là cháu ông Ðốc Nghĩa, dạy
môn pháp văn trƣờng trung học Cần Giuộc.
Những ngày đầu đi làm, đi bán bảo hiểm là một thách
đố lớn. Nhiều khi bị trời mƣa tầm tả cũng phải cố gắng đến
nhà bà con vì mình đã lỡ hẹn rồi. Có khi đến nơi rồi, tìm
không ra nhà dƣới trời mƣa không dứt hột, cũng phải đi kiếm
địa chỉ của khách hàng, vì apartment ở khu làng Park Place
phòng này sát với phòng kia nhƣng cách một dãy nhà thành
ra tìm không ra. Kiếm nhà không đƣợc, đi dƣới trời mƣa đến
cây xăng gần đó, dọc Freeway South 45 và đƣờng
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Broadway, bỏ 25 cents vào điện thoại công cộng để hỏi anh
chỉ giùm căn nhà đó ở chỗ nào?. Sau khi anh bạn mình chỉ
chỗ ở của anh ấy, tôi mới biết rằng tôi cũng vừa đứng ở chỗ
đó vậy mà không thấy đƣợc số nhà vì lúc đó trời đang mƣa,
vào ban đêm, trời lại tối nữa. Sau khi bán đƣợc chƣơng trình
bảo hiểm 25,000 đô la, hảng đã chấp thuận, lúc đem “policy”
là sổ hợp đồng hay giao kèo đến cho anh thì anh lại không
nhận. Công lao của mình đã trở thành vô ích, nhƣng lâu lâu
mới gặp trƣờng hợp nhƣ thế chứ nếu ngày nào cũng nhƣ vậy
chắc đã bỏ nghề từ lâu.
Tôi có cái hẹn vô nhà ngƣời khách hàng để giới thiệu
chƣơng trình bảo hiểm nhân thọ. Tôi đang giải thích nhu cầu
bảo hiểm cho ngƣời con vừa mới mua nhà, nếu có mệnh hệ
nào thì vợ làm sao có tiền để trả nợ nhà. Tôi chỉ mới hỏi vài
câu, vừa mở máy “computer” ra; ngƣời cha từ bên kia đƣờng
bƣớc qua lớn tiếng nói với ngƣời con: “Mầy đi qua đây ăn
cơm. Không đƣợc mua bán gì hết. Ðến đây để lƣờng gạt con
tao hả?.”
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, tôi gấp máy
“computer” lại, bƣớc ra khỏi nhà, mở cửa xe sẵn có mấy tờ
báo trên xe, tôi lấy hai cuốn báo đem đến cho ngƣời này.
- “ Cháu xin gởi bác hai tờ báo này ”.
- “ Ði đi, đi đi tao kêu cảnh sát bắt mầy bây giờ,
đến đây để dụ dỗ, gạt gẫm con tao hả.?”. Lần đầu tiên tôi bị
cự nự dữ dội nhƣ vậy. Hết sức tức giận, nhƣng tôi cố gắng tự
trầm tỉnh, mở máy xe, hít thật dài hơi và tự nhủ: “tự nhiên bị
hiểu lầm, bị cự nự vô lý, nếu mình giận ông này mình cũng
điên nhƣ ông ấy vậy. Thôi bỏ qua đi. Tai nạn nghề nghiệp
mà.” Tuy nhiên phải mất hơn mƣời phút tôi mới lấy lại đƣợc
bình tĩnh mà lái xe về văn phòng.
Một lần khác ghé nhà một ngƣời quen do anh
Tommy Lê làm nghề bán xe hơi giới thiệu, vừa bƣớc vô nhà,
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mới hỏi thăm sơ sơ về hoàn cảnh gia đình, bà vợ đứng ở bếp
đang nấu ăn, nói lớn tiếng:
- “Mấy thằng bán bảo hiểm là những thằng lƣờng gạt,
tôi mua bảo hiểm mấy năm trƣớc ở Cali, bây giờ tăng giá,
lúc mua nó không nói. Tôi đã bỏ rồi không đóng tiền nữa,
toàn là những đứa lƣờng gạt.” Vì mới vào nghề bảo hiểm tôi
chẳng biết phải trả lời thế nào, cứng họng, vội bỏ tài liệu vào
cặp và rút êm ra khỏi nhà anh chị này, trong lòng tức tối lắm
vì chị quơ đủa cả nắm, ai làm nghề bảo hiểm đều xấu xa cả.
Chị ấy chửi mình mà mình chẳng biết trả lời ra sao.
Kết: Tạ ơn.
Hiện nay tôi đã và đang sống trong nghề bảo hiểm
hơn 12 năm. Có ba cháu lập gia đình, đƣợc ba cháu ngoại và
một cháu nội. Bà xã tôi dứt khoát không muốn về Việt Nam
ở luôn nếu có về chỉ muốn ở một, hai tháng nhƣ đi du lịch
mà thôi vì các con, các cháu đều hiện sống ở Houston,
Texas.
Tạ ơn Thƣợng Ðế ban gia đình của con, các con, các
cháu đều khỏe mạnh và bình an. Xin cám ơn nƣớc Mỹ,
chánh quyền và ngƣời dân Mỹ đã chấp nhận gia đình chúng
tôi đến định cƣ ở quốc gia này nhƣ là một quê hƣơng thứ hai
của tôi.
Xin cám ơn Chú Thím Tƣ, gia đình Lẫm, gia đình
anh Độ, Đoàn Hữu Đức, những ngƣời bà con, bạn bè, anh
chị em, các cháu đã giúp đỡ tôi trong những ngày đầu tiên
đến nƣớc Mỹ.
Ngày 14 tháng 02 năm 2007
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Làm ông ngoại rất thích thú.
Hai năm gần đây, sắp tới tuổi về hƣu, tôi bớt lo công
việc bán bảo hiểm nhƣ gọi điện thoại cho bà con, để đến
từng nhà họ, trình bày chƣơng trình bảo hiểm nhân thọ. Tôi
dành thì giờ chiều thứ tƣ đến nhà cháu ngoại ở Pasadena,
ngủ ở nhà vợ chồng con gái út, để gần gũi hai cháu ngoại và
chiều thứ sáu đến đón chúng nó, một gái Michelle 10 tuổi và
một trai Colby 5 tuổi về ở với ông bà ngoại hai đêm thứ sáu
và thứ bảy để phụ con gái lo việc học võ, học đàn piano, sinh
hoạt hƣớng đạo, đi nhà thờ cũng nhƣ chở đi học giáo lý và
Việt ngữ ngày chúa nhật. Con gái có tiệm Nails vì mở cửa
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luôn ngày Chúa nhật nên không có thì giờ lo cho các cháu
cuối tuần.
-“ Đố Bi ông ngoại thƣơng ai?” Tôi hỏi cháu Colby,
tôi thƣờng gọi vắn tắt là Bi:
- Bi trả lời: “Ông ngoại thƣơng bà lai”.
Tôi hỏi: “Ông ngoại thƣơng bà lai mà bà lai là ai?”
- “Là bà ngoại đó.” Cháu trả lời liền:
Cháu biết ông ngoại thƣơng nó nhƣng nó nói tránh đi
và nói thƣơng bà ngoại. Có lúc tôi hỏi nó:
- “ Đố Bi ông ngoại thƣơng ai?”
- “ Ông ngoại thƣơng con, chị Michelle, má-my, đa-đy,
dì Uyên, cậu Tý, Boy ” (cháu ngoại của em ruột).
Tôi thƣờng nói với các bạn rằng tôi không hiểu sao
kỳ lạ quá, tự nhiên tôi thấy thƣơng cháu ngoại vô cùng hơn là
thƣơng con cái mình nhiều, tôi có cảm giác thƣơng cháu gấp
trăm lần thƣơng con nữa. Tôi hỏi bạn tôi nhƣ vậy.
Những ngƣời đã có cháu ngoại hay cháu nội đều thƣờng trả
lời:
- “Ờ sao tôi cũng thấy vậy. Không hiểu tại sao mình
thƣơng nó quá sá đi.”
Còn những ngƣời chƣa có cháu thì bảo: “Chuyện đó
tôi không biết tôi chƣa có cháu, tôi chƣa có cảm nghiệm đó.”
Tôi đi tìm mấy bài báo dạy con, dạy cháu về đạo làm
ngƣời, cắt bỏ vào bao thơ đề tên sẵn cho các cháu, mỗi cháu
là một bao thơ gồm có những bài nhƣ:
-Gởi lại cho con của Jackson Brown Jr.
- Thơ của Tổng Thống Lincoln.
- Bài “Sau dễ là khó”.
để sau này khi các cháu lớn lên, mình không còn nữa, các
cháu có những tài liệu để các cháu đọc, hƣớng dẫn thành
ngƣời với tất cả ý nghĩa của chữ “ngƣời” sống hạnh phúc và
hữu dụng cho xã hội, có ích cho tha nhân, biết yêu thƣơng
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ngƣời nghèo khổ, tàn tật, đui mù …những ngƣời kém may
mắn hơn mình.
Tôi cũng thƣờng nói với các con, các cháu rằng: “ Ƣu
tiên một là các con cố gắng dạy cho chúng nó nên ngƣời.”
Sau đó, ƣu tiên hai, mới nói đến chuyện hƣớng dẫn
chúng nó học thành tài, học thành bác sĩ, kỹ sƣ, nhà văn, nhà
báo hay làm bất cứ nghề gì mà chúng nó ƣa thích.”
Cho nên tôi hay nói với các con trƣớc hết phải cố
gắng dạy chúng nó trở thành ngƣời hữu dụng, tử tế, biết điều,
có nghĩa là biết sống, biết nghĩ đến ngƣời khác, đến ngƣời
chung quanh.
Ông ngoại hỏi Michelle: “Con có thƣơng ngƣời khác
không?”
- “Con yêu hết mọi ngƣời.” Michelle trả lời:
- “Vậy mùa chay này con có giúp cho ngƣời nghèo,
tàn tật không?” Tôi hỏi:
- “Con gởi ông ngoại hai đô la rƣởi”. Michelle nói và
đƣa ông ngoại 5 “quarter”.
Gần tới ngày lễ Phục Sinh tôi hỏi:
“ Ông ngoại sắp gởi về Việt Nam cho ngƣời nghèo
con có gởi không? ”
-“Con gởi ông ngoại hai đô la rƣởi nữa là 5 đô la.”
Tôi đƣa thêm 15 đô la để gởi cho Phó Tế Vũ Thành
An 20 đô la vào quỹ Têrêsa giúp các cụ già đau yếu, bịnh
hoạn ở Việt Nam.
Hơn mƣời năm liên tục, thứ bảy nào, tôi cũng vô văn
phòng để gọi điện thoại trong “phone book”, tìm ngƣời để đi
đến nhà họ mà bán bảo hiểm. Ngày nào cũng đi đến từng
nhà, cố gắng gặp hai ngƣời mỗi ngày để trình bày chƣơng
trình bảo hiểm nhân thọ, ai có nhu cầu, muốn tham gia thì tôi
làm đơn. Nhƣng khi đứa con gái hỏi tôi:
-“ Ba có thể giúp con chở Michelle đi học nhạc, học
đàn piano đƣợc không?
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-“ Đƣợc chứ ”. Tôi trả lời ngay, không chần chừ gì
cả, mặc dầu tôi sẽ mất sáng thứ bảy là buổi sáng tôi phải vào
văn phòng để gọi điện thoại, hẹn với khách để đến nhà họ
vào tuần sau. Lý do đơn giản tôi trả lời ngay là tôi quá
thƣơng cháu ngoại.
Ba năm liên tục tôi đã làm “nghề phụ”, sau nghề
chính, đi bán bảo hiểm, đó là “nghề” đƣa đón cháu ngoại đi
học thêm và đi sinh hoạt cũng nhƣ đi nhà thờ.
* *

*

Mỗi sáng thứ bảy tôi đều chở Michelle đến cô giáo sƣ
Hoàng Quyên, chỗ học nhạc, để Michelle tập đàn piano, tôi
cũng mang theo cuốn sách để đọc hay đem theo máy
“computer” để viết bài, cho nên trong khi Michelle làm việc
tôi cũng làm việc, nhƣng không phải làm bảo hiểm, mà đọc
sách để mở mang tinh thần, mở mang trí óc, do đó tôi không
bao giờ “boring” cả. Từ đầu năm tới nay, sáng thứ bảy nào
tôi cũng chở hai cháu đi học võ Thiếu Lâm. Buổi chiều học
nhạc, buổi tối đi hƣớng đạo và chở hai cháu đi nhà thờ Đức
Kitô Ngôi Lời Nhập Thể. Chúa nhật đi học giáo lý và Việt
ngữ. Có hôm Bi làm biếng không muốn đi học và cháu nói:
-“Ông ngoại, con biết tiếng Việt hết rồi con không
thèm đi học đâu?”
- “Con đọc chữ Việt đƣợc chƣa?”
- “Con đọc đƣợc rồi mà ngoại.”
Cháu nói nhƣ vậy chứ bảo chúng nó thay áo quần đi
học, chúng nó cũng ngoan ngoãn đi. Mỗi lần đi học, ông
ngoại thƣờng đƣa hai đô la để sau khi tan học, mua kẹo hay
bánh mì, thịt nƣớng mà ăn. Mỗi lần đi đến nhà thờ đón cháu
về sau giờ học, cháu chạy ra đƣa cho ngoại “túi sách” để
ngoại cầm lấy, giữ giùm, rồi “te te” đi đến chỗ bán hàng mua
thức ăn, sau đó chạy lòng vòng trƣớc sân nhà thờ, đòi ở lại
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chơi với các bạn, lƣợm mấy cục đá chọi ra xa lấy làm thích
thú lắm.
Tôi bảo:
- “Thôi về các con”.
- “Chút nữa đi ngoại. Con đang vui mà”. Bảo đi học
thì không chịu đi, lúc về, bảo về vẫn còn muốn nấn ná ở sân
nhà thờ.
Có hôm đi về sớm hai đứa đều nói:
- “Ông ngoại cho con vào “Macdonald” mua nƣớc
ngọt thôi để con chơi đi ngoại, không mua đồ ăn, tốn tiền
ngoại”
Chúng nó sợ ông ngoại tốn tiền muốn vào chỗ “Play
place” mà thôi để có chỗ mà chạy nhảy. Ông ngoại lần nào
cũng chìu chúng nó nên bà ngoại thƣờng nói:
-“Lúc nào ông cũng chìu chúng nó hết. Trời lạnh lắm,
đi về nhà sớm đi coi chừng bị cảm lạnh đó.”
- “Bà ngoại kêu con về kìa”. Tôi nhắc nhở:
- “Hai mƣơi phút nữa đi ngoại.” Hai cháu ngoại cùng
lên tiếng một lúc.
- “Ừa mƣời phút thôi nha.” Tôi nói.
Vậy mà cũng hơn hai mƣơi phút sau, bà ngoại gọi
điện thoại nhắc nhở hai ba lần nữa các cháu mới chịu rời
khỏi khu vui chơi của “Macdonald”, ra xe mà về.
Mỗi lần phát thƣởng cuối năm là cứ nhắc:
- “Ông ngoại đi dự lễ của con nghe.” Chụp mấy tấm
hình cháu Michelle đứng chung với cô giáo, với Hiệu trƣởng
của trƣờng cháu học, cháu hảnh diện lắm. Kỳ này có tổ chức
đi “skating” ông ngoại xuống dẫn con đi nghe.
- “Để má-my con chở?”
- “Má-my mắc làm, không đi đƣợc.”
- “Chứ ông ngoại không đi làm sao?”
- “Ông ngoại nghỉ đƣợc mà.”
65

Tâm tình gởi lại
Vì thƣơng cháu, tôi không hẹn với khách để xuống
dƣới Pasadena chở cháu đi trƣợt “skating”. Trong khi trƣợt
thì Bi 4 tuổi rất sợ, chị của Bi là Michelle dẫn Bi từng bƣớc,
từng bƣớc nhẹ nhàng ra sàn (rink) để cháu tập đi. Chạy một
lúc thấy mệt, kiếm ông ngoại và đòi ăn Pizza, xin ông ngoại
mấy đô la để chơi gắp đồ chơi. Bắt đƣợc con gấu đem đến
khoe ông ngoại và tiếp tục gắp nữa, nhƣng không “thắng”
đƣợc thì Bi cứ đòi thêm tiền để tiếp tục gắp.
Dự lễ “Family Fun Night” ở trƣờng “Turner
elementary” của hai cháu, có tổ chức vui chơi cho các cháu
nhỏ, có quà bắt thăm, Michelle và Bi nhất định đòi ông ngoại
đƣa đi. Mua mấy chục phiếu mất hết mấy chục đô la để bắt
thăm hơn ba chục món quà, chờ đợi từ buổi chiều ở trƣờng
của hai cháu vì đi đến đây rất sớm. Hai cháu mua phiếu để
vào khu có các trò chơi dành cho các em. Cuối cùng sau khi
bắt thăm hết hơn ba chục món quà, hai cháu không trúng gì
cả. Bi đã khóc mùi, khóc nức nở, phải chờ đợi, phải nhỏ nhẹ
giải thích ẵm nó, an ủi nó, hun vào trán nó, nó mới chịu về.
Về tới nhà má nó hỏi:
- “Sao con khóc?”
- “Con bắt thăm không “thắng”.”
Ba nó nói:
- “Không phải “thắng” mà là không may mắn trúng,
có gì mà con khóc?”
- “Con không “thôi” khóc đƣợc.”
* *

*

- “Con rán học đàn, bây giờ ông ngoại chở con đi
nhƣng khi ông ngoại già con có chở ông ngoại đi không?”.
Tôi hỏi cháu Michelle:
- “Chừng nào ông ngoại già con chở ông ngoại đi.”
Cháu trả lời:
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Tôi rất thích bản nhạc “Kinh Hòa Bình” của thánh
Phanxicô có mấy câu nhƣ “đem yêu thương vào nơi oán thù,
đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh
chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm … đem tin kính vào nơi
nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, dọi ánh sáng
vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu”.
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.
Chính khi thứ tha là khi được tha thứ.
Nhất là câu tôi rất mê là: “Chính lúc chết đi là khi vui
sống muôn đời ”.
Tôi có hỏi cô giáo dạy nhạc chừng nào cô có thể dạy
cho cháu bản nhạc “Kinh Hòa Bình” này. Tôi nói: “Mấy năm
nay tôi dẫn cháu đi học nhạc chỉ ao ƣớc cháu đàn đƣợc bản
này”.
- “Bản nhạc này khó lắm phải hai, ba năm nữa mới
dạy cháu đƣợc vì các nốt nhạc cách xa nhau quá, tay cháu
còn nhỏ chƣa thể đánh đƣợc.” Cô giáo trả lời.
Biết vậy nhƣng tôi vẫn hỏi cháu Michelle:
-“Con có biết đàn bản nhạc “Kinh Hòa Bình” không?
- “Bản nhạc này khó lắm.” Cháu trả lời.
Tôi nói: “Chừng nào con đàn đƣợc bản này ông ngoại
mới chết để khi tiễn đƣa ông ngoại ở nhà thờ, con ngồi vào
chỗ để đàn piano bên trái nhà thờ, gần ca đoàn, chính con
phải đàn bản này để cho ông ngoại nghe nha.”
-“Con không học đàn bài này đâu để ông ngoại
không có chết.” cháu Michelle trả lời.
Mỗi thứ tƣ hàng tuần, tôi không hẹn với khách
hàng, tôi dành buổi chiều và buổi tối để xuống vui chơi, trò
chuyện, đùa giởn với hai cháu ngoại. Kiểm soát bài vở
“home work” chỉ cho cháu các bài toán, xem Bi đọc sách và
ký tên vào sổ theo dõi của nhà trƣờng. Tối ông ngoại ngủ
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chính giữa, hai cháu ngủ hai bên vì đứa nào cũng dành nằm
gần ông ngoại vậy mà khi về nhà của ông bà ngoại ở khu
Bellaire thì hai cháu nhất định phải ngủ chung với bà ngoại
mới đƣợc.
Chiều thứ sáu cũng không đi bán bảo hiểm để đi đón
các cháu về nhà sớm, có chúng nó, không khí gia đình thấy
ấm cúng hơn, vui vẻ hơn.
Đâu có niềm vui, hạnh phúc nào hơn khi đƣợc chở
các cháu đi học. Tôi trở thành ngƣời bận rộn cuối tuần hai
ngày thứ bảy và chúa nhật là hai ngày dành cho hai cháu
ngoại thƣơng yêu của tôi.
Nhiều khi chúng nó đòi vào tiệm “Mac Donald” tôi
không chịu vì sợ ăn thứ dầu mở hoài có hại cho sức khỏe của
các cháu.
Michelle nói:
- “Con hỏng thƣơng ông ngoại nữa đâu”. Mỗi lần
nghe cháu nói “con hỏng thƣơng” ông ngoại là lòng tôi cảm
thấy có cái gì đó rung động, cảm giác đau đau và tôi phải
chịu thua chúng nó, không thể nào không chìu chúng nó
đƣợc.
Tôi hay nói đùa với mấy ngƣời bạn làm chung trong
văn phòng rằng các con của mình muốn “gây khó khăn, đau
buồn” cho mình chỉ cần cấm không cho ông bà thăm cháu
nội, cháu ngoại là làm cho ông bà “đau đớn nhất” mà thôi.
Lễ Phục Sinh
8 April 2007
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Hình của Michelle 10 tuổi
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Hình của Colby 5 tuổi
70

Tâm tình gởi lại

Tôi trở thành một Kitô Hữu
Tháng ba năm 1983, tôi đƣợc trả tự do, trở về đời
sống bình thƣờng, với gia đình vợ và các con. Nhƣng những
dấu ấn gần tám năm trong các trại cải tạo của Cộng Sản tôi
không thể nào quên đuợc, nhƣ ngay bây giờ lúc viết bài này,
dấu ấn kỷ niệm khó quên đã in hằn sâu đậm trong tâm hồn
tôi.
Tôi thích nhất năm năm dạy học tại trƣờng trung học
Lƣơng văn Can, ở đây tôi đƣợc nói những tƣ tƣởng, những ý
nghĩ mà tôi cho rằng đúng, có một nơi để trình bày, diễn tả
nỗi lòng, tâm sự của tôi và có những em học trò nhỏ đã đến
tuổi hiểu biết, suy nghĩ để tiếp thu, phán đoán những lời nói,
những điều tôi trình bày.
Về những năm dài đi học, tôi chỉ giữ lại nhiều kỷ
niệm nhất là thời gian tôi học tại trƣờng trung học Cần Giuộc
và hai năm tôi học tại trƣờng Chính Trị Kinh Doanh thuộc
Viện Ðại Học Ðà Lạt nhƣng dạy ở Thƣơng Xá Tax Sài gòn.
Về những kỷ niệm khó quên, in sâu đậm trong tâm
hồn tôi là thời gian bảy năm chín tháng mƣời lăm ngày tôi bị
giam giữ ở trong các trại gọi là trại cải tạo của Cộng Sản từ
các trại Long Thành, Thủ Ðức, Lào Cai, Vĩnh Phú và Hà
Nam Ninh.
Những chuổi dài sự kiện thúc đẩy, ảnh hƣởng đến
tâm hồn tôi, đƣa đẩy diễn biến tƣ tƣởng lâu ngày của tôi để
tôi đƣợc trở thành một Kitô hữu.
Niên khoá 1961-1962, tôi học lớp 12 của trƣờng
Trung học Chu văn An, thầy dạy Anh văn của tôi là vị Linh
Mục. Bộ áo màu đen của Ngài đã gây cho tôi sự chú ý và tôi
đã có ý nghĩ tốt về Ngài do màu áo đen mà Ngài đang mặc.
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Tôi tự nhiên có cảm tình với Ngài vì tôi biết rằng các Linh
Mục không có vợ.
Nhƣng vì lo “dùi mài kinh sử”, lo học trối chết các
môn học Toán, Lý Hóa và Triết học để làm sao phải thi cho
đậu Tú Tài hai, vì nếu rớt thì phải đi lính ngay. Tôi chỉ cần
học ba môn Toán, Lý Hóa và Triết là có thể qua đƣợc phần
thi viết, còn phần thi vấn đáp sẽ tính sau. Nên môn Anh văn
lúc đó đƣợc coi là môn phụ, chúng tôi ít chú ý tới môn này
và màu áo đen của Thầy Linh Mục dần dần phai mờ trong
tâm trí tôi.
Khoảng năm 1970, tôi có ý định làm Luật sƣ, tôi tìm
một Luật sƣ để xin tập sự, nhƣng tôi đã không tìm đƣợc vì ba
tôi chỉ là ngƣời lao động bình thƣờng, chạy xe Lam ba bánh
ngày hai buổi, không quen biết nhiều, tôi thì mới tốt nghiệp
trƣờng luật vài năm, còn trẻ cũng không quen biết ai, tôi có
ngƣời bạn thân là Nguyễn văn Bái, ngƣời Công Giáo hứa
giúp tôi, bạn tôi đến gặp Linh Mục Chánh Xứ Bắc Hà ở
đƣờng Lý Thái Tổ. Bạn tôi dẫn vào gặp Cha nhờ Cha giúp
đỡ, tìm giùm một Luật sƣ để nhận tôi làm một Luật sƣ tập
sự. Thế là tôi đƣợc Luật sƣ Lê Quang Trọng nhận tôi tập sự.
Tôi tự hỏi tại sao chỉ một lời nói của Cha Chánh Xứ Bắc Hà
mà Luật sƣ Trọng lại đồng ý giúp. Phải có sự gì đó, một cái
gì đó tôi không hiểu nổi một lời nói của Cha Xứ lại có giá trị
đến nhƣ vậy.
Sau này, tôi học ở trƣờng Chính Trị Kinh Doanh, tôi
đƣợc Linh mục Kim Ðịnh đến thuyết trình những đề tài
thuộc về dân tộc học, về Kinh Dịch. Ngài mặc áo toàn màu
trắng, tôi rất có cảm tình với Ngài, rất quí mến Ngài vì sự
hiểu biết rộng rãi của Ngài. Ðặc biệt tôi quí mến Ngài vì
Ngài sống độc thân, không có vợ.
* * *
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Cuối năm 1976, Cộng Sản còng tay chúng tôi hai
ngƣời cùng chung một cái còng, họ đƣa chúng tôi xuống
hầm tàu chở than đá bẩn thỉu, hôi hám để đƣa chúng tôi ra
Bắc để trả thù chúng tôi vì tội theo “Mỹ Ngụy” dám chống
lại Cộng Sản.
Trên chuyến tàu định mệnh này, bạn tôi Lê Nhƣ Ninh
(1), Luật Sƣ, ngƣời Công giáo chỉ cho tôi biết Ðức Cha
Nguyễn văn Thuận (2), ngƣời cao ráo khoảng 1m70, nƣớc da
trắng đang đứng nói chuyện cùng anh em ở giữa khoang tàu
lúc nhúc các tù nhân chen chúc trong khoang dùng để chở
súc vật hay chở than đá vì dƣới chân chúng tôi than đá còn
rải rác khắp nơi. Lê Nhƣ Ninh có nói Ðức Cha Thuận biết
nhiều thứ tiếng và có thể nói đƣợc cả tiếng La tinh nữa. Khi
đi họp ở La Mã, Ngài đã phát biểu bằng tiếng la tinh trong
các phiên họp này.
Tại trại tù K3 Vĩnh Phú, tôi ở chung với ba vị Linh
Mục: Cha Nguyễn văn Khoa tự Khải, Cha Thấy và một cha
trẻ nữa (tôi quên mất tên) bị bắt ở Mỹ Tho chuyển ra Bắc
cùng một lƣợt với tôi.
Cha Khoa, cha Thấy và Cha còn rất trẻ ở chung
phòng với chúng tôi một thời gian ngắn rồi chuyển qua K5
Vĩnh Phú. Sau này tôi đƣợc tin Cha Khoa, trƣớc là Hiệu
Trƣởng trƣờng Ðồng Tiến? đã chết trong sà lim, trại giam
riêng, nhà tù của trại giam, nếu bị giam ở trong sà lim thì bị
bớt phần ăn hàng ngày. Ở trong trại giam hàng ngày đã đói,
khi bị giam ở trong sà lim còn đói hơn nữa, hạn chế bớt nƣớc
uống và không đƣợc tắm rửa, chân bị cùm. Sau khi ở trong
sà lim đƣợc thả ra nhiều ngƣời đi không nổi, phải cỏng
xuống bịnh xá để điều trị bịnh. Nhiều ngƣời bị cùm lâu ngày,
ống chân bị lỡ loét có khi những chỗ lỡ loét đó vòi bọ làm ổ
trong đó. Ðƣợc tin Cha Khoa tự Khải đã mất ở trong tù vì
Ngài lớn tuổi không chịu nổi sự đói khát, bị hành hạ về tinh
thần lẫn thể xác của cán bộ Cộng Sản. Còn Cha Thấy tôi
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nghe các bạn bên K5 Vĩnh Phú nói Cha bị bịnh mà mất.
Chúng tôi bị bịnh, bị suy dinh dƣỡng là do thiếu ăn, thiếu
vitamin, thiếu đủ thứ chất để nuôi sống cơ thể. Chúng tôi ở
trong trại một thời gian có ngƣời mất 10 kí lô, 20 kí lô hay
hơn nữa cũng là sự thƣờng. Có lần tôi hỏi Cha Thấy vì sao
Cha bị bắt? Cha nói có lẽ trên xe của tôi lúc đó có một triệu
đồng, tiền của năm 1975, tƣơng đƣơng với 25 cây vàng vào
thời điểm đó nên Cộng Sản bắt tôi để lấy số tiền đó.
Trong thời gian bị giam giữ, các vị Linh Mục đã sinh
hoạt, lao động nhƣ các tù nhân khác, sống cuộc sống tù nhân
nhƣ anh em cải tạo, ăn uống thiếu thốn, ngủ chật chội, nằm
ngủ không thể cong chân đuợc, vì nếu cong chân mình thì
đụng vào lƣng ngƣời bên cạnh. Các vị Linh Mục cũng cuốc
đất, gánh nƣớc, trồng khoai, trồng bắp, trồng rau cũng đói
khát nhƣ các anh em tù nhân, cũng làm việc nặng nhọc nhƣ
các anh em tù nhân khác. Nhƣng các vị đƣợc sự chú ý đặc
biệt của Cộng Sản vì họ biết các vị Linh Mục này luôn luôn
có uy tín với tín đồ của mình. Họ cũng biết rằng các vị Linh
Mục này không vợ con, thƣờng không hoạt động chính trị,
nhƣng bị bắt chỉ vì có một tội duy nhất là tội làm Linh Mục.
Tôi còn nhớ tôi có đọc trong một bài báo của Hồ Hữu
Tƣờng (3) có phân tích trên thế giới có ba nền văn minh: văn
minh chính ủy, văn minh tu sĩ và văn minh kỹ sƣ. Văn minh
kỹ sƣ là nền văn minh khoa học, kỷ thuật. Ðại biểu cho nền
văn minh này là sự tiến bộ về khoa học, kỷ thuật của quốc
gia Hoa Kỳ, do Mỹ dẫn đầu, lảnh đạo.
Văn minh chính ủy, tức là cách cai trị, là cách thức tổ
chức chính quyền đó là sức mạnh của Ðảng Cộng Sản do
Nga Sô chỉ huy để chống lại phe tƣ bản. Trƣớc năm 1975,
phe Cộng Sản lấn lƣớt phe tƣ bản, thống trị các nƣớc
Ethiopie, Angola, Afganistan, Việt nam.
Còn văn minh tu sĩ, theo Hồ Hữu Tƣờng là văn minh
Thiên Chúa Giáo dƣới sự lảnh đạo của Ðức Giáo Hoàng.
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Ngài không có phi cơ oanh tạc, không có súng đạn, không có
hoả tiển, vệ tinh, không có bom nguyên tử, nhƣng tiếng nói
của Ngài trên một tỉ ngƣời nghe theo.
Từ năm 1989 trở đi, Cộng Sản Ðông Âu tan rã dần,
đảng Cộng Sản Liên Sô phải tự giải tán, điều đó chứng tỏ
rằng văn minh chính ủy, theo cách nói của ông Hồ Hữu
Tƣờng, đã thất bại và hiện nay đảng Cộng Sản lần lƣợt tự
giải tán chỉ còn vài nƣớc nhƣ Trung Hoa, Bắc Hàn, Cu ba,
Việt Nam cố gắng duy trì đảng Cộng Sản trên hình thức,
thực chất chủ nghĩa Cộng Sản đã lỗi thời, đang dần dần bị
đào thải theo thời gian.
Hiện nay khoa học kỷ thuật càng ngày càng tiến bộ,
vệ tinh, điện tử, máy vi tính v.v... phát minh rất nhiều điều
mới lạ nhƣng con ngƣời vẫn cần có đời sống tâm linh, cần có
đời sống tôn giáo vì chỉ có tôn giáo mới giải quyết đƣợc
những vấn nạn của con ngƣời về sự sống, sự chết, bịnh hoạn,
tai nạn… sự sống đời sau, sau khi chết…
Chính sự tan rã của Liên Bang Sô Viết hơn bảy mƣơi
năm ngự trị ở Liên Sô là một điều kỳ diệu, lạ lùng nếu chúng
ta tin có Thƣợng Ðế giúp sức đến lúc cần thiết tạo nên hoàn
cảnh, con ngƣời để cho đảng Cộng Sản tan rã.
Năm 1917 khi đảng Cộng Sản Liên Sô nắm đƣợc
quyền hành, cai trị ở Liên Sô. Họ chủ trƣơng vô thần, độc
tài, độc đảng, độc quyền tƣ tƣởng, tiêu hủy tất cả quyền tự do
của con ngƣời, trong đó có quyền tự do tôn giáo. Họ tìm đủ
mọi cách để triệt hạ các hình thức tôn giáo ở Liên Bang sô
viết để đƣa chủ thuyết Cộng sản lên làm một thứ tôn giáo
mới, bắt buộc ngƣời dân phải theo “tôn giáo Cộng Sản”.
Cũng trong năm 1917, Ðức Mẹ hiện ra ở Fatima nói với ba
trẻ mục đồng rằng “nƣớc Nga sẽ trở lại”. Và năm 1991 lời
nói ấy của Ðức Mẹ hồi năm 1917 đã ứng nghiệm về sự tan rã
của chủ nghĩa Cộng Sản tại Liên Sô.
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Từ năm 1970 đến năm 1975, tôi làm thơ ký Hội Phụ
Huynh học sinh trƣờng trung học Lƣơng văn Can, lúc đó ông
Ðỗ Ðăng Lợi làm Hội Trƣởng. Khi tôi đi cải tạo về, tôi ghé
thăm ông Lợi thì ông đã theo đạo Tin lành. Có một điều lạ là
ông Lợi trƣớc đây theo Phật giáo, có chức sắc ở các hội đình
làng, về thủ tục cúng kiến rất rành. Sự kiện này gây cho tôi
một sự chú ý đặc biệt. Sau năm 1983 mỗi lần tôi ghé thăm
ông Lợi thì ông Lợi thƣờng đem Kinh Thánh ra bàn, thảo
luận, thƣờng nói về Chúa Kitô với tôi. Ông Lợi cho tôi mƣợn
cuốn Thánh Kinh về nhà để đọc.
Sau này một ngƣời bạn khác dạy cùng trƣờng trung
học Lƣơng văn Can là anh Tạ văn Hƣời, giáo sƣ Việt Văn,
biết nhiều về Hán văn, Pháp văn và Anh văn. Sau khi đi cải
tạo về, gia đình anh cũng theo đạo Tin Lành.
Tôi băn khoăn nhiều vì mẹ tôi theo đạo Cao Ðài, tôi
có ngƣời bạn thân theo Phật Giáo đêm nào anh cũng gõ mõ,
tụng kinh. Tôi biết một số kinh của Ðạo Cao Ðài. Tôi có đọc
cuốn sách Tận Thế và Hội Long Hoa của Vƣơng Kim. Tôi
cũng có đọc kinh Kim Cang, Kinh Pháp Hoa do anh Ngô
Thanh Nhàn, cựu Giáo sƣ trƣờng Trƣơng Vĩnh Ký trƣớc năm
1975, ngƣời anh bà con, theo đạo Phật cho mƣợn. Tôi cũng
đọc cuốn Thánh Kinh do ông Lợi đƣa. Tôi nhớ rất kỹ những
câu nhƣ “Hãy yêu thƣơng ngay cả kẻ thù của mình nữa.”
Làm sao mà yêu đƣợc kẻ thù của mình. Hồi còn bị giam giữ
tại trại cải tạo Vĩnh Phú, tôi có sống với tên Phạm Ðình
Thanh, cán bộ xây dựng nông thôn ở Bình Dƣơng, làm Ðội
trƣởng đội hai, đội trồng khoai lang, khoai mì, trồng bắp. Sau
đƣơng sự lên làm thi đua ở K3 Vĩnh Phú, không cho tôi khai
bịnh vào cuối năm 1978 đầu năm 1979, mặc dầu lúc đó tôi bị
cảm liên miên, sức cùng lực kiệt, tôi phải đi lao động dƣới
trời mƣa tầm tả, suốt ngày đêm hơn hai tháng trời, cộng thêm
với giá rét của miền Bắc mùa đông, mà mỗi ngày chỉ ăn
đƣợc nắp bình thủy cơm trộn với khoai mì, khoai lang hay
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bắp hột, bo bo không xay cùng với canh rau muống luộc với
muối có khi trong một tô canh lềnh bềnh vài cọng rau muống
mà thôi. Bắp thì cứng loại để nuôi súc vật ở miền Bắc.
Không phải là loại bắp mềm, ngon ngọt nhƣ loại bắp trong
Nam, bà con đem ra chợ bán mỗi buổi sáng. Tên Thanh đã
hành hạ anh em, làm khó dễ bạn tù. Ðể lấy lòng cán bộ trại
giam, hy vọng đƣợc tha về sớm, đã báo cáo từng chuyện đổi
thuốc rê hay thuốc lào để lấy muối ăn, chuyện lấy rau, khoai
sắn đem vào trại, báo cáo những lời than vãn, chán nản và tƣ
tƣởng chống đối của anh em bạn tù. Ngay cả anh em trong
trại lấy miếng sắt nhỏ mài thành con dao chiều dài chừng 5,6
phân để gọt khoai, sắc rau cũng bị báo cáo, tịch thu.
Ðến nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ nhƣ in vào ký ức tôi
khuôn mặt lạnh nhƣ tiền, luôn luôn nhăn nhó, lúc nào cũng
hiển hiện sự hằn học. Khuôn mặt lúc nào cũng tái mét, anh
em thƣờng gọi y là mặt “gà mái”. Khuôn mặt bành bạnh ra,
đôi mắt thì láo liên nhƣ tìm kiếm, nhƣ chờ đợi sự sơ hở nào
đó của anh em để hắn hành hạ cho thoả mản bản năng “sung
sƣớng trong sự đau khổ của ngƣời khác”.
Nhƣng tôi suy nghĩ nếu tôi thù ghét tên Thanh thì tim
tôi đập mạnh, tôi tự làm khổ tôi, tôi bực dọc với chính mình
chứ tên Thanh đâu có biết gì. Sự thù ghét này chỉ có hại cho
tôi mà thôi, chứ tên Thanh chẳng có hề hấn gì. Trong khi tôi
thù ghét hắn, tôi tức giận hắn, thì biết đâu tên Thanh đang ăn
nhậu với bạn bè hay đang đi nghĩ mát ở bãi biển Vũng Tàu,
đang ăn uống vui vẻ với vợ con đƣơng sự. Chúa nói “Hãy
yêu thƣơng ngay cả kẻ thù của mình nữa” thật là điều vô
cùng khó khăn đối với tôi vì làm sao tôi có thể yêu thƣơng
ngƣời đã hành hạ tôi nhiều năm trong trại cải tạo, tôi oán
ghét đƣơng sự còn nhiều hơn là oán ghét cán bộ giam giữ tôi
nữa. Tuy nhiên tôi suy nghĩ lại nếu mình thù ghét tên Thanh
chỉ hại cho mình mà thôi, tôi đã chuyển ý nghĩ, tƣ tƣởng
sang tình yêu thƣơng, mình tôi nghiệp ngƣời đó vì họ muốn
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về sớm quá nên họ có hành động không phải, không tốt đối
với anh em trong trại tù. Chúa ơi, con cố gắng không thù hận
và cầu nguyện cho ngƣời đã hành hạ con, để họ thay đổi tấm
lòng của họ nhƣng khó khăn quá, Chúa ơi.
Con vẫn nhớ trong Thánh Kinh có những câu: “Nếu
ngƣời ta tát con má bên phải, con hãy đƣa má bên trái cho
ngƣời ta tát. Ngƣơi chỉ thấy cọng rơm trong mắt ngƣời ta mà
không thấy đà ngang trong mắt mình.” Những câu này bản
thân tôi còn phải học tập, thực hành, tự sửa chữa mình hằng
ngày không biết có làm đƣợc, làm nỗi hay không?
Cộng sản có mấy chục triệu đảng viên, có chính
quyền có súng đạn, có xe tăng, có máy bay, có vệ tinh, hỏa
tiển, bom nguyên tử, có nhà tù để giam giữ những thành
phần chống đối, có lực lƣợng an ninh hùng hậu, có KGB, cơ
quan tình báo anh ninh chặt chẻ mà sao chỉ tồn tại có 73
năm. Còn tôn giáo nhƣ Thiên Chúa Giáo gần hai ngàn năm
sao không tan rã. Ngay cả những lúc bị cấm đạo gắt gao là
những lúc đạo phát triển, tăng thêm tín đồ. Nếu đạo Thiên
Chúa làm sai, không thích hợp với tâm tình của con ngƣời thì
đã tan rã từ lâu chứ sao lại tồn tại đến ngày hôm nay đã có
nhiều ngƣời theo và đã chết vì đạo Thiên Chúa. Lịch sử các
Thánh Tử Đạo Việt Nam đã chứng minh điều đó.
Những chiếc xe lƣu thông trên đƣờng phố cần có
bảng chỉ đƣờng, cần có đèn xanh, đèn đỏ để tránh tai nạn.
Những lời Chúa dạy trong Thánh Kinh, là bảng chỉ đƣờng
nhƣ luật lệ giao thông, rất cần thiết để tránh đƣợc nhiều va
chạm trong đời sống hàng ngày. Nếu chúng ta sống đúng
nhƣ lời Chúa dạy trong Thánh Kinh thì cuộc sống chúng ta
rất hạnh phúc, mọi ngƣời đều đƣợc bình an, vui vẻ, Thiên
Ðàng đã có ở trên trái đất của chúng ta rồi vậy.
Gƣơng các Thánh Tử Đạo Việt Nam, gƣơng nhiều bà
Sơ phục vụ trong các nhà thƣơng, trong các trại cùi hay sống
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kham khổ thiếu thốn trên các vùng rừng núi hiểm trở với
đồng bào thiểu số, xa rời đời sống văn minh hiện tại, xa rời
cuộc sống tiện nghi vật chất bình thƣờng.
Tại sao Mẹ Têrêsa thành Calcutta, 86 tuổi vẫn còn
chịu khó lặn lội đi các nơi để phục vụ ngƣời nghèo khổ, bịnh
hoạn, những ngƣời tàn tật không nơi nƣơng tựa, những ngƣời
cùng khổ, hôi hám, dơ dáy mà Mẹ vẫn không nản lòng. Ðiều
gì để Mẹ có thể làm việc đó nếu không phải Mẹ đã nghe
tiếng gọi của tình thƣơng, tiếng gọi của Thiên Chúa. Con
ngƣời là chi thể của Chúa. Thƣơng ngƣời hôi hám, què quặt,
bịnh hoạn đó chính là yêu Chúa vì con ngƣời là chi thể của
Chúa cơ mà. Mẹ cũng đã từng nói: “Không phải tôi làm mà
chính Chúa đã làm trong tôi” Hay chính Mẹ cũng nói: “tôi
chỉ là cây viết chì của Chúa”. Trong một bài báo đăng trong
số 206 của Nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp có chép về
công việc phục vụ của các sơ dòng tu của Mẹ Têrêsa có một
đoạn nhƣ sau:“ Sau đó chúng tôi đã nhặt được một người
đàn ông ở một cống rãnh, một nửa thân mình đã bị sâu bọ
rút rỉa, và sau khi chúng tôi đã mang ông ta vào nhà, ông chỉ
nói rằng: “ tôi đã sống như một con thú trên đường phố,
nhưng tôi sắp chết như một thiên thần, được yêu thương và
săn sóc’’. Ðoạn, sau khi chúng tôi đã lấy hết mọi thứ sâu bọ
khỏi mình mẩy của ông, tất cả những gì ông nói với chúng
tôi kèm theo nụ cười tươi là “Sơ ơi, tôi sắp về cùng Thiên
Chúa” rồi ông tắt thở. Bài báo ấy viết tiếp:“Thật là tuyệt vời
khi chứng kiến thấy sự cao cả của con người đàn ông đã có
thể nói như thế mà không trách cứ một ai, không so sánh bất
cứ sự gì.”
* * *
Hồi hai mƣơi ba tuổi, sau khi tốt nghiệp trƣờng Sƣ
phạm Sài Gòn, tôi đƣợc đổi về dạy học ở quận Ðất Ðỏ, tỉnh
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Bà Rịa. Khi tôi đến thăm một phụ huynh học sinh, ngồi nói
chuyện với chủ nhà, bà này là ngƣời Công giáo, bà ấy nói:
“Nếu gia đình nào có một ngƣời con đi tu, làm Linh Mục thì
gia đình đó có phƣớc lớn lắm.” Hồi đó còn trẻ, tôi chƣa có
đạo, tôi nghe, nhƣng mà tôi không để ý lắm. Bây giờ, ba
mƣơi năm sau, tôi đã chứng kiến, đã thấy, đã hiểu và đã cảm
nghiệm cuộc đời của chính mình, gia đình mình và gia đình
bạn bè thân thiết thì phần nào đó, tôi đã cảm nghiệm câu nói
trên là rất đúng, vì nếu gia đình nào có ngƣời anh, ngƣời em
hay bà con xa gần làm Linh Mục, hy sinh cuộc sống cá nhân,
không vợ con không nhà cửa, không tài sản thì những ngƣời
thân trong gia đình nếu có ý nghĩ, hành động nào sai quấy
trái với lƣơng tâm cũng e dè, ngại ngùng không dám làm bậy
vì không có lý do gì cuộc sống mình về vật chất vẫn đang
sung sƣớng hơn ngƣời bà con đang làm Linh mục, sống
không tài sản, không vợ con, mà còn muốn kiếm thêm nhiều
hơn nữa bằng hành động bất chánh thì làm sao dám nhìn
ngƣời thân đang làm Linh Mục hay Bà Sơ đang tu, đang làm
công tác ở nhà thƣơng, ở các trại cùi, đang giúp đỡ những
ngƣời cùng khổ, nghèo nàn bịnh hoạn, tàn tật ở bất cứ nơi
nào dù hẻo lánh xa xôi ở trên miền núi non hiểm trở. Bà con
anh em mình đang tu hành làm những điều tốt, điều phúc
đức, chịu cực khổ lo săn sóc cho ngƣời nghèo, ngƣời tàn tật,
hƣớng về đời sống tâm linh, tu đức thì làm sao không ảnh
hƣởng đến mình về đời sống hƣớng đến điều thiện nhiều
hơn, đến đời sống tâm linh, tu đức nhiều hơn. Chƣa kể nhờ
trong gia đình có ngƣời tu hành, Ngài sẽ cầu nguyện để
Thiên Chúa ban cho nhiều ơn phƣớc mà những gia đình khác
có thể không có đƣợc.
Trong suốt cuộc sống của con ngƣời ai chẳng có lúc
làm ăn thất bại, chịu nhiều thử thách gian nan, chịu nhiều
đau khổ về tinh thần lẫn vật chất, bị tù đày, bị lƣờng gạt, bị
bịnh hoạn, bị tai nạn v.v.. Khi gặp những trƣờng hợp cực kỳ
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khó khăn, cảm thấy dƣờng nhƣ không thể nào vƣợt qua nổi,
Chúa đã hứa nếu có ba ngƣời họp lại nhân danh Chúa Kitô
để cầu xin thì Chúa sẽ ở giữa họ. Nếu ngƣợc lại không có
đức tin gì về tôn giáo nào cả, mình sẽ tự dày vò mình, sẽ
than thở, tự dằn vặt lấy mình và khi vƣợt quá khả năng giải
quyết của mình, không tìm thấy lối thoát, nhiều khi đƣa tới
tâm lý khủng hoảng dữ dội, bốc đồng, không kịp suy nghĩ có
thể đƣa đến trƣờng hợp tự quyên sinh.
Tôi có danh sánh đi Mỹ theo diện HO vì đi cải tạo
gần tám năm. Trên nguyên tắc trƣớc khi đi Mỹ tôi phải ký
giấy giao nhà cho nhà nƣớc Cộng Sản vì tôi có chức vụ là
Phó Bí Thƣ đảng Tân Ðại Việt cấp quận. Nhà này trị giá trên
50 cây vàng. Hồi nhỏ lúc còn đi học lớp 12, ba tôi đã để tôi
đứng tên một nền nhà. Sau này, ba tôi xin phép cất nhà và
chính ba tôi đã tự bỏ tiền ra xây cất do công lao mồ hôi,
nƣớc mắt, công sức của ba tôi chạy xe lam, dành dụm từng
đồng, từng cắc mới có tiền để xây căn nhà trên. Nhƣng Cộng
Sản muốn lấy căn nhà của ba tôi nên họ cho rằng tôi đi ngoại
quốc thì phải giao nhà cho họ vì họ xếp tôi thuộc diện phải
hiến nhà, giao nhà cho họ.
Tôi áy náy không yên, vì nhà này có phải là nhà của
tôi đâu mà tôi có quyền ký giao nhà này cho nhà nƣớc.Thật
ra nếu là nhà của tôi, do công sức của tôi làm ra, thì tôi cũng
sẵn sàng ký giao cho Cộng Sản, để sớm đƣợc đi ra nƣớc
ngoài, thoát khỏi chế độ độc tài bất nhân, mình ký giao cho
họ coi nhƣ cúng cô hồn. Nhƣng ngặt một nổi nhà này đƣợc
xây dựng do công sức của cha mẹ tôi, tôi chỉ đứng tên dùm
chứ không có công sức gì. Tôi không phải là chủ căn nhà này
vì trên nguyên tắc tôi chỉ đứng tên trên cái nền nhà mà thôi.
Tôi đã hoàn toàn bất lực để giải quyết vấn đề căn
nhà, nếu tôi đƣợc đi Mỹ thì tôi phải giao nhà cho nhà nƣớc
quản lý. Từ khi tôi bƣớc trở về ngôi nhà cũ đầu năm 1983,
vài tháng sau tôi đã làm hồ sơ chui xin đi Mỹ, tôi gởi hồ sơ
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qua Thái Lan, trong thời gian này, lúc nào tôi cũng bồn chồn,
bực tức, lo âu làm sao để giải quyết căn nhà cho hợp tình,
hợp lý không làm cho ba má tôi buồn. Tôi đi hỏi thăm bà
con, bạn bè, nhờ họ giúp sang tên căn nhà. Tất cả mọi ngƣời
quen biết đều trả lời không thể đƣợc, muốn đi Mỹ chỉ còn có
cách giao nhà cho nhà nƣớc mà thôi, vì đây là chủ trƣơng
của Cộng Sản muốn lấy nhà của những ngƣời muốn đi ra
nƣớc ngoài.
Tôi đã nhờ Nguyễn Gia Phách, bạn dạy học cùng
trƣờng trung Học Lƣơng văn Can, dẫn tôi đến nhà thờ
Fatima ở Thủ Ðức để cầu nguyện, mặc dầu lúc đó tôi chƣa
có đạo, tôi chƣa phải là Kitô hữu, tôi chƣa tin vào Chúa Kitô.
Tôi cứ đi cầu nguyện vì tôi không còn cách nào khác. Tôi bị
khủng hoảng thật sự về vấn đề giải quyết căn nhà của ba tôi
mà tôi đã đứng tên hồi còn nhỏ, làm thế nào để có thể sang
tên căn nhà này cho ba má tôi hay cho em tôi thì khi ra đi tôi
mới bình an đƣợc.
Tôi bất lực và buồn khổ hết sức. Nếu đi Mỹ mà giao
nhà cho nhà nƣớc, ba má tôi sẽ buồn ghê gớm lắm. Tôi đứng
ngồi không yên, lo lắng quá, đau khổ rất nhiều. Tôi ở trong
tình trạng hoàn toàn bế tắc, không có lối thoát.
Cuối cùng, tôi chỉ còn biết có cầu nguyện mà thôi.
Khi đi lên Fatima tôi chỉ cầu xin có ba điều:
1) Xin đƣợc rời khỏi nƣớc Việt Nam sớm vì tôi có
tên trong danh sách HO 23 nên chắc sẽ ra đi rất trễ.
2) Xin đƣợc giao nhà cho em ruột tôi để cho cha mẹ
tôi vui. Khi tôi ra đi, rời khỏi nƣớc mới đƣợc thoải
mái, không còn vƣớng bận, lo âu về chuyện nhà cầm
quyền Cộng Sản quản lý căn nhà của mình.
3) Xin cho con cái tôi đƣợc đi hết vì có đứa muốn ở
lại, muốn lập gia đình ở Việt Nam, không tha thiết
chuyện ra đi.
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Ba vấn đề trên là ba vấn đề then chốt, lo âu nhất của
tôi, vô cùng quan trọng trong đời của tôi, nhƣng ba vấn đề
này hoàn toàn nằm ngoài khả năng giải quyết của tôi.Tôi rất
buồn rầu, khổ sở, căng thẳng thần kinh, ăn không ngon, ngủ
không yên và thƣờng xuyên bị cảm vì quá lo lắng.
Tôi nghĩ với tấm lòng thành của tôi, Ðức Mẹ đã ban
ơn riêng đặc biệt cho gia đình tôi, ba điều cầu xin của tôi,
Ðức Mẹ đã nhậm lời hết.
Gia đình tôi đƣợc ra đi trong danh sách HO19, sớm
hơn thƣờng lệ gần một năm, vì gia đình tôi đƣợc đôn lên
danh sách RD4. Các con tôi đều qua Mỹ đầy đủ cả, không có
đứa nào còn sót lại ở Việt Nam, nhất là vào giờ chót, trƣớc
24 giờ Sở nhà đất Thành phố mới chấp thuận cho tôi sang
nhƣợng nhà cho em ruột tôi vào chiều thứ bảy, mà chiều
Chúa Nhật thì tôi có chuyến bay rời khỏi nƣớc.Trƣớc đó,
ngày thứ năm, tôi đã nhận đƣợc giấy đình chỉ chuyến bay với
lý do chƣa khai trình nhà đất. Hoang mang và lo âu tột độ.
Thất vọng nặng nề. Lo lắng quá làm cho tôi bị cảm liên miên
trong tháng cuối cùng. Mọi công việc làm ăn đã thanh toán
hết, đã bán hết chỉ còn chờ ngày ra đi mà thôi. Ðình chỉ
chuyến bay, ở lại vài tháng có thể gặp nhiều biến cố bất ngờ
một đứa con nào đó có thể thay đổi ý kiến đòi ở lại. Mấy
tháng trời chờ đợi giấy phép ra đi của nhà cầm quyền Cộng
Sản, chờ chuyến bay sắp tới, không làm gì ra tiền cả, ăn
không ngồi rồi mà còn phải tiêu xài tốn kém nữa không biết
việc gì sẽ xảy ra?
Tôi đã chầu chực ở Sở Nhà đất từng ngày một, nhất
là tuần lễ cuối cùng, tìm cách làm quen để xin giấy phép của
Sở Nhà đất. Hai mƣơi bốn giờ trƣớc khi lên máy bay, Sở nhà
đất mới đồng ý cho tôi sang tên nhà cho em tôi và giải tỏa
lệnh đình chỉ chuyến bay.
Nhờ cầu nguyện mà tôi bớt được nhiều lo âu.
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Tôi có một ngƣời bạn là anh Hà Hớn Liếu, hiện nay ở
Virginia, gần Washington DC, trƣớc năm 1992, nhà ở đƣờng
Âu Dƣơng Lân, anh có ngƣời vợ rất hiền hậu, thật tử tế với
bạn bè. Anh chị có bốn đứa con, nhỏ nhất khoảng 5,6 tuổi
lớn nhất khoảng 17 tuổi. Anh Liếu đi cải tạo về khoảng năm
1980. Hai vợ chồng làm sirô để bán. Tôi bán bia, nƣớc ngọt
và có bán thêm sirô nên đến gia đình anh để mua về bán.
Trƣớc năm 1992 trông chị mập mạp khỏe mạnh. Tôi thƣờng
đến mua sirô của anh chị, một phần nữa lúc đó tôi nghiện
thuốc lào, cứ hàng ngày tạt ngang qua nhà anh để hút một vài
điếu, nói với nhau vài ba câu chuyện, tin tức kẻ ở ngƣời đi,
hay những tin sốt dẽo truyền miệng của anh em HO đang
mong ngóng về những điều tốt, những chuyện vui khi đi ra
nƣớc ngoài.
Gia đình anh thờ Phật. Ngoài bàn thờ Phật còn có bàn
thờ Quan Công nữa. Anh cũng rất rành về nghi thức cúng
kiến vì anh gốc ngƣời Hoa. Một hôm tôi đến nhà anh để hút
thuốc lào, nhƣ thƣờng lệ mỗi ngày, bất ngờ tôi không còn
thấy bàn thờ Phật nữa. Tôi hỏi anh bàn thờ Phật đâu rồi.?
Anh nói vợ anh lúc bịnh ung thƣ khi biết mình sắp mất đã
xin theo đạo Công giáo và yêu cầu chồng con theo đạo luôn.
Tôi hết sức ngạc nhiên về sự thay đổi quá đặc biệt
của bạn tôi và từ khi chị Liếu mất, anh Liếu và các con anh
đã đi lễ nhà thờ đều đặn vào các ngày Chúa Nhật. Anh cũng
thƣờng xuyên cầu nguyện cho chị Liếu theo nghi thức công
giáo.
Tôi cũng nhiều lần đến nhà anh rũ anh qua nhà thờ
Chợ Quán để tham dự Thánh Lễ. Gặp các ngày lễ lớn nhƣ lễ
Giáng Sinh, tôi cũng cùng anh đi dự lễ ở các nhà thờ khác
trƣớc ngày anh và các con đi Mỹ. Tôi cảm thƣơng hoàn cảnh
gà trống nuôi con của anh, một mình phải lo cho đàn con nhỏ
dại không biết rồi anh có lo nổi không? Tháng 9 năm 1999,
tôi có lên nhà anh để dự lễ đám cƣới của con trai trƣởng của
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anh cƣới vợ. Ðứa con gái nhỏ nhất nay đã học hết lớp 12.
Tôi mừng cho anh vì thấy các cháu đã lớn cả rồi.
Tháng 9 năm 2004 tôi lại đến nhà anh để làm chủ hôn
cho đứa con trai kế vì anh đã mất tháng giêng năm 2004.
Cháu này đang sinh hoạt trong Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
nên các anh chị trong nhà thờ đã lo giúp cho cháu. Đám cƣới
cháu đã đƣợc tổ chức đầy đủ tất cả nghi thức ở gia đình hai
bên, ở nhà đàng trai và ở nhà đàng gái; cũng nhƣ nghi thức
rất trang trọng ở nhà thờ Công giáo. Anh chị em bạn hữu
cùng sinh hoạt trong nhà thờ đã tham dự rất đông.
Tôi tin một điều từ ngày anh có Chúa và Ðức Mẹ thì
tâm hồn anh bình an hơn. Tôi cũng vậy, cũng cảm thấy bình
an, vui vẻ hơn nhiều so với trƣớc khi tôi chƣa có đạo, chƣa
có niềm tin vào Ðấng siêu nhiên nào cả.
Tôi cũng suy nghĩ nếu mình đi tham dự đều đặn các
Thánh lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc khác, để tự xét
mình, tự sám hối mỗi tuần xem mình có làm điều gì sai trái,
có làm phật lòng Thiên Chúa hay không? Mình có thực hiện
bốn chữ “Kính Chúa, yêu ngƣời” chƣa?
Tự vấn lƣơng tâm thƣờng xuyên, cầu nguyện thƣờng
xuyên thì cuộc đời mình sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu vì biết
rằng mình không cô đơn mà luôn có Chúa đồng hành, có
Ðức Mẹ hƣớng dẫn trong cuộc sống hiện tại, và ngay cả đời
sau, sau khi chết nữa.
Ngày 17 tháng 3 năm 2000
(1) Lê Nhƣ Ninh mất vào khoảng tháng giêng năm
2000
(2) Ðức Cha Nguyễn văn Thuận là Chủ tịch Ủy Ban
Công Lý và Hòa bình tại Tòa Thánh Roma và đƣợc
phong Hồng Y ngày 21/02/2001.
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(3) Hồ Hữu Tƣờng, Cựu Dân biểu Ðệ Nhị Việt Nam
Cộng Hòa. Bị Chánh quyền ông Ngô đình Diệm kết
án tử hình vì theo Bình Xuyên.
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Giấy đình chỉ chuyến bay

87

Tâm tình gởi lại

Hình của toàn thể gia đình ngƣời viết năm 2007
88

Tâm tình gởi lại

Những vui buồn khi tôi theo Đạo Chúa
(Kỹ niệm 15 năm thanh tẩy)
Giáo Xứ Ðức Ki Tô Ngôi Lời Nhập Thể gởi 200 đô
la vé số để tôi mua hay bán giúp để lấy tiền xây dựng trƣờng
học, dạy Việt ngữ và giáo lý cho con em ngƣời Việt Nam
vùng Southwest, thành phố Houston, Texas. Tôi có nhờ con
gái Uyên Phƣơng bán giùm 20 tờ (100 đô la). Cháu bán đƣợc
30 đô la còn lại 70 đô la tiền vé số chƣa bán đƣợc.
Ðang khi nói về chuyện bán vé số cho nhà thờ với bà
xã, thì ngƣời con trai lớn xen vào nói:
“ Nhà thờ giàu quá rồi còn bán vé số gây quỹ làm gì
nữa? Ở nhà này tự nhiên ba lại vô đạo Chúa. Gia đình mình
từ trƣớc có ai là đạo Chúa đâu? Ba xét lại đi chỉ có ba là đạo
Chúa mà thôi. Làm gì cứ phải đóng tiền cho nhà thờ hoài.
Ông Cha thì cũng nhƣ ngƣời bình thƣờng thôi chứ có gì mà
phải khúm núm. Ông Cha chỉ có khác hơn ngƣời thƣờng là
không có vợ chứ có gì hay hơn ngƣời ta đâu? Vậy mà sao
nhiều ngƣời lại tôn trọng quá đáng nhƣ vậy?”
* * *
Những lý do tôi vô đạo Chúa, tôi đã viết trong bài:
“Tôi trở thành Kitô hữu” có đăng trong báo “Trái Tim Ðức
Mẹ” số 279 năm 2001. Hôm nay, nhân các câu hỏi trên đây
của con trai tôi, tôi muốn trình bày thêm những vui buồn
trong mƣời lăm năm qua từ khi tôi theo đạo Chúa.
* * *
Trƣớc đây tôi là ngƣời không tin bất cứ điều gì mà tôi
không thấy. Chuyện ma quỷ, chuyện đời sau, đối với tôi
hoàn toàn xa lạ. Tôi không tin có Ðấng Tối Cao nào cả.
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Ðúng hơn tôi là ngƣời vô thần chính cống chỉ tin vào khoa
học mà thôi vì “vô tri bất mộ” mà.
Tôi cũng thƣờng nói với bạn bè rằng nếu sau này tôi
có chết thì tôi sẽ xuống địa ngục đông đảo hơn, vui hơn,
thích hơn, chứ lên Thiên Ðàng có ít ngƣời ở đó, chắc chán và
buồn lắm.
Vậy lý do nào khi đến 49, 50 tuổi tôi mới tìm đến
Chúa Ki Tô, mới tìm đến Ðức Mẹ?
* * *
Những khó khăn dồn dập sau khi đi cải tạo về, đầu
năm 1983, không có nghề nghiệp, không có tiền bạc, không
biết làm gì để sống. Ði dạy học thì không ai cho vì đã bị tù
gần 8 năm. Cử nhân Luật Khoa và hai năm học Cao Học ở
trƣờng Chính Trị Kinh doanh không dùng đƣợc trong chế độ
mới.
Tôi làm đủ các nghề để sống, chạy xích lô đạp chƣa
quen nên đến bến xe Chợ lớn đón khách, đậu ngay chỗ cấm
đậu, nên bị lấy ghế ngồi. Chỉ đạp xe chở khách có một buổi
mà cả đêm không ngủ đƣợc vì quá mệt. Có mấy ngƣời phụ
huynh học sinh cũ thƣơng tình, giới thiệu đi dạy kèm toán
cho vài học sinh ở đƣờng Bông Sao, ở đƣờng Liên Tỉnh 5.
Dù gặp trời mƣa gió cũng phải đi nhƣng tiền trả không đủ
sống. Ði mua bao nylon ở các tiệm ve chai về giặt rồi phơi
khô, đem đi giao cho các lò làm bao nylon thì bị ép giá
không có lời. Ði vô quận bảy mua sách cũ, đem ra chợ Sài
gòn để bán thì bị quản lý chợ lập biên bản tịch thu. Ði bán vé
số không dám bán ở quận tám, sợ gặp học trò cũ, phải vòng
qua quận năm, vừa đem sấp vé số ra mời khách ở bến xe
xích lô cũng gặp học trò cũ của trƣờng Lƣơng văn Can. Thấy
mắc cỡ, ngại ngùng không dám đi bán tiếp, lại đem mấy trăm
tấm vé số đó nhờ con gái út đem qua Chánh Hƣng bán.
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Những gian nan, cực nhọc này tôi chịu nỗi nhƣng khi
đƣợc giấy cho xuất ngoại sang Mỹ theo diện HO thì tôi vừa
mừng, vừa lo. Mừng vì thoát khỏi chệ độ cộng sản mà gia
đình tôi là công dân hạng hai, bản thân tôi lo sợ có thể bị bỏ
tù lại bất cứ lúc nào. Lo khi ra nƣớc ngoài rồi làm nghề gì để
sống. Ðiều lo lắng lớn nhất là phải giao căn nhà cho nhà
nước quản lý trong thực tế nhà này tôi chỉ đứng tên cái nền
nhà giùm cho ba tôi mà thôi vì lúc đó tôi đang học trƣờng Sƣ
phạm, đâu có tiền để mua. Ba tôi đã làm lụng cực nhọc suốt
một đời, hà tiện từng đồng, từng cắc để xây cất căn nhà này
mà tôi nở lòng nào vì muốn đi Mỹ mà ký giao nhà cho nhà
nƣớc đƣợc. Nhƣng tôi thuộc diện nhà nƣớc quản lý nhà, phải
giao nhà nếu xuất ngoại. Từ năm 1983 sau khi nộp đơn chui
qua Tòa Ðại Sứ Mỹ ở Thái Lan để xin tị nạn, tôi đã hỏi khắp
nơi về trƣờng hợp đứng tên nhà, có thể sang tên lại cho ba
má tôi hay cho mấy chú em tôi đƣợc không? Ở đâu cũng trả
lời là xuất cảnh phải mất nhà, vì nhà nƣớc muốn lấy nhà của
những ngƣời xuất cảnh đi ra nƣớc ngoài.
Lo lắng quá mà không biết làm sao giải quyết đƣợc,
vì không có tiền để chạy chọt, không có quyền quyết định,
không quen biết ai để nhờ giúp đỡ.
Biết làm sao đây?
Tôi đã nhờ giáo sƣ Nguyễn Gia Phách là bạn dạy
chung trƣờng Lƣơng văn Can, dẫn lên Trung Tâm Fatima ở
Bình Triệu để cầu nguyện, vì tôi nghe nơi đó linh lắm, cầu
nguyện thƣờng đƣợc Ðức Mẹ nhậm lời.
Ðó là lý do chính dẫn tôi trở về với Chúa và Ðức Mẹ,
vì sau đó những diễn biến về căn nhà thật là huyền diệu, lạ
kỳ.
Tôi muốn đi sớm nên chạy giấy tờ để đi HO-6 hay
HO-8. Nếu tôi đƣợc giấy xuất cảnh HO 6 (đi sớm hơn hai
năm) thì tôi đã mất nhà, vì lúc đó tôi chƣa quen ai có thể
sang tên cho chú em tôi làm chủ nhà.
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Nhờ đó, năm sau, Thiên Chúa đã sắp xếp cho em dâu
tôi quen một ngƣời bịnh nhân là Uỷ viên của Ủy ban Nhân
dân thành phố Sài gòn. Em dâu tôi, là y tá bịnh viện Nguyễn
Trãi, đã trình bày hoàn cảnh gia đình tôi, một ngƣời chỉ đứng
tên nền nhà mà thôi, không lý do gì khi xuất cảnh lại phải
giao nhà cho nhà nƣớc. May mắn gặp đƣợc ngƣời tử tế, họ
giúp lo liệu giấy tờ không tốn tiền, chứ nếu mất tiền thì lấy
đâu mà trả.
Thế mà trong tháng cuối cùng gia đình tôi vẫn bị làm
khó dễ, bị đình chỉ chuyến bay. Theo chƣơng trình thì ngày
Chúa nhật lên đƣờng, thế mà ngày thứ năm nhận đƣợc giấy
đình chỉ chuyến bay, trong khi mọi việc làm ăn đã bàn giao
hết. Nếu không đi đƣợc, ăn không ngồi rồi sáu tháng hay một
năm thì làm sao đây? Con cái thay đổi, đòi ở lại thì sao?
Không làm gì ra tiền mà phải tiêu pha cho sáu miệng ăn là
vấn đề lớn phải suy nghĩ. Ngày thứ bảy chầu chực ở Sở nhà
đất để nhận giấy tờ không tài sản để ra đi. Nguyên một ngày
không thể ăn uống gì đƣợc, lo âu, phập phòng, buồn rầu,
chán nản cứ ngồi trƣớc phòng làm việc của họ đợi chờ. Họ đi
qua Ủy Ban nhân dân thành phố tôi cũng đi theo. Họ đi đâu
tôi đi theo đó, kiên trì trong lo lắng. Cho tới tối thứ bảy, tôi
mới có giấy tờ giải tỏa đình chỉ chuyến bay. Sở nhà đất đồng
ý cấp giấy chuyển quyền sở hữu nhà cho chú năm, em tôi.
Một tháng trời không ăn uống đƣợc, tôi bị bịnh cảm
liên miên, đau bao tử thƣờng xuyên, hai ba ngày phải ghé
bác sĩ một lần, uống thuốc gì cũng không hết. Mặt mày hốc
hác, má hóp hằn sâu vì lo lắng …
* * *
Tôi đƣợc rửa tội ngày 15 tháng 8 năm 1991, (Lễ Ðức
Mẹ Hồn Xác lên Trời), ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế đƣờng
Kỳ Ðồng bởi Cha Henri Bạch văn Lộc (sau này tôi mới biết
Cha Lộc là Viện Trưởng Viện Ðại Học Minh Ðức ở Sài gòn
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trước năm 1975). Dƣới đây là “những trở ngại” và “những
niềm vui” tôi cảm nhận từ khi tôi theo Đạo Chúa.
* Những trở ngại:
Sau ngày đƣợc rửa tội, mỗi sáng Chúa Nhật tôi đều đi
lễ. Mỗi lần mở cửa nhà để đi nhà thờ, vợ tôi đều vất chùm
chìa khóa xuống đất để tôi lƣợm lấy mà mở cửa. Hành động
này biểu lộ sự tức giận, dƣờng nhƣ bà muốn nói với tôi “Ði
nhà thờ làm gì? bỏ đạo ông bà à?”
Tôi cầu nguyện thật nhiều vì tôi bắt đầu bị chống đối
từ trong nhà. Ngƣời đầu tiên phản đối mạnh mẽ nhất không
phải là ba má tôi nhƣng lại chính là vợ tôi.
Tôi đƣợc rửa tội mà không cho bà xã biết hay sao?
Thực sự khi đi học đạo, tôi không cho bà xã biết. Trong tâm
tƣ tôi chỉ thử học đạo, tìm đến đạo Chúa trƣớc, rồi các thành
viên khác trong gia đình nếu thấy thích hợp sẽ vô đạo sau
cũng không muộn. Tôi chƣa bao giờ bắt buộc ngƣời nào
trong gia đình phải theo đạo nếu họ chƣa tin, vì điều chính
yếu là phải tin có “Thiên Chúa toàn năng sáng tạo nên vũ
trụ, loài người”.
Tại sao tôi theo đạo Chúa? Tôi theo đạo Chúa vì khi
gặp khủng hoảng tinh thần, tôi cần chỗ nƣơng tựa cho đời
sống tâm linh, cần có Ðấng Tối Cao, có Thiên Chúa giúp
sức, tôi cần nhà thờ, cần Chúa và Ðức Mẹ để tôi bám víu cậy
nhờ.
Ðức tin là một hồng ân. Giáo sƣ Trần văn Ðiền viết:
“Ðức tin là tin những điều mình chưa thấy, phần thưởng của
đức tin là thấy những điều mà mình tin.” (1)
Khi bị giam giữ trong trại cải tạo ở Lào Cai, khoảng
năm 1977, một ngƣời bạn là dƣợc sĩ có bằng Cử nhân văn
khoa, là ngƣời có học, trí thức mà lại nói: “Phúc cho những
93

Tâm tình gởi lại
ai không thấy mà tin” (Ga 20, 29) (2). Lúc đó tôi nghĩ trong
đầu “vô lý thật không thấy mà tin được à?”
+ Ði nhà thờ mất thì giờ.
Đã theo đạo Chúa thì phải đi lễ, mà đã đi lễ, đi nhà
thờ thì phải mất giờ. Tuy nhiên cũng có ngƣời đi lễ hàng
ngày chớ không chỉ đi lễ ngày Chúa nhật. Tôi đến nhà thờ để
cầu nguyện, để nói chuyện với Chúa, để có chỗ dựa tinh
thần.
+ Ði nhà thờ thì phải đóng góp hàng tuần cho nhà
thờ.
Có ngƣời cho rằng đi nhà thờ chẳng có ích lợi gì mà
còn tốn kém, mất tiền, vì phải đóng góp hàng tuần cho nhà
thờ, còn phải đóng góp cho giáo phận nữa. Đó là chƣa kể còn
phải làm việc bác ái, giúp cho những ngƣời cùng khổ khác
khi họ gặp tai nạn, bịnh hoạn, tật nguyền hay giúp đỡ giáo
hội bên quê nhà nữa.
* Những niềm vui:
Khi theo đạo Chúa tôi tìm thấy niềm vui, sự an ủi ở
trong Chúa. Khi gặp những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, biết
sức mình yếu đuối không thể giải quyết đƣợc, tôi đi nhà thờ
để cầu nguyện với Chúa, để nói chuyện với Chúa, để than
thở với Ngài. Cầu nguyện để có ơn khôn ngoan, sáng suốt
sớm vƣợt qua những khó khăn. Xin ơn cho cá nhân, cho gia
đình, cho đất nƣớc. Nhờ cầu nguyện tôi có niềm vui và bớt lo
âu, vì sống với tinh thần phó thác nơi Thiên Chúa.
Khi theo đạo Chúa tôi đƣợc thêm nhiều bạn bè, thân
hữu, yêu thƣơng, nâng đỡ, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong
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các hội đoàn, nhƣ Chƣơng Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia
Ðình, Phong Trào Cursillo …
Con ngƣời thƣờng có hai khuynh hƣớng: hƣớng
thƣợng, muốn làm những điều lành, điều tốt giúp ngƣời, giúp
đời hay hƣớng hạ, muốn nhìn xuống, muốn hƣởng thụ cá
nhân, nhất là sau tuổi “ngủ thập tri thiên mệnh ”.Tới tuổi gần
đất xa trời thƣờng có những cám dỗ nhƣ đánh bạc, uống
rƣợu hay trai gái …. Ðể chuẩn bị linh hồn bƣớc vào cõi vĩnh
cửu, ngƣời ta cần làm những việc lành phúc đức, tạo công
nghiệp bằng cách góp sức lực, khả năng, trí tuệ cho tha nhân,
cho xã hội.
Nếu sống cho ngƣời khác mình sẽ tìm thấy bình an,
hạnh phúc hơn, cuộc sống vui tƣơi và có ý nghĩa hơn.
+ Gặp khó khăn quá sức con người không giải
quyết được thì làm sao?
Từ ngày theo Đạo Chúa, khi gặp điều quá khó khăn
tôi thƣờng vào nhà thờ cầu nguyện với Chúa. Vì “anh em
cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho
” (Lc11,9) (Mt 7,7). Ai trong anh em là một người cha mà
khi con xin cá, thì thay vì lấy cá lại lấy rắn mà cho nó? Vậy
nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái
mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không
ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? (Lc11,1113) (Mt7, 9-11).
+ Kính Chúa thì phải yêu ngƣời. Yêu ngƣời không
quen biết, yêu tha nhân đồng loại. Còn cao hơn một bậc nữa
khi thực hành lời Chúa dạy thì phải yêu kẻ thù: “Còn Thầy,
Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những
kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5, 44) (Lc 6,27) và Thánh
Phanxicô đã dạy trong “Kinh hoà bình”: “đem yêu thương
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vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa
vào nơi tranh chấp …đem tin kính vào nơi nguy nan, chiếu
trông cậy vào nơi thất vọng, dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,
đem niềm vui đến chốn u sầu; tìm an ủi người hơn được
người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết;
tìm yêu mến người hơn được người mến yêu; chính khi hiến
thân là khi được nhận lảnh; chính lúc quên mình là lúc gặp
lại bản thân; chính khi thứ tha là được tha thứ; chính lúc
chết đi là khi vui sống muôn đời.”
Nếu sống nhƣ lời kinh trên đây thì chắc chắn sẽ tìm
thấy bình an, vui tƣơi, hạnh phúc.
+ Khi lo lắng quá, tối không ngủ được thì phải làm
sao?
Việc đọc kinh mỗi tối giúp tôi dễ ngủ hơn. Mỗi đêm
tôi thƣờng đọc 50 kinh Mân Côi, 10 kinh đầu cầu nguyện
cho linh hồn ba tôi, mƣời kinh thứ hai cầu nguyện cho toàn
thể gia đình bình an và biết yêu mến Thiên Chúa…..
Về vấn đề Linh mục sống độc thân, tôi nghĩ nhƣ thế
này: “Linh Mục không có vợ đủ làm cho mọi ngƣời kính
phục, quí mến rồi. Ai ai cũng có vợ, có gia đình. Mọi ngƣời
dùng sức lực, khả năng của mình làm ra tiền để lo cho gia
đình riêng. Còn Linh Mục không có gia đình riêng, họ sống
độc thân để làm việc Chúa, dùng tất cả thì giờ, khả năng để
làm việc cho giáo hội, cho nhà thờ, cho bổn đạo và cho tha
nhân. Ðiều đó không quí sao? Dĩ nhiên không phải mọi Linh
Mục đều tốt, đều hy sinh hết, nhƣng đa số đều vì việc chung,
vì bổn đạo, vì con em chúng ta, vì muốn xây dựng một xã
hội tốt đẹp hơn mà làm việc, chứ đâu có phải vì gia đình
riêng của Linh Mục. Nếu không có Linh Mục thì ai giảng lời
Chúa, ai chia sẻ Phúc Âm, ai thƣờng xuyên nhắc nhở về yêu
thƣơng cho mọi ngƣời học hỏi và thực hành.
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Tiêu biểu có thể kể đến vị Mục Tử quên thân mình
cho tha nhân đó là vị sáng lập trại phong Quy Hoà ở Quy
Nhơn “Vị đó là Cha Paul Maheu, một Linh Mục ngƣời Pháp
đã từ giả quê hƣơng thân yêu với cuộc sống tiện nghi, để
chôn đời mình giữa một đám ngƣời xa lạ, mắc phải thứ bịnh
khủng khiếp nhất của loài ngƣời.(3)
Ngƣời thứ hai là Ðức Cha Jean Cassaigne sinh ngày
30-01-1895 tại Pháp, ngày 06-04-1926 Ngài xung phong lên
đƣờng sang Ðông Dƣơng truyền giáo và cuối năm 1955, lúc
đó Ngài là Giám Mục, Ngài xin từ chức Giám Quản Tông
Tòa giáo Phận Sài gòn để nghỉ hƣu và tình nguyện về lại Di
Linh để phục vụ làng phong cùi và chết ở đó với ngƣời cùi,
năm Ngài 78 tuổi. (4)
Gần đây phải kể đến Mẹ Têrêsa thành Calcutta là vị
Thánh đã hy sinh cả đời cho ngƣời nghèo khổ, bịnh tật bị bỏ
rơi về vật chất và bị bỏ rơi về tinh thần.
+ Muốn con cháu trở nên người tốt hãy đến nhà thờ
để đƣợc dạy dỗ nhắc nhở 10 điều răn, để biết kính sợ Thiên
Chúa và biết yêu mến tha nhân, để xét mình sửa đổi những
lỗi lầm mỗi khi tham dự Thánh Lễ. Chúng nó sẽ quen sống
cộng đoàn, dễ hòa đồng, biết hy sinh, có tình yêu thƣơng bạn
hữu và tha nhân khi lớn lên biết hy sinh, làm việc cho cộng
đồng xã hội.
Nhà thờ là môi trƣờng huấn luyện thành con ngƣời
“trở nên trọn lành hay đi trên con đƣờng trở nên Thánh.”
Đối với tôi Ðạo Chúa là sự hoàn tất những điều Ðạo
Khổng chưa nói.
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Quí Lộ (Tử Lộ) học trò của Khổng Tử hỏi Ông về sự
chết, tức muốn biết ngƣời ta chết rồi, có thành quỉ hay thần
không, có linh hồn không hay chết là hết. Ông đáp “Sự sống
còn chưa biết, sao biết được sự chết ” (Vị tri sinh, yên tri tử)
(5). Nhƣng Ðạo Chúa dạy rằng: sau khi chết ngƣời lành (tức
người có cuộc sống tốt lành) đƣợc hƣởng phúc trƣờng sinh ở
Thiên Ðàng, còn kẻ dữ (tức người có cuộc đời tội lỗi) sẽ bị
phạt trong hỏa ngục.
Ðạo Chúa đã bổ túc, giải đáp những gì mà Ðạo
Khổng không đề cập tới.
Thánh Phaolô trong khi đang đi đƣờng và đến gần
thành Damas để bắt bớ các tông đồ và những ngƣời theo
Chúa thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu
xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng
nói với ông: “Saulô! Saulô! tại sao ngươi bắt bớ ta? (CV 9
3,4). Thánh Phao-lô đã đƣợc Chúa kêu gọi trở lại đạo và đã
dạy rằng: “Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Ðức Ki-tô chỉ vì
đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn
hết mọi người. Nhưng không phải thế! Ðức Kitô đã trổi dậy
(sống lại) từ cõi chết, mở đường cho những ai an giấc ngàn
thu.” (1Cr 15, 15-20)
Từ sự chống đối mãnh liệt của vợ tôi trong những năm
đầu tôi gia nhập đạo Công giáo, Thiên Chúa đã ban ơn đặc
biệt cho gia đình tôi:
* Thiên Chúa đã làm những điều kỳ diệu “vẽ đường
thẳng bằng những nét cong”(6) nên 3 giờ chiều ngày 23
tháng 2 năm 2005, vợ chồng tôi đã tới Giáo Xứ Đức Kitô
Ngôi Lời Nhập Thể cử hành lễ hôn phối trƣớc bàn thờ Chúa
để tuyên xƣng: “Những gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người
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không được phân ly” do Ðức Ông Lê Xuân Thƣợng làm chủ
lễ.
* Gia đình tôi đƣợc Thiên Chúa yêu thƣơng, Ðức Mẹ
gìn giữ đặc biệt nên công việc làm ăn bình thƣờng, nghề
nghiệp vững chắc. Nhất là toàn thể gia đình được bình an.
Hai gia đình con gái chúng tôi đã trở thành gia đình công
giáo, con gái và con rể, hai cháu ngoại đã đƣợc rửa tội gia
nhập Hội Thánh Chúa.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho chung cuộc của đời tôi.
Ở chỗ làm việc cũng nhƣ tại nhà, tôi ghi câu sau đây để nhắc
nhở mình: “Nếu ngày mai tôi không còn nữa thì hôm nay tôi
phải nghĩ gì, làm gì?”
Ðiều mong ƣớc cuối cùng và duy nhất của tôi đã
đƣợc ghi trong tờ di chúc, khi nào tôi ra đi, trong nhà quàn
cũng nhƣ trên phần mộ của tôi xin ghi:“Chính lúc chết đi là
khi vui sống muôn đời. ” (7).
Ngày 15 tháng 8 năm 2006
(Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời)
(1) Sách “Những kinh nghiệm sống để lại” trang 129.
(2) Vì Tôma cứng lòng không tin phải sờ vào cạnh sƣờn
Chúa khi Chúa sống lại mới tin, nên Chúa Giêsu mới
bảo ông Tôma “Vì con thấy Thầy con mới tin. Phúc
cho những ai không thấy mà tin”(Ga 20, 29).
(3) Sách “Những Ngƣời Lữ Hành Trên Ðƣờng Hy
Vọng” của Ðức Hồng Y Nguyễn văn Thuận, trang
274.
(4) Báo Công Giáo và Dân Tộc số 1430. “Vị Giám Mục
của ngƣời phong” tác giả Thông Xanh.
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(5) Sách “Khổng Tử”của Nguyễn Hiến Lê, nhà xuất bản
Văn Hóa, trang 219.
(6) Lời của Ðức Hồng Y Nguyễn văn Thuận.
(7) Trong “Kinh Hoà Bình” của Thánh Phanxicô.
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Sự thành công, nhìn qua lăng kính đẹp.(1)
Ðọc bài “Bản chất của thành công” mà em Hà Minh
Ngọc, nữ sinh lớp 10, khối chuyên Trung Học Phổ thông Ðại
Học Sƣ Phạm Hà Nội đã viết nhƣ sau:
“Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bƣớc
vào bếp nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8-3.
Thành công là hình ảnh một cậu bé dị tật ở chân… đã
nuôi ƣớc mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Sau bao nổ lực khổ
luyện cậu thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ…
Thành công của cậu học trò nghèo thi đậu Ðại học
với vị trí thủ khoa nhƣng bên cạnh thành công đó, có thành
công khác…là sự chiến thắng của một ngƣời cha, gần 20
năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học…” v.v….
Sự thành công nào cũng đòi hỏi kiên nhẫn, cố gắng,
chịu khó. Ngày còn học lớp 9 năm 1959 (gọi là lớp đệ tứ) tôi
có làm bài luận văn với tựa đề là: “Sự thành công không là
điều quan trọng, điều quan trọng là sự cố gắng”. Tiếng Pháp
ghi là: “Le success n‟est pas ce qui importe, ce qui importe
c‟est L‟effort”. Câu này hơn 40 năm vẫn còn ăn sâu vào
trong trí não tôi để lúc nào cũng nhắc nhở tôi cần phải cố
gắng là chính. Tôi đã viết câu này nhƣ là câu “gối đầu
giƣờng” để tự nhắc nhở mình.
Tôi có đọc đâu đó trong báo, nói đến sự thành công là:
-

Biết chính xác mình muốn gì, có kế hoạch, tin tƣởng
vào khả năng của mình để làm.
Biết dùng thời gian cho đúng.
Luôn bày tỏ sự quan tâm đến ngƣời khác. Rất cởi mở
và khoan dung với mọi ngƣời.
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Luôn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công
việc, trong cộng đồng và cả trong thế giới mà họ
đang sống.
- Họ có cái nhìn tƣơi sáng, lạc quan về cuộc sống.
Em Ngọc, học sinh lớp 10 này còn viết: “Bạn muốn
mình giàu có, muốn mình trở thành tỷ phú nhƣ Bill Gates?
Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận rồi trao nó cho
bà cụ ăn xin bên đƣờng...”. Em viết tiếp: “bạn không chỉ
giàu có về vật chất mà còn giàu có về tâm hồn.”
Trong bài nói chuyện ngày 6 tháng 8 năm 2000, trƣớc
20 em học sinh tốt nghiệp trung học với danh dự là Thủ khoa
và Á Khoa tại Houston, Hoa Kỳ, Kỹ sƣ Lê Duy Loan đã định
nghĩa về thành công nhƣ sau: “Trở thành ngƣời giỏi nhất
trong bất cứ việc gì mình làm và cảm thấy hạnh phúc trong
công việc mình làm”.
Lê Duy Loan học nhảy ba lớp 7, 8 và 11, tốt nghiệp
trung học lúc 16 tuổi đứng đầu lớp của 335 học sinh. Năm
1982 khi mới 19 tuổi đã làm nghề kỹ sƣ ở Texas Instrument
(IT) có 18 bằng sáng chế và tốt nghiệp Cao Học Quản Trị
Thƣơng mại MBA. Bà là Phó Tổng Giám Ðốc Kỹ Thuật của
IT (Năm 2000)
Bà nêu lên bốn yếu tố để đạt đến sự thành công là:
-

-

Ƣớc mơ, ƣớc mơ lúc còn bé cũng nhƣ khi đã về già.
Xác định mục đích của đời mình và sắp sẵn chƣơng
trình để thực hiện mục đích đó.
Siêng năng làm việc, thành công gồm 10% cảm hứng
và 90% mồ hôi.
Làm việc cách khôn ngoan.
Biết quan tâm đến ngƣời khác, giúp đỡ ngƣời khác.

Ông Nguyễn Hiến Lê trong lời tựa của cuốn sách “40
Gƣơng Thành Công” nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin năm
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2000, viết: “Chỉ cần xác định một mục đích rồi cứ kiên
nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn nhắm nó mà tiến tới”.
Tất cả sự thành công mà Nguyễn Hiến Lê đã có ghi
trong cuốn “40 gƣơng thành công” đều là những mẫu gƣơng
kiên nhẫn.
Một học sinh lớp 10 đã nhìn thấy một khía cạnh khác
của sự thành công là tình yêu thƣơng, lòng nhân ái giữa
ngƣời đồng loại.
Mẹ Têrêsa đã khám phá rằng ở nƣớc Mỹ ngƣời ta rất
giàu có về vật chất, không thiếu thốn thứ gì, ăn uống dƣ
thừa, cuộc sống rất nhiều tiện nghi, nhƣng họ thƣờng rất
nghèo về tình yêu thƣơng nhất là của cha mẹ đối với con cái
vì họ bỏ quá nhiều thì giờ để làm việc kiếm tiền, không còn
thì giờ dành riêng cho con cái của họ nữa.
Vậy sự thành công tùy cái nhìn của mỗi ngƣời.
Chỉ số thông minh IQ (Intelligence) của mỗi ngƣời
là quan trọng nhƣng còn chỉ số xúc cảm EQ (Emotion) của
con ngƣời còn quan trọng hơn nữa. Ngƣời còn biết xúc động
trƣớc nỗi đau khổ của ngƣời khác, biết yêu thƣơng ngƣời
khác, cảm thông với sự đau khổ của ngƣời đồng loại khi họ
gặp khó khăn, đói khát, bịnh nan y nhƣ bị bịnh cùi, bịnh
Aids, bị tật nguyền, thiếu chân, thiếu tay, đui mù, câm điếc
hay khi họ gặp thiên tai, lụt lội, bảo tố. Tình yêu thƣơng,
lòng bác ái biết chia sẻ những của cải vật chất của mình có,
biết an ủi về tinh thần bằng những lời thăm hỏi, cầu nguyện
thì quí giá biết bao nhiêu.
Cho nên chỉ sợ rằng trong thế giới ngày nay, con
ngƣời đã mất hết cảm xúc yêu thƣơng, mất hết lòng nhân ái,
không còn có tâm tƣ, tình cảm biết rung động trƣớc nỗi khổ,
trƣớc nỗi đau của ngƣời khác nhƣ Nguyễn Trãi đã viết:
“Thƣơng ngƣời nhƣ thể thƣơng thân”
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Chỉ sợ rằng trong thời đại ngày nay nhiều ngƣời cho
rằng:
“Tiền là Tiên là Phật
là sức bật của tuổi trẻ …”
Ngƣời ta đặt nặng sự giàu có về vật chất lên trên giá
trị tinh thần, trái tim con ngƣời đã trở thành chai đá, lòng họ
dững dƣng trƣớc những thảm cảnh, đau thƣơng của ngƣời
đồng loại.
Cầu xin cho tôi và các bạn đều có trái tim biết xúc
động và biết yêu thƣơng vì Thiên Chúa là tình yêu. *
Ngày 11 tháng 12 năm 2006
* Ai không yêu thƣơng thì không biết Thiên Chúa, vì
Thiên Chúa là tình yêu. (1Ga 4,8)
(1) Tựa này do anh Hồ Công Hƣng đặt.
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Giàu có và hạnh phúc con ngƣời.
Ðọc bản tin của báo Thanh niên Online ngày thứ ba
29 tháng 11 năm 2005 có tin “Ái nữ của ông Samsung tự tử”
* Bản tin đó nhƣ sau: “Cuối tuần rồi tập đoàn sản
xuất chip điện tử lớn nhất thế giới Samsung đã xác nhận Lee
Yoon-hyung, con gái út của tập đoàn này đã tự kết liễu đời
mình.” Lee 26 tuổi đang học Cao học ngành Quản trị nghệ
thuật tại Ðại học New York (Mỹ) đã tự treo cổ bằng dây điện
trong căn hộ của cô ở Manhattan. Cô đang ở tuổi thanh xuân,
giàu có, có cổ phần 191 triệu đô la Mỹ ở công ty Samsung
vào năm 2003, tính đến ngày nay chắc chắn là phải nhiều
hơn. Giàu có nhƣ vậy tại sao lại tự tử?
Theo bản tin trên cô tự tử vì đã quá tuyệt vọng sau
khi gia đình cô không chấp nhận cho cô kết hôn với bạn trai
của cô.
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* Khoảng thập niên 1960 cô đào điện ảnh nổi tiếng
khắp thế giới Marylin Monroe, rất giàu có, đang trên đà danh
vọng cũng tự kết liễu đời mình.
Tại sao có thể xảy ra sự tự tử cho những ngƣời giàu
có. Họ thiếu cái gì đây?
Cô Lee cô con gái cƣng của tập đoàn giàu có
Samsung chắc đã đƣợc nuông chìu từ nhỏ, thói quen muốn gì
đƣợc nấy, ngày hôm nay không đƣợc cha mẹ đồng ý gã cho
ngƣời bạn trai của cô và cô đã bỏ lại tất cả tài sản gần 200
triệu đô la Mỹ và bỏ lại cả tuổi xuân mộng mơ. Cô đâu có
thiếu thốn gì. Cô sống vƣơng giả nhƣ một ngƣời có quyền
thế lớn. Ở nhà đắc tiền. Ði xe sang trọng. Giàu có nhƣ cô thật
là hiếm có trong thế giới hiện nay. Cô đi đâu ngƣời ta vẫn
tƣởng cô là nhân vật quan trọng của viên chức nhà nƣớc
đƣơng cầm quyền.
Rồi cô bỏ lại tất cả giàu có đó, sang trọng đó, để đi về
bên kia thế giới. Tại sao?
Vì cô thiếu tình thƣơng. Cô cảm giác ba cô không
yêu thƣơng cô. Thật ra cô chỉ yêu chính mình mà thôi.
Tin Việt báo ngày 30 tháng 05 năm 2006
* Tàu Carnival Legend từ nhóm đảo Virgin thuộc
Anh đến Tortola có một hành khách nhảy xuống biển sau khi
gây lộn với vợ.
Cũng tin “Việt báo”, ngày 29 tháng năm 2006 ở
Miami Beach.
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* Bà Quinou Van Dyk nghe tiếng trẻ con khóc, buớc
vào phòng thì thấy chồng bà nhảy ra từ cửa sổ ở tầng thứ 15,
bà thấy xác ba cha con ở nơi cách mặt đất hai tầng.
Bác sĩ Edward Van Dyk, 44 tuổi, ném hai con trai 4
tuổi và 8 tuổi hồi sáng thứ bảy vừa qua. Bà Quinou nhận
rằng hai vợ chồng có gây cấn từ sáu tháng nay, nhƣng không
có cải cọ gì trƣớc vụ này. Bác sĩ Edward là trƣởng khoa ung
thƣ của bịnh viện Alton Memorial.
Một ngƣời đang đi du lịch. Một bác sĩ đang hành
nghề. Tất nhiên đang đi du lịch hay đang là bác sĩ thì phải
thuộc thành phần khá giả, giàu có. Không bác sĩ nào ở Mỹ
cũng nhƣ ngƣời đi du lịch trên tàu Carnival mà đƣợc mô tả là
ngƣời “nghèo rớt mùng tơi đƣợc”. Họ thuộc thành phần khá
giả giàu có, dƣ ăn, dƣ mặc không đến nổi túng thiếu.
Nhƣ vậy tại sao họ phải hủy diệt sinh mạng của họ
khi họ có đời sống sung túc, giàu có, no đủ mà rất nhiều
ngƣời nghèo chỉ cần đƣợc họ phân phát, cho đi một phần sự
thừa thải của họ thì mấy ngƣời nghèo cũng sống đƣợc một
thời gian.
* Bản tin của báo Thanh niên ngày 12 tháng 06 năm
2006 cho biết ngày 10 tháng 06, ông Nguyễn Công Bình (37
tuổi) Phó Giám đốc chi nhánh tại Sài gòn của Trung Tâm kỷ
thuật truyền hình cáp Việt Nam, trụ sở ở số 38 đƣờng
Nguyễn an Ninh, phƣờng 14, quận Bình Thạnh đã treo cổ tự
tử trong phòng làm việc.
* Trƣớc đây, khoảng tháng 04 năm 1997 tôi có
ngƣời bạn thân, giáo sƣ trung học, nghĩa là ngƣời trí thức,
hiểu biết, có đọc sách báo, nhƣng vì chuyện gia đình? Hay vì
lý do nào khác? cũng đã tự tử, anh mất khoảng 62, 63 tuổi.
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Tôi cứ suy nghĩ vẫn vơ tại sao có những ngƣời khá
giả, giàu có, trình độ học vấn cao chỉ vì gặp hoàn cảnh khó
khăn một chút là quyên sinh, là tự tử trong khi những ngƣời
mắc bịnh nan y, bịnh phong cùi, chịu tật nguyền, câm điếc,
mù loà hay thiếu tay, thiếu chân sinh hoạt rất khó khăn mà
họ vẫn sống. Tại sao họ thiếu thốn mọi bề, nghèo khổ, họ
chịu nhiều đau đớn về thể xác, chịu nhiều đau khổ về tinh
thần, sống nhờ vả vào sự bố thí của ngƣời khác mà họ vẫn
tha thiết sống. Tại sao nhƣ vậy?

* * *
Sau gần 8 năm, tôi đƣợc trở về từ trong trại cải tạo,
để hội nhập vào xã hội mới để sống còn, tôi đã gặp rất nhiều
gian nan từ gia đình, vợ con. Ðang là chủ gia đình, khi đi cải
tạo về, tên của mình đứng thứ chót trong hộ khẩu. Muốn có
tên trong hộ khẩu thì phải có sự bảo lảnh của bà xã, vợ mình.
Bắt đầu lệ thuộc bà xã rồi vậy. Không vốn liếng làm ăn. Bị
theo dõi thƣờng xuyên vì còn trong thời gian gọi là “quản
chế”, bà xã quản chế, nhà nƣớc quản chế. Mọi sự tùy thuộc
vào bà xã từ chén cơm, tiền cà phê, áo quần, chi phí lặt vặt
bà xã lo. Trong mấy tháng đầu bị áp lực tứ bề, từ trong gia
đình đến ngoài xã hội, đầu óc căng thẳng, nhiều khi muốn
đƣợc vô trở lại trong tù còn sƣớng hơn, khỏi phải lo nghĩ gì
cả, ngày ngày có hai bửa cơm mặc dầu không đƣợc no,
nhƣng tinh thần còn sung sƣớng hơn ở ngoài đời nữa.
Tôi có hỏi ông anh: “Bây giờ khổ quá, khổ đủ mọi
thứ chuyện, không tiền bạc, không nghề nghiệp, sống ăn
bám, bị xem thƣờng, làm sao bây giờ anh Nhàn (anh Nhàn
lớn hơn tôi 6 tuổi). Anh Nhàn trả lời “Mình thay đổi tƣ
tƣởng, cách suy nghĩ đi. Nghĩ về ngƣời khác đi, mình quên
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mình đi, sẽ đỡ khổ liền.” Tôi đã liên tƣởng đến một câu trong
Kinh thánh “Mình sinh ra để phục vụ chứ không phải để
đƣợc phục vụ”. “Cũng như con Người đến không phải để
được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ…” (Mt 20, 28 Mc10, 45)
Tại sao ngƣời Việt Nam dầu đau khổ cách mấy cũng
cố gắng chịu đựng chứ không có tự tử.
Có ngƣời ở tù nhiều năm mà vợ ở nhà vẫn chờ chồng
về, dầu phải chịu đựng biết bao cảnh khó khăn. Phải chăng
do tình yêu thƣơng thật sự của vợ chồng trong gia đình Việt
Nam nên vợ chồng chờ đợi nhau đến nhiều năm nhƣ thế?
Tôi cũng hay suy nghĩ phải chăng ngƣời Việt Nam
mình thƣờng luôn luôn tin tƣởng vào đấng siêu nhiên, vào
đấng Tối Cao, vào ông Trời, nhờ niềm tin đó, họ tự nhủ thầm
bây giờ có khổ sở thì ngày sau sẽ sung sƣớng. Cho nên ngƣời
ta thƣờng nói:
“Trời cao có mắt.”
hay ngƣời ta cũng thƣờng tự an ủi chính mình rằng:
“Tái ông mất ngựa.”
* * *
Ða số ngƣời Việt Nam ở trong làng quê đều có “bàn
Thiên”. Trong sân ở phía trƣớc nhà có dựng cây cột trụ, trên
đó có để bàn vuông chiều dài và chiều ngang độ ba hay bốn
tấc có để lƣ hƣơng nhỏ. Ban đêm, trời vừa tối, bà con thƣờng
ra trƣớc nhà thắp nhang xong, lạy bốn hƣớng cầu nguyện,
van vái cùng ông Trời phù hộ cho gia đình mình, thân nhân,
con cháu v.v.…
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Có lẽ nhờ tin vào ông Trời nên ngƣời mình có sức
chịu đựng dẽo dai, phi thƣờng. Dầu có gặp sự đau khổ tột
cùng, có ngƣời thân yêu rủi ro mất mát trong chiến tranh hay
nhà cửa, tài sản bị tiêu hủy hết, ngƣời mình cũng có thể chịu
đựng đƣợc.
Qua biến cố 30 tháng 04 năm 1975 rất nhiều ngƣời
giàu có, nhƣng khi bị bắt đi cải tạo, nhà cửa bị tịch thâu trở
thành tay trắng, khi chết chỉ đƣợc nằm trong cái hòm gỗ tạp,
đóng đinh sơ sài rồi vài ba ngƣời khiêng đi chôn cất ở bìa
rừng, bên bờ suối hay bên sƣờn núi trong rừng sâu của các
tỉnh Lao Cai, Vĩnh Phú, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa,
Kon Tum v.v. mà thân nhân ở nhà cũng chẳng hề hay biết.
Trong cái khổ sở cùng cực đó trong trại cải tạo, ăn bo
bo, ăn khoai mì, khoai lang cũng không đủ no, đói khát triền
miên từ năm này sang năm nọ, làm lụng khổ sai, cuốc đất,
đào kinh, đào ao nuôi cá, lên rừng chặt nứa, chặt cây, gánh
phân, gánh nƣớc tƣới rau, đập đá v.v… dƣới trời nắng chói
chan, mồ hôi đổ ra ƣớt áo, nhiều khi trong một buổi phải cởi
ra vắt nƣớc vài ba lần, con ngƣời thay trâu kéo cày để lên
luống trồng khoai, trồng bắp, trồng lúa, cực nhọc vô cùng kẻ
tám năm, kẻ 13 năm, ngƣời 17 năm nhƣ thế, có lúc nhiều
ngƣời không lê nổi đôi chân phải dùng tay nâng bắp chân
lên khi bƣớc lên bậc thềm cao hai tấc. Số ngƣời đi đứng phải
chống gậy lên đến quá nửa số anh em trong trại. Họ bị suy
dinh dƣỡng, chịu đựng nhiều thứ bịnh: bao tử, đau gan, đau
tim, đau phổi nhƣng chỉ đƣợc uống thuốc “xuyên tâm liên”
mà thôi v.v..
Tại sao họ vẫn sống mà không tự tử?
Dầu khổ cực nhƣ vậy họ vẫn nuôi hy vọng có ngày
sẽ đƣợc trở về dầu biết rằng có thể sẽ vĩnh viễn bị đày, đƣợc
chỉ định cƣ trú nhƣ những ngƣời chống đối ở lại miền Bắc
sau năm 1954, đƣợc chỉ định sống ớ trong các làng mạc xa
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xôi ở Lào Cai, Vĩnh Phú hay Sơn La, Lai Châu v.v. cũng
giống nhƣ trƣờng hợp ngƣời dân Liên Sô suốt đời bị đày
sống ở Tây Bá Lợi Á lạnh lẽo rồi sẽ chết lần, chết mòn ở đó.
* * *
Tôi có đọc sách của Linh Mục Chu Quang Minh,
sáng lập Chƣơng Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình,
cũng nhƣ trong một quyển sách của Nguyễn Hiến Lê có kể
lại chuyện hai ngƣời tù chung thân cùng ở trong một phòng.
Trong những ngày Tết sắp đến, ngày linh thiêng của mọi
ngƣời đáng lẽ là ngày đoàn tụ, gặp gỡ ngƣời thân yêu thì hai
ngƣời này bị giam chung trong buồng giam.
Ngƣời thứ nhất nhìn dƣới sàn nhà hôi hám, bẩn thỉu,
dơ dáy, anh buộc miệng than: “Ðời tôi sao khổ thế này”.
Anh thứ hai lại nhìn ra ngoài cửa sổ, từ khung cửa đó
anh thấy bầu trời bao la, có vài con chim tung tăng bay lƣợn,
dƣới đất có những bông hoa xinh đẹp khoe màu sắc xanh
tƣơi, đẹp đẻ, lòng anh bổng thấy vui lây, anh tự nhiên nói:
“Bầu trời bên ngoài đẹp quá.”
Nhƣ vậy cùng hoàn cảnh giống nhau nhƣng hai ngƣời
có hai cái nhìn khác nhau. Ngƣời thì thấy buồn khổ, ngƣời
thì thấy vui tƣơi.
Do tự tâm tình của mình để nhìn sự vật, sƣớng khổ là
do nơi mình. Cho nên thi hào Nguyễn Du có viết để kể tâm
sự Thúy Kiều có câu:
“Ngƣời buồn cảnh có vui đâu bao giờ.”
Tôi cứ suy nghĩ miên man, ngƣời công giáo cấm tự
tử? Tại sao? vì chúng ta đƣợc ban ơn đặc biệt, đƣợc sinh ra
làm con ngƣời. Nhân linh ƣ vạn vật. Con ngƣời chính là hình
ảnh của Thiên Chúa, là đền thờ của Chúa Thánh thần, mình
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không đƣợc hủy diệt bản thân mình. Sự sống và sự chết hoàn
toàn do Thiên Chúa quyết định.
* * *
Tôi đã mò mẫm đi tìm con đƣờng cho đời sống tâm
linh, con đƣờng nào dẫn tới vui tƣơi, hạnh phúc?
Ðọc đến kinh Tám mối phúc thật: ai có lòng khó
khăn, ai hiền lành, ai khóc lóc, ai khát khao nhân đức
trọn lành, ai thƣơng xót ngƣời, ai giữ lòng sạch sẽ, ai làm
cho hòa thuận, ai chịu khốn nạn vì đạo ngay tất cả những
điều đó mới là phúc thật vì chưng Nƣớc Ðức Chúa Trời là
của mình vậy.
Với niềm tin vào Ðấng tối cao, vào Ông Trời, “Trời
cao có mắt”, ngƣời Việt Nam thƣờng chịu đựng những đau
khổ, khó khăn, những nghịch cảnh tƣởng chừng nhƣ không
thể nào vƣợt qua đƣợc, nhƣng với thời gian ngƣời Việt Nam
mình vẫn vƣơn lên từ những nhọc nhằn, đau khổ đó và niềm
vui sẽ lại hiển hiện trên khuôn mặt, nụ cƣời sẽ nở trên đôi
môi của họ sau khi họ vƣợt qua đƣợc những thử thách, gian
nan, những đau khổ lầm than tận cùng trong cuộc sống của
họ.
Ngày 14 – 6 - 2006
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Về ngôi trƣờng cũ: Lƣơng văn Can.
Không có gì quý giá bằng tình yêu thương.
Qua hai mƣơi bảy năm rồi kể từ ngày biến cố lớn 3004-1975 đến nay, kẻ ở ngƣời đi, ngƣời thì sống trong nƣớc,
kẻ ra nƣớc ngoài, tản lạc khắp bốn phƣơng trời. Ngay ở trong
nƣớc đôi khi cũng khó gặp nhau vì công ăn việc làm, vì phải
lo làm việc để sinh sống, nuôi bản thân, nuôi gia đình, con
cái. Còn nếu sống ở nƣớc ngoài thì không bao giờ có thể gặp
nhau đƣợc vì kẻ ở Úc, ngƣời ở Âu châu, ngƣời ở Mỹ. Ngay
trong nƣớc Mỹ, cả đời cũng khó gặp nhau vì nếu ở các tiểu
bang khác nhau muốn gặp nhau cũng phải mất một hai ngày
lái xe, nếu đi máy bay cũng mất hai, ba giờ bay trừ trƣờng
hợp ở chung trong một thành phố. Thí dụ thành phố
Houston, Santa Ana, San José mà không tạo điều kiện để gặp
nhau thì có khi vài năm cũng không bao giờ gặp mặt nhau
đƣợc cũng vì lý do sinh kế, đi làm để trả “bill” tiền điện, tiền
nƣớc, gas, tiền nhà … mọi thứ tiền linh tinh khác nữa . . .
Tuy xa cách nhau nhƣ thế mà anh chị em trƣờng
Lƣơng văn Can vẫn thƣờng liên lạc với nhau, thƣờng xuyên
chia sẻ ngọt bùi với nhau, nếu có điều kiện gặp gỡ thì sẵn
sàng tham gia, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Nhờ đâu mà có
hiện tƣợng lạ nhƣ vậy. Sau một phần tƣ thế kỷ mà vẫn không
quên nhau. Tại sao vậy? Chất keo sơn nào gắn bó nhƣ thế?
Theo tôi nghĩ, đó là nhờ tình yêu thương lẫn nhau, cư
xử với nhau thật lòng.
Tôi chỉ dạy học tại trƣờng Lƣơng văn Can có năm
năm, từ năm 1970 đến năm 1975. Hai năm đầu phụ trách
Tổng giám thị. Ba năm sau dạy học môn Công dân.
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Lúc về trƣờng trung học Lƣơng văn Can mới có 28
tuổi mà đến nay (2002) đã sáu mƣơi tuổi rồi. Chỉ làm việc
vỏn vẹn có năm năm tại đó sao mà lƣu luyến quá nhiều kỷ
niệm đến nhƣ vậy, khi viết mấy dòng chữ này, kỷ niệm đỗ ập
về, nhớ sân trƣờng, nhớ các buổi họp của Hội phụ huynh học
sinh, nhớ các ngày truyền thống vui chơi suốt ngày đông
đảo, thân tình, đầy ý nghĩa để ghi nhớ đến công ơn của tổ
tiên, nhớ đến cội nguồn dân tộc, tình anh chị em, tình bạn bè,
tình thầy trò …
Những ngày làm việc dƣới mái trƣờng Lƣơng văn
Can từ cựu Hiệu trƣởng Uông Đại Bằng, đến cựu Giám học
Hồ công Hƣng, anh Tạ văn Hƣời, anh Nguyễn Quang Vũ
đến các học sinh tôi còn nhớ thời gian đó nhƣ Đỗ thị Thanh
Vân, Mai Vân, Ngọc Liệp, Phi Phúc, Trƣng, Tài...còn nhiều
nữa không thể kể hết đƣợc…
Tôi xuất thân là giáo viên tiểu học, học trƣờng Sƣ
phạn hai năm. Tốt nghiệp sƣ phạm, tôi đƣợc Bộ giáo dục bổ
nhiệm về quận Đất Đỏ, tỉnh Bà rịa, làm việc đƣợc hai năm
rƣởi, tôi đƣợc đổi về làm việc tại Nha Khảo Thí, Sài Gòn.
Nhờ có bằng Cử nhân Luật khoa nên đƣợc đổi lên ngạch
giáo sƣ trung học và xin về trƣờng Lƣơng Van Can làm
Tổng giám thị. Nhƣng vốn hiền hoà nên công việc này tôi đã
không làm đƣợc trọn vẹn và tôi đã xin ông Hiệu trƣởng
Uông Đại Bằng cho tôi ra dạy môn Công dân từ lớp 9 đến
lớp 11. Trong thời gian này tôi cố gắng học thêm hai năm
trƣờng Chính trị kinh doanh ở thƣơng xá Tax, lầu hai, đƣờng
Lê Thánh Tôn.
Trong thời gian này tôi có tham gia ứng cử Nghị viên
Hội đồng đô thành Sài gòn năm 1974 và đã không thắng cử
tuy nhiên cũng đƣợc sự hổ trợ tích cực của học sinh và phụ
huynh học sinh.
Ngƣời về nhất là Trang sĩ Nam (em Trang Sĩ Tấn,
Giám Đốc Nha Cảnh sát đô thành), nhờ các cảnh sát các nơi
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về quận 8 và quận 7 bầu phiếu cho, về nhì là Dƣơng văn
Long, cựu giáo sƣ trƣờng Lƣơng văn Can.
Tôi rất cảm động vì trong thời gian tranh cử này các
học sinh của tôi đã hết sức tích cực vận động cho tôi, tôi
không thể nhớ hết đƣợc. Tôi chỉ còn nhớ Nguyễn phi Phúc,
Nguyễn văn Tài, Lê Thành Trƣng... khoảng trên hai mƣơi
học sinh bỏ hết thì giờ vận động ngày đêm trong hơn nửa
tháng. Sáng sớm thầy trò kéo nhau lên hai chiếc xe lam đi
dán bích chƣơng và trao truyền đơn tranh cử cho bà con, cô
bác, đồng thời mang truyền đơn đến từng nhà ngƣời dân.
Các học sinh đã làm việc cật lực vì phải treo bích
chƣơng ở trên cao, chỗ nào dễ nhìn đập vào mắt bà con mà
còn phải đi vào các ngỏ ngách len lỏi vào thôn xóm để gọi là
đi vận động cho thầy. Không phải chỉ ở quận 8 mà còn phải
qua quận bảy xa xôi, qua cầu chữ U, xƣa cũ, qua các cây cầu
gập ghềnh mà vẫn vui vẻ, tƣơi cƣời, không một tiếng than
van.
Hôm nay viết mấy dòng này để chân thành cám ơn
Phúc, Tài, Trƣng và nhiều học sinh khác nữa mà thời gian đi
học, còn trẻ, đã cùng chia sẻ với thầy trong thực tập thực sự
về quyền công dân trong cuộc bầu cử năm 1974. Vì thầy lúc
đó đang dạy công dân mà. Tôi không bao giờ quên được tình
nghĩa thầy trò đó.
Nhờ đâu mà có sự làm việc vô vị lợi đó. Điều đó
cũng do phát xuất từ tình yêu thƣơng mà ra. Lúc còn trẻ,
thực sự tôi cũng mong muốn thực hiện một điều gì đó, đem
cái hiểu biết trong trƣờng học vào đời sống thực sự ngoài
đời, vào cộng đồng dân chúng hơn là chỉ sinh hoạt dƣới mái
trƣờng trung học.
Rồi vật đổi sao dời, tuổi đời chồng chất, nhìn lại thấy
mình đã quá “tuổi tri Thiên mệnh”, gần ba mƣơi năm trôi
qua, tình cảm lƣu luyến về những sinh hoạt ở trƣờng Lƣơng
văn Can vẫn không bao giờ quên đƣợc trong tâm trí tôi.
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Ôi! một thời để thƣơng, một thời để nhớ, một thời để
luyến lƣu.
Rồi có ngƣời đã ra đi. Nhìn trong “website” các giáo
sƣ Nguyễn Huy Du, Phan Tất Duật, Ngô thế Cát, Nguyễn
Huy Thuật, Nguyễn Quang Vũ không còn nữa. Rồi chồng
của cô giáo Phạm thị Yến Thu là Phạm văn Lũy bị tai nạn,
con bị tai nạn, chính cô giáo Yến Thu bịnh nặng phải vào
nằm nhà thƣơng. Tai nạn dồn dập. Đau khổ liên tục. Rồi anh
chị em trƣờng Lƣơng văn Can giang rộng tay ra, lấy tình yêu
thƣơng đã học từ nhỏ ra áp dụng. Bửu Điền bịnh nặng, bịnh
nan y, các bạn học cũ lấy tình yêu thƣơng, tinh thần tƣơng
thân, tƣơng ái mà thăm viếng ủi an.
Ôi cảm động thay những tình cảm thân thƣơng đó,
những tình cảm phát xuất từ con tim.
Cho nên ngày hôm nay tôi cũng thƣờng tự nhắc nhở
mình rằng: “Nếu ngày mai, buổi sáng sớm, mặt trời vẫn mọc
mà mình không dậy được nữa, mình đã ngủ luôn, yên giấc,
mình đã chết thì hôm nay mình phải làm gì?”
Đó là câu hỏi lớn luôn luôn đặt trong đầu tôi thƣờng
xuyên để tôi suy nghĩ, để tôi làm việc, cố gắng làm sao để
sau này, không phải luôn luôn hối tiếc, phải tự vấn lƣơng
tâm và phải tự nhủ rằng: “giá mà, phải chi tôi đã làm cái này,
giá mà, phải chi tôi đừng làm thế này, đừng làm thế kia.”
Làm sao khi nằm xuống, thấy bình an, ra đi không
hối tiếc điều gì vì mình đã cố gắng làm trọn hết bổn phận
của mình.
Ngày 03 tháng 10 năm 2003
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Nghĩ về ngày lễ tạ ơn.
Ðất nuớc Hoa Kỳ đƣợc thành lập từ khi có Hiến pháp
1776, dành độc lập khỏi sự cai trị của ngƣời Anh, hơn hai
trăm năm lập quốc có đƣợc sự phồn thịnh ngày hôm nay là
nhờ biết bao công lao khó nhọc của những ngƣời đã đến
nƣớc Mỹ này từ trƣớc. Họ làm việc cật lực để xây dựng
đƣờng sá, cầu cống, nhà thƣơng, trƣờng học. Những ngƣời
đến đây từ lâu định cƣ, lập nghiệp cũng phải chịu đựng
những khó khăn của thuở ban đầu khi đƣờng sá chƣa thành
lập, nhà thƣơng chƣa có, cầu cống chƣa làm họ phải đi bộ
hay đi ngựa v.v. và những ngƣời ấy đã làm đủ các ngành
nghề, cũng phải đóng thuế để chánh quyền có tiền mới xây
dựng đƣợc các cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi mà ngày hôm
nay chúng ta đƣợc hƣởng các tiện nghi vật chất đó.
Một buổi sáng sớm, trên đƣờng đi làm, tôi nghe
thoang thoáng trong một chƣơng trình phát thanh “Tin yêu”
của Ðài phát thanh công giáo cho biết rằng trên thế giới hiện
giờ nếu ai có mái nhà để trú ngụ, có chỗ để mỗi đêm nằm
xuống nghỉ ngơi, có công ăn việc làm, có chút đỉnh tiền để
trong ngân hàng, thì ngƣời đó thuộc tám phần trăm của
ngƣời đƣợc sống sung sƣớng vì có mái nhà để nghỉ qua đêm,
có nơi chốn để về, có tiền để trả tiền nhà, tiền điện, tiền chợ,
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có tiền để gởi về Việt Nam giúp đỡ ba má, bà con hay những
ngƣời thân yêu; còn 92 phần trăm con ngƣời trên thế giới
không có đƣợc diễm phúc đó.
Vậy nếu chúng ta có chỗ trú ngụ là chúng ta đƣợc
nhiều hạnh phúc hơn bao nhiêu ngƣời khác mà mình không
biết, nhiều khi đi làm cực nhọc, có khó khăn mình lại than
thở: “qua đây, xứ Mỹ này tƣởng sung sƣớng không ngờ phải
làm việc nhƣ trâu tất cả tụi mình đều là tuổi con trâu, sáng
cày, trƣa cày, tối cũng cày.”
Nhƣng chúng ta đâu biết rằng trên thế giới hiện nay
có ngƣời muốn tìm việc, muốn có công ăn việc làm để có
cơm ăn, áo mặc mà không tìm đâu ra việc làm. Trong khi đó
mình có việc để làm thì mình không hài lòng, không cảm
thấy vui mừng. Mình đang có mái nhà để ở, có chỗ trú chân
khi đêm xuống, mà vẫn bất mãn vì nhà không rộng lớn, chỗ
ngủ chƣa sang trọng, chƣa khang trang đẹp đẻ.
Trong khi trên thế giới vẫn còn nhiều ngƣời sống
không nhà, không cửa, lƣu lạc khắp nơi vì chiến tranh, đói
khát, hạn hán phải dời bỏ chỗ ở của mình, sống trong các trại
tỵ nạn nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, của các cơ quan
thiện nguyện của Liên Hiệp Quốc. Hay cũng có ngƣời còn bị
giam giữ trong các nhà tù, trại khổ sai, lao động nặng nhọc
mà không đƣợc ăn no, đói khổ triền miên, gặp mùa đông giá
rét mà không đƣợc mặc ấm, trái lại còn bị chà đạp về nhân
phẩm, bị ngƣợc đãi hành hạ về tinh thần và cả về vật chất
nữa.
Hay có những ngƣời bị bán đi làm nô lệ tình dục ở
các nƣớc trên thế giới họ phải sống xa gia đình, xa ngƣời
thân, cuộc sống bị đày ải, hành hạ không còn chút tự do,
không còn phẩm giá của con ngƣời.
Cho nên khi sống trên đất nƣớc này, việc đầu tiên
mình cần làm là mỗi sáng thức dậy, còn nằm trên giƣờng,
chân chƣa bƣớc xuống đất, mình cần nhớ nói Tạ ơn Thƣợng
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Ðế, tạ ơn Trời đất đã cho mình còn sống đến ngày hôm nay,
mình còn hít thở không khí trong lành, còn ăn đƣợc, còn đi
đứng đƣợc, còn nói chuyện đƣợc, còn có ngƣời thân bên
cạnh. Ôi hạnh phúc biết bao nhiêu, trong khi rất nhiều ngƣời
khác không có những cái mà mình đang có, thế mà nhiều khi
mình không nghĩ tới, không thấy mình đang hạnh phúc.
Hạnh phúc đang có trong tầm tay, hạnh phúc quanh đây mà
mình cứ đi tìm, tìm mãi, tìm hoài sao lúc nào cũng mất hút
xa xôi.
Cuộc đời mình sẽ hạnh phúc, sẽ vui tƣơi biết bao
nhiêu khi mình biết nghĩ biết cám ơn Thƣợng Ðế, cám ơn
Ðấng thiêng liêng của mình vào mỗi buổi sáng khi mình thức
dậy. Chữ tạ ơn này có “power”, có sức mạnh tăng cƣờng cho
cảm nghĩ, suy tƣ của mình giúp cho mình cảm thấy hân
hoan, vui vẻ, hạnh phúc.
Nếu ngƣợc lại tâm tình tạ ơn thì có thể mình vô ơn
Ðấng đã cho mình sống, với các đấng cho mình sinh ra đời
đã nuôi dƣỡng mình, vô ơn đối với những ngƣời khác đã
đóng góp cho mình có đời sống tinh thần, đời sống vật chất
mà hiện giờ mình đang có. Vì vô tình hay cố ý tạo cho mình
suy nghĩ cố chấp, giận hờn, bất mãn với mọi thứ mà mình
đang đƣợc hƣởng, do tâm trạng hoài nghi, cố chấp mình
không hài lòng với hiện tại, với ngƣời chung quanh và mình
tự ôm lấy đau khổ, buồn rầu cho chính mình.
Năm 1993, đầu tháng mƣời một, lần đầu tiên bƣớc
vào thành phố Houston, tiểu bang Texas trên đất Mỹ cũng là
lần thứ ba bắt đầu lại cuộc đời với hai bàn tay trắng.
Khi ra trƣờng Sƣ phạm Sài gòn đi dạy học năm 1965,
là khởi điểm bắt đầu kiếm sống bằng khối óc, bàn tay của
chính mình. Khi đƣợc bổ nhiệm về dạy học ở quận Ðất Ðỏ,
tỉnh Bà rịa, lần đầu tiên xa gia đình, xa những thói quen sinh
hoạt hàng ngày. Cuộc sống bị xáo trộn hẳn. Chỗ nghỉ ngơi,
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chỗ ăn uống, chỗ làm việc đều khác với nếp sống sinh hoạt
bình thƣờng từ trƣớc.
Lần thứ hai cũng lại bắt đầu làm lại cuộc đời với hai
bàn tay trắng, sau khi đi tù Cộng Sản gần 8 năm, lăn lộn
trong các nhà tù khổ sai, khắc nghiệt đói rét triền miên, chịu
đựng nhiều thứ bịnh tật, đau bao tử, phù thủng, bịnh sốt vàng
da ở K4 Vĩnh Phú, một nơi có địa danh là Mai Côi, Thác
Guồng. Nếu ai đến Mai Côi, Thác Guồng này mà đƣợc trở về
đời sống dân sự, thì đã đƣợc nhiều ơn phƣớc của Ðấng
thiêng liêng lắm. Vì đói quá cho nên tôi bị kiệt sức, thƣờng
bị cảm liên tục không dứt hơn ba tháng mùa đông ở K3 Vĩnh
Phú cuối năm 1978 đầu năm 1979, bƣớc đi không nổi mỗi
lần chân muốn bƣớc lên bậc thềm cao chừng hai tấc là phải
cầm lấy chân mình để lên mới có sức bƣớc lên đƣợc. Năm đó
cứ vài ngày là anh em lo đóng một cái hòm để tiễn đƣa ngƣời
bạn tù ra chôn ở bìa rừng. Tôi bị phù thủng uống thuốc
vitamin B1 anh em cho cũng không hết. Nhƣng ở nhà gởi
đƣờng vô, tôi chỉ cần ăn khoảng 100 gram là khỏi bịnh ngay.
Vào đầu năm 1983, khi tôi ra khỏi tù, tôi cũng làm đủ nghề
để sống nhƣ bán vé số, đi dạy kèm học trò nhỏ, giặt bao ni
long, bán bia và nƣớc ngọt.
Lần thứ ba tôi lại bắt đầu cuộc đời mới ở nơi đất
nƣớc xa lạ, xa đất nƣớc tôi hơn nửa vòng trái đất. Thân nhân
chỉ có hai gia đình. Bắt đầu xây dựng cuộc đời mới với bao
nỗi lo âu, không có nghề nghiệp chuyên môn gì cả, vốn liếng
Anh ngữ không nhiều lắm. Phải làm gì để sống sau 8 tháng
trợ cấp xã hội của chánh phủ đây.
Với tất cả lòng kiên nhẫn, chịu khó cũng làm mƣớn
cho tiệm grocery, làm mƣớn cho tiệm sang phim với số
lƣơng khiêm tốn 600 đô la một tháng, làm 10 giờ một ngày,
cũng phải làm mà thôi. Cả một gia đình quay quần bên nhau
chia xẻ lợi tức cùng nhau đóng góp tiền nhà, tiền điện, điện
thoại, ăn uống v.v. sống thật sự tiết kiệm để lo cho gia đình ở
120

Tâm tình gởi lại
Việt Nam và chia nhau đóng góp trả tiền các chi phí cho các
sinh hoạt bình thƣờng trong gia đình.
Chúng ta có khó nhọc mới có xe hơi để đi, có nhà để
ở, có các tiện nghi khác nhƣ tủ lạnh, máy điều hòa không
khí, ăn mặc dƣ thừa. Chúng ta đƣợc hƣởng các tiện nghi đó
từ đâu mà có. Dĩ nhiên chúng ta phải làm mới có tiền để mua
chứ. Nhƣng xã hội nào đã nuôi dƣỡng cho ta có công ăn việc
làm. Xã hội nào đã giúp đỡ ta lúc ta vừa đặt chân đến đất
Mỹ, giả sử nhƣ họ không thèm nhận chúng ta thì hôm nay
đời sống của chúng ta sẽ ra sao?
Ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Ðó là câu tục ngữ ông bà ta
đã dạy từ xa xƣa cho chúng ta biết sống nhƣ thế nào cho
đúng, cho phải đạo làm ngƣời.
Ngày 10 tháng 02 năm 2005

121

Tâm tình gởi lại

Con tin có Chúa.
(Riêng tặng con gái út hay con gái “rượu” của
người viết.)
Con gái tôi vừa mở tiệm “nails” đã gọi tôi và nói:
-“Chúa nhật này ba có rảnh không?”
Tôi hỏi: “Mấy giờ?”
Con tôi nói: “Buổi trƣa một giờ đƣợc không?”
Tôi nói: “Khoảng một giờ rƣởi, hai giờ ba mới tới
đƣợc vì ba có buổi họp mặt của nhóm Thân Hữu Cần Giuộc
và Cần Đƣớc mỗi chúa nhật đầu tháng.”
Con tôi nói: “Ba nghỉ một chúa nhật không đƣợc
sao?”
Suy nghĩ một chút, tôi nói ngay: “Thôi để má con lo
phần hụi của nhóm, ba sẽ đến chỗ khui hụi một chút rồi
xuống tiệm con luôn.
Đến nơi, con gái tôi mở cửa để cho tôi là ngƣời đầu
tiên bƣớc vào tiệm vì cho rằng tôi mang đến sự may mắn.
Thấy có con heo quay và nhang đèn cùng hai bức tƣợng nho
nhỏ cở ngón tay cái bằng gang, mua ở chợ Hồng Kông, một
dĩa trái cây. Con tôi đốt nhang, vái vài cái rồi cắm lên dĩa trái
cây.
Con tôi tin rằng tôi đến đầu tiên sẽ mang đến may
mắn, tiệm sẽ đông khách. Tôi suy nghĩ: “Ba tin rằng ba đem
tình yêu thƣơng của Thiên Chúa toàn năng đến cho con bằng
lời cầu nguyện. Nếu ba đem đến đƣợc cho con sự may mắn
thì may mắn đó cũng từ Thiên Chúa mà ra. Chúa chẳng
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những mang đến cho con may mắn, mà còn mang đến cho
con bình an hiện tại và hạnh phúc vĩnh cửu mai sau.”
Gia đình con tôi là gia đình công giáo. Hai cháu
ngoại một gái, một trai đều đã đƣợc rửa tội. Nhƣng khi mở
tiệm lại tin vào đấng vô hình khác là thần tài tức là không
hoàn toàn tin tƣởng vào Thiên Chúa toàn năng.
Thiên Chúa ở giữa chúng ta hôm nay.
Sau khi rửa tội, vinh dự cao cả nhất của ngƣời KiTô
hữu là đƣợc làm con Thiên Chúa. Chúng ta đƣợc quyền gọi
Thiên Chúa là Cha “Áp-ba, Cha ơi”. Cho nên chúng ta chỉ
tin, cậy, mến vào một đấng toàn năng duy nhất là Thiên
Chúa mà thôi. Tất cả các thần khác đều dưới quyền năng
của chúng ta là con cái của Thiên Chúa, cho nên ta không
phải vái lạy bất cứ thần nào khác cả.
Vai trò của ngƣời Kitô hữu còn là ngôn sứ đem Tin
mừng của đấng Cứu Thế cho khắp muôn dân, để làm phép
rửa cho họ Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và
Thầy ở lại trong ngƣời ấy vì không có Thầy anh em chẳng
làm gì được. (Ga15, 5). Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời
Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em
sẽ được như ý (Ga15,7).
Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ
cửa thì sẽ mở cho (Lc11, 9). Ai trong anh em là một ngƣời
cha mà khi con xin cá, thì thay vì lấy cá lại lấy rắn mà cho
nó? Vậy anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con
cái mình của tốt của lành, phƣơng chi Cha trên trời lại không
ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao (Lc11,1113).
Tuần rồi, dự “Khóa Khơi nguồn Đặc sủng Thánh
Linh Công Giáo” bốn buổi tối do linh mục Đinh Thanh Sơn
123

Tâm tình gởi lại
hƣớng dẫn, tại Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập thể, tôi đã
cảm nghiệm rằng Chúa Giêsu đang sống và hiện diện ở giữa
chúng ta (1) vì Chúa Giêsu đã chữa lành phần tâm linh cũng
nhƣ chữa lành phần thể xác của chúng ta ngày hôm
nay.Trong buổi cầu nguyện, bà xã tôi không phải là ngƣời
công giáo, đã cầu nguyện cho tôi hết đau nhức bên cánh tay
phải của tôi bằng cách tay trái để trƣớc ngực, tay phải để trên
vai tôi kêu gọi danh Chúa Giêsu mà cầu nguyện chữa lành.
Và Chúa đã chữa lành cho tôi hết đau nhức tay phải ngay lúc
đó. Nhiều người cũng đã hết các bịnh tật của họ và đứng lên
để làm chứng là họ được chữa lành.
Tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Sau ngày 30 tháng tƣ năm 1975, tất cả những ngƣời
ƣu tú của miền Nam đều đi tù. Những ngƣời có trình độ
trung học trở lên hầu hết đều ở trong trại giam vì nếu không
làm chức vụ kha khá trong chế độ cũ thì cũng đi lính cấp bậc
thiếu úy trở lên. Trong thời gian bị giam giữ ở Long Thành,
Thủ Đức, tôi quen anh Minh chủ nhà in ở quận 5, thƣờng
than thở, suy nghĩ, làm thế nào lấy số tiền 40 triệu trong
ngân hàng (số tiền này rất lớn vì công chức hạng A, có bằng
Đại học lảnh lƣơng khoảng 30, 40 ngàn đồng một tháng).
Rồi anh làm đơn gởi cho Ủy Ban Quân Quản thành phố, làm
kế hoạch nuôi heo để xin rút số tiền 40 triệu đó. Buồn rầu vì
mất tiền của, buồn rầu vì lo lắng con cái ở nhà không ai
chăm sóc. Từ chuyện lo lắng, buồn rầu đó, anh bị đau bao tử
mà chết trong trại cải tạo.
Lo buồn vì không tin vào Thiên Chúa, không trông
cậy, nƣơng nhờ, phó thác vào Thiên Chúa, thiếu cầu nguyện
để Thiên Chúa toàn năng ban cho mình ơn sáng suốt, ơn
khôn ngoan. Cần biết tạ ơn trong nghịch cảnh, nếu không
biết tạ ơn trong nghịch cảnh, trong những điều bất nhƣ ý, sẽ
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đƣa đến lo buồn. Từ lo buồn không ngủ đƣợc có thể sẽ dẫn
đến bịnh thần kinh, mất trí hay sinh ra đau bao tử, đau tim,
ung thƣ hay nhiều thứ bịnh khác mà chết.
Trong thơ thứ nhất của Thánh Phao lô gởi tín hữu
Thêxalônica có nói:
“Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện
không ngừng.
Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh
Anh em hãy làm nhƣ vậy đó là điều Thiên Chúa
muốn trong Đức Kitô Giêsu”.
(1TX5,16-18)
Ý nghĩa của Thánh lễ:
Cha Đinh Thanh Sơn có nói về ý nghĩa của thánh lễ
nhƣ sau:
*
*
*
*
*

Thờ phượng Chúa
Ngợi khen Chúa
Cảm tạ Chúa
Xin ơn cho người
Xin ơn cho mình.

Khi tham dự thánh lễ, chúng ta cùng Linh mục chủ tế
dâng lễ trên bàn thờ, là để Thờ phƣợng Chúa, Ngợi khen
Chúa, Cảm tạ Chúa, lập lại cuộc khổ nạn của Chúa, dâng lên
Chúa những khó khăn, lo âu, đau khổ, buồn phiền vì “Mọi
nỗi lo âu, anh chị hãy trút cả cho Người, vì Người lo đến anh
chị (1 Phêrô 5,7). Sau cùng, chúng ta xin ơn cho ngƣời và
xin ơn cho mình. Khi Cha chủ tế dâng lễ, chúng ta, cộng
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đoàn dân Chúa cùng hợp nhất với Cha chủ tế để dâng lễ. Có
hai ba ngƣời họp lại nhân danh Thầy thì Thầy ở giữa họ.
Sự sống, sự chết đều thuộc về quyền năng của Thiên
Chúa, thì những nhu cầu bình thƣờng khác trong đời sống
hàng ngày của chúng ta Thiên Chúa không quan tâm cho
chúng ta là con cái của Thiên Chúa hay sao?
Chỉ một mình tự giải quyết những đau khổ, buồn
phiền thì rất là khó. Nếu chúng ta biết chuyển bớt các buồn
phiền đau khổ này, san sẻ cho ngƣời khác, phó thác, dâng lên
cho Chúa những vui buồn, đau khổ thì cuộc đời chúng ta
hiện đang sống sẽ khác chứ. Làm sao chúng ta không có
niềm vui từng ngày, từng phút giây đƣợc. Có phải vậy
không?
Đau khổ nhƣ thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là một
phần rất nhỏ để chúng ta thông phần với Đức Kitô chịu khổ
nạn trên thánh giá lúc 33 tuổi. Nếu nghĩ đến sự đau khổ của
Chúa Giêsu thì đau khổ của mình chắc không thắm vào đâu.
Trong cuộc sống hàng ngày mọi hành động, lời nói,
cách sống đều có “Chúa hiện diện” trong tinh thần “Kính
Chúa, yêu ngƣời” thì chúng ta có đƣợc phần thƣởng bình an
hiện tại và hạnh phúc đời sống vĩnh cửu mai sau.
“Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Hãy dùng
tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền bạc,
họ sẽ đón rƣớc anh em vào nơi vĩnh cửu (Luca 16,9).
“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc
sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này
mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên
Chúa vừa làm tôi tiền của được” (Luca 16,10)
Hồng ân Thiên Chúa bao la.
Tôi đã đến tuổi về hƣu. Bà xã tôi đã đến tuổi “lục
thập nhi thuận nhĩ”. Chúng tôi sống với nhau đƣợc hơn 40
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năm. Ngồi nghĩ lại thời gian qua. Mƣời năm dạy học. Gần 8
năm tù. Sau khi ra tù, mặc dầu tốt nghiệp trƣờng sƣ phạm
nhƣng đâu còn đƣợc dạy học nữa. Đành phải đi làm nghề
bán vé số, chạy xích lô, giặt bao ny lon, đạp xe đạp chở từng
kết “bia lên cơn”, vài kết nƣớc ngọt, giao cho khách hàng để
kiếm tiền mà sống.
Ở tù gần 8 năm là một bất hạnh. Gần 8 năm trong
trại, chịu đựng cái đói triền miên, xa cách ngƣời thân yêu,
làm sao tạ ơn Thiên Chúa đƣợc.
“Chúa dạy hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh . . .”
Con tạ ơn Thiên Chúa vì con đã ở tù gần 8 năm, nếu
con ở tù dƣới ba năm, con đã không đƣợc xếp vào danh sách
tị nạn để đƣợc đi Mỹ.
Khi ở trong tù, với hoàn cảnh đói khát triền miên, ăn
không no, áo mặc không đủ ấm, sống lạnh lẽo, cô đơn ở núi
rừng miền Bắc, tƣơng lai mình, tƣơng lai của gia đình của
con cái mờ mịt, mà mình biết tạ ơn Chúa lúc đó thì đời sống
trong tù chắc bình an biết bao nhiêu.
Hiện nay, mỗi sáng thức dậy thấy mình còn đi đứng
đƣợc, còn hít thở không khí trong lành, còn ăn uống, còn đọc
báo chí, sách vở đƣợc. Chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ
ngồi trên máy “computer” là biết hết tất cả tin tức trên toàn
thế giới, còn gì hạnh phúc hơn.
Rất nhiều bạn bè cùng tuổi hay nhỏ tuổi hơn đang
trong tình trạng bịnh hoạn, tật nguyền, không làm ra tiền, cần
trợ cấp của chánh phủ Mỹ hay cũng có nhiều ngƣời bạn đã ra
đi mà mình vẫn còn sống, không phải nhờ trợ cấp xã hội, vẫn
còn làm việc đƣợc. Tạ ơn Thiên Chúa, ơn lành Chúa đã ban
cho con, cho gia đình con, cho các con dâu rễ cho các cháu.
Tất cả là hồng ân Thiên Chúa bao la.
Có ngƣời bạn nói rằng: “Anh muốn thấy Chúa
không? Đố anh thấy Chúa ở đâu”. Rồi anh nói tiếp: “Anh lấy
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thau nƣớc và úp mặt vào thau nƣớc đó, anh sẽ thấy Chúa
liền. Anh không thở đƣợc vì anh mất không khí. Chúa đã ban
cho anh không khí để anh thở mà anh đâu có để ý”.
Mùa đông, lạnh quá, ra đƣờng gặp tuyết rơi dày đặc.
Mùa hè, nhiệt độ nóng bức lên gần 100 độ F.
Tạ ơn Chúa khi gặp tuyết rơi, tạ ơn Chúa khi gặp
nóng bức. Vì mình có thay đổi đƣợc gì thời tiết đâu. Sao
không tạ ơn Chúa để mình vui mừng sống với hoàn cảnh
đang có.
Tất cả mọi sự dầu xấu, dầu tốt, nhƣ ý hay bất nhƣ ý
đều tạ ơn.
Nếu mình có đƣợc điều nhƣ ý rồi tạ ơn Chúa ai ai
cũng làm nhƣ vậy.
Gặp những điều bất nhƣ ý mà tạ ơn Chúa. Đó là mình
làm trong Đức Giêsu Kitô.
Vì sao vậy? Thiên Chúa không bao giờ để cho mình
chịu đựng quá sức đâu. Gặp hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, để
biết rằng, tự mình không thể giải quyết đƣợc, nhờ đó, mình
biết khiêm nhƣờng, biết cầu nguyện, lòng mình biết cậy
trông hƣớng về Thiên Chúa toàn năng.
Ví thử đƣờng đời bằng phẳng cả, giàu có, danh vọng
tột cùng, không có một thử thách, khó khăn nào; liệu mình
còn giữ đƣợc tính khiêm nhƣờng, không kiêu ngạo, để từ đó
mình sẽ xa rời Thiên Chúa chăng?
“Anh em đừng xao xuyến! Anh em tin vào Thiên
Chúa thì cũng hãy tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có
nhiều chỗ ở; nếu không, sao Thầy lại nói với anh em là Thầy
đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì
Thầy lại đến đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu anh em
cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.
Ông Tô-ma nói với Đức Giêsu: “Thƣa Thầy chúng
con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đƣợc
đƣờng? Đức Giêsu đáp: “Chính Thầy là con đƣờng, là sự
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thật, là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua
Thầy (Ga 14, 1-6).
Hạnh phúc, vui tƣơi biết bao nhiêu nếu chúng ta biết:
“Tạ ơn Trời, mỗi sớm mai thức dậy,
Cho con còn ngày nữa, để yêu thương.” (2)
Ngày 14 tháng 01 năm 2008
(1) Sách “Chúa Giêsu đang sống hôm nay”. Cha
Emilien Tardif.
Sách “Quyền năng của tâm hồn biết ca ngợi” Linh
Mục Nguyễn Đức Mầu chuyển ngữ từ “Puissance de la
Louange” của Merlin R. Carothers.
(2) Câu này sửa lại từ câu: Tạ ơn đời mỗi sáng mai
thức dậy. Cho ta còn ngày nữa để yêu thƣơng.
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Câu chuyện của ba ngƣời
(Tên họ của các nhân vật này là do tác giả đặt ra
chứ không phải là tên thật.)
Anh Nguyễn văn Tê.
Vừa mở máy điện thoại cầm tay, tôi nghe đầu dây bên kia
hỏi:
-“ Anh Phụng hả”
Tôi đáp:
-“ Dạ tôi đây”
-“ Ngày mai anh bỏ bảo hiểm của tôi đi nghe. Lấy
tiền lại, đƣợc bao nhiêu hay bấy nhiêu tôi không muốn mua
nữa. Anh làm ơn giúp giùm tôi „ken sồ” (cancel) cái bảo
hiểm này đi.”
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- “Xin lỗi anh là ai vậy?.”
“Tôi là Nguyễn văn Tê, tôi đã mua bảo hiểm của anh
lâu rồi đó”.
- “Anh Nguyễn văn Tê ở đƣờng Cook phải không?”
-“Đúng rồi.”
Tôi nhớ ngay anh Tê đã lảnh tiền già SSI. Con gái
anh đóng tiền bảo hiểm nhân thọ cho anh. Tôi liền nói:
- “À tôi nhớ anh rồi. Ủa mà sao anh lại “ken sồ”. Anh
mua lâu rồi, bảy tám năm rồi, có mệnh hệ gì hảng sẽ trả cho
chị, để lo liệu chi phí cuối cùng cho anh chứ.”
Anh trả lời nhanh và gọn: “Tôi sẽ bỏ quốc tịch Mỹ về
Việt Nam ở luôn.”
Tôi hỏi: “Anh có tiền già rồi phải không?”
- “Mỗi tháng tôi lảnh khoảng 600 đô la”.
- “Anh có Medicaid đi khám bịnh không mất tiền nữa
phải không?”
- “Đúng rồi”
- “Vậy anh bỏ hết Medicaid lẫn tiền già về Việt Nam
sống, uổng quá vậy”
- “Tôi đã bỏ mấy chục ngàn đô cất nhà ở bên đó, hơn
nữa ở Việt Nam tôi còn có hai đứa con và mấy đứa cháu.”
- “Nhƣng mà anh cũng có con cháu bên này nữa. Bên
này hay bên kia anh đều có con và có cháu.”
Hôm sau, tôi đến nhà anh đƣa cho anh giấy “cancel”
để con anh ký gởi lên hảng, để hảng trả tiền “cash value”,
phần “tiền dự trữ” của anh khi anh không muốn tiếp tục giữ
bảo hiểm nữa.Tôi giải thích cho anh biết mua bảo hiểm thì
khó, chứ bỏ bảo hiểm thì dễ. Hơn nữa anh đã mua lâu rồi có
chuyện gì hảng sẽ trả tiền ngay. Tôi nói với anh:
- “Anh bỏ bảo hiểm uổng quá, nếu sau này anh mua
lại với tuổi lớn hơn anh sẽ mua mắc hơn. Hơn nữa, nếu anh
mua lại thấy có bịnh nhiều chƣa chắc hảng sẽ bán cho anh.”
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- “Tôi sẽ bỏ quốc tịch Mỹ, về bên đó ở luôn mà”.
Anh nhấn mạnh:
- “Anh dứt khoát bỏ quốc tịch Mỹ về Việt Nam ở
luôn à?” Tôi thắc mắc:
Suy nghĩ một chút, tôi nói tiếp:
-“Anh nên giữ quốc tịch Mỹ nếu có khó khăn gì bên
đó, anh còn có thể trở qua Mỹ đƣợc. Ở bên này một tháng
cũng đƣợc mấy trăm đô la Mỹ, khám trị bịnh không mất tiền,
nhà cửa xe cộ đều có máy lạnh, ăn uống sạch sẽ. Anh về bên
đó đâu còn tiện nghi đầy đủ nhƣ ở đây.”
-“Không anh à, tôi nhất quyết rồi, tôi sẽ về Việt Nam
ở luôn, không qua Mỹ nữa, anh giúp giùm tôi “ken sồ” bảo
hiểm của tôi đi. Rồi anh mỉm cƣời nói tiếp:
- “Mình già rồi (anh năm nay 68 tuổi) cái chuyện đó
đâu còn nữa, ở riêng đƣợc rồi. Bả ở đây, tôi ở bển.
Tôi thấy anh Tê quyết định nhƣ thế, bỏ quốc tịch Mỹ,
về Việt Nam sinh sống làm cho tôi hết sức ngạc nhiên. Đây
cũng là lần đầu tiên tôi nghe đƣợc một ngƣời bạn đã có quốc
tịch Mỹ, mà quyết định bỏ quốc tịch Mỹ, về Việt nam ở luôn
nhƣ vậy. Đa số đều muốn đi đi, về về. Ở bên Việt Nam vài
tháng, ở Mỹ vài tháng, chứ ít có ai dám bỏ hẳn quốc tịch Mỹ,
về Việt Nam ở luôn. Nghe anh nói nhƣ vậy, tôi thấy anh Tê
này quyết định khá can đảm, khá lạ lùng. Khi về bên đó
không còn tiền trợ cấp của nhà nƣớc Mỹ, không còn 600 đô
la mỗi tháng nữa, anh lấy tiền đâu để sống ở Việt Nam, tiêu
xài hàng ngày nhƣ ăn uống, điện nƣớc, giao tế xã hội. Rủi ro
bị bịnh hoạn, tiền đâu đi bác sĩ mua thuốc uống, còn bao
nhiêu thứ chi phí khác nữa từ y tá tới y công. Tôi nghĩ chắc
là anh phải nhờ vả con cái hay anh đang kinh doanh gì ở bên
đó?
Mấy tháng sau, tình cờ gặp lại ngƣời bạn thân của
anh Tê là anh Đỗ tôi hỏi:
132

Tâm tình gởi lại
- “Sao anh Tê gan quá, dám bỏ quốc tịch Mỹ về Việt
Nam ở luôn vậy anh Đỗ”.
- “Trời ơi, ảnh có bồ nhí bên Việt Nam đó anh à”.
- “Vậy hả.”
* * *
Chuyện anh Hồ.
Cách đây mấy năm, một sáng chúa nhật, tôi đến nhà
anh ba ở gần khu chợ Hồng Kông 4, để bán bảo hiểm cho hai
vợ chồng ngƣời bạn của anh ba từ Việt Nam mới qua đƣợc
một năm. Mấy hôm trƣớc, anh ba đã gọi tôi, nhờ tôi đến nhà
bán bảo hiểm giùm cho hai ngƣời này.
Anh Hồ khoảng 70 tuổi còn bà vợ thì quá trẻ khoảng
45 tuổi mà thôi. Họ đang “se” phòng ở cùng nhà với anh chị
ba, vì anh Hồ chỉ mới xin lảnh đƣợc tiền già khoảng 600 đô
la, vừa đủ để chi dùng trong gia đình mà thôi. Tôi hơi ngạc
nhiên vì hai vợ chồng này qua đây sao không thấy có con cái
gì cả. Ngƣời vợ thì quá trẻ và còn anh quá lớn tuổi.
Đang ngồi trong văn phòng, tôi nghe điện thoại reo,
mở điện thoại lên, tôi nói:
- “Allô, Tôi là Phụng, bảo hiểm đây”
-“Tôi là Bội, vợ anh Hồ, muốn “cancel” cái bảo
hiểm”. Chị Bội nói:
Tôi thấy tiếc và nói liền: “Sao lại bỏ uổng quá vậy
mua đã hai năm rồi mà. Nếu có mệnh hệ nào thì làm sao, lấy
tiền đâu mà lo chôn cất?”
- “Không đóng nổi nữa anh ơi. Ngày mai, anh làm ơn
ghé nhà tôi để làm giấy “cancel” đƣợc không?”
- “Dạ, ngày mai tôi đến lúc 6 giờ chiều nghe. Địa chỉ
cũ hay địa chỉ mới.”
- “ Tôi có địa chỉ mới rồi anh. Địa chỉ là …”
- “Đƣợc rồi, tôi sẽ đến đúng 6 giờ nghe.”
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Khi tôi đến để làm giấy tờ thì không thấy anh Hồ
nữa, mà có ông chồng mới, trẻ hơn.
Ngƣời chồng mới này nói:
- “Tôi đƣa ổng vô “Nursing home” rồi.”
-“Ổng bịnh gì mà anh đƣa ổng vô “nursing home”
-“Ổng già quá rồi không có thân nhân ở xứ Mỹ này,
nên đƣa vào “nursing home” để có ngƣời chăm sóc.”
Vài tháng sau tôi có gặp lại anh chị ba. Anh ba kể: “
Khi anh Hồ vào trong đó rồi, anh Hồ đâu còn đồng bạc nào
nữa đâu. Tiền chánh phủ cho mấy trăm bạc phải gởi hết vào
nursing home, họ mới cho ở trong đó chứ. Bây giờ muốn hút
một điếu thuốc cũng không có tiền mua.”
Anh ba nói tiếp:“Anh Hồ buồn quá không có đồng
nào để mua thuốc hút hay mua vài cái bánh kẹo để ăn, mà ở
trong đó cũng không có ai thăm viếng hết, thui thủi một
mình, tủi thân lắm. Ở trong nursing home chừng một năm,
anh Hồ chịu không nổi đã xin hồi hƣơng về Việt nam. Trƣớc
năm 1975 anh Hồ là Đại Úy rất bay bƣớm, nhiều bồ bịch.
Lúc ra đi theo diện HO, anh Hồ đã không cho vợ chính thức
và các con của anh đi theo, anh chỉ làm đơn đi Mỹ với bà vợ
sau này mà thôi, cho nên khi anh hồi hƣơng trở về thì vợ lớn
và các con anh không ai nhận về nhà của họ cả. Bà Bội có
ngƣời con nuôi hiện vẫn ở Sài gòn. Anh Hồ phải về tạm trú ở
nhà con nuôi này. Đứa con trai này thƣơng tình cho ông Hồ
tá túc trong một phòng nhỏ, ở phía sau nhà. Anh Hồ sống
thui thủi một mình tự lo cái ăn, cái mặc.
Anh ở nhà đứa con nuôi của bà vợ sau một thời gian
ngắn, anh bị bịnh.
Anh ba nói tiếp: “Anh bịnh mà đâu có ai săn sóc cơm
nƣớc cho anh đâu. Hồi nhỏ anh bay bƣớm quá, nhiều ngƣời
yêu quá, khi già rồi lúc cần một ngƣời săn sóc cũng chẳng
thấy ai đâu cả.”
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Đám tang anh chỉ lặng lẽ vài ngƣời bạn đƣa tiển mà
thôi.
*

*

*

Chuyện anh Trình.
Do một ngƣời bạn giới thiệu, tôi đến tiệm grocery
của anh Trình ở South 45 đƣa cho anh chƣơng trình bảo
hiểm nhân thọ. Tiệm grocery này là loại tiệm có cây xăng
nữa. Anh Trình làm nghề vẽ họa đồ xây cất nhà cho các kiến
trúc sƣ. Anh đang chuẩn bị mua một tiệm giặt trị giá trên một
triệu đô la nên cần mua bảo hiểm để vay tiền của ngân hàng.
Anh chị Trình có một đứa con trai lập gia đình đƣợc
sáu năm, có một cháu nội hai tuổi. Anh đự định giao tiệm
grocery này cho hai vợ chồng đứa con trai. Anh chị sẽ coi
sóc tiệm giặt mới. Hai vợ chồng làm việc cật lực từ 10 giờ
tới 12 giờ mỗi ngày để chuẩn bị khi về hƣu có một số vốn
mà sinh sống. Anh dự trù chừng mƣời năm nữa sẽ về hƣu.
Mỗi năm, nhân ngày Tết, hội ái hữu có tổ chức gặp
mặt, hai vợ chồng anh chị Trình thƣờng tham dự và đóng
góp xôm tụ hơn các anh chị em khác vì anh làm ăn khá giả
hơn mà tánh anh chị cũng rộng rãi nữa.
Bẳng đi một thời gian khá lâu, một hôm tôi gặp chị
Cảm là vợ anh Trình đang ở nhà ngƣời bạn của tôi.
Tôi hỏi thăm:
- “Lúc này anh chị có khoẻ không? Anh Trình đâu
rồi?
- “Ảnh đi theo con nhỏ ở Việt nam rồi”
- “Ủa mà cô nào vậy?”
- “Cách đây năm tháng ổng có về Viêt Nam chơi một
tháng. Anh Trình ghé thăm bạn bè của ảnh.”
- “Thăm bạn bè rồi sao lại có “con nhỏ” nào đó ở
Việt Nam?”
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- “Thì anh cũng biết mà. Nghe ảnh về, họ tổ chức ăn
tiệc, đãi đằng vì anh em lâu ngày không gặp. Trong một bửa
tiệc với các bạn dạy cùng trƣờng và cựu học sinh trƣờng cũ
của anh ấy”.
- “Gặp bạn cũ, học trò xƣa cũng là bình thuòng thôi
có gì đâu?”
-“ Anh ấy đi về Việt Nam chỉ có một mình cho nên mới
có chuyện đó.”
-“ Ngày xƣa cách đây ba mƣơi năm là học trò. Ngày hôm
nay, gặp lại thầy, có dịp bộc bạch hết, tâm sự với thầy là đã
yêu thầy từ hồi còn đi học hơn ba mƣơi năm về trƣớc”.
- “Nhƣ vậy thầy cảm động quá phải không?”
-“Anh Trình ở bên đó một tháng thƣờng xuyên đi
chơi với cô học trò cũ. Sau khi anh ấy trở về Mỹ, tôi thấy
anh Trình hay buồn ủ rũ, ít nói. Linh tính tôi biết có chuyện
gì không bình thƣờng đây.”
Vài tháng sau anh thú thật, anh đã gặp lại học trò cũ.
Và lần này anh mới thực sự biết yêu. Ảnh nói đây mới là tình
yêu đầu đời, tình yêu mãnh liệt, tha thiết đã nhen nhúm từ
lâu và nay chiếm trọn vẹn trong trái tim của anh ấy.
-“Chị xử trí ra sao?”
-“Anh có biết không; từ ngày biết chuyện anh Trình có
ngƣời yêu ở Việt Nam đứa con trai tôi buồn rầu quá, nó lại
cứ uống rƣợu lu bù ngày nào cũng say xỉn.”
Chị buồn buồn tiếp lời:
-“Tôi nói thiệt với anh tôi cũng muốn đi tu cho rồi. Làm
ăn mấy chục năm qua, chịu cực, chịu khổ, thức khuya, dậy
sớm mong khá giả để sau này về già, hai vợ chồng sống hủ
hỉ bên nhau. Bây giờ lớn tuổi ảnh lại sanh chứng. Anh Trình
nói với tôi “Tôi chỉ cần má mầy đƣa ba trăm ngàn đô, còn
bao nhiêu tài sản trên một triệu đô giao cho má mầy hết.”
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“Tôi đã đồng ý ra toà ly dị với ảnh để ảnh tự do. Ảnh
đang làm giấy tờ bảo lảnh cho cô học trò cũ qua bên này sinh
sống đó anh.”
Ngày 23 – 11- 2007
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“Ngày thứ tƣ”của

Cursillistas

Cảm nghiệm riêng về “ngày thứ tƣ” xin đƣợc nói lên
nhƣ một đóng góp, chia sẻ, tâm tình với các anh chị
Cursillistas.
Tôi không phải là đạo gốc. Tôi sinh ra và lớn lên ở
làng Đông Thạnh, Quận Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đa số
ngƣời dân Cần Giuộc theo đạo Cao Đài và đạo Phật. Đạo
Công giáo rất ít chỉ có ở Quận lỵ Cần Giuộc mà thôi. Tôi ở
cách quận lỵ sáu bảy cây số nên hồi nhỏ không biết đến đạo
Công giáo là gì cả. Trong thời gian kháng Pháp, làng tôi
thuộc vùng xôi đậu, ban ngày quốc gia kiểm soát, ban đêm
Việt Minh về tuyên truyền. Do ảnh hƣởng tuyên truyền của
Việt Minh (đa số là đảng viên Cộng sản vô thần) chống lại
các tôn giáo (hữu thần) nhất là chỉ trích đạo Công giáo đem
Tây (Pháp) vào cai trị nƣớc ta. Hồi nhỏ tôi không có cảm
tình với đạo Công giáo.
Mãi về sau này em dâu tôi là ngƣời Công giáo hay đi
lễ ở nhà thờ, tôi thấy cũng lạ, cái gì mà phải mất công đi lễ
hoài nhƣ vậy, nhất là Chúa nhật nào cũng đi lễ. Khi đi “cải
tạo tức là đi tù khổ sai” ở miền Bắc Việt nam, tôi gặp nhiều
Linh mục bị cầm tù và tiếp xúc nhiều bạn tù ngƣời Công
giáo, rảnh rỗi nói chuyện về Kinh thánh, tôi mới bắt đầu để
ý, suy nghĩ về đạo Công giáo.
Khi ra tù làm đủ các nghề để sinh sống, dạy kèm trẻ
em, mua bao nylon giặt, phơi khô, rồi đem bán các tiệm làm
bịch nylon, bán vé số, chạy xích lô, mua bán sách cũ, bán bia
nƣớc ngọt. Trong thời gian sau khi đi tù về, tôi chỉ biết lo
kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình. Tôi chỉ chú tâm
về cái ăn, cái mặc cho sự tồn tại thân xác ở đời này mà thôi.
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Còn đời sống tâm linh của đời này lẫn đời sau tôi đều không
có quan tâm tới.
Khi chuẩn bị đi Mỹ theo diện HO, tôi bắt đầu lo âu vì
phải ký giao nhà cho nhà nƣớc. Trong khi nhà này do ba tôi
xây cất, tôi là con trai lớn chỉ đứng tên giùm cho ba tôi mà
thôi. Làm sao ký giao nhà đƣợc khi tôi không phải là chủ
thực sự căn nhà này. Tôi đi lên Fatima ở Bình Triệu để cầu
nguyện Đức Mẹ giúp cho tôi trong việc chuyển giao nhà cho
em tôi (vì tôi nghe Đức Mẹ ở Bà Triệu linh thiêng lắm).
Quả nhiên, điều van xin, khẩn cầu tha thiết của tôi là
ngƣời ngoại đạo, Đức Mẹ đã nhậm lời. Đức Mẹ đã cầu bầu
cùng Thiên Chúa toàn năng, khiến cho em dâu tôi là y tá,
làm trong bịnh viện Nguyễn Trãi, quen đƣợc bịnh nhân đang
nằm điều trị ở bịnh viện này lại là Thành Ủy Viên. Thím
năm trình bày hoàn cảnh của tôi, chỉ đứng tên nền nhà mà
khi đi Mỹ phải ký giao nhà cho nhà nƣớc. Ông này thấy vậy,
hứa giúp cho tôi đƣợc sang tên nhà cho em tôi.
Tôi vào đạo (năm 1991), hai ngƣời con gái tôi vào
đạo năm sau. Hiện tại bà xã tôi và hai con trai chƣa biết đến
Chúa Kitô và Đức Mẹ.
“Ngày thứ tƣ” của Cursillistas đối với tôi vô cùng cần
thiết, vô cùng quan trọng vì tôi phải sống “ngày thứ tƣ” nhƣ
thế nào đây? sống đạo nhƣ thế nào đây? để làm gƣơng cho
trƣớc nhất là những ngƣời trong gia đình, vợ và con. Mình
phải hạnh phúc, bình an, vui vẻ nhờ có Chúa, thì mới có thể
đem niềm vui, hạnh phúc, bình an ấy cho gia đình đƣợc chứ?
Làm sao sống “ngày thứ tƣ” ƣu tiên trong gia đình, cho vợ và
các con đây?
Tới nay, hơn 16 năm tôi đƣợc rửa tội, gia nhập hội
Thánh Chúa, nhƣng tôi hoàn toàn thất bại trong việc đánh
động những ngƣời trong gia đình. Cho nên mỗi lần vào nhà
thờ tôi có thói quen là đến bàn thờ Đức Mẹ để cầu nguyện.
Tôi đọc kinh Lạy Cha, ba kinh Kính Mừng, một Kinh Sáng
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Danh để cầu xin cho vợ và tất cả con cái đều yêu mến Chúa
và Đức Mẹ. Tôi chỉ cầu nguyện nhƣ vậy thôi. Cho nên tôi
cảm nghiệm đƣợc một điều “sức con người của mình thì yếu
đuối, mọi sự khó khăn quá sức con người của mình thì chỉ
còn biết cầu nguyện và phó thác vào Chúa và Đức Mẹ mà
thôi”.
“Ngày thứ tƣ” của mình trong gia đình rất là quan
trọng. Sống chứng nhân để rao giảng Tin mừng làm dậy men
trong môi trƣờng sống đó là bổn phận của Cursillistas.
Đầu tiên phải sống chứng nhân trong gia đình đó là ƣu tiên
số một. Sau đó mới sống chứng nhân ở chỗ làm việc và sống
chứng nhân trong môi trƣờng chung quanh.
Trƣớc đây bà xã tôi rất ghét đạo Công giáo. Sau 16
năm tôi đi theo Chúa, bà xã tôi đã thay đổi rất nhiều. Thỉnh
thoảng đi nhà thờ với tôi nhất là những ngày lễ lớn nhƣ lễ
Phục sinh và Giáng Sinh.
Từ ngày vào đạo, tin tƣởng vào Chúa yêu thƣơng
mình, đời sống tôi đã thay đổi rất nhiều. Biết nhƣờng nhịn
hơn, ít giận hờn hơn và sống vui hơn ngày xƣa. Làm việc gì
ngay cả công việc hàng ngày tôi đều trông cậy vào Chúa.
Gặp những việc gì quá khó khăn tôi đọc Kinh Lạy Cha hay
Kinh Kính mừng để xin Chúa và Đức Mẹ giúp sức, vƣợt qua
những khó khăn đó. Cho nên tánh nóng giận đã giảm đi đƣợc
gần 90 phần trăm.
Những Cursillitas có Chúa, có lời Chúa hƣớng dẫn
trong cuộc sống thì dễ dàng sống vui, sống hạnh phúc hơn
những ngƣời sống không có lời Chúa. Khi đã có niềm vui, có
đời sống hạnh phúc thì những Cursillistas sẽ đem niềm vui
đến trƣớc tiên, với các thành viên trong gia đình mình, sau
đó mới đem niềm vui này trao ra ngoài cho những ngƣời
sống chung quanh mình.
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Tôi xin kể lại câu chuyện này mới vừa đọc trên báo
điện tử.
Niềm vui khi có Chúa.
Có một ngƣời tên là Chân. Hàng ngày cứ đúng 12 gìờ
trƣa là ông vào nhà thờ. Mà ông chỉ vào nhà thờ chừng vài
phút rồi ông đi ra. Ông vào nhà thờ đều đặn nhƣ thế trong
mấy tháng trời. Ông từ giữ nhà thờ thấy hơi nghi ngờ, không
hiểu ông này làm gì ở trong nhà thờ, mà ngày nào cứ đúng
12 giờ trƣa là vào nhà thờ, mà vô chỉ có vài phút rồi lại trở
ra.
Một hôm, ông từ giữ nhà thờ chận ông Chân lại và hỏi:
- “Tôi thành thật hỏi ông, mỗi trƣa ông vô nhà thờ
làm gì mà vô có vài phút rồi trở ra. Nếu đọc kinh, cũng phải
cần nhiều thời gian hơn mới đƣợc chứ.
Ông Chân trả lời:
- “Thành thực mà nói, tôi già rồi, kinh kệ đâu có
thuộc nhiều, cho nên, mỗi buổi trƣa, đi vào nhà thờ, tôi chỉ
có nói: “Dạ thƣa Chúa, con là Chân đây”, ngồi một chút rồi
tôi ra về.
Sau này, khi đã già, ông bị bịnh phải đi nằm nhà
thƣơng. Ông xin nhà thƣơng để bên cạnh giƣờng ông hai cái
ghế. Ông sống rất vui vẻ. Kể từ ngày ông vô nhà thƣơng, tất
cả những bịnh nhân nằm chung phòng với ông đều vui. Ông
sống vui và làm cho các bịnh nhân khác cũng vui lây. Một
hôm, cô y tá thấy lạ mới hỏi ông:
“Tôi thấy ai vô nhà thƣơng cũng buồn hết, sao mà
ông lúc nào cũng vui vậy?
Ông Chân trả lời:
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“Cô có thấy tôi có hai cái ghế để gần bên giƣờng của
tôi không. Một cái ghế dành cho bác sĩ, y tá. Còn một cái ghế
dành cho Chúa Kitô. Hồi còn mạnh khỏe, mỗi buổi trƣa tôi
đều có vô nhà thờ thăm Chúa, giờ đây, tôi bị bịnh, mỗi buổi
trƣa, Chúa đều đến thăm tôi ngồi ở ghế này.Tôi làm sao mà
không thể vui đƣợc”.
Niềm vui có Chúa, hạnh phúc có Chúa sẽ chan hoà
đến mọi ngƣời chung quanh nhất là đối với ngƣời
Cursillistas.
Ngày 10 tháng 11-2007
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Gởi ngƣời bạn trẻ bất ngờ vừa nằm xuống.
(Tên họ trong bài này do ngƣời viết đặt ra, không phải
tên thực, nếu có sự trùng tên, ngoài ý muốn của ngƣời viết).
Anh em không biết rằng anh em là Đền Thờ của
Thiên Chúa (1Cr3,16)
Thứ bảy vừa qua, sau thánh lễ, khi đi ra, đến cuối nhà
thờ thì Mộng Hân, con của anh Tƣờng ngƣời bạn HO, cũng
vừa đi ra và nói: “Chú Phụng cho con gặp một chút.”
- “Cháu cần gì?” Tôi hỏi:
- “Anh Th. chồng cháu vừa mất.” Quá bất ngờ, hết
sức ngạc nhiên, tôi nghi ngờ đã nghe lầm, tôi hỏi lại cho rõ:
- “Anh Th. mất à? Sao Th. lại mất?.”
- “Anh ấy tự tử.” Mộng Hân trả lời. Nhìn ba đứa con
còn nhỏ từ 4 tuổi đến 12 tuổi, tôi thấy quá xúc động, buồn
thƣơng cho các cháu nay không còn ba nữa.
Tôi hỏi tiếp: “Ngày mất là ngày nào?”
- “Dạ ngày …. tháng …tuần vừa qua.”
- “Sáng ngày mai, tôi vào văn phòng sẽ báo cho
hảng biết Th. đã mất. Khi nào có giấy khai tử báo cho chú
hay để làm “claim” gởi lên hảng.” (Vì Th. có mua bảo hiểm
mà tôi đã bán cách nay khoảng 8 năm).
Tôi thật bất ngờ vì Th. năm nay khoảng bốn mƣơi
tuổi. Đó là tuổi đã chính chắn, biết làm ăn, tuổi bắt đầu làm
nên sự nghiệp. Hai vợ chồng đang là chủ tiệm “nails” có
khoảng mƣời ngƣời thợ. Tiệm “nails” cách Houston khoảng
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ba giờ lái xe.Th. mua đƣợc cái nhà khoảng chừng 200.000 đô
la, đã trả gần hết nợ nhà. Tôi hỏi Mộng Hân:“ Th. chồng
cháu có nợ nần tiền bạc với ai không?”
Mộng Hân nói: “Th. đâu có thiếu tiền hay nợ nần với
ai đâu?”
Th. lập gia đình với Mộng Hân, sinh đƣợc ba đứa
con, hai gái, một trai. Ông bà ngoại rất thƣơng, thƣờng dẫn
đi nhà thờ, học võ, học giáo lý và việt ngữ.
Hai vợ chồng đang làm ăn đƣợc, không hiểu vì lý do
gì Th. tự tử nên tôi cũng muốn tìm hiểu thêm, tôi hỏi: “
Cháu có biết lý do nào Th. tự tử không?”
Mộng Hân kể: “Mƣời giờ sáng tiệm Nails mới mở
cửa. Thứ sáu rồi ảnh ra tiệm trƣớc để mở cửa. Cháu ra tiệm
sau. Khi ra tới tiệm, ảnh bỏ tiệm, lấy xe đi, lúc đó chƣa có
khách. Khoảng chừng mƣời giờ rƣởi sáng, khách vô đông
quá, cháu gọi về nhà kiếm ảnh ra phụ, không có trả lời.Gọi
“phone” tay cũng không bắt. Cháu chạy về nhà tìm ảnh thì
ảnh đi đâu mất. Cháu gọi về nhà ba cháu ở Houston và hỏi:
“Ba có thấy ảnh về không?” Anh Tƣờng, ba của Mộng Hân
nói: “Hồi nảy nó có gọi hỏi số “Social” của mấy đứa nhỏ.
Tao không có cho, nói rằng hè này tụi nó sẽ lên, cần gì mà
lấy số “Social”. Nó nói: “Thôi ba cứ cho đi, con giữ đó để
khi cần con khỏi gọi ba nữa.” Khi đó, ảnh lên Houston đến
văn phòng luật sƣ để làm di chúc cho cháu và các con để lại
nhà cửa, tiệm tùng cho cháu vì tất cả tài sản ảnh đều đứng
tên”.
Từ Houston ảnh trở về. Thay vì về nhà, ảnh đã đi đến
khu bờ hồ vắng vẻ, tìm chỗ có cây cối um tùm che khuất,
vắng bóng ngƣời qua lại, đậu xe và uống hết mấy chai thuốc
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dùng sơn móng tay, móng chƣn cho khách. Chất làm “nails”
này rất độc, uống vào không thể nào cứu đƣợc. Sáng hôm
sau, cảnh sát tìm đƣợc ảnh thì ảnh đã chết rồi.
Ảnh
thƣờng hút thuốc, chƣa bỏ hút thuốc đƣợc, con hay cự ảnh về
chuyện hút thuốc này, không lẽ vì chuyện hút thuốc này mà
ảnh tự tử.
* * *
Tại sao Th. lại ra đi khi còn quá trẻ, tuơng lai còn
dài.? Rất nhiều ngƣời ở Việt nam cho rằng qua Mỹ là qua
Thiên đàng rồi. Tại sao em lại bỏ Thiên đàng mà đi?.
Biết bao ngƣời đã bỏ hàng chục ngàn đô la để tìm
cách qua Mỹ sống bằng con đƣờng kết hôn giả với ngƣời có
quốc tịch Mỹ. Hàng triệu ngƣời tìm đƣờng vƣợt biên, một ăn
một thua. Nhiều ngƣời đã mất tích trên đƣờng vƣợt biên
trong rừng sâu, trên biển cả.
Tôi có đọc một bài báo viết rằng: “nếu bạn có tiền
trong ngân hàng, trong bóp ví, trong một nơi nào đó, bạn là
một trong 8% số ngƣời giàu có trên thế giới”
Em thuộc diện 8% ngƣời giàu có trên thế giới vì em
là chủ tiệm “nails” có gần mƣời ngƣời thợ, em đã mua nhà
khang trang gần hai trăm ngàn đô la, mỗi năm “income” của
gia đình em không phải là nhỏ. Em đã có xe hơi, có nhà cửa
đàng hoàng, ngoài ra em còn có ba đứa con kháu khỉnh từ 4
tuổi tới 12 tuổi nữa.
Nhƣ vậy em là ngƣời quá hạnh phúc từ tiền bạc,
không thiếu thốn nợ nần ai, có nghề nghiệp vững chắc,
không sợ bị “lay off”, trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn suy
trầm hiện nay, có thể bị mất việc bất cứ lúc nào. Em có một
gia đình, có vợ cũng cùng nghề nghiệp với em. Em có con
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cái để thƣơng yêu, khi buồn có các con để nựng nịu, đùa
giởn. Nhìn bên ngoài ai cũng thấy gia đình em hạnh phúc.
Vậy tại sao em tự kết liễu đời mình?.
Em đang hạnh phúc mà em không thấy, có phải vậy
không?
Em có biết rằng cũng là ngƣời Việt nam nhƣng hiện
tại bao nhiêu ngƣời đã phải nhắm mắt lấy chồng Đài Loan,
Đại Hàn để thoát cảnh nghèo đói, thiếu ăn, rồi sa vào hoàn
cảnh tối tăm, đau khổ, bị bạc đãi, bị hành hạ.
Nhiều trẻ con bị bán sang Campuchia làm điếm, bị
hành hạ, ngƣợc đãi về tinh thần và thể xác, chịu đau đớn khổ
sở cũng vì đói nghèo.
Nhiều ngƣời vay mƣợn tiền bạc, đóng cho các trung
tâm môi giới năm sáu ngàn đô la để tìm việc làm ở nƣớc
ngoài. Nhƣng khi đến nơi họ không đƣợc hƣởng điều kiện
làm việc nhƣ trong hợp đồng, bắt làm nhiều giờ hơn từ 8 giờ
sáng tới 10 giờ đêm. Hay đi làm thuê, ở đợ (Oshin) ở Á Rập,
ngƣời chủ bỏ đói bắt làm việc quần quật suốt ngày.
Có lần nào em về Việt nam thấy trẻ con, ngƣời già
cầm sấp vé số đi lang thang hết nhà này đến nhà kia, lội bộ
từ đƣờng hẻm này đến con hẻm khác trong mùa hè nóng bức,
dƣới trời nắng chang chang hay bƣớc khập khểnh qua những
con đuờng hẻm lầy lội, bán từng vé số kiếm tiền lời để sống
qua ngày.
Em có nhìn thấy những ngƣời già cả, trẻ con ăn mặc
rách rƣới đi ăn xin để sống qua ngày nhờ vào lòng thƣơng
xót, bố thí của bà con, bá tánh. Tháng trƣớc tôi có đi hành
hƣơng Đức Mẹ Tà Pao ở Tánh Linh thuộc Bình Tuy, tôi đã
gặp nhiều ngƣời già cả, trẻ con tật nguyền, mù mắt, què quặt
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chân tay, ăn mặc rách rƣới ngửa nón xin tiền khách thập
phƣơng.
Họ bị đui mù, bị bịnh cùi, họ bị tàn tật, thiếu chân,
thiếu tay, khổ sở, đói khát, bửa đói, bửa no, họ quá nghèo
nàn, quá cơ cực sao họ vẫn tha thiết sống?.
Sau ngày 30 tháng 04 năm 1975, hàng trăm ngàn
quân nhân, công chức của chế độ Sài gòn đã bị giam cầm ở
vùng rừng thiêng, nƣớc độc, đói khát triền miên, có ngƣời
chịu cảnh tù đày tới 17 năm, gia đình tan nát, có ngƣời mất
vợ, mất con vì vợ họ bỏ đi lấy chồng khác. Đau khổ tột cùng
nhƣng họ vẫn sống.
Còn em, em có thiếu gì đâu mà lại tự quyên sinh.?
Chắc em đã quên câu nói sau đây của Thánh Phao Lô
gởi tín hữu Côrintô: “Anh em không biết rằng anh em là Đền
Thờ của Thiên Chúa và Thần Khí Thiên Chúa ngự trong anh
em sao? (1Cr3 câu 16) .... Chính chúng ta là Đền Thờ của
Thiên Chúa hằng sống … (2Cr6, 16)
Ngày 4 tháng 6 năm 2009

147

Tâm tình gởi lại

Cảm nghiệm sau khóa căn bản 409 của
Chƣơng Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình
Khóa căn bản mang số 409 của Chƣơng Trình Thăng
Tiến Hôn Nhân Gia Đình đƣợc tổ chức trọn bốn mƣơi tám
giờ từ tối thứ sáu 13 tháng 02 đến chiều chúa nhật 15 tháng
tháng 02 năm 2009 tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế số 3417
đƣờng W. Little York. Năm nay ghi tên đƣợc trên ba mƣơi
cặp nhƣng số ngƣời tham dự có 24 cặp, ba ngƣời đi lẽ và 5
thầy của nhà thờ Dòng Chúa Cứu thế.
Từ tối thứ sáu, ngày 6 tháng 2 đến thứ ba, ngày 10 tháng
02, mỗi tối, nhiều anh em trẻ bỏ thì giờ đến nhà thờ Dòng
Chúa Cứu thế, để tham gia học hỏi trong “Trƣờng Nội
Dung” do Cha Chu Quang Minh, Tiến sĩ tâm lý sáng lập
Chƣơng Trình và anh Hoàng Duy Tân, Trƣởng ban diễn giải
trƣờng Nội Dung hƣớng dẫn.
Khóa này đƣợc cha Vũ Thành, Chủ tịch Cộng Đồng
Công Giáo Việt nam đến chúc phúc cho khóa và buổi chiều
chúa nhật có Đức Cha Mai Thanh Lƣơng đến tham dự lễ thệ
hôn một đời để chúc phúc cho các gia đình.
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Cha Vũ Thành, Chủ tịch Hội đồng Linh mục đã đồng ý
cho Chƣơng Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình đƣợc
sinh hoạt trong Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam nhƣ là
đoàn thể công giáo tiến hành. Nhƣ vậy, ở Houston hiện nay,
Chƣơng Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình đã là thành
viên của đoàn Công Giáo Tiến hành trong giáo xứ La Vang
và Các Thánh tử đạo Việt Nam.
Tuần trƣớc đến dự sinh nhật của cháu ngoại tôi, tình cờ
gặp chị Vũ Linh thuộc Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo, có tham
dự khóa 409 này, tôi hỏi: “Chị thấy thế nào sau khi tham dự
khóa.”
Chị trả lời: “Rất có ích vì khi chia sẻ mình mới thấy
hoàn cảnh gia đình mình cũng chƣa đến nổi nào vì còn có gia
đình khác khổ hơn gia đình mình nhiều”.
Chia sẻ nhƣ vậy giúp mình bộc lộ tâm tình “xã cõi lòng”
để mình giải tỏa “ẩn ức” và mình cũng:
Khiêm nhường biết lỗi
Khiêm nhường nhận lỗi
Khiêm nhường xin lỗi
Khiêm nhường sửa lỗi
Khiêm nhường tha lỗi
Tôi đã tham dự khóa từ năm 2000, mỗi năm tôi đều đến
làm “trợ nguyền” giúp khóa.
Sau mỗi lần giúp khóa, tôi học hỏi thêm đƣợc nhiều và
đem áp dụng vào trong các sinh hoạt của gia đình tôi, tôi
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đƣợc nhiều ơn ích hơn, gia đình đƣợc vui vẻ hơn, bình an
hơn.
Sau khi tham dự khóa, thành thực mà nói, từ đó tôi mới
biết mua bình hoa tặng bà xã tôi ngày “valentine”, chứ trƣớc
đây tôi có bao giờ nghĩ đến tặng hoa đâu? Bây giờ đi đâu,
chừng nào về, đều báo cho bà xã biết, chứ lúc trƣớc tôi muốn
đi đâu, làm gì, chừng nào về tôi chẳng có bao giờ nói cho bà
xã tôi biết. Cho nên bà xã tôi rất bực tức tôi, trong nhà cứ
gây gỗ, cải cọ nhau hoài.
Mấy năm sau này bầu khí trong gia đình vui hơn, ít cải
cọ nhau hơn.
Hồi năm 2000, chị bảy tôi đến mời tôi đi dự khóa, tôi rất
bực mình vì bị mất thì giờ cả hai ngày ròng rã. Nhƣng anh
chị bảy rất kiên nhẫn, đem xe đến đón vợ chồng tôi và vợ
chồng em tôi tham dự khóa, vừa đi vừa đọc kinh cầu nguyện,
đến nhà tôi rồi, vừa nói, vừa năn nỉ thiếu điều muốn “van
xin”, muốn “lạy” tôi để vợ chồng tôi đi khóa ở nhà thờ Dòng
Chúa Cứu Thế đƣờng Little York. Khóa tôi tham dự là khóa
162, lần đầu tiên đƣợc tổ chức tại nhà Dòng.
Vì vậy tôi rất cám ơn anh chị bảy đã tha thiết mời vợ
chồng tôi dự khóa. Nhiều anh chị đã cầu nguyện, đã bỏ thì
giờ, bỏ công ăn việc làm, nhiều anh chị đã đóng góp tiền bạc
để giúp khóa tức là giúp cho các gia đình biết cách sống “yêu
thương gần gũi bằng việc làm.”. Trong tâm hồn các anh chị
thông thƣờng đều yêu thƣơng nhau, nhƣng vì tự ái nên hành
động thì ngƣợc lại hoặc chƣa biểu lộ đƣợc cử chỉ, hành động
yêu thƣơng.
Tôi có nhớ một nhà văn nào đó đã nói: “Nếu anh thành
công trong sự nghiệp nhƣ giàu có, danh vọng, có chức vụ
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cao…, nhƣng anh thất bại trong gia đình nhƣ ly dị, con cái
hƣ hỏng … thì sự thành công của anh cũng chỉ là sự thành
công một nửa mà thôi.”
Nếu gia đình nào còn đang trong hoàn cảnh khó khăn,
hiện tại chƣa thể nào giải quyết đƣợc, thì trong khóa, Cha
sáng lập có yêu cầu anh chị làm “phao cấp cứu” dâng lên
Đức Mẹ những khó khăn đó, để cầu xin Đức Mẹ cầu bầu
cùng Chúa toàn năng ban cho chúng ta sự sáng suốt, khôn
ngoan để làm theo lời Chúa dạy, cũng nhƣ ban cho chúng ta
sự can đảm chịu đựng hoàn cảnh khó khăn không thay đổi
đƣợc đó.
Là một Kitô hữu, tin tƣởng vào Chúa Kitô, tin tƣởng
vào Đức Mẹ nhân từ, dầu gặp hoàn cảnh khó khăn thế nào đi
nữa Chúa cũng sẽ không bỏ chúng ta vì “Ở đâu có hai ba
người họp lại nhân danh Thầy thì Thầy sẽ ở giữa họ”. (Mt
18,20).
Ngày 4 tháng 03 năm 2009
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Vợ chồng ngƣời viết tham dự khoá 162 năm 2000
tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế
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Đức Tin Là Một Hồng Ân
Thông thƣờng ngƣời Công giáo là ngƣời đƣợc sinh ra
trong gia đình mà cha mẹ, ông bà là ngƣời có đạo nên đƣợc
rửa tội từ thuở nhỏ và lớn lên mỗi Chúa nhật đều đi nhà thờ,
tham dự thánh lễ là một chuyện tự nhiên, bình thƣờng. Hoặc
khi lấy vợ, lấy chồng là ngƣời Công giáo, rồi học đạo, làm lễ
ở nhà thờ cũng trở thành ngƣời Công giáo. Còn số ngƣời lớn
cảm nhận về đạo Công giáo thấy yêu mến đạo, yêu mến
Chúa Kitiô và Đức Mẹ Maria, rồi theo đạo cũng không phải
là ít. Thƣờng những ngƣời lớn tuổi này đến với nhà thờ Công
giáo, đến với Chúa Giê-su và Đức Mẹ thông qua nhiều
nguyên nhân thƣờng do ảnh hƣởng từ bạn bè là những ngƣời
Công giáo sống đức tin, đạo hạnh hay ảnh hƣởng từ gƣơng
sống của các Thầy cô dạy ở trƣờng Trung học hay Đại học
hay gƣơng lành của các tu sĩ, Linh mục hay các Sơ đã hy
sinh đời mình phục vụ cho tha nhân, nhất là phục vụ cho
những ngƣời kém may mắn nhƣ những ngƣời bị bịnh phong
cùi, ngƣời tàn tật đui mù, bịnh sida v.v…hoặc có đƣợc ơn
riêng, Thiên Chúa đánh động họ để họ tìm về cội nguồn yêu
thƣơng là Thiên Chúa tình yêu.
Khoảng năm 1533, đạo Thiên Chúa truyền bá sang
nƣớc ta cho đến ngày hôm nay, đã trải qua nhiều sự thăng
trầm. Những lúc đạo Chúa bị bách hại dữ dội nhất lại thƣờng
nuôi dƣởng và phát triển tinh thần bác ái, yêu thƣơng và sản
sinh ra nhiều vị Thánh tử đạo…
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Bài này chỉ nói đến một vài nhân vật đã đến với Đạo
Chúa nhƣ sự kiện bình thƣờng nhƣng ẩn tàng bên trong là
một sự chuyển biến lâu dài về tâm lý, tình cảm, lý trí rất
phức tạp của con ngƣời để đến hay nói đúng hơn trở về
nguồn tình yêu vô biên của Thiên Chúa toàn năng.
Minh Đức Vƣơng Thái Phi: (1558-1649)
Bà là vợ thứ 10 của Chúa Nguyễn Hoàng. Lúc sinh
Hoàng Khê bà mới 21 tuổi, chúa Nguyễn Hoàng 64 tuổi. Bà
đƣợc lảnh bí tích Rửa tội vào năm 1625 (lúc ấy bà chừng 51,
52 tuổi) tên thánh là Maria Ma-da-Lê-Na, tại Phƣớc Yên do
Cha Francesco di Pina, Dòng Tên ngƣời Ý.
Theo cha Đắc Lộ, ngƣời có mặt Lễ Rửa tội của bà
Minh Đức, thì trƣớc kia bà là ngƣời rất sùng đạo Phật. Khi
đã theo Công giáo bà lại đem hết mình phụng sự đức tin mà
còn sốt sắng hơn trƣớc nữa. Cha Đắc Lộ đã là nhân chứng về
đời sống đạo của Bà:
“Trong Dinh của bà, bà lập ra một ngôi nhà nguyện
rất đẹp, mà bà vẫn cố duy trì trong cơn cấm đạo ngặt nghèo.
Bà mở rộng cửa cho các giáo hữu của tỉnh đến cầu
nguyện…Bà đã dùng các lời lẽ khôn ngoan làm cho nhiều
ngƣời rất sùng Phật trong nƣớc trở lại với Đức tin Công giáo
trong số đó có cả những ngƣời họ hàng với nhà chúa.
Trong thời gian này, ngày 26-7-1644 thầy giảng An
rê chịu tử đạo làm bà Minh Đức rất là đau đớn. Nhƣng nỗi
đau đớn nhất là con bà, ông Hoàng Khê, để lấy lòng chúa
Thƣợng, đã cho phá nhà nguyện của mẹ ngày 20-2-1645.
Năm sau, ngày 22-8-1646 ông Hoàng Khê qua đời không
đƣợc rửa tội. Cái chết chƣa đƣợc rửa tội của con càng làm
cho bà Minh Đức đau đớn vô cùng.
Theo các tài liệu bà Minh Đức chết vào khoảng cuối
năm 1648 hay đầu năm 1649 nhƣ vậy bà thọ ngoài 80 tuổi.
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nguồn:
http://www.dongcong.net/DoiSongKH/GuongTruyenGiao/1
4.htm
Thi sĩ Nguyên Sa
Giuse Trần Bích Lan:(1932 -1988)
Nguyên Sa là nhà thơ lớn, nhà giáo nổi tiếng dạy triết học tại
trƣờng trung học Chu văn An và mở những lớp Triết riêng
để luyện thi Tú tài 2. Ông dạy rất nhiều trƣờng tƣ thục lớn ở
Sài gòn. Tôi đã say mê Nguyên Sa từ những bài thơ trong tạp
chí Hiện Đại khoảng năm 1961, 1962. Những câu thơ nhƣ:
Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà đông …
Hôm nay Nga buồn nhƣ con chó ốm
Nhƣ con mèo ngái ngủ trên tay anh
Đôi mắt cá ƣơn nhƣ sắp sửa se mình
Để anh giận sao chẳng là nƣớc biển.
Hay:
Tôi đã gặp em từ bao giờ
Kể từ nguyệt bạch xuống đêm khuya
Kể từ gió thổi trong vừng tóc
Hay lúc thu về cánh nhạn kia.
Có phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thổi một phần mây
Hay là em gói mây trong áo
Rồi thở cho làn áo trắng bay…
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đã nhƣ đi sâu vào tâm hồn của đa số ngƣời dân miền Nam
yêu thơ thời đó nhất là ngƣời Sài gòn thích thơ trong đó có
tôi.
Trong bài “Vài kỹ niệm với nhà thơ”, nhà văn Xuân
Vũ Trần Đình Ngọc viết: “Câu chuyện lan man đi qua vấn đề
tôn giáo. Nguyên Sa nói: “Nhân tiện có anh và anh Q.T. là
ngƣời theo đạo Công giáo. Tôi hỏi các anh, nếu tôi muốn
theo đạo thì phải làm sao?”
Tác giả viết: “Tôi nói: Dễ thôi. Anh Q.T. hoặc tôi sẽ
giới thiệu anh đến một vị Linh Mục, vị này là linh hƣớng cho
anh….Vị Linh Mục sẽ giải thích những lẽ chính trong Đạo
và đƣa anh một cuốn sách nhỏ dặn anh về đọc và ghi nhớ.
Rồi vị Linh Mục hỏi xem anh có nhập tâm và tin - nhất là tin
- những điều đó không? Sau khi đã qua những chặng chuẩn
bị tâm hồn anh đƣợc chịu phép Rửa tội và đƣợc rƣớc Chúa
vào tâm hồn. Có 10 điều răn của Đức Chúa Trời và 6 điều
răn của giáo hội, anh cứ theo nhƣ thế, tức là trở thành tín hữu
tốt. Ngày thi sĩ Nguyên Sa chịu phép Rửa tội, anh có viết
thiệp báo tin cho tôi. ..”
Tác giả viết tiếp: “Tôi biết anh đã ra đi yên ổn vì anh
có tâm sự với tôi lúc còn sống anh chỉ ƣớc ao đƣợc chết
Lành nhƣ một tín hữu Công giáo. Năm đó là năm 1998, anh
thọ đƣợc 66 tuổi”.
nguồn:
http://www.dunglac.org/index.php?m=module2&v=detailarti
cle&id=294&ia=9417
Ca sĩ Duy Khánh: (1936-2003)
(Micae Nguyễn văn Diệp).
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Trong báo: “Nguyệt san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp” số
200, tháng 3 năm 2003, Giáo sƣ Nguyễn Lý Tƣởng có viết
bài: “Ca Sĩ Duy Khánh & Cuộc trở lại Đạo cuối đời” cho
biết Duy Khánh tên là Nguyễn văn Diệp, sinh năm 1936 tại
làng An Cƣ, Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Thân sinh của
Duy Khánh là Cụ Nguyễn văn Triển, Dân Biểu Hạ Nghị
Viện VNCH, pháp nhiệm 1 (1967-1971).
Giáo sƣ Nguyễn Lý Tƣởng viết: “Buổi tối ngày lễ
Giáng sinh 25-12-2002 anh Văn Đức Thạnh đã gọi điện thoại
cho tôi biết “Duy Khánh muốn gặp một Linh Mục”.Vì là
ngày lễ lớn nên các nhà thờ đều bận rộn… mãi đến sáng hôm
sau, ngày 26-12-2002 tôi mới liên lạc đƣợc với Linh Mục
Nguyễn Đăng Đệ, Quản nhiệm cộng đoàn Công Giáo Việt
Nam tại nhà thờ Anaheim.
Khoảng 9 giờ sáng hôm đó, anh Văn Đức Thạnh đã
lái xe đƣa Linh Mục Nguyễn Đăng Đệ đến tại bịnh viện
Fountain Valley, phòng số 110 để gặp Duy Khánh. Tôi cùng
bà Thơm đi theo xe của anh Thạnh đến thăm Duy Khánh
luôn. Bên cạnh Duy Khánh lúc đó chỉ có ngƣời con gái của
anh (cô Tiên) và chúng tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi
gặp mặt và trực tiếp nói chuyện với Duy Khánh. Anh Thạnh
giới thiệu Linh Mục Nguyễn Đăng Đệ là ngƣời đồng hƣơng
đến thăm.
Linh Mục đã hỏi Duy Khánh:
-“Có phải anh muốn gặp Linh Mục ngƣời Việt nam
hay không?”
Anh Duy Khánh trả lời:
-“Đúng nhƣ vậy, tôi muốn gặp một Linh Mục Việt
Nam để xin theo đạo Công giáo”.
Linh Mục nói chuyện với anh khoảng 15 phút xác
nhận lúc đó anh còn tỉnh táo và còn sáng suốt để trả lời
những câu hỏi của Linh Mục. Sau đó Linh Mục cử hành nghi
thức “Rửa tội” cho anh Nguyễn văn Diệp tức ca nhạc sĩ Duy
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Khánh. Ngƣời đỡ đầu là anh Văn Đức Thạnh.Tên Thánh
đƣợc chọn cho Duy Khánh là Micae (Michael) cũng là tên
Thánh của anh Thạnh…
Nghe tin anh đã theo đạo Công giáo, một ngƣời bạn
đến thăm và hỏi anh:
-“Bây giờ anh có hối hận gì về quyết định xin theo
đạo và chịu phép Rửa tội hay không?”
Anh đã trả lời:
-“Tôi không hối hận gì.”
Mấy ngày sau đó, sức khỏe của anh khả quan hơn
trƣớc nhiều.
Ngày mùng Một Tết Nguyên Đán (Quý Mùi), Linh
Mục Nguyễn Đăng Đệ và một số bạn bè đến thăm, thấy sức
khỏe của anh bình thƣờng. Nhƣng kể từ ngày mồng hai Tết
trở đi, sức khỏe của anh ngày càng xấu đi.
Lúc 12 giờ 05 trƣa thứ tƣ, 12 tháng 02 năm 2003,
Anh Micae Nguyễn văn Diệp tức Ca Nhạc Sĩ Duy Khánh đã
từ giả mọi ngƣời để vĩnh viễn ra đi qua bên kia thế giới.
GS Nguyễn Lý Tƣởng viết: “Hơn hai mƣơi năm
trƣớc, khi nhạc sĩ Vũ Thành An trở lại Đạo Công giáo ở
trong nhà tù Cộng sản tại Hà Tây (miền Bắc Việt nam), tôi
có nói rằng ngƣời nghệ sỹ chân chính luôn khao khát Chân,
Thiện, Mỹ và họ sẽ đƣợc gặp Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa
hay Thƣợng Đế hay ông Trời là nguồn của Chân, Thiện, Mỹ.
Tôi nghĩ rằng Duy Khánh cũng ở trong trƣờng hợp đó.
Tang lễ của anh đƣợc cử hành tại cộng đoàn tam biên
(nhà thờ Sait Callitus) lúc 9:30 sáng thứ bảy 22-2-2003.
Cựu hoàng Bảo Đại: (1913-1997).
Trong bài “Bất trắc và bất ngờ trong lịch sử ” đăng
trên báo Dấn Thân, bộ 5 số 12 tác giả Linh Mục Nguyễn
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Thái Hợp có viết: “Sau khi bị truất phế qua cuộc trƣng cầu
dân ý vào tháng 10 năm 1955 ông sống lƣu vong tại Pháp.
Vào giai đoạn cuối đời ông sống đạm bạc ở Paris
trong một căn hộ thuộc chung cƣ ở đƣờng Fresnel, quận 16.
Chung cƣ này nằm cạnh khu đồi của công viên Trocadero.
Những ngày đẹp trời ông thƣờng đi dạo chung quanh khu
công viên Trocadero. Thỉnh thoảng cũng ghé vào nhà thờ
Saint Pierre de Chaillot nằm gần đấy để thăm Linh Mục
Argomathe, chánh xứ Chaillot, một chuyên gia về lịch sử,
khởi đi từ những câu chuyện văn hóa và thời sự vô thƣởng
vô phạt. Cùng với thời gian, cuộc đàm đạo càng ngày càng đi
sâu vào lảnh vực tƣ tƣởng và tâm linh, đặc biệt về Kitô giáo.
Cựu hoàng tìm gặp nơi niềm tin Kitô giáo ý nghĩa, niềm vui
và lẽ sống ở đời. Chính vì vậy bất chấp ý kiến không đồng
thuận của một số ngƣời, ông nhất quyết xin gia nhập Đạo
Chúa. Ngày 17 tháng 4 năm 1988 ông chịu phép thanh tẩy tại
nhà thờ Saint Pierre de Chaillot với tên Thánh là Jean
Robert. Liền theo đó, ông chịu phép thêm sức và cử hành lễ
hôn phối với bà Monique Baudot.
Năm 1995 chính cựu hoàng Bảo Đại với tƣ cách là vị
vua cuối cùng của nhà Nguyễn và đồng thời là ngƣời Công
Giáo đã xin yết kiến Đức Giáo hoàng Gioan Phao lô II đã
chính thức thay mặt nhà Nguyễn nói lên lời xin lỗi Chúa và
Giáo hội.Trong lá thƣ đề ngày 31 tháng 03 năm 1995 gởi cho
Giáo hoàng Gioan Phaolô II để xin yết kiến, cựu hoàng đã
viết: “Đây là dịp hạnh phúc cho chúng tôi đƣợc quỳ bên cạnh
Đấng kế vị thánh Phêrô để cầu nguyện cho Việt nam và Giáo
hội đang chịu đau khổ ở đó. Và qua sự kiện chúng tôi đã chịu
phép thanh tẩy đem lại cho đồng bào chúng tôi niềm xác tín
vào tình thƣơng vô biên của Thiên Chúa qua Đức GiêSu
Kitô, Đấng an ủi những ngƣời đau khổ. Ngày 24-6-1995 ông
và phu nhân đƣợc Đức Gioan Phaolô II tiếp kiến riêng tại
Vatican…
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Linh mục chánh xứ Chaillot cho biết sau khi gia nhập
đạo cựu hoàng Bảo Đại rất ngoan đạo. Ông thƣờng đến nhà
thờ cầu nguyện và đặc biệt sùng kính Đức Mẹ Maria.
Cuối tháng 6 năm 1997 cựu hoàng Bảo Đại đƣợc đƣa
vào Quân Y Viện Val De Grace ở Paris. Ông từ trần lúc 5
giờ sáng ngày 31- 7- 1997 hƣởng thọ 84 tuổi.
Thánh lễ an táng đƣợc cử hành tại nhà thờ Saint
Pierre de Chaillot ngày 5 -8-1997 với sự chủ sự của Linh
Mục Guyard, đại diện Hồng Y Giám Mục Paris. Bài
“Magnificat” mà ông thích nhất một lần nữa đã trang trọng
ngân vang trong thánh đƣờng theo đúng ý nguyện của ngƣời
quá cố.
Chủ tịch nƣớc Việt nam ông Hồ Chí Minh
cũng đã có Rửa tội?.
Giám Mục Phaolô Lê Đắc Trọng viết trong bài “Đi
gặp Mác – Ănghen hay lên Thiên đàng?” nhƣ sau:
“Có lời đồn Bác đã chịu phép rửa tội Công giáo khi
bị bắt ở Hồng Kông, lời đồn đó có thể đúng, vì những ngƣời
cộng sản họ có kiêng nể gì đâu. Họ khai thác triệt để câu
châm ngôn “Mục đích biện minh cho phƣơng tiện”. Có thể
làm bất cứ cái gì, chịu phép rửa tội đôi ba lần cũng đƣợc,
miễn là đạt mục đích mong muốn. Chịu phép rửa tội để ra
khỏi tù chứ đâu là trở nên tín hữu công giáo.”…
“Vào năm 1986 có cuộc họp của Ban Thƣờng Vụ Hội
Đồng Giám Mục Việt Nam. Không hiểu sao cha Huấn cũng
có mặt ở Hà nội. Cha già Huấn là ngƣời già lão, đã trăm tuổi,
mặc dầu rất tinh khôn, nhƣng ngƣời ta vẫn cho Ngài là lẩm
cẩm, lẩn thẩn. Ngài lại hay đi sâu vào các vấn đề huyển bí.
Những ngƣời đến hỏi số phận ngƣời nhà đã qua đời lên
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Thiên đàng hay ở luyện ngục thì Ngài trả lời ngay lập tức:
thƣờng là đang ở luyện ngục…. Hỏi về ngƣời đi vắng, nhƣ
bộ đội còn sống hay chết: Ngài cũng chỉ cho họ biết ngƣời
đó đang ở đâu, sắp về v.v. Rất nhiều ngƣời đến xin khấn để
tìm thấy của đã mất. Ngài cho biết hiện của lạc mất đang ở
đâu.
Cha Huấn kể việc Bác lên Thiên đàng: “Một hôm con
làm lễ xong ra đến đầu nhà thờ Kẻ Non, (nơi ngài đang ở,
vừa làm việc, vừa hƣu) chợt thấy bác Hồ hiện ra nét mặt ủ rủ
nói với con: Cụ quên tôi à? Tôi là Hồ Chí Minh, tôi đã đƣợc
rửa tội. Cụ không cầu nguyện cho tôi à?. Sáng hôm sau, tôi
làm lễ cho ngƣời. Lễ xong ra đến đầu nhà thờ Kẻ Non, lại
thấy Bác Hồ hiện ra, mặt mày vui vẻ ngƣời sáng láng cám ơn
con, rồi lên thiên đàng.”
Câu chuyện cha Huấn làm lễ cho Bác là vì Bác yêu
cầu. Bây giờ Bác ở đâu? Bác ở lăng có thật không?. Còn linh
hồn ở với Mác- Ănghen hay ở trên Thiên đàng? Chỉ có Chúa
biết. Nếu ở trên Thiên đàng thì phục vụ cho dân tộc Việt nam
nếu ở với Mác- Ănghen thì là tai họa cho dân tộc khổ sở này,
đem những thái quá của Mác-Ănghen đến gây muôn vàn tai
họa cho Việt nam.”
nguồn:
http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?I
D=73862
Linh Mục Sảng Đình Nguyễn văn Thích:
(1891-1978).
Nữ tu Mai Thành viết: “Linh mục Nguyễn văn Thích
là con thứ hai của cụ Lô Giang Tiểu Cao Nguyễn văn Mại.
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Cụ Mại đỗ thủ khoa thi Hƣơng, rồi phó bảng khoa Kỷ Sửu
(1889) Thừa Thiên, đƣợc bổ dụng Tri phủ An Nhơn, Bình
Định, làm quan đến chức Thƣợng thƣ. Cụ bà là Thân thị Vỹ
làng Nguyệt Biều, tỉnh Thừa Thiên một dòng họ danh tiếng
với các bậc khoa bảng nhƣ cụ Thân Trọng Huề, Thƣợng Thƣ
dƣới triều Đồng Khánh, Khải Định.
Từ 4 tuổi cậu ấm Thích đã đƣợc thân phụ dạy chữ
Hán, rồi lớn lên vác lều chổng đi thi Hƣơng, cậu Thích cũng
học chữ Pháp và chữ quốc ngữ rồi vào trƣờng Pelerin gọi là
trƣờng dòng do các sƣ huynh Lasan điều khiển và giảng dạy.
Trƣờng này thành lập năm 1904 và học sinh Nguyễn văn
Thích đƣợc học cả đạo lẫn đời. Nơi đây cậu ấm đƣợc học hỏi
trau dồi tiếng Pháp và đƣợc khai tâm về giáo lý Kitô giáo.
Trong thời gian học tại Pelerin, học sinh Thích lại có
những liên hệ ngày càng mật thiết với Linh Mục tuyên úy
Léculier hay cố Lựu nên đức tin vào Đức Giê Su Kitô đấng
Cứu thế con Thiên Chúa làm ngƣời đƣợc thấu hiểu ngày
càng thấm đậm trong tâm thức và trí tuệ của chàng thƣ sinh
khao khát Chân, Thiện, Mỹ.
Với bằng Cao Đẳng tiểu học và một năm sƣ phạm,
thầy Thích đƣợc bổ làm trợ giáo tỉnh Khánh Hoà tháng 02
năm 1911. Bốn tháng sau ngày 29 tháng 6, thầy nhận bí tích
rửa tội để trở nên con cái Chúa với tên thánh là Giuse Maria
tại nhà thờ Bình Cang, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang
do Linh mục Charles Eugène Saulcoy tên Việt là Cố Ngoan.
Đƣợc tin sét đánh này cụ Thƣợng cầm roi đánh nhừ
tử “đứa con bất hiếu”. Sau đó cụ Thƣợng nghĩ đến việc lập
gia đình cho con trai đã 26 tuổi. Cụ mời Đức Cha Lý (Cố
Allys) đến nhà xin Đức Cha can thiệp làm mai mối với con
gái cụ Thƣợng Công giáo Nguyễn Hữu Bài để con mình yên
số phận. Nào ngờ đâu khi đƣợc “hung tin” này, môn đệ của
Đức GiêSu lấy quyết định từ giả gia đình quí tộc. Một đêm
thanh vắng thầy Giuse Maria hóa trang làm cô gái đội nón lá,
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mặc áo dài tha thƣớt ra đi sáng sớm tháng 9 năm 1917, trực
chỉ đến tiểu chủng viện An Ninh tại cửa Tùng, tỉnh Quảng
trị. Tiểu chủng viện chỉ nhận từ 12 đến 14 tuổi mà thầy
Thích đã 26 tuổi thì phải làm sao đây? May mắn là Giám
mục Lý (Allys) nắm rõ hoàn cảnh nên nhận ngay ngƣời
chủng sinh rất độc đáo này, vừa học tiếng Latinh và chƣơng
trình đào tạo Linh mục, vừa đƣợc mời làm giáo sƣ Pháp văn,
Hán văn, Quốc văn cho chủng sinh. Sau đó thầy đƣợc gởi
vào Đại chủng viện Phú Xuân Huế, 6 năm sau đƣợc thụ
phong Linh mục ngày 18 tháng 12 năm 1926.
Cha là nhà giáo từ lúc 20 tuổi. Cha dạy các Thiếu nhi
Tiểu học ở Khánh Hoà, dạy các tu sĩ dòng Thánh Tâm Huế,
tiểu chủng viện An ninh, Quảng trị, Trung học Khải Định.
Trong thời gian làm Cha xứ họ Đạo Kim Long Huế,
Cha dạy trƣờng Quốc học và các trƣờng tƣ thục Công giáo
Huế. Từ năm 1958 Cha dạy Hán văn các trƣờng Đại học Đà
lạt, Huế Sài gòn. Năm 1959 dạy Triết Đông tại viện Hán học.
Cha có sáng tác nhiều bài thơ phổ biến trong “Sảng Đình thi
tập”.
Nữ tu Mai Thành viết:“ Ngày 10 tháng 12 năm 1978
Linh mục Giuse Maria Nguyễn văn Thích với tuổi hạc 87,
giã từ trần thế để về cõi trường sinh, hội ngộ cùng Đấng
Chân- Thiện- Mỹ mà Linh mục đã hiến thân phục vụ đến
trọn đời, trọn tình, trọn nghĩa. Phút lâm chung Ngài còn vui
vẻ hát ca. Chắc hẳn là những ngày, những giây phút chuẩn
bị cuộc ra đi, ngài đã ngắm nhìn bức tranh Đức Maria mà
chính tay Ngài đã kính cẩn họa ra với lời ca Ngài đã sáng
tác:
Bao giờ tôi được lên Trời,
Ở cùng Đức Mẹ thì tôi phỉ nguyền.
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http://www.chungnhanduckito.net/tacgia/Mai%20Thanh/lm.
nguyenvanthich.htm
Cựu Thủ Tƣớng Nguyễn Bá Cẩn.
(1930- 2009)
Trong quyển “Đất nước tôi”, Hồi ký chính trị của
Cựu Thủ Tƣớng Nguyễn Bá Cẩn đuợc biết ông sinh tại Cần
Thơ năm 1930. Năm 1951 động viên khóa 1 sinh viên Sĩ
Quan Trừ bị Thủ Đức.1953 trúng tuyển khóa 1 Học viện
Quốc Gia Hành Chánh. 1957 tốt nghiệp Thủ khoa khóa 1
Học Viện Quốc Gia Hành Chánh.
1958 Quận Trƣởng Cái Bè, Định Tƣờng.
1959 -1967 Phó Tỉnh Trƣởng Định Tƣờng, Phƣớc Tuy và
Long An.
1967-1971 Dân biểu Hạ Nghị Viện.
1971-1975 Chủ tịch Hạ Nghị Viên.
1975 Thủ tƣớng VNCH.
Ký giả Hạnh Dƣơng viết: “Trong cuộc phỏng vấn
cựu Thủ Tƣớng Nguyễn Bá Cẩn đã cho hay rằng dƣới chế độ
Đệ Nhất Cộng Hoà của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, lúc
ông làm Quận trƣởng Cái Bè, Phó Tỉnh Trƣởng Định Tƣờng
và Phó Tỉnh trƣởng Phƣớc Tuy, ông đã nhiều lần đƣợc đảng
Cần lao yêu cầu ông trở lại đạo Công giáo, ông đã quyết liệt
từ chối. Nhƣng khi đến định cƣ tại Hoa Kỳ, sau khi con gái
của ông tử thƣơng vì tai nạn, ông đã buồn, khóc rất nhiều và
mắt của ông gần nhƣ bị mù. Nghe nói Đức Mẹ Lộ Đức
(Lourdes) tại Pháp là nơi linh thiêng và nhiều ngƣời khấn
xin, đuợc Đức Mẹ chửa lành, nên phu nhân của ông đã đƣa
ông qua Pháp để đến cầu nguyện tại nơi Đức Mẹ hiện ra với
chị Bernadette từ ngày 11-2-1858 đến ngày 16-7-1858 trong
18 lần khác nhau. …
164

Tâm tình gởi lại
Cho đến nay sau ba lần khai mở hầm mộ của nữ tu
này để khám nghiệm, làm thủ tục phong Thánh thì điều rất
ngạc nhiên xác của nữ tu Marie Bernard này vẫn nguyên vẹn
và mềm mại như người đang ngủ. Hiện nay thi thể của nữ tu
được bỏ trong quan tài bằng kính trong suốt và để trong nhà
nguyện cho mọi người đến kính viếng cầu nguyện.
Cựu Thủ Tƣớng nói rằng ông chỉ đi theo đề nghị của
vợ ông mà thôi chứ chẳng có tin tƣởng gì. Nhƣng sau khi
thấy những điều kỳ diệu nhƣ thế nên ông đã cầu nguyện và
không ngờ là sáng hôm sau, sau khi thức dậy, hai mắt ông
bừng sáng nhƣ chƣa hề bịnh tật gì. Và từ đó ông đã xin theo
đạo Công giáo và đƣợc thanh tẩy tại Lộ Đức ở Pháp và trở
lại Hoa Kỳ đi nhà thờ mỗi ngày Chúa Nhật, rất sùng đạo,
sống bình dị cho đến giờ phút ông vĩnh biệt gia đình và cộng
đồng ngƣời Việt tự do tại Hoa Kỳ và Hải ngoại.
Ông mất ngày thứ tƣ 20-5-2009.
Thánh lễ cầu hồn cho linh hồn Phêrô tại nhà thờ
Maria Goretti lúc 10 giờ ngày thứ tƣ 27 tháng 5 -2009, hạ
huyệt tại nghĩa trang Oak Hill, San José.
nguồn: http://ngothelinh.tripod.com/Nguyen_Ba_Can.html
Giáo Sƣ Nguyễn Khắc Dƣơng.
Nguyên là Giáo sƣ viện Đại Học Đà Lạt năm 19651976. Sinh ngày 24-9-1925 tại Vinh, nguyên quán Thịnh Xá,
Hƣơng Sơn, Hà Tỉnh.
Là bào đệ của Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện một đảng viên nồng
cốt của đảng Cộng sản Việt nam, thân phụ là Nguyễn khắc
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Niêm, nguyên Án Sát tỉnh Nghệ an vào năm 1930, về hƣu
năm 1943 với phẩm hàm Hiệp Biện Thƣợng Thƣ.
Năm 1938 đậu tiểu học, theo học chƣơng trình Pháp
tại trƣờng Thiên Hựu, trƣờng tƣ thục có giá trị nhất thời đó.
Tác giả viết: “Cái quyết định của mẹ tôi là do sự xếp đặt của
Thiên Chúa, có vậy mới biết đến Chúa Giêsu, mới là tín hữu
của Ngài”.
Sau tú tài II tác giả từ giả Huế về quê với tâm niệm
mình là một Phật tử với ý nguyện sẽ xuất gia khi gặp dịp
thuận tiện. Trên đuờng về quê tác giả ghé thăm anh Vƣơng
đình Lƣơng, lúc ấy làm Hiệu trƣởng trƣờng tƣ thục Đậu
Quang Lĩnh Anh Lƣơng mời cộng tác. “Thế là tôi lại trở vế
với môi trƣờng tƣ thục Công giáo. Đƣợc trở về sống trong
cái khí quyển mà tôi hấp thụ sáu năm tại trƣờng Thiên Hựu
Huế. Tôi nhƣ một cây héo rũ bỗng đƣợc hồi sinh. Ngoài các
sinh hoạt chức nghiệp, tôi thƣờng liên lạc với các linh mục,
các đại chủng sinh giúp nhà xứ Nghĩa Yên. Dần dần tôi mới
khám phá ra rằng chỉ có môi trƣờng Công giáo mới hợp với
con ngƣời tôi”.
Vào năm 1948 tác giả quyết định gia nhập đại gia
đình Công giáo. Trong tâm tƣ thì vậy nhƣng đi đến thực hiện
quả là còn cách núi ngăn sông. Trƣớc hết là những khó khăn
trong tâm tƣ của chính mình nhất là cảm tƣởng phải xa lìa tất
cả, xa lìa gia đình, bạn bè, hàng xóm rồi cả mấy mƣơi năm
truyền thống văn hóa.” Trở ngại khách quan khác lớn lao
hơn nhiều: “Đối với nhà nho cỡ lớn ở đất Nghệ Tỉnh có đứa
con theo đạo là sự sĩ nhục… thằng con trai đã bỏ truyền
thống của cha ông để đi theo “Tây Dƣơng Tả Đạo” nhất là
tôi là con là cháu đƣợc khen là hiếu thuận.”
Vào dịp Lễ Giáng Sinh năm 1948, tôi đến Đức Thọ
thăm gia đình anh Vƣơng Đình Lƣơng. Ngày hôm sau đƣợc
Linh mục Vƣơng Đình Ái mời dự bửa cơm mừng lễ với các
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giáo viên dạy trƣờng Đậu Quang Lĩnh. Sau bữa cơm tôi thƣa
với Cha Ái về ý muốn lảnh nhận bí tích rửa tội.
Và ngày Rửa tội là ngày 9 tháng 1 năm 1949, Linh
mục rửa tội là Linh mục Nguyễn ngọc Bang, cha xứ Nghĩa
Yên. Cha đỡ đầu là Linh Mục Vƣơng đình Ái.
Nguyễn Khắc Dƣơng vào dòng Phanxicô sống đời dự
tu đầu tiên khóa 1949-1950. Tháng 04 năm 1954 rời khỏi
nhà dòng vì bị động viên vào trƣờng Sĩ Quan Trừ Bị Thủ
Đức. Trong thời gian này thân phụ bị đấu tố, kết án 20 năm
tù và đi cải tạo vài hôm thì từ trần.
Sau hơn hai năm quân vụ, tháng 10 năm 1956 đƣợc
tu viện Phanxicô cho sang Pháp học thần học tại Paris (19561957). Ra khỏi dòng, học Sarbonne 1957-1960, tốt nghiệp
Cử nhân Triết học. Thử tu tại dòng Biển Đức ở Pháp, Bỉ,
Thụy Sĩ (1961-1963) nhƣng không thành vì lý do sức khỏe.
Từ năm 1963 đến 1965 dạy học ở nhiều trƣờng trung học
Công giáo ở Paris.
Cuối năm 1965 Nguyễn Khắc Dƣơng trở về Miền
Nam Việt nam. Năm 1966 Linh Mục Nguyễn văn Lập Viện
trƣởng Viện Đại Học Đà Lạt mời ông lên dạy triết tại đó.
Khi cộng sản tiếp thu Viện Đại học Đà lạt ông cũng
bị đi học tập cải tạo 16 tháng.
Năm 1975 đến 1986 đổi cƣ trú trên 10 lần, không
nhà, không cửa, không tài sản, không vị trí gì cả trong Giáo
hội cũng nhƣ trong gia đình và ngoài xã hội.
http://www.conggiaovietnam.info/index.php?m=module3&v
=chapter&ib=46&ict=578
http://www.dunglac.org/index.php?m=module3&v=chapter
&ib=197&ict=1409
Nhạc sĩ Vũ Thành An:
167

Tâm tình gởi lại
Theo ký giả Hạnh Dƣơng cho biết Nhạc sĩ Vũ thành
An kể rằng: “Từ khi có trí khôn tôi vẫn thao thức với câu
hỏi: Mình ở cuộc đời này để làm gì?”
Vũ Thành An kể: “Tôi đã khốn đốn trong các trại
giam tại Bắc Việt. Một trong những khốn khổ mà tôi phải
chịu là chứng mất ngủ. Từng đêm dài tôi đã thức trắng, sức
khỏe dần yếu đi, không có thuốc để chữa chạy. Tình trạng
này kéo dài cả năm từ đầu năm 1980 đến 1981. Một tối kia
đa số anh em trong phòng đã say ngủ tôi nghe hai anh nói
chuyện với nhau chỉ cách chỗ tôi nằm chừng hai thƣớc. Tôi
nghe anh Nguyễn văn Lai nói: “Khi nào tôi khó ngủ tôi chỉ
cầu nguyện bằng cách chỉ đọc vài Kinh Kính Mừng là ngủ
đƣợc ngay.”
Nhạc sĩ Vũ Thành An kể tiếp mặc dầu anh chƣa có
đạo nhƣng Kinh Kính Mừng thì tôi đã biết. Năm 17 tuổi tôi
có ngƣời bạn gái, lúc đó sự liên lạc của chúng tôi là những
trang thƣ và những buổi hẹn hò trong sân nhà thờ. Gặp chỉ
để nói với nhau đôi câu. Một hôm đôi tay rất đẹp trinh trắng
của Uyên đã trao tôi trang giấy có ghi bài Kinh Kính Mừng
với nét chữ thật nắn nót. Uyên bảo tôi học thuộc đi và tôi đã
thuộc. … Cho đến bây giờ tôi cũng không biết Uyên ở đâu,
nhƣng Kinh Kính Mừng thì ở lại.” và trong cơn tuyệt vọng ở
trại tù Bắc việt, anh đã nhẩm đọc Kinh Kính Mừng và đêm
đó anh đã ngủ ngon.giấc. Và sau đó tôi đã ngủ khoảng một
tuần lễ liên tiếp. Một buổi sáng thức dậy nhìn qua cửa sổ
phòng giam thấy nắng xuân vàng ấm chiếu trên luống rau cải
xanh do các bạn tù trồng ngoài sân tự nhiên tôi nói với bố Vũ
công Định nằm bên cạnh:” Bố Định ơi, chắc là con theo đạo
Chúa quá. Bố Định là một tù nhân không có đạo, ít nói, nghe
vậy bố chỉ cƣời. Bố Định bảo Vũ Thành An đến gặp Thƣợng
Nghị Sĩ Nguyễn văn Mân cùng ở chung phòng 1 tại trại giam
Hà Tây để hỏi vì cụ Mân là ngƣời Công giáo.
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Vũ Thành An kể tiếp: “món quà đầu tiên sau khi tôi
cầu cứu Đức Mẹ là bịnh mất ngủ đã không còn hành hạ tôi
nữa.”
Sau đó anh em đạo Thiên Chúa đã cho tôi tình thân ái
mà trƣớc đó tôi không có và đã hƣớng dẫn cho tôi chờ ngày
Rửa tôi. Nhƣng đến ngày ấn định tôi xin ngƣng lại. Tôi chƣa
sẳn sàng về tâm lý và sợ... Nhƣng bắt đầu sáng tác thánh ca
nhƣ “Cha là Ngôi Trời có thật”, “Mẹ ơi cứu con ra khỏi nơi
này”, “Hãy nhìn lên Trời cao”. Sau hơn một tháng suy nghĩ,
tôi đã xin anh em trong tù định ngày rửa tội cho tôi là ngày
19-3-1981.
Buổi lễ diễn ra nghiêm trang dƣờng nhƣ cả phòng
đều biết nên đã giữ yên lặng khác thƣờng. Khi bác Nguyễn
thành Tiên vừa dội nƣớc vừa đọc “Tôi rửa anh nhân danh
Cha và Con và Thánh Thần” thì chừng một hai giây sau đèn
điện chớp hai lần rồi bật sáng hẳn.
Sau buổi lễ rửa tội đó, cán bộ trại đã gọi anh lên thẩm
vấn anh lý do anh “gia nhập” đạo Công giáo. Tìm xem Linh
mục nào dám rửa tội trong trại vì nếu truyền giáo và hành
đạo ở trong trại sẽ bị cùm giam vào sà lim.
Nhạc sĩ Vũ Thành An qua định cƣ tại Portland,
Oregan theo diện HO. Anh đã xin đi tu và đƣợc tòa Giám
Mục Portland cho theo khóa Đại học thần học và đƣợc Đức
Tổng giám Mục John G. Vlazny chủ tế lễ truyền chức Thánh
Phó tế vĩnh viễn ngày thứ bảy 23-11-2002.
Hiện nay Phó tế Vũ Thành An sáng lập và phụ trách
Quỹ từ thiện Têrêsa đang trợ cấp cho trên 2000 cụ già ở Việt
nam. Nếu tiếp tay cho Quỹ từ thiện xin gởi về: TÊRÊSA
P.O.Box 13237 Portland, OR 97213
nguồn: www.vietbao.com/?ppid=45&pid=5&nid=65627
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Linh Mục Nguyễn Viết Chung:
Một ngày vào năm 1973 các tờ báo ở Sài gòn đồng
loạt đƣa tin vế cái chết của Jean Cassaigne một giám Mục
Công giáo ngƣời Pháp, nguyên làm Giám Mục Sài gòn
nhƣng lại qua đời tại một trại phong ở Di Linh, một nơi đèo
heo hút gió trên đƣờng từ Sài gòn đi Đà Lạt. Nguyễn Viết
Chung đọc tiểu sử của vị cố Giám Mục trên báo và không
hiểu do đâu anh lại mong muốn đƣợc nên giống Ngài ở chỗ
phục vụ ngƣời cùng khổ cho đến hơi thở cuối cùng. Anh
chẳng biết gì về Đạo Công giáo thế mà Đức Cha Cassaigne
lại là thần tƣợng của anh.
Năm 1974, Nguyễn Viết Chung học Y Khoa Đại Học
Đƣờng Sài gòn. Tại đây anh gặp ngƣời công giáo đầu tiên
trong đời anh là giáo sƣ bác sĩ Lichtenberger, ngƣời Bỉ, dạy
môn Mô phôi học. Chung ngƣởng mộ sự uyên bác khoa học
vô song của ông. Các bài giảng vô cùng sinh động và phong
phú của nhà khoa học uyên thâm một cách lạ lùng làm cho
Chung mê mẫn. Chung kinh ngạc khám phá vị Giáo sƣ khả
kính này là một Linh Mục dòng tên. Anh thƣờng cùng các
bạn trƣờng Y đến nhà thờ để xem Giáo sƣ Lichtenberger
dâng lễ….
Những năm học Y khoa không phải là dễ dàng đối
với Nguyễn Viết Chung anh phải làm thêm nhiều việc nặng
nhọc kể cả đạp xích lô để kiếm tiền ăn học và phụ giúp gia
đình.
Năm 1984, bác sĩ Chung khi đó 29 tuổi, xin đƣợc bổ
nhiệm lên trại phong Di Linh để thực hiện giấc mơ lớn nhất
của đời anh. Nhƣng theo đúng thủ tục hành chánh thì anh
phải trình diện và chịu sự điều động của Sở Y tế Lâm Đồng.
Bà trƣởng phòng ngạc nhiên hỏi:
-“Anh có điên không hay là anh bị cùi?”.
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-“Nếu tôi cùi thì bà đã thấy rồi. Còn có điên hay
không thì tôi không biết nhƣng điều tôi biết là tôi mong
muốn phục vụ những ngƣời cùi.”
Từ ngày 01-7-1986 anh về làm việc tại phòng chống
sốt rét của tỉnh Đồng Nai cho tới năm 1989. Từ năm 19901992 đổi về làm tại phòng xét nghiệm của bịnh viện da liễu
Sài gòn. Ở đây anh xin học thêm chuyên khoa da liễu vì anh
không bao giờ anh quên mộng ƣớc của mình.
Năm 1993 Bác sĩ Chung tình nguyện lên công tác tại
trại Phong Bến Sắn, Bình Dƣơng. Tại đây anh làm việc hăng
say nhƣ để đạt đƣợc tâm nguyện của mình giống nhƣ Đức
Giám Mục Cassaigne trong việc phục vụ bịnh phong cùi.
Anh hết sức tận tụy không nề hà. Nhƣng dù nhƣ thế anh vẫn
thấy mình thua xa các nữ tu nữ Tử Bác ái trong việc yêu
thƣơng phục vụ ngƣời bịnh. Các nữ tu luôn nhẫn nại lắng
nghe, phục vụ ngƣời bịnh hết lòng, không bao giờ làm họ
buồn tủi. Tinh thần hy sinh, quảng đại đó khiến cho anh cảm
phục. Anh cho rằng muốn có đƣợc tinh thần yêu thƣơng
ngƣời nghèo khổ nhƣ thế anh phải trở thành một ngƣời giống
nhƣ các nữ tu. Anh chƣa phải là ngƣời công giáo nên anh
không thể hiểu đƣợc tinh thần làm việc của các Sơ. Anh
cũng muốn đƣợc phục vụ với tinh thần giống nhƣ các Sơ.
Ngày 28-8-1993 bác sĩ Chung đến gặp Cha Hoàng
văn Đoàn, dòng tên, tại Bình Dƣơng xin học giáo lý tân tòng.
Ngày 15 tháng 5 năm 1994 bác sĩ Chung đƣợc cha chính xứ
Bến Sắn, Linh mục Trần Thế Thuận làm lễ rửa tội cho anh
tại nhà nguyện trại phong Bến Sắn. Nhƣng bác sĩ Chung
chƣa hài lòng khi chƣa đƣợc trở nên giống các Sơ để có thể
yêu thƣơng phục vụ ngƣời nghèo. Ở tuổi tứ tuần theo đuổi
ơn gọi tu sĩ là một điều quá khó khăn.
Ngày 15.9.1994 bác sĩ Chung trở thành tập sinh lớn
tuổi nhất của dòng Vinh Sơn nam số 40 đƣờngTrần Phú, Đà
Lạt. Ngày lễ truyền tin 25.3.2003 Giáo hội trao tác vụ Linh
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mục cho thầy Augustinô Nguyễn Viết Chung qua lễ đặt tay
của Giám mục Giuse Vũ Duy Thống tại nhà thờ Đức Mẹ
Hằng Cứu Giúp Sài gòn.
Ngày 3.4.2003, Linh Mục Nguyễn Viết Chung quay
về trại phong Bến sắn dâng Thánh lễ tạ ơn trong sự hân hoan
của các bịnh nhân phong với sự hiện diện của cha sở Bến
sắn, ngƣời mà 9 năm trƣớc đây đã làm lễ rửa tội cho cha.
Vẫn thái độ khiêm nhƣờng, yêu thƣơng và cung kính với các
ngƣời bịnh vẫn xƣng mình là “con” khi nói chuyện với các
bịnh nhân lớn tuổi.
Tháng 3 năm 2009 tôi có về Sài gòn có dẫn ngƣời
cháu đến thăm Linh mục Nguyễn Viết Chung, cha dong
dõng cao, hơi ốm, nói năng nhỏ nhẹ: “con” cũng chỉ là cái
máng để hứng lấy tình yêu thƣơng của mọi ngƣời để mang
đến cho những ngƣời kém may mắn”.
Nhà văn Hƣơng Vĩnh có viết: “Ba vị đã tác động
mạnh mẻ trên ơn gọi của cha Chung là Giám mục Jean
Cassaigne, Linh mục Lichetenberger và Dì hai Loan (phục
vụ trại phong Bến Sắn 17 năm, chết vì bịnh ung thƣ ở tại trại
này). Cả ba cùng có mẫu số chung - nhƣ lời cha Chung - đó
là họ đã rao giảng Tin Mừng cho cha bằng cuộc sống chứ
không phải bằng lời nói.
nguồn:
http://www.chungnhanduckito.net/chungnhan/saubathapnien.
htm
Trong bài “Nguyễn Viết Chung và tiếng gọi của
Chân Thiện Mỹ” cố Giáo sƣ Trần Duy Nhiên đã viết trong
đoạn kết của bài này nhƣ sau:
“Thiên Chúa đã đến trong cuộc đời Nguyễn Viết Chung
bằng những bước đi nhè nhẹ. Nhưng mỗi lần Ngài đến là
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Ngài để lại dấu ấn sâu sắc trong một tâm hồn biết lắng nghe.
Giữa bao nhiêu thần tượng trên thế gian. Nguyễn Viết Chung
biết chắc lọc một vài khuôn mẫu định hướng cho cuộc đời
mình: Đức Cha Cassaigne, Cha Lichtenberger, Dì Hai
Loan.. đấy là chưa kể đến nhiều người khác trong đó có thân
mẫu của mình một người mẹ đã suốt đời âm thầm chịu đựng
cho đến khi mù lòa. Giữa các gương mặt ấy có một nhân vật
gần giống như Nguyễn Viết Chung: Linh Mục Bác sĩ Marcel
Lichtenberger. Thế nhưng con đường Chúa dẫn hai vị đi thì
hoàn toàn trái ngược nhau. Năm 25 tuổi Cha Lichtenberger
vì tình yêu Thiên Chúa thúc bách phải đến với những con
người bất hạnh tại Trung Hoa. Và trước những thương tích
của Chúa Kitô thể hiện trên hình hài các bịnh nhân, cha đã
trở về ngồi lại trên ghế nhà trường để rồi trở thành bác sĩ
năm 48 tuổi. Ngược lại, bác sĩ Nguyễn Viêt Chung tốt nghiệp
bác sĩ năm 25 tuổi, thế rồi muốn chia xẻ trọn vẹn sự khốn
cùng của bịnh nhân nên rốt cục đã gặp Chúa Kitô chiụ đóng
đinh trong những con người bất hạnh. Và điều này khiến cho
vị bác sĩ tận tâm kia từ bỏ mọi sự để trở thành Linh Mục của
Chúa vào tuổi 48.”
http://www.tiengnoigiaodan.net/lcht/lcht_098.html
Linh mục Nguyễn Viết Chung
479/15 Nguyễn Kiệm
Phƣờng 9, Quận Phú Nhuận (Sài Gòn)
Tạ Phong Tần:
Tạ Phong Tần là cựu Đại Úy? ngành Công an của
nhà nƣớc cộng sản Việt nam. Đã rời khỏi cơ quan nhà nƣớc
và làm việc văn phòng luật sƣ Lê Trần Luật. Bà đã đƣợc Rửa
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tội ngày 14 -6-2009 tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số
38 đƣờng Kỳ Đồng Quận 3, Sài gòn, lúc bà 41 tuổi. Bà đã
viết nhiều bài báo về thực trạng xã hội Việt nam trong “ Blog
Công lý và Sự Thật” mà bà đang chủ trƣơng.
http://conglysuthat.blogspot.com/2009/07/thanh-le-rua-toicho-maria-ta-phong-tan.html
Nhiều trƣờng hợp gia nhập đạo với nhiều lý do khác
nhau nhƣ Bác sĩ, Nghị sĩ Đặng văn Sung, Chủ nhiệm báo
Chính Luận trƣớc năm 1975, ca nhạc sĩ Nhật Trƣờng Trần
Thiện Thanh, ca sĩ Thanh Lan (chịu phép thánh tẩy tại
Vatican vào năm 2003)… Ở trong nƣớc còn nhiều ngƣời nữa
nhƣ Học giả Cao Xuân Huy, Nhạc sĩ Văn Cao…
Theo Vietcatholic news (18 Oct 2009) Giáo phận
Xuân Lộc đón nhận 1114 tân tòng và hơn 2000 ngƣời là thân
nhân, họ hàng, bạn bè của các tân tòng. Chủ sự Thánh lễ,
Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh chủ chăn của giáo phận
Xuân Lộc cùng đồng tế có Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh
Giám mục giáo phận Kon Tum v.v.… và hơn 50 cha trong
giáo phận.
nguồn:
http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?I
D=72201
Ở mỗi giáo xứ hay mỗi nhà thờ hàng năm đều có làm
lễ “Rửa tội” cho ngƣời lớn thông thƣờng con số cũng vài
chục ngƣời. Trong số những ngƣời nhận Bí tích thanh tẩy,
con số không nhỏ là những ngƣời trí thức.
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Con đƣờng đến với Thiên Chúa tình yêu, đến với Hội
Thánh Chúa bằng nhiều cách khác nhau. Tất cả đều đƣợc
Thiên Chúa yêu thƣơng mời gọi tìm về suối nguồn tình yêu
là Thiên Chúa toàn năng, để đƣợc an ủi, để đƣợc hạnh phúc
đời này lẫn hạnh phúc vĩnh cửu đời sau, sau khi mất.

Mùa Giáng Sinh 2009
(27 tháng 12)
(Bài này đƣợc đăng trong nội san Tĩnh tâm của Linh
mục giáo phận Long Xuyên)
Date: Sat, Jan 02, 2010
Subject: Xin Ý kiến
Bác Phụng kính,
TGM Long Xuyên có nhờ BBT xin Bác vui lòng chấp
thuận cho sử dụng bài viết “Đức Tin là một Hồng Ân” để
đăng trong nội san Tĩnh tâm của linh mục giáo phận.
Rất mong đƣợc Bác chấp nhận.
Kính
BBT CGVN
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Sự chuyển biến trong đời sống tâm linh.
Tôi quen chị T. đã hơn 8 năm.Tôi đến nhà chị để làm
hồ sơ bảo hiểm cho con chị, vừa bƣớc vô nhà, tôi thấy ngay
bàn thờ Phật ở trên bức tƣờng trang trọng của phòng khách,
hai bóng đèn màu đỏ ở hai bên luôn cháy sáng. Ở giữa có lƣ
hƣơng với ba cây nhan điện nhấp nháy đều đặn. Chị nhờ tôi
đến nhà chị, xem lại giùm hai hồ sơ bảo hiểm nhân thọ (life
insurance) của con chị mua mấy năm trƣớc đây có tốt
không? Tôi mới biết hai đứa con của chị khoảng trên dƣới 50
tuổi đều không vợ con và đang ăn tiền bịnh (tiền SSI). Nhờ
mua đã lâu chứ nếu bây giờ mới mua mà đang ăn tiền bịnh vì
bịnh thần kinh và bịnh tim thì khó có hảng bảo hiểm nào
chịu bán.
Bẳng đi một thời gian tôi không có liên lạc với chị.
Bất ngờ tôi nghe trong “cell phone” cũa tôi, tiếng chị T. gọi:
- “Chú Phụng đó hả.”
- “Dạ có tôi đây”. Tôi trả lời:
Chị nói tiếp giọng run run, xúc động: “Con tôi vừa
mới mất, anh làm ơn đến nhà tôi nhờ một chút đƣợc
không?”.
- “Dạ, chiều nay khoảng 6 giờ tôi mới đến đƣợc nha
chị. Xin chia buồn cùng chị và gia đình. Nhƣng mà cháu bị
bịnh gì mà mất vậy chị.?
Cháu bị bịnh ung thƣ. Bị lâu rồi điều trị hơn năm rồi
nhƣng không khỏi.
Chị có để “policy” ở nhà không? “ Tôi nhắc nhở:
“ Có, hiện giờ có ở nhà”. Chị nói:
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Khi tôi đến thăm chị, xem hồ sơ bảo hiểm, thấy chị
đã mua đƣợc 8 năm rồi, tôi yên tâm vì thế nào hảng cũng trả
tiền tử cho ngƣời thừa hƣởng là chị. Tôi đến nhà quàn Vĩnh
Phƣớc thăm con chị đang quàn ở đó, vừa bƣớc vào phòng,
thấy hình thánh giá trên tƣờng và anh con trai này mang tên
thánh là Giuse tôi hết sức ngạc nhiên vì nhà chị thờ Phật tại
sao con chị mang tên thánh bên đạo Công giáo?. Tôi thắc
mắc nhƣng chƣa có dịp nào hỏi chị.
Độ chừng hai tháng sau, cũng giọng nói của chị lại
gọi trong “cell phone”:
- “Chú Phụng đó hả? Thằng anh lại vừa mất”
- “Mà cháu bịnh gì vậy chị?”:
- “Cháu bị bịnh “tâm thần” từ lâu đang ăn tiền bịnh,
không hiểu do bịnh gì, cháu vừa mất chắc là bị thêm bịnh tim
nữa, nên đã chết bất ngờ, rồi chị nói tiếp:
- “Đến nhà tôi lo giấy tờ giùm đƣợc không?”
- “Dạ, tôi sẽ đến ngay.” Tôi trả lời.
- Chị rất đau đớn, tâm hồn bấn loạn vì hai đứa con
trai thân yêu của chị ra đi cách nhau khoảng hai tháng.
Cả hai đám tang của hai đứa con trai của chị tôi đều
có tham dự, cầu nguyện ở nhà quàn lẫn cầu nguyện ở nhà
thờ. Các đoàn thể công giáo tiến hành trong Giáo Xứ Ngôi
Lời Nhập Thể và San Justin chia nhau đến đọc kinh.

*

*

*

Sau tang lễ đứa con trai thứ hai của chị chừng một
tuần, tôi có đến nhà chị để lấy giấy khai tử gởi lên hảng. Khi
tôi vừa đến nhà chị, tôi thấy có một nhà sƣ đang đốt giấy tiền
vàng bạc trƣớc cửa nhà chị. Tôi ngạc nhiên vì hai đứa con
của chị là ngƣời Công giáo, có tên Thánh, tổ chức tang lễ
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theo nghi thức Công giáo, có nhiều đoàn thể đến đọc kinh.
Sao bây giờ lại có nhà sƣ đến đốt giấy tiền vàng bạc mà trên
bàn thờ trong nhà chị lại để bàn thờ Phật?.
Tôi lặng lẽ ra về trong lòng cứ thắc mắc sao hai đứa
con trai là ngƣời Công giáo mà ngƣời mẹ lại là Phật tử.
Hơn tháng sau tôi đến thăm chị, tôi hỏi chị:
- “Hai đứa con chị là ngƣời Công giáo mà sao nhà chị
thờ Phật?”.
Chị nói: “Hồi còn ở Việt nam, chồng tôi là Trung Tá
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đám cƣới chúng tôi có ra
nhà thờ đàng hoàng. Nhƣng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975,
khi sang bên Mỹ này ổng có vợ khác. Vì vậy tôi buồn chán
quá, một mình phải nuôi một lô 7 đứa con, con cái đông, leo
nheo, lóc nhóc còn nhỏ quá làm sao tôi đi nhà thờ đƣợc, mà
tôi cũng không còn tin tƣởng gì ở Chúa cả. Có Chúa sao lại
để hoàn cảnh tôi cực kỳ khổ sở thế này. Chồng tôi đã bỏ tôi ở
xứ lạ quê ngƣời, một mình tôi phải lo làm kiếm tiền, nuôi
cho bảy đứa con lóc nhóc ăn học đâu phải dễ. Tôi đi làm
nghề nấu nƣớng, ngày nào cũng chui đầu vào nhà bếp, phải
chiên xào, pha chế, nấu các món ăn cho khách hết sức cực
nhọc tới tối mịt mới về đƣợc tới nhà.
Tôi đã đem tƣợng Đức Mẹ mang theo từ Việt nam
tặng cho ngƣòi bạn và thỉnh tƣợng Phật về thờ. Các đứa con
tôi đã đƣợc rửa tội từ nhỏ.
Cách đây một tháng tôi lại đến thăm chị. Tôi ngạc
nhiên cũng trên bàn thờ ấy nhƣng tƣơng Phật đã thay bằng
tƣợng Đức Mẹ Maria với tƣợng Chúa Kitô chịu nạn. Ngạc
nhiên tôi hỏi chị:
- “Tƣợng Phật đâu rồi chị?”.
Chị T. trả lời: “Tôi đã đƣa vào Chùa rồi. Tôi thỉnh
tƣợng Chúa và hình Đức Mẹ về thờ.”
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Chị nói: “Sau khi hai đứa con tôi ra đi trong vòng hai
tháng tôi khổ sở, đau đớn quá, tinh thần tôi khủng hoảng, suy
sụp trầm trọng. Tôi lo sợ đủ chuyện, tôi mới mời thầy chùa
về làm phép, cúng kiến. Sau đó các chị em trong hội Legio
Maria thƣờng đến an ủi tôi và rủ tôi đi nhà thờ cầu nguyện
cho các con của tôi. Tôi phải trở về với Chúa và Đức Mẹ vì
Chúa và Đức Mẹ mới thƣơng yêu gia đình tôi thực sự mà
thôi và mới đem gia đình tôi về Thiên Đàng sau khi mất.”
Lúc sau này, mỗi chiều thứ bảy, tôi đều gặp chị ở nhà
thờ. Khi vào nhà thờ chị hay đến tƣợng Đức Mẹ làm dấu
thánh giá, cầu nguyện với Đức Mẹ chừng vài phút rồi chị
mới lên gần dãy ghế gần cung thánh, quỳ xuống đọc kinh…
Mùa Vọng 2009
(Ngày 14 tháng 12)
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PHẦN SƢU TẦM

Phần sưu tầm này người viết hết sức tâm đắc
nên xin được in vào tập sách này để xin gởi
đến quý độc giả tâm tình chia sẻ những suy tư,
ước vọng của chính người viết.
Như bài “Gởi lại cho con” của tác giả
H. Jackson Brown, Jr Bích Phượng dịch,
người viết đã sưu tầm từ báo
“Kiến thức ngày nay” ở trong nước trước năm 1993,
người viết đọc đi, đọc lại rất nhiều lần vẫn thấy thích.
Các bài khác đều có ý nghĩa riêng của nó, nâng đỡ tinh thần
người viết rất nhiều, nên xin gởi đến độc giả, nếu thấy
không có ích lợi gì lắm thì xem như “Mua vua cũng
được một vài trống canh”.
Xin phép được in lại các bài viết của các tác giả, dịch giả
mà vì đường sá xa xôi không liên lạc và xin phép được.
Xin đa tạ.
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VẾT THƢƠNG
Một cậu bé có tính rất xấu. Cậu rất hay nổi nóng. Một
hôm cha cậu bé đƣa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu bé
rằng mỗi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng
một cái đinh lên hàng rào gỗ.
Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng
rào. Nhƣng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế đƣợc cơn
giận của mình và số lƣợng những cái đinh cậu đóng lên hàng
rào mỗi ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn
giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào.
Một ngày kia, cậu đã không nổi giận một lần nào
trong suốt cả ngày. Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ
một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu không
hề nổi giận với ai dù chỉ một lần.
Ngày lại ngày trôi qua rồi cũng đến một bữa cậu bé
đã tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên
hàng rào nữa. Cha cậu đã kéo cậu đến bên hàng rào.
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Ở đó ông nói với cậu rằng:
“Con đã làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh
trên hàng rào. Hàng rào đã không thể giống như xưa nữa
rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói đó
cũng giống như những lỗ đinh này, để lại những vết sẹo
trong lòng người khác. Mặc dầu sau đó con có nói xin lỗi
bao nhiêu lần đi nữa cũng không quan trọng vì vết thương
đó vẫn còn ở lại. Vết thương tinh thần cũng đau đớn như
những vết thương thể xác vậy. Những người xung quanh ta,
bạn bè ta là những viên ngọc quý. Họ giúp con cười và giúp
con trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó
khăn, cỗ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình cho con.
Hãy nhớ lấy lời cha.. .”

Trong khóa linh thao của
Linh mục Nguyễn Tầm Thường
đầu tháng 12 năm 2006 ở Palacios
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Sau dễ là khó…
Có tên trong sổ địa chỉ của một ngƣời thì dễ.
Tìm được một chỗ trong trái tim của người đó
mới khó.
Phê phán lỗi lầm của ngƣời khác thì dễ.
Nhận ra sai lầm của chính mình mới khó.
Nói mà không suy nghĩ thì dễ.
Biết kiểm soát lời nói của mình mới khó.
Tha thứ cho ngƣời khác thì dễ.
Làm cho người khác tha thứ cho mình mới
khó.
Đặt ra các nguyên tắc thì dễ.
Sống theo các nguyên tắc đó mới khó.
Mơ ƣớc thì dễ.
Thực hiện các mơ ước đó mới khó.
Chiến thắng thì dễ.
Nhìn nhận thất bại mới khó.
Vấp ngã thì dễ.
Đứng dậy và đi tiếp mới khó.
Hứa hẹn thì dễ.
Hoàn thành lời hứa đó mới khó.
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Nói yêu thƣơng thì dễ.
Làm cho người khác cảm thấy sự yêu thương
đó mới khó.
Phê bình ngƣời khác thì dễ.
Sửa đổi chính bản thân mình mới khó.
Để xảy ra sự sai lầm thì dễ.
Học được từ những sai lầm đó mới khó.
Buồn bực vì mất mát thì dễ.
Biết lưu tâm để đừng đánh mất mới khó.
Nghĩ xấu về ngƣời khác thì dễ.
Cho họ niềm tin mới khó.
Nhận thì dễ.
Cho mới khó.
Thành công thì dễ.
Thành nhân mới khó.
Đọc những điều này thì dễ.
Thực hiện nó mới khó.
.
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HÃY CẢM ƠN

* Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn;
Vì nếu bạn có rồi thì bạn còn gì để trông chờ và
hy vọng nữa đâu.
* Hãy cảm ơn vì nhiều điều bạn chưa biết;
Vì nếu bạn biết hết rồi thì bạn chẳng còn gì để học
hỏi nữa sao?
* Hãy cảm ơn những lúc khó khăn;
Vì nếu không có lúc khó khăn thì liệu bạn có
trƣởng thành đƣợc không?
* Hãy cảm ơn vì bạn còn có những nhược điểm;
Vì nếu không còn nhƣợc điểm gì thì bạn sẽ chẳng
còn cơ hội để tiến bộ, để cải thiện bản thân.
* Hãy cảm ơn những thử thách;
Vì nếu không có thử thách nào thì liệu cái gì có
thể xây dựng nên sức mạnh và cá tính của bạn.?
* Hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã có;
Vì nếu bạn không có lỗi lầm gì thì cái gì sẽ dạy
cho bạn những bài học đáng giá nhƣ thế đây.?
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* Hãy cảm ơn những khi bạn mệt mỏi;
Vì nếu bạn không khi nào mệt mỏi tức là bạn
không làm việc gì hay sao.?
Thật là dễ nếu cảm ơn những thứ đẹp, nhƣng cuộc
sống bao giờ cũng tạo cơ hội cho mọi người cảm ơn cả
những thứ chưa hoàn hảo nữa.
Suy nghĩ luôn, bạn có thể chuyển tiêu cực thành
tích cực.
Nếu bạn biết cách biết ơn những thứ rắc rối của bạn
thì chúng có thể giúp ích nhiều cho bạn.
Đọc đƣợc lời này trong tờ mục vụ khi tham dự
Thánh lễ ở Giáo xứ Đức KiTô Ngôi Lời Nhập Thể.
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HÃY HỌC CÁCH THA THỨ
Thầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang một túi nilông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo
cứ hễ chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì
hãy chọn ra một củ khoai tây, viết tên người đó và ngày
tháng lên rồi bỏ nó vào túi ni-lông.
Sau vài ngày có nhiều khoai lang, túi trở nên vô cùng
nặng.
Sau đó, thầy lại yêu cầu chúng tôi phải luôn mang
cái túi theo bên mình dù đi bất cứ đâu, tối ngủ phải để túi
bên cạnh, làm việc thì đặt trên bàn. Sự phiền phức khi phải
mang vác cái túi khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng gánh
nặng tinh thần mà mình đang chịu đựng. Không những thế,
chúng tôi còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều
khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào.
Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân hủy thành một
thứ chất lỏng nhầy nhụa. Đây thật là một ẩn dụ sinh động về
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cái giá mà chúng ta phải trả cho việc khư khư ôm lấy giận
hờn trong lòng.
Trong thâm tâm chúng ta thường cho rằng tha
thứ là món quà đối với người được tha thứ, như bạn thấy
đấy, đây rõ ràng là món quà cho chính chúng ta.
Báo thế giới
Ngày 15 tháng 08 năm 2003

188

Tâm tình gởi lại

Hy vọng.
Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn
chấm thành một đƣờng dài.
Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu
phút thành một đời sống.
Chấm mỗi chấm cho đúng, đƣờng sẽ đẹp.
Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh.
Đƣờng hy vọng do mỗi chấm hy vọng.
Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng.
Đức Hồng Y Nguyễn văn Thuận
Sách “Đường Hy Vọng và dẫn giải”
(Câu 978 trang 385)
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Xin thầy hãy dạy con tôi.
Bức thƣ sau đây là của Tổng Thống Mỹ Abraham
Lincoln (1809- 1865) gởi thầy Hiệu trƣởng ngôi trƣờng nơi
con trai ông theo học. Đƣợc viết ra từ gần 200 năm trƣớc, ở
nƣớc Mỹ, nhƣng bức thƣ vẫn giữ nguyên tính “thời sự” và
gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ.
Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này: Rằng
không phải tất cả mọi ngƣời đều công bằng, tất cả mọi ngƣời
đều chân thật. Nhƣng xin thầy hãy dạy cho cháu biết: cứ mỗi
một kẻ vô lại ta gặp trên đuờng phố, thì ở đâu đó, sẽ có một
con ngƣời chính trực; bên cạnh một chính trị gia ích kỷ, sẽ
xuất hiện một nhà lảnh đạo tận tâm.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cứ mỗi một kẻ thù ta
gặp ở nơi này thì ở nơi khác ta lại tìm thấy một ngƣời bạn.
Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhƣng xin thầy
hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đô la kiếm đƣợc do
công sức của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm
đô la nhặt đƣợc trên hè phố…
Xin hãy dạy cho cháu cách chấp nhận thất bại và
cách tận hƣởng niềm vui chiến thắng.
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Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ. Xin dạy cho
cháu biết đƣợc bí quyết của niềm vui thầm lặng. Dạy cho
cháu biết đƣợc rằng những kẻ hay bắt nạt ngƣời khác là
những kẻ dễ bị đánh bại nhất…
Xin dạy cho cháu biết đến thế giới kỳ diệu của
sách… nhƣng cũng để cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ
suy tƣ về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung
cánh trên bầu trời, đàn ong bay lƣợn trong nắng và những
bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
Ở trƣờng, xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận
thi rớt còn hơn gian lận khi đi thi. Xin hãy tạo cho cháu có
niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân cho dù tất cả mọi
ngƣời xung quanh đều cho rằng ý kiến đó là ngƣợc ngạo…
Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với
những ngƣời hòa nhã và cứng rắn đối với kẻ thô bạo. Xin tạo
cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả
mọi ngƣời đều chạy theo thời thế.
Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi
ngƣời nhƣng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng
lọc những gì nghe đƣợc qua một tấm lƣới Chân Lý để cháu
chỉ đón nhận những gì tốt đẹp mà thôi.
Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cƣời khi buồn
bã…Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ
trong những giọt nƣớc mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế
giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trƣớc sự ngọt ngào đầy
cạm bẩy.
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Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán bắp thịt và trí
tuệ cho ngƣời ra giá cao nhất nhƣng không bao giờ đƣợc để
cho ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
Xin hãy dạy cho cháu biết ngoảnh tai làm ngơ trƣớc
một đám đông gào thét… và đứng thẳng ngƣời bảo vệ lẽ
phải.
Xin hãy đối xử với cháu dịu dàng nhƣng đừng vuốt
ve nuông chìu cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi
luyện nên những thanh sắt cứng rắn. Hãy giúp cháu có can
đảm biểu lộ sự thiếu kiên nhẫn và có đủ kiên nhẫn để biểu lộ
sự can đảm.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có
niềm tin tuyệt đối vào bản thân bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có
niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
Đây quả là yêu cầu quá lớn, tôi biết, thƣa thầy, nhƣng
xin thầy cố gắng hết sức mình … con trai tôi sẽ là một cậu bé
tuyệt vời.
Abraham Lincoln
Lan Tím chuyển ngữ.
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Gªi låi cho con
H.JACKSON BROWN, JR
M‡i ngày con nh§ dành l©i khen t¥ng vài ba ngÜ©i.
M‡i næm ít nhÃt m¶t lÀn con hãy ch© xem m¥t tr©i m†c.
Con hãy thÜªng tiŠn khá hÖn cho nh»ng ngÜ©i phøc vø
trong nhà hàng æn.
Nhìn th£ng vào m¡t m†i ngÜ©i.
Nói l©i cám Ön càng nhiŠu càng tÓt.
Hãy sÓng dÜ§i mÙc con ki‰m ÇÜ®c. ñÓi xº v§i m†i
ngÜ©i nhÜ con muÓn ÇÜ®c h† ÇÓi xº nhÜ th‰. M‡i næm
con nên hi‰n máu hai lÀn.
K‰t thêm nh»ng ngÜ©i bån m§i, nhÜng trân tr†ng nh»ng
ngÜ©i bån cÛ.
Hãy gi» kÏ nh»ng ÇiŠu bí mÆt.
Con ÇØng mÃt thì gi© h†c các ’’mánh khóe’’ doanh
nghiŒp. Hãy h†c làm doanh nghiŒp chân chính.
NhÆn chÎu nh»ng lÀm lÅn cûa mình.
Con hãy can Çäm. N‰u t¿ con không ÇÜ®c can Çäm
l¡m thì cÛng phäi tÕ ra can Çäm. NgÜ©i ta không phân
biŒt m¶t ngÜ©i can Çäm v§i m¶t ngÜ©i tÕ ra can Çäm.
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Con phäi dành thì gi© và tiŠn båc làm viŒc thiŒn trong
c¶ng ÇÒng cûa con. ñØng bao gi© lÜ©ng gåt m¶t ai.
H†c cách l¡ng nghe. CÖ h¶i trong Ç©i nhiŠu khi gõ cºa
nhà con rÃt khë.
ñØng làm cho ai mÃt hy v†ng, nhiŠu ngÜ©i chÌ sÓng
nh© hy v†ng ÇÃy con å.
Con ÇØng cÀu mong cûa cäi, mà phäi cÀu mong có s¿
khôn ngoan, hi‹u bi‰t và lòng can Çäm.
ñØng hành Ç¶ng khi con Çang giÆn d».
Con phäi gi» tÜ th‰ Çàng hoàng. MuÓn Ç‰n m¶t nÖi nào
thì luôn phäi có møc Çích và t¿ tin rÒi hãy Ç‰n.
ñØng bao gi© trä công cho ai trÜ§c khi h† xong viŒc.
Hãy s¤n sàng thua m¶t trÆn Çánh Ç‹ dÅn Ç‰n th¡ng
môt cu¶c chi‰n.
ñØng bao gi© ngÒi lê Çôi mách.
CÄn thÆn v§i kÈ nào mà h† không còn gì Ç‹ mÃt.
Khi g¥p m¶t nhiŒm vø khó khæn, con hãy hành Ç¶ng
nhÜ không th‹ nào bÎ thÃt båi. ñØng giao du quá r¶ng.
Phäi h†c cách trä l©i ‘’không’’ m¶t cách lÍ phép và dÙt
khoát.
ñØng mong ch© cu¶c Ç©i ÇÓi xº sòng ph£ng v§i con.
ñØng Çánh giá thÃp sÙc månh cûa s¿ tha thÙ.
Thay vì dùng tØ có ‘’vÃn ÇŠ’’ con hãy thay b¢ng tØ ng»
‘’có dÎp may.’’
ñØng Çi ra ngoài khi con cùng v® tranh cäi ÇiŠu gì Çó.
CÄn thÆn vŠ ÇÒ Çåc, áo quÀn: n‰u con ÇÎnh dùng thÙ gì
trên næm næm thì phäi cÓ g¡ng s¡m thÙ tÓt nhÃt có th‹
ÇÜ®c.
Con hãy månh dån trong cu¶c sÓng.
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Khi con nhìn låi quãng Ç©i Çã qua, hãy ti‰c nh»ng ÇiŠu
chÜa làm ÇÜ®c, chÙ ÇØng ti‰c nh»ng Çi‰u Çã làm xong.
ñØng quan tâm Ç‰n bè nhóm. Nh»ng š tÜªng m§i mÈ,
cao thÜ®ng có tác Ç¶ng Ç‰n cu¶c sÓng luôn luôn là
nh»ng š tÜªng cûa cá nhân bi‰t làm viŒc.
Nh»ng nhåc sï trình diÍn bên ÇÜ©ng thÜ©ng có nhiŠu
ÇiŠu Çáng trân tr†ng. Con hãy dØng låi, l¡ng nghe, và
nh§ t¥ng gì Çó cho h†.
Khi g¥p vÃn ÇŠ trÀm tr†ng vŠ sÙc khÕe, con hãy nh© ít
nhÃt 3 vÎ lÜÖng y khác nhau xem xét.
Hãy chi‰n ÇÃu chÓng thói vô trÆt t¿.
G¥p hàng hoá xÃu hay phøc vø tÒi con hãy báo ngay
cho ngÜ©i có trách nhiŒm Ç‹ h† n¡m bi‰t.
Nh»ng ngÜ©i quän lš tÓt rÃt mong ÇÜ®c hi‹u bi‰t m†i
ÇiŠu.
ñØng tÆp thói trì hoän công viŒc.
Làm ngay nh»ng gì cÀn làm Çúng vào lúc phäi làm.
Không ai ch© Ç‰n lúc hÃp hÓi Ç‹ nói: ’’Giá nhÜ tôi có
thêm th©i gian’’
ñØng s® phäi nói ’’Xin l‡i, rÃt ti‰c ..’’
Hãy ghi s¤n 25 ÇiŠu con muÓn ÇÜ®c träi qua trong Ç©i
trÜ§c khi con nh¡m m¡t. Luôn luôn mang theo trong túi
áo bäng ghi 25 ÇiŠu Çó và thÜ©ng xuyên tìm cÖ h¶i có
th‹ ÇÜ®c, Ç‹ th¿c hiŒn.
Hãy g†i ÇiŒn cho mË con.
Ngƣời dịch: Bích Phƣợng
( Reader’s Digest 8/1993)
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Dù vậy
Dù con ngƣời thì vô lý, sai lầm, và ích kỷ,
Hãy Cố Yêu Thương Họ.
Dù bạn làm điều tốt,
đời sẽ lên án là làm cho chính bạn với nhiều ẩn ý
Hãy Cố Làm Tốt Cho Họ.
Dù bạn thành công,
sẽ có nhiều ngƣời giả dối đến với bạn
và có thêm kẻ thù ghét bạn
Hãy Cố Thành Công.
Dù những điều tốt bạn làm sẽ rơi vào quên lãng
Hãy Cố Làm Tốt.
Dù sự thành thật và thẳng thắn
khiến bạn dễ bị mích lòng,
Hãy Cố Thành Thật và Thẳng Thắn.
Dù những gì bạn bỏ công xây dựng cả năm
Có thể tan biến sau một đêm
Hãy Cố Xây Dựng.
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Dù con ngƣời thật sự cần đƣợc giúp đỡ
Nhƣng họ có thể tấn công bạn nếu bạn giúp đỡ họ.
Hãy Cố Giúp Ðỡ.
Dù bạn hết sức xây dựng thế giới
Và chỉ nhận đƣợc những đắng cay,
Hãy Cố Gắng Hết Sức Cho Thế Giới.

đƣợc viết trên tƣờng của nhà Shishu Bhavan
nhà dành cho các trẻ em ở Calcutta.
Trong sách “Mẹ Têrêsa:
một lối sống đơn giản”
(trang 181)
Tác giả: Lucinda Vardey
Dịch giả: Phó tế Trần văn Nhật
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Bạn Thật Có Hạnh Phúc.
Nếu sáng thức dậy bạn còn khỏe mạnh,
bạn thật có phúc
hơn cả triệu ngƣời đã chết bịnh trong những ngày qua.
Nếu bạn đã không bao giờ sống
trong nguy hiểm của chiến tranh,
của ngục tù cô đơn, bị tra tấn đớn đau,
bị đói khát thèm thuồng,
bạn thật có phúc hơn 20 triệu ngƣời trên thế giới.
Nếu bạn có thể đến nhà thờ,
không sợ bị hành hạ ngƣợc đãi,
bị bắt bớ tù đày hay phải chết,
bạn thật có phúc hơn ba tỷ ngƣời trên thế giới.
Nếu bạn còn có lƣơng thực để ăn,
quần áo để mặc, nhà cửa để ở,
bạn giầu có hơn 75% số ngƣời trên thế giới.
Nếu bạn còn tiền trong ngân hàng,
trong bóp ví, trong một nơi nào đó,
bạn là một trong 8% số ngƣời giàu có trên thế giới.
Nếu bạn có thể ngẩng cao đầu lên,
tƣơi cƣời hớn hở và chân thành biết ơn,
bạn thật có phúc
vì nhiều ngƣời có thể làm điều đó
nhƣng hầu hết họ đã không làm.
198

Tâm tình gởi lại
Nếu bạn có thể nắm tay một ai đó,
hay quàng tay qua vai họ,
bạn thật có phúc
vì bạn còn có thể chia sẻ
niềm vui an bình của Thiên Chúa.
Nếu bạn có thể đọc những hàng chữ này,
bạn thật có phúc
hơn hai tỉ ngƣời mù chữ không đọc đƣợc chút nào cả.
Bạn có phúc lắm,
mà có lẽ bạn chẳng biết đấy thôi.
Ngô văn Thích, O.P. chuyển dịch
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BỊ THIÊU ĐỐT VÌ TÌNH YÊU
Ngạn ngữ Ấn-độ có câu: “Tất cả những gì chúng ta
cống hiến cho tha nhân sẽ không bao giờ mất cả”.
Quên mình để cống hiến cho tha nhân mỗi ngày một
nhiều hơn thì sẽ không bao giờ thua lỗ mất mát, mà chính là
lớn lên mỗi ngày. Vì sự triển nở và trưởng thành của bản
thân dần tăng lên với mức độ và khả năng tự hiến.
Những ai càng quên mình, càng tự nguyện hy sinh thì
lại càng đầy tràn, giàu có. Thiên Chúa cứ theo nhịp độ xả
thân của họ mà trải rộng tình thương và làm cho họ lớn lên
mãi mãi để lại càng cống hiến nhiều hơn nữa cho nhân loại.
Những ai đã tự hiến và quyết không giữ lại cho mình
nữa thì không còn có thể nghỉ ngơi. Hết việc này tới việc nọ
xô đẩy họ tới tấp. Họ tưởng như kiệt sức, nhưng rồi lại hăng
say bước tới vì Thiên Chúa là Sức Mạnh. Người sẽ bù đắp sự
yếu đuối và bất lực của họ. Nhờ họ, nhân loại có bộ mặt tươi
đẹp, đáng yêu đáng kính, vì bớt vị kỷ, bớt hiếu thắng. Nhân
loại sẽ dần dần đủ sức chinh phục trái đất này để chia sẻ cho
mọi người tất cả mùa màng hoa trái. Nhờ sự tự do sâu thẳm
trong tâm hồn họ, nhân loại cũng được tự do hơn. Thông
qua họ, loài người tiến bước trên lộ trình yêu thương và gắn
bó cùng nhau.
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Với họ và với những ai bị thiêu đốt vì tình yêu kẻ
khác, mặt đất này sẽ mặc lấy bộ y phục dịu dàng của nhân ái
từ bi, nhuộm màu tinh khiết của tấm lòng cho đi mà không hề
tính toán.
Những tấm lòng ấy là những bản nhạc thơm, những
khúc hoan ca làm đẹp lòng Thiên Chúa. Vì còn có gì đẹp hơn
những quả tim luôn mở rộng đón tiếp mọi người. Mà đã như
vậy làm sao tránh được hy sinh, hiều lầm, đau khổ. Do đó,
đời họ là khúc ca hùng tráng từ đất thấp vọng đến trời cao.
Nhờ nhiều người như họ, địa cầu vốn cằn cỗi âm u vì tham
lam và ích kỷ, sẽ đâm nở mùa hoa dịu ngọt của những cuộc
đời tận hiến mà Thiên Chúa sẽ biến thành một tế phẩm kỳ bí
của tình yêu.
Một nữ tu Việt Nam.
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Sống lạc quan

Trên thế giới này:
Không có sự đau khổ nào là không chửa trị đƣợc.
Không có khó khăn nào là không tìm ra giải đáp.
Sự việc gì cũng có khía cạnh tốt, khía cạnh xấu.
Tất cả cái gì hào nhoáng chƣa chắc đã là vàng.
Kiên tâm làm gì cũng đƣợc.
Raymont De Saint Laurent
Tế Xuyên dịch
Trong sách “Sống lạc quan”
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Giá trị con ngƣời

Tiêu chuẩn đánh giá con người là khát vọng
vươn tới sự hoàn chỉnh.
V.Goeth

Sự cố gắng
Sự thành công không là điều quan trọng,
Điều quan trọng là sự cố gắng.
( Le success n‟est pas ce qui importe,
Ce qui importe c‟est l‟effort)
Đề bài làm luận văn hồi học lớp Đệ Tứ
(lớp 9) trƣờng trung học Cần Giuộc, Long An
(niên khóa 1958-1959)
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Thiên tài là gì?

Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và
chín mươi chín phần trăm mồ hôi
T. Edison
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Vui mừng, cầu nguyện, tạ ơn

Anh em hãy vui mừng luôn mãi và
cầu nguyện không ngừng.
Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.
Anh em hãy làm nhƣ vậy,
đó là điều Thiên Chúa muốn
trong Đức Kitô GiêSu.
(1TX 5, 16-18)
Thơ thứ nhất của Thánh Phao-lô
gởi tín hữu Tê-xa-lô-ni-ca
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Yêu mến sự chết

Chính sự chết
cũng là một bổn phận cuối cùng
mà con làm
cách sẵn sàng
và đầy yêu mến.
Đức Hồng Y Nguyễn văn Thuận
Sách “Đường Hy Vọng và dẫn giải”
(Câu 32 trang 25)
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Vui để đợi chết.
Theo giai thoại của người Trung Hoa thì ngày
xưa có một người tên là Vinh Khải Kỳ tỏ ra là một bậc
tiên ông đạo cốt, mình mặc áo lông cừu, lưng thắt dây,
ngày ngày giao du ở sơn thủy, vui thú cầm ca, chậm rãi
rảo bước, tay đánh đàn, miệng ca hát không ngừng.
Một hôm Đức Khổng Tử đi dạo gặp Vinh Khải Kỳ, Ngài
mới hỏi ông: “Tiên sinh làm thế nào mà thường vui vẻ,
ca hát như thế?”
Khải Kỳ thưa: “Trời sanh muôn vật, loài người
cao quý nhất. Ta đã được làm người, đó là điều đáng
vui. Người ta sinh ra có người đui què, có người non
yếu… mà ta thì khỏe mạnh sống lâu, thế là hai điều
đáng vui. Còn cái nghèo là sự thường của thế gian, cái
chết là hết sự đời. Ta nay biết vui với cảnh đời để đợi
cái chết thì còn gì lo buồn nữa?”
Lạc quan, vui sống là đức tính cơ bản nhất của
người Kitô. Người Kitô nhận ra phẩm giá cao cả của
mình và tiếp nhận mọi sự xảy đến như một hồng ân
của Chúa. Cây cỏ đồng nội, muôn thú trên rừng không
nhọc công tích trữ mà còn được Chúa che chở nuôi
nấng, huống chi con người là hình ảnh của Người…
Mỗi ngày có niềm vui, nỗi khổ của nó. Hãy quẳng gánh
lo đi và vui sống từng phút giây như một ân ban của
Chúa, đó là bí quyết để giúp ta được hạnh phúc ở đời
này.
Đức Ông Phêrô Nguyễn văn Tài.
(VietCatholic News Nov 2004)
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