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LỜI NGỎ
Trong mô ̣t lầ n lên Pleiku bằ ng máy bay để đi
Kontum, chúng tôi gồ m có: Anh Nguyễn Thành Tấ n, chi ̣
Trầ n Ngo ̣c Hải và tôi: Hồ Thủy. Qua sự giới thiêụ của chị
Ngo ̣c Hải, chúng tôi đươ ̣c biế t và quen với Cha Đông vì
chị Hải là người thân của Cha. Mă ̣c dù thời gian ở gầ n
Cha, tiế p xúc chuyê ̣n trò với Cha rấ t ít nhưng chúng tôi
vẫn cảm nhâ ̣n đươ ̣c đây chính là "Thiên sứ của người
nghèo khó, bệnh tật... ". Và trong lòng chúng tôi đã có sự
kiń h phu ̣c, yêu mế n lẫn ngưỡng mô ̣ Cha.
Chuyế n đi Kontum của chúng tôi thành công ngoài
sự mong ước khi đươ ̣c Cha đưa đi viế ng Đức Me ̣ Măng
Đen: đây là lầ n đầ u tiên chúng tôi đươ ̣c viế ng Đức Me ̣
Măng Đen.
Trên quañ g đường đi và về chúng tôi đươ ̣c nghe
Cha kể rấ t nhiề u chuyê ̣n, qua cách kể chuyê ̣n dí dỏm của
Ngài chúng tôi không cảm thấ y "đường đi sao mà xấ u và
xa quá".
Trước giờ ra phi trường để trở về Sài Gòn, tôi ngỏ ý
với Cha là muố n đươ ̣c viế t những câu chuyê ̣n về công
viêc̣ mà Cha đã và đang làm, mỗi câu chuyê ̣n là mô ̣t
truyê ̣n ngắ n, rồ i tôi sẽ làm thành mô ̣t "tuyể n tâ ̣p truyê ̣n
ngắ n" với tựa đề là: "Mùa Đông ấ m áp". Nghe tôi "xin"
như vâ ̣y thì Cha lưỡng lự. Nhưng khi về Sài Gòn rồ i, tôi
cứ go ̣i điêṇ thoa ̣i; rồ i email cho Cha, nói chung là "lì lơ ̣m
làm phiề n Cha", cuối cùng thì Cha cũng đành phải đồ ng ý
nên bảo thư ký của Cha gởi cho tôi tâ ̣p tài liêụ "Những
Điều Chia Sẻ " mà Cha đã kể bằ ng lời trong thời gian Cha
bi ̣bệnh và dưỡng bệnh vào năm 2011, rồ i từ những lời kể
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của Cha, viên thư ký đã chuyể n thể qua chữ viế t. Cha căn
dă ̣n tôi là: "Chỉ đọc cho thỏa tính tò mò của con mà thôi".
Nhâ ̣n đươ ̣c tâ ̣p tài liêụ này tôi rấ t mừng và đã in ra
để đo ̣c, càng đo ̣c tôi càng xúc đô ̣ng, nhờ tâ ̣p tài liê ̣u này
nên chúng tôi đươ ̣c biế t về những công viêc̣ mà các vi ̣
Linh Mu ̣c Thừa Sai đã làm khi qua Viê ̣t Nam để rao giảng
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô cho người Dân Tô ̣c thiể u số ở
Tây Nguyên. Rồ i bây giờ, qua cách số ng hòa đồ ng, khiêm
tố n của Cha đố i với mo ̣i người, cùng những công viê ̣c Cha
đang làm cho người Dân Tô ̣c nghèo khổ , bệnh tâ ̣t, các thai
nhi bi ̣ phá bỏ đươ ̣c Cha chôn cấ t... nhấ t là những người
đang bi ̣ bệnh phong cùi, thì Cha đã và luôn noi theo tấ m
gương của các bâ ̣c thầ y và các vi ̣Thừa Sai đi trước...
Tôi rấ t xúc đô ̣ng vì những trăn trở, những ưu tư
khắ c khoải của Cha về việc Giáo Hội Công Giáo Viê ̣t
Nam chưa có một chương trình hay một kế hoạch cụ thể
nào trong vấ n đề Loan Báo Tin Mừng của Chúa Giêsu
đế n với mọi người, nhấ t là những người không Công
Giáo, và Cha đã ao ước rấ t nhiều về điều đó.
Những điề u Cha ao ước không phải là quá to lớn,
hay khó khăn mà không thực hiê ̣n đươ ̣c, nhưng như chỉ vì:
• Một cây làm chẳ ng lên non!
• Một con én không làm nên Mùa Xuân!
Nhấ t là Cha luôn tha thiế t kêu gọi mọi người hãy
biế t Cha ̣nh Lòng nghi ̃ đế n người khác.
Trong tâ ̣p "Những Điề u Chia Sẻ" này, Cha kể về
những khó khăn, gian nan, vấ t vả của các vi ̣Thừa Sai, các
Linh Mu ̣c, cũng như các Nữ Tu trong công cuô ̣c loan báo
Tin Mừng cho người dân tô ̣c thiể u số , những người ở các
vùng xa xôi hẻo lánh, nhấ t là những viê ̣c mà các vi ̣ Thừa
Sai, các Linh Mu ̣c, các tu si,̃ các nữ tu đã làm cho người
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dân tộc nghèo khổ , người bệnh tật phong cùi và cả những
người bi ̣ tâm thầ n nữa... Cha Đông là người Đã, Đang và
Sẽ còn tiế p tục với những công viê ̣c này.
Những lời tâm sự của Cha trong những ngày nằ m
bênh
̣ viêṇ mà tôi may mắ n đươ ̣c đo ̣c, ấ y chính là cơ duyên
của tôi...nên tôi cảm thấ y mình cầ n phải làm công viêc̣ là:
Từ lời kể của cha "để nghe" mà người thư ký đã chuyể n
thành những trang viế t trên giấ y. Nay tôi muố n viế t thành
mô ̣t cuố n sách "để đo ̣c".
Tâ ̣p tài liêụ Những Điều Chia Sẻ của Cha đầ y ý
nghiã , rấ t có giá tri ̣ về tinh thầ n. Cả ba chúng tôi là anh
Nguyễn Thành Tấ n, chị Trầ n Ngo ̣c Hải và tôi Hồ Thủy
đề u cùng chung mô ̣t nhâ ̣n xét về Cha như sau: Cha là một
Sứ Giả của người Dân Tô ̣c thiể u số , của những người
nghèo khổ bênh
̣ tâ ̣t, những người khố n cùng, và tâ ̣p
Những Điều Chia Sẻ này chính là một Thông Điê ̣p cầ n
đươ ̣c phổ biế n rô ̣ng raĩ cho mo ̣i người.
Khi tôi có ý đinh
̣ chuyể n thể từ "văn nói để nghe"
thành "văn viế t để đọc" tôi có xin ý kiế n của Cha, Ngài
nói: "để Cha suy nghi ̃ xem có nên đồ ng ý cho con viế t hay
không? Bởi vì Cha ngại lắ m nế u...nói về mình, hay... được
người khác viế t về mình". Nhưng vì tôi năn nỉ maĩ nên
cuố i củng thì Cha cũng ... Cha ̣nh Lòng... tuy nhiên Cha
bảo tôi là phải giữ nguyên ý, kể cả từng câu, từng chữ
cũng không được khác với tập tài liê ̣u của cha, đồ ng
thời Cha cũng không muố n đề tên Cha là tác giả. Tôi
biế t Cha sơ ̣ tôi sẽ "múa bút quá tay"... nên Ngài mới dă ̣n
dò như thế . Với Những Điều Chia Sẻ của Cha thì tôi chỉ
là người chuyể n thể và triǹ h bày phầ n hiǹ h thức mà thôi.
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Tôi rấ t vui với công viêc̣ này, tôi cũng mong rằ ng sau khi
chuyể n thể xong và in thành sách, rồ i từ cuố n Sách này sẽ
truyề n tải tới con tim mọi người, để có thật nhiề u người
biế t đế n những người nghèo khổ , bệnh tật cầ n giúp đỡ,
cũng như những người chưa biế t đế n Tin Mừng của Chúa,
những người Dân tộc thiểu số đang số ng ở những vùng xa
xôi hẻo lánh, những người bi ̣ bệnh phong cùi... đang rấ t
cầ n đế n chúng ta, mà cha Đông là người đã lo cho ho ̣ từ
mấ y chu ̣c năm nay và Ngài vẫn còn đang lo…
Những người nghèo khó, khố n khổ bê ̣nh tật, nhấ t
là những người bi ̣ bê ̣nh phong cùi đang có rấ t nhiều ở
quanh ta, họ rấ t cầ n đế n sự chung tay, chung lòng, góp
sức của chúng ta.
Sáng Chúa Nhâ ̣t khi chúng tôi dự Thánh Lễ ở nhà
thờ Thăng Thiên, cha Đông đã giảng mô ̣t bài giảng làm
chúng tôi vô cùng xúc đô ̣ng, nhấ t là khi nghe Cha nói đế n
hai chữ Cha ̣nh Lòng. Chỉ có hai chữ Chạnh lòng thôi
nhưng mà thâ ̣t đầ y đủ ý nghiã .
Với cảm nhâ ̣n của chúng tôi thì cha Đông là mô ̣t
tấ m gương sáng để chúng ta ho ̣c hỏi và noi theo.
Cuố n sách này là cả tâm huyế t của tôi, dù tôi chỉ
làm công viêc̣ biên tâ ̣p.
Biên tâ ̣p: Hồ Thủy
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Những điều chia sẻ

L.M. Phêrô Nguyễn Vân Đông
* Chánh xứ nhà thờ Thăng Thiên Số
02 đường Quang Trung- Tp PleikuTỉnh Gia Lai.
* Giám Đố c Caritas Kontum.
* Email: dongpku70@gmail.com.
ĐT:0909274705
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1
ĐỜI NGƯỜI VẮN VỎI
TÔI RONG CHƠI GIỮA ĐỜI BIẾT ĐÂU
NGUỒN CỘI
Những ngày buồ n nghi ̃ đế n thấ y vui vui,
Những ngày vui sao lại thấ y bùi ngùi... (Tế Hanh).

Năm nay 2011, tôi đươ ̣c tròn 70 tuổ i; nế u tính theo
kiể u của me ̣ tôi thì năm nay tôi 71 tuổ i, bởi vì cả 9 tháng ở
trong bu ̣ng me ̣ nữa. Tôi sinh ngày 24 tháng 3 năm 1941
theo giấ y rửa tô ̣i, nhưng mà nế u đi tu thì bắ t đầ u từ 12
tuổ i; mà lúc đó tôi đươ ̣c 14 tuổ i cho nên phải làm giấ y
khai sinh la ̣i, ha ̣ năm sinh của tôi xuố ng là 1943 theo giấ y
tờ.
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Tôi tên là Nguyễn Vân Đông, tôi cũng không hiể u ta ̣i sao
không phải là Nguyễn Văn mà là Nguyễn Vân. Có lẽ khi
làm la ̣i giấ y tờ thì người ta để cái tên như thế , và bây giờ
maĩ maĩ tôi là Nguyễn Vân Đông, những người nào không
thân thiế t thì người ta đề là Nguyễn Văn Đông, mỗi lầ n tôi
đi bưu điêṇ để nhâ ̣n tiề n thì người ta phải hỏi la ̣i người gởi
để sửa cho đúng là Nguyễn Vân Đông, lúc đó người ta
mới cho tôi nhâ ̣n tiề n.
Quê tôi ở Bình Đinh,
̣ mô ̣t xứ đa ̣o kỳ cựu của Giáo
Phận Qui Nhơn là xứ Nhà Đá, xã Mỹ Hiê ̣p, huyê ̣n Phù
My,̃ tỉnh Bình Đinh.
̣ Nhà Đá không phải là nhà tù, mà
Nhà Đá là mô ̣t cái nhà thờ làm toàn bằ ng đá ong ở Biên
Hòa.
Tôi lớn lên ở đồ ng quê, từ nhỏ tôi không đươ ̣c đi
ho ̣c cấ p Tiể u Ho ̣c, ho ̣c hành ít hơn đi chăn bò. Mỗi khi
muố n ho ̣c thì phải giở cơm (mang cơm theo) tới nhà mô ̣t
người nào đó, như thầ y Biên chẳ ng ha ̣n để mà ho ̣c cho
biế t cái chữ, ho ̣c đươ ̣c biế t cô ̣ng, trừ, nhân, chia và chưa
bao giờ tôi đươ ̣c ho ̣c cấ p mô ̣t như các em bây giờ.

Tuổi trẻ yêu đời

Khi tôi 14 tuổ i thì có mô ̣t cha của điạ phâ ̣n Kontum,
quê cũng ở nhà Đá, chiụ chức năm 1953, là khoảng thời
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gian mà Bình Đinh
̣ nằ m trong vùng kháng chiế n (19451954) và là vùng Viêṭ Minh, nên cha đó không thể về gia
điǹ h để Vinh Qui Bái Tổ đươ ̣c, cho đế n khi chiń h thể Đê ̣
Nhấ t Cô ̣ng Hòa của ông Ngô Đình Diê ̣m lên cầ m quyề n
vào năm 1955 thì Ngài mới về . Ngài là Linh Mu ̣c
Gioakim Nguyễn Thúc Nên (bây giờ hưu ở Tòa Giám
Mu ̣c Kontum). Sáng nào tôi cũng đi giúp lễ cho Ngài, hồ i
đó không có lễ đồ ng tế cho nên các Cha khách tới thì làm
lễ ở bàn thờ bên ca ̣nh.
Rồ i mô ̣t ngày no ̣ Ngài hỏi tôi:
- Con có muố n đi tu không? Đi tu ở Kontum.
Tôi cũng chả biế t Kontum là ở cái chỗ nào. Ngày
xưa mỗi lầ n tôi ở chỗ nhà mình thấ y trên núi nó cháy thì
tôi hay nói: "Núi cháy mọi cha ̣y ngay đuôi".
Tôi trả lời ngay là tôi muố n đi Kontum; bởi vì đi
Kontum thì tôi mới đươ ̣c dip̣ đi ôtô... Từ lúc nhỏ cho đế n
khi đó chưa bao giờ tôi đươ ̣c đi ôtô, cùng lắ m tôi theo me ̣
đi xe kéo, có người kéo cha ̣y... còn nhanh hơn nữa là đi xe
ngựa, đi xe ngựa thì 7 hoă ̣c 8 người. Nhưng mà nế u đi xa
thì đi ôtô. Tôi đồ ng ý đi Kontum ngay. Vì thế cuô ̣c đời đi
tu của tôi bắ t đầ u từ đó.
Khoảng cuố i tháng 8 năm 1955 thì tôi lên Kontum.
Tôi nhớ khóa tựu trường năm đó bắ t đầ u ho ̣c là vào ngày
16 tháng 8 sau kỳ thi, cho nên để thi vào Chủng Viện thì
tôi thi có mô ̣t mình.
Lầ n đầ u tiên tôi gă ̣p mô ̣t người Pháp là Đức Giám
Mu ̣c Kontum. Sau này tôi rấ t yêu mế n Ngài. Cha Nên dẫn
tôi lên gă ̣p Ngài, Ngài ôm tôi (mà ở quê Bình Đinh
̣ của tôi
chố ng Pháp, tôi cũng nghĩ người Pháp là thế này thế no ̣).
Ngài hỏi tôi bằ ng tiế ng Viêṭ mà gio ̣ng lơ lớ:
- Nhà con có mấ y anh em ruô ̣t?
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Tôi nghe không rõ, tôi tưởng hỏi "Nhà con có mấ y
đám ruô ̣ng"? Tôi trả lời với Ngài là:
- Con không biế t nhà con có mấ y đám ruô ̣ng.
Ngài bảo:
- Hỏi anh em ruô ̣t chớ hỏi ruô ̣ng làm gì?
- Hỏi anh em ruô ̣t thì con biế t.
* Nhà tôi có tấ t cả là 8 anh em, 5 trai và 3 gái.
Và Ngài bảo các Cha ra bài thi cho tôi. Bài thi gồ m
có mô ̣t bài luâ ̣n văn (tôi chưa bao giờ làm luâ ̣n văn) kể
cuô ̣c hành trình từ Bình Đinh
̣ lên tới Kontum, tôi cũng
không biế t làm cách nào để kể , nhưng mà tôi biế t chắ c
chắ n rằ ng tôi nói gio ̣ng Bình Đinh,
̣ mà có kể thì cũng
không đươ ̣c bao nhiêu. Tôi đã làm bài luâ ̣n văn như thế
này: "Ngồ i trong xe dòm ra ngoài thấ y xe nó chạy, thấ y
cây nó chạy ngược hế t". Rồ i thì tôi làm 1, 2 bài toán đố ,
tôi cũng chưa bao giờ làm toán đố lầ n nào cả cho nên tôi
cũng không biế t phải làm sao, tôi làm đươ ̣c nửa bài đầ u
tiên: cô ̣ng trừ nhân chia gì đó, rồ i sau đó làm 10 chữ tiế ng
Pháp. Quả thâ ̣t là tôi không biế t mô ̣t chữ tiế ng Pháp nào...
nhưng mà may phước có mô ̣t chữ, ấ y là tôi có mô ̣t đồ ng
xu để thắ t kiê ̣n, có mô ̣t cái lông gà để đá kiê ̣n, mô ̣t bên có
chữ Le Sou (là đồng xu), mô ̣t bên có chữ đồ ng xu nên tôi
làm đươ ̣c mô ̣t chữ là "Le Sou". Và kế t quả là các bài thi
của tôi không đủ điể m vào Chủng Viện Kontum.
Nhưng để về lại Bin
̣ thì phải có người lớn
̀ h Đinh
dẫn tôi về . Mà hồ i đó đi từ Bình Đinh
̣ lên tới Kontum là
phải đi 2 ngày, bởi vì có mấ y cái cầ u trong thời kháng
chiế n bi ̣ sâ ̣p cho nên khi qua bên kia phải chuyển xe để đi
xe khác, nhấ t là cầ u Hang Dơi trên đèo An Khê thì phải
chuyển xe, rồ i phải đi bô ̣ mô ̣t đoa ̣n mới tới An Khê, tới
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An Khê là hế t mô ̣t ngày. Bây giờ đi chỉ có mô ̣t tiế ng rưỡi
đồ ng hồ thôi là tới An Khê rồ i.
Tôi nhớ khi tôi lên tới Kontum là vào buổ i tố i (cuố i
tháng 8-1955). Trời ơi! Ban đêm từ An Khê lên tới
Kontum, lầ n đầ u tiên tôi thấ y bóng điê ̣n. La ̣ lùng quá! La ̣
lùng hế t sức đố i với tôi và tôi thấ y các ba ̣n của tôi nó rờ
vô cái vách là tắ t, mà rờ la ̣i ở đó thì nó sáng. Tôi cũng
không hiể u là thế nào, ăn cơm tố i xong tôi lén lên gác, tôi
rờ thì nó không có sáng. Sau này mới biế t là phải vă ̣n và
vă ̣n tròn thì nó mới sáng hoă ̣c là nó mới tắ t đươ ̣c.
Lầ n đầ u tiên tôi lên hỏi mô ̣t Cha già:
- Chớ con muốn "đi gò " thì đi ở chỗ nào?
Cha già chỉ cho tôi vào mô ̣t cái nhà có mấ y cái
phòng, tôi thấ y cái chỗ đó (bây giờ cũng còn trong Chủng
Viện Kontum), có cái chữ W và chữ C, tôi chả biế t đó là
chữ gì, tôi vào trong phòng đó, nó bố c ra mô ̣t cái mùi
giố ng... và có mô ̣t cái lổ có nước. Tôi cũng chả biế t phải
làm thế nào mà "đi gò" ở đó. Tôi bèn nghĩ tới cái vườn ở
Chủng Viện, nó là cái rừng không, đi gò ở đó thì sướng
hơn nhưng mà dù sao tôi cũng hỏi Cha già:
- Làm thế nào để đi gò trong cái chỗ đó?
Thì Ngài mới chỉ cho tôi biế t là phải đi như thế
nào... thế nào... Lầ n đầ u tiên ở tuổ i 14 tôi mới biế t "đi gò"
mô ̣t cách khoa ho ̣c là như vâ ̣y đó.
Đi chăn bò tôi đi chân không, tôi thương bò hơn là
yêu mế n viê ̣c ho ̣c hành. Bò của tôi, tôi nhớ tên hế t: con bò
Pháo, con bò Nu, con bò Mẫm, con bò Bét, con bò Kiêu...
̣
và con nào tôi cũng chăm sóc kỹ lưỡng.
Trời ơi! 14 tuổ i mà tôi chưa bao giờ đi dép... vì tôi
quen đi chân không. Cha tôi mua cho mô ̣t đôi dép "bình
tri ̣ thiên", tôi nhớ ba ̣c tín phiế u lúc đó là 500.000 đồ ng.
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Tôi sơ ̣ mang nó mòn nên tôi bỏ vô trong cái rương, chừng
đi lễ tôi mang vào. Lầ n đầ u tiên tôi mang đôi dép râu vô
đi lễ, các ba ̣n của tôi ngó xuố ng chân tôi, chúng nó cười
kêu tôi là: "ông Viêṭ Minh con...ông Viêṭ Minh con", làm
tôi cũng mắ c cở.
Rồ i ông Cha già Nha ̣n cho tôi mô ̣t đôi sandal. Trời
ơi! Tôi xỏ chân vô mà nó rô ̣ng thênh thang, chắ c là bơi
trong đó cũng đươ ̣c nữa, nhưng mà nó không phải là chiế c
dép "râu" cho nên... thôi thì trông nó cũng dễ coi.
Lầ n đầ u tiên tôi mới thấ y cái bánh mì. Sáng các ba ̣n
của tôi ăn bánh mì có pho mát nữa. Tôi ở nhà chỉ có ăn
bánh tráng Biǹ h Đinh
̣ thôi, cho nên tôi thấ y người ta lấ y
bánh mì bỏ pho mát vô ăn, tôi cũng làm vâ ̣y, nhưng mà...
trời ơi! nó thúi quá tôi ăn không đươ ̣c, tôi bèn bỏ miế ng
pho mát ra ngoài rồ i đổ nước mắ m vô bánh mì mà ăn. Các
ba ̣n tôi nga ̣c nhiên lắ m.
Và khi Chủng Viện quyế t đinh
̣ là tôi phải đi về, tôi
cũng không lấ y gì làm quan tro ̣ng, chỉ đơ ̣i người lớn dẫn
về : "về thì về ". Những ngày đó tôi đi thu lươ ̣m những cái
chai bằng thủy tinh, vì ở Bình Đinh
̣ quê tôi không có
những cái chai như thế cho nên tôi thu, góp thâ ̣t nhiề u,
đinh
̣ về cho cha tôi. Nhà tôi chỉ có mô ̣t chiế c xe đa ̣p, mà
xe đa ̣p đó nó cũ lắ m rồ i, tôi thấ y trên Kontum xe đa ̣p nào
cũng có gắ n mô ̣t cái chuông, bóp nó kêu "cưng cưng". Tôi
thích lắ m bèn xin ông Cha già Nha ̣n cho tôi mô ̣t cái
chuông xe đa ̣p. Ngài bằ ng lòng cho tôi mô ̣t cái, tôi để
dành cái chuông đó, tố i tố i tôi trùm mề n la ̣i rồ i bóp cái
chuông, nó kêu "cưng cưng" làm tôi vui lắ m. Trù tiń h để
đem về cho cha tôi.
Nhưng tôi la ̣i có cái tính ưa tò mò. Trong Chủng
Viện thì các Linh Mu ̣c là người Pháp hế t - thuô ̣c Hô ̣i
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Thừa Sai Paris - tôi nhớ có cha Décrouille (cố Tôn), cha
Lantrade (cố Lãng), cha René Thomann (cố Mẫn). Tôi
hay chui vô phòng của các Cha để xem mà không biế t gõ
cửa. Tôi coi người ta ca ̣o râu, mấ y ông Cha đuổ i tôi ra
ngoài và rồ i các Cha cũng có ý kiế n với Cha bề trên René
Thomann về tôi thế này thế no ̣.
Cha René Thomann hỏi tôi:
- Con có muố n ho ̣c không?
Tôi trả lời:
- Con muố n ho ̣c.
Tôi nhớ đó là đầ u tháng 9 năm 1955. Cha René
Thomann cho tôi mô ̣t cuố n sách bằ ng tiế ng Pháp, thêm
mấ y cuố n vở, rồ i sách giáo lý và mô ̣t cây bút. Tôi hỏi:
- Có cây bút mà có biǹ h mực không?
Ngài cười bảo cái bút nầ y mình bơm mực vô chỗ
này... chỗ này rồ i mình viế t là khỏi cầ n bình mực. Lầ n đầ u
tiên tôi thấ y mô ̣t cuố n tâ ̣p mà giấ y nó la ̣i trắ ng như thế . Ở
dưới vùng quê của tôi là giấ y Viê ̣t Thắ ng, nó hâm hẫm,
viế t bút mực dễ bi ̣ nhòe. Còn giấ y này thì... ôi chu cha!
Nó đep̣ ơi là đe ̣p.
Rồ i các ba ̣n ho ̣c, tôi cũng ho ̣c. Tôi nhớ lớp tôi lúc
đó là bố n mươi bảy người. Ngày nào làm bài thì tôi cũng
làm bài, ngày nào ho ̣c thì tôi cũng ho ̣c và cuố i tháng đó,
trời ơi! Tôi đứng cao hơn hai người trong lớp, mà hai
người đó đã thi đâ ̣u vào Chủng Viện. Cuố i tháng 9 thì nhà
trường quyế t đinh
̣ cho tôi đươ ̣c ở la ̣i tu.
Tôi thản nhiên không buồn cũng không vui.
Nhưng tôi không có đồ ng phu ̣c của nhà trường, tôi
chỉ có áo dài đen với quầ n bà ba trắ ng mà thôi. Đồ ng phu ̣c
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ngày Chúa Nhâ ̣t của nhà trường là áo sơ mi trắ ng với quầ n
Pantalon trắ ng. Thế rồ i khi quyế t đinh
̣ như vâ ̣y thì nhà
trường mới may đồ cho tôi. Chu cha ơi! Lầ n đầ u tiên đươ ̣c
bâ ̣n đồ Tây, tôi thấ y mình cũng đep!
̣ Ở Biǹ h Đinh
̣ thời đó
thì mọi người chỉ mă ̣c vải ta mà thôi (vải thô, vải tám ú),
và tất cả vải thì phải nhuô ̣m đen bằ ng cách ngâm vải trong
nước lá bàng nấ u sôi, rồ i sau đó ngâm lại trong bùn để nó
thành màu đen. Ở trong quê tôi từ năm 1945-1954 là vùng
kháng chiế n chống Pháp, máy bay thả bom luôn nên chỉ
được mă ̣c đồ đen, đồ xám mà thôi, mặc đồ này khi gặp
nước nó sẽ ra màu dữ dô ̣i lắ m. Mô ̣t bữa kia, lầ n đầ u tiên
tôi mă ̣c bô ̣ đồ ng phu ̣c màu trắ ng, bên trong tôi bâ ̣n cái
quầ n vải ta nhuô ̣m đen. Nên khi đi chơi do ̣c đường về thì
trời mưa to, cái quầ n xà lỏn đó nó ra nước, thấ m qua cái
quầ n Pantalon trắ ng của tôi. Các ba ̣n chúng nó cười tôi.
Chu cha ơi! Tôi khóc suố t mô ̣t buổ i chiề u luôn, bởi vì tôi
chỉ có mô ̣t cái quầ n đồ ng phu ̣c đó mà thôi.
Như thế là tôi bắ t đầ u đi tu, tôi cố gắ ng ho ̣c nên
viêc̣ ho ̣c của tôi nó cũng tiế n bô ̣ lên dầ n dầ n.
Nhà trường cho tôi biế t là cuố i năm tôi phải đi thi
để lấ y bằ ng Tiể u Ho ̣c, vì có bằ ng Tiể u Ho ̣c rồ i tôi mới có
thể ho ̣c tiế p lên lớp trên cao hơn nữa... Hồ i đó tôi cũng
chả biế t cái bằ ng Tiể u Ho ̣c là cái bằ ng gi?̀ Nhưng mà tôi
cũng quyế t tâm đi thi Tiể u Ho ̣c cho nó đâ ̣u.
Tế t đầ u tiên tôi không đươ ̣c về nhà, bởi vì nhà tôi
xa quá không có ai dẫn về cho nên tôi ở la ̣i ăn Tế t trong
nhà trường, Cha bề trên René Thomann Ngài cũng thương
tôi, Ngài bảo các ba ̣n ở Kontum:
- Tế t thì vô chơi cho nó vui.
Lầ n đầ u tiên các cha Thừa Sai cho tôi pháo đố t.
Chu cha ơi!... Tôi đố t pháo mà vui hế t sức vui, các ba ̣n
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của tôi cũng đố t pháo ném nhau chơi vui lắ m. Đứa nào
cũng đươ ̣c mă ̣c đồ mới hế t: mô ̣t cái quầ n và mô ̣t cái áo bà
ba trắ ng có túi đàng hoàng. Thế rồ i ba đứa tu ̣i tôi thấ y mô ̣t
baĩ cứt bò, nó “ấy” ngay trước Chủng Viện. Tôi thì quen
cái đó rồ i thành ra tôi quì xuố ng cắ m viên pháo vô đó. Ba
đứa kia chằ m hăm ngó, viên pháo bi ̣ đố t nó nổ cái
"pha ̣ch", chu cha nó văng phân bò tùm lum lên mă ̣t, lên
áo. Các cha Thừa Sai đứng trên lan can nhìn xuố ng, các
Cha cười tu ̣i tôi quá chừng quá đổ i.
Cha bề trên nói với chúng tôi:
- Chưa bao giờ Cha đươ ̣c "ăn" tế t ở Viêṭ Nam mà
vui như vâ ̣y đâu.
Thế là các Cha cho chúng tôi pháo để đố t tiế p.
Năm đầ u tiên tôi đi tu là như thế .
Rồ i thì cuố i năm tôi thi Tiể u Ho ̣c, ngôi trường mà
tôi đi thi tên là Trường Tiể u Ho ̣c Ngô Đình Khôi (bây giờ
là chơ ̣ Kontum). Khi có kế t quả thì người ta "alô" tên thí
sinh, rồ i hô phiế u báo danh số mấ y... tôi đứng trên cái bàn
để chờ nghe "alô" tên mình. Chu cha ơi! Tôi đâ ̣u Tiể u Ho ̣c
thì tôi mừng gì mà mừng... đang đứng trên bàn tôi nhảy
nhanh xuố ng để cha ̣y về . Nhưng trên bàn có mô ̣t cái đinh,
nó kéo rách cái quầ n của tôi từ dưới lên trên mà tôi cũng
không biế t, khi về tới trước Chủng Viện là cái đồ i, tôi cảm
thấ y chân nó la ̣nh la ̣nh, tôi liề n ngó xuố ng, "Trời!... Cái
quầ n của mình nó rách hồ i nào mình cũng không biế t
nữa". Tôi về khoe với cha bề trên:
- Con đâ ̣u rồ i cha ơi... mà con bị rách cái quầ n.
Cha bề trên cũng rấ t mừng khi biế t tôi thi đâ ̣u Tiể u
Ho ̣c để có thể ho ̣c tiế p nữa.
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Và tôi bắ t đầ u năm đầ u tiên ở Chủng Viện là như
thế . Đó là năm 1955-1956.

Chủng Viện Thừa Sai Kontum

Tới kỳ nghỉ hè tôi về thăm quê nhà, tự nhiên tôi
cảm thấ y mình cao hơn và oai hơn.
Và Chúa đã gọi tôi sau đuôi những con bò.
Cũng vào năm 1955 thì Đức Cha mở trường và
mời các Sư Huynh dòng Lasan lên da ̣y. Chúng tôi vừa ho ̣c
trong Chủng Viện, mà Trường Lasan ở gầ n Chủng Viện
cho nên chúng tôi cũng qua ho ̣c ở bên trường Lasan,
nhưng lớp của tôi chỉ ho ̣c tiế ng Pháp ở bên đó, còn các
môn khác thì ho ̣c ở nhà.
Cho tới năm 1959, lúc bấ y giờ Chủng Viện mỗi
năm đề u có tuyể n chủng sinh. Nhấ t là các tra ̣i di cư ngoài
Bắ c vào sinh số ng ở vùng Ban Mê Thuô ̣t, tỉnh Đăk Lăk
bây giờ, thì chủng sinh ngày càng đông. Thế nên nhà
trường muố n tuyể n mô ̣t số ho ̣c sinh đi ho ̣c chương trình
Pháp, và tôi là mô ̣t trong số mười ba người đươ ̣c tuyể n đi
ho ̣c ở Dòng Phanxicô -Thủ Đức. Ho ̣c viêṇ đó ho ̣c chương
triǹ h Pháp. Tôi đã học ở dòng Phanxicô từ năm 1959 cho
tới năm 1964 và thi đậu tú tài Pháp, sau đó nhà Dòng tổ
chức cho các chủng sinh thi tú tài Việt và tôi cũng may
mắn thi đậu.
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Khi tôi về trình diện với Đức Cha Kontum thì Ngài
nói:
- Bây giờ con có bằ ng tú tài rồ i, tú tài Pháp có, tú tài Viê ̣t
cũng có. Con haỹ suy nghĩ cho kỹ... như con đã biế t
Kontum là nơi tận cùng thế giới. Nế u con làm Linh Mu ̣c
ở Paris thì con chỉ cầ n da ̣y giáo lý cho tố t, rồ i con có thể
đi thăm mu ̣c vu ̣, con có thể làm các phép Bí Tích cho mo ̣i
người... như vâ ̣y là cũng đươ ̣c rồ i, còn như mà con muố n
làm Linh Mu ̣c ở Kontum thì ngoài những viê ̣c đó ra, con
còn phải biế t cho người nghèo thuốc khi bị bệnh, con
phải biế t sửa xe đa ̣p cho dân làng, phải biế t quay cho
máy điện nổ rồ i con còn phải biế t... đỡ đẻ nữa.

Cha Đông (áo trắng) với ĐC Paul Seitz năm 1964

Tôi nghe nói mà cảm thấ y mắ c cười, nhưng quả
thâ ̣t là như thế , và tôi vẫn quyế t tâm đi tu làm Linh Mục ở
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địa phận Kontum, vì từ những năm 1955 đế n 1959 tôi đã
rấ t thích núi rừng Kontum, tôi cũng rấ t thích đời số ng đơn
sơ mô ̣c ma ̣c, chấ t phác của người dân tô ̣c, nhấ t là khi ở
trong Chủng Viện cũng có mô ̣t số anh em là người dân
tô ̣c.
Khi tôi quyết định đi tu ở địa phận Kontum thì Đức
Cha giới thiệu cho tôi đi tiñ h tâm một tuần tại dòng Mỹ
Ca ở Ba Ngòi - Cam Ranh. Sau khi tĩnh tâm về tôi vẫn
nhất quyết đi tu ở điạ phâ ̣n Kontum.
Ngài sai tôi đi da ̣y ho ̣c tại Chủng Viện Kontum niên
khóa 1964-1965. Kỳ nghỉ hè 1965 Ngài lại giới thiệu tôi
đi tiñ h tâm ở Dòng Thiên An - Huế - để xác định lại ơn
kêu gọi của mình, tôi nhớ ở đó tiñ h tâm thì rấ t yên tiñ h,
nhà Dòng có một vườn cam trái rất ngọt và tôi đã từng
đươ ̣c thưởng thức vị ngọt của nó.
Lần tĩnh tâm này về tôi vẫn xác định với Ngài là tôi
đi tu ở Kontum.
Ngài la ̣i bảo tôi:
- Con phải đi da ̣y ho ̣c nữa!
Tôi thưa với Ngài:
- Con còn trẻ... Đức Cha cho con đi Chủng Viện
đi... chớ Đức Cha cho con đi da ̣y miế t vâ ̣y?
Ngài bảo:
- Cứ đi da ̣y đi...
Sau đó Ngài hỏi:
- Con quyế t tâm đi tu, vâ ̣y con có áo Dòng chưa?
Tôi nói:
- Áo Dòng con may, nay mai thì có chứ khó gì đâu.
Ngài la ̣i cho tôi đi da ̣y ho ̣c mô ̣t tháng nữa. Rồ i
Ngài bảo:
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- Con chuẩ n bi ̣lên ho ̣c ở Giáo Hoàng Ho ̣c Viê ̣n trên
Đà La ̣t.

CVK 55-56

Phó tế 1971
Với cha giáo Phaolô Lê Quang Trinh,
Đất thánh chí hòa saigon 1970
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năm.

Tôi đã lên ho ̣c ở Giáo Hoàng Ho ̣c Viêṇ Đà La ̣t 8
Năm 1972 tôi đươ ̣c thu ̣ phong Linh Mu ̣c.

Sau lễ Phong Chức tại Qui Nhơn 20.12.1972,
có cha Alexis Phạm Văn Lộc

Từ trái : Cha De Diego, viện trưởng GHHV, cha Têphanô Dương
thanh Thăm (Qui Nhơn), cha Anrê Hùynh Thanh Khương (Qui
Nhơn), cha Phêrô Nguyễn Vân Đông và cha Lacretelle, linh hướng
khoa Thần Học.
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Cùng với gia đình (không còn bố) 20.12.1972

cha Anh, cha Đông, cha Nghĩa, cha Thanh
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Ở Đà La ̣t có hai nhà chủng viêṇ Kontum (vì lúc đó tin̉ h
Kontum bi ̣ chiế n tranh) mô ̣t nhà go ̣i là Chủng Viện
Kontum Anh (CVK anh), ho ̣c cấ p III, các chủng sinh đi
ho ̣c ở trường Adran, còn mô ̣t nhà nữa go ̣i là Chủng Viện
Kontum Em (CVK em) dành cho chủng sinh cấp II. Nhà
này Đức Cha mươ ̣n của Dòng Chúa Cứu Thế - ở đồi Tùng
Lâm- Đà La ̣t. Hai ngôi nhà này bây giờ Nhà Nước sử
du ̣ng hế t rồ i. Thế rồ i Đức Cha sai tôi qua ở bên nhà CVK
anh để da ̣y ho ̣c, làm quản lý, làm linh hướng bởi vì trong
nhà có mười một giáo sư nhưng chỉ có hai giáo sư là
người Viêṭ mà thôi.
Tôi ở đó cho đế n năm 1975 thì đất nước xảy ra biến
cố lớn, mo ̣i người đề u di tản, Chủng Viện của chúng tôi
cũng bi gia
̣ ̉ i tán cha ̣y về Sài Gòn.
Tháng 5 năm 1975 lúc tôi đang phục vụ ở giáo xứ
Thi ̣Nghè thì Đức Cha nhắn với tôi:
- Cha về ngay Kontum, đừng có ghé Đà La ̣t nữa.
Ngày 19 tháng 5 năm 1975 tôi về tới Kontum,
Đức Cha rấ t vui mừng khi gặp tôi và Ngài bảo:
- Cha haỹ chờ ở đây và chúng ta sẽ tìm cách gom
anh em mình la ̣i.
Năm 1972 Chủng Viện Kontum bi ̣ hư ha ̣i nă ̣ng,
nhưng trong 3 năm, từ năm 1972-1975 Đức Cha đã cho tu
sửa la ̣i rấ t đep̣ như chúng ta thấy bây giờ, Ngài quyế t đinh
̣
sẽ mở Đa ̣i Chủng Viện ta ̣i Kontum.
Khoảng tháng 8 năm 1975, Cha Giuse Bùi Đức
Vươ ̣ng lên làm cha bề trên của chủng viên,
̣ còn tôi thì vừa
làm quản lý vừa dạy môn Kinh Thánh, có thêm cha Giuse
Hiê ̣u, cha Luca Bùi Thủ, cha Phanxicô Phạm Hữu Thế
làm giáo sư, dĩ nhiên là có Đức Cha Alexi Phạm Văn
Lộc... chúng tôi cùng làm viê ̣c với nhau và rất yêu thương
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nhau. Tôi biế t cái gì tôi da ̣y cái đó, và các vị khác có lẽ
cũng như thế!
Anh em chủng sinh học mỗi ngày mô ̣t buổ i, thời
gian còn la ̣i thì đi làm mướn, làm cỏ lúa, làm cỏ đâ ̣u
phô ̣ng và làm bất cứ cái gì có thể làm được...

Đức cha Paul Seitz (Kim) với các thầy.

Tháng 8-1976 thì Chủng Viện bi ̣ đóng cửa hoàn
toàn nên không còn mô ̣t chủng sinh nào, và vì thế mà
tôi bắ t đầ u làm quản lý ở Tòa Giám Mu ̣c.
Quản lý thời bấ y giờ thì chỉ có nuôi heo, nuôi bò
bán nghiã vu ̣ cho Nhà Nước, rồ i làm ruô ̣ng, làm rẫy...
Những năm đó là những năm vấ t vả, ăn cơm lúc nào cũng
có ghé (đô ̣n) mì. Cho nên chúng tôi thấ y những ngày,
những năm tháng đó đúng là: Những ngày buồn nghi ̃ la ̣i
thấ y vui vui. Mình thiếu thốn nhưng mình thấ y trong lòng
rấ t vui.
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Cứ như thế cho đến năm 1983 thì tôi bi ̣ kiệt sức.
Tôi đã khóc rấ t nhiề u khi có lênh
̣ phải giải tán Chủng
Viện Kontum. Trước đó mấ y ngày thì Cha giám đố c
Chủng Viện bi ̣bắ t, tôi có cảm giác chới với, hu ̣t hẫng như
mình bi ̣ mấ t đi cái gì quí giá nhấ t. Trong nhà có 70 chủng
sinh, điề u làm cho tôi lo lắ ng là tiề n cho các chủng sinh
làm lô ̣ phí đi về cũng không có. Tôi tự hỏi: "không biế t ý
Chúa như thế nào" ? Anh em chủng sinh đề u ở xa, nào là
Ban Mê Thuô ̣t, nào là Nha Trang, rồ i Sài Gòn... Nhưng
bây giờ nghĩ la ̣i thì tôi thấ y rằ ng Chúa đã sắ p xế p hế t mo ̣i
viêc:
̣ khi giáo dân người này dấ m dúi cho ít tiề n, người
khác cũng dấ m dúi cho ít tiề n, cuố i cùng thì cũng giải
quyế t đươ ̣c viê ̣c cho các anh em chủng sinh về .

Đức cha Alexis Phạm Lộc với các thầy

Một số anh em ra nước ngoài và sau này trong số anh em
đó, có những người đã trở thành Linh Mục như: cha Tiến
ở Đài Loan, cha Lê Văn Thắng ở Hồng Kông, cha Thạch
ở Mỹ, cha Giảng và cha Đích ở Singapo, cha Hải ở
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Australia, cha Thân ở Canada...Mô ̣t số anh em khác thì về
nhâ ̣p Điạ Phâ ̣n nơi địa phương của mình. Cuố i cùng ở la ̣i
Chủng Viện có cha Hiê ̣u và tôi, còn có 8 con bò, nhiều
con heo, một chuồng thỏ, mấy bầ y gà, ngỗng, vịt nữa, rồ i
la ̣i có mô ̣t vườn rau xanh...như vâ ̣y mới thấ y đươ ̣c là các
thầ y đã làm viê ̣c rấ t siêng năng và giỏi giang. Điạ phâ ̣n
Kontum chúng tôi không có nhiều ơn go ̣i như các địa
phận khác. Lý do: Kontum chúng tôi là mô ̣t điạ phâ ̣n mà
đa số giáo dân là người thuộc các sắc tộc thiểu số, không
có điều kiện học hành như mọi người. Hiêṇ bây giờ thì điạ
phâ ̣n Kontum có khoảng gầ n 250.000 giáo dân, Linh Mu ̣c
chúng tôi thì chỉ trên dưới 70 người. Trong khi Điạ Phâ ̣n
Huế trên dưới 70.000 giáo dân thôi mà đã có cả trăm Linh
Mu ̣c. Điạ phâ ̣n Qui Nhơn cũng thế , khoảng 70.000 giáo
dân mà cũng có cả trăm Linh Mu ̣c.
Chúng tôi có gầ n 250.000 giáo dân, và trong 26 điạ
phâ ̣n ở Viêṭ Nam thì giáo dân người dân tô ̣c là đông nhấ t,
với khoảng 150.000 người, la ̣i có 7 thứ tiế ng khác nhau,
và vì thế mà công viêc̣ của các Linh Mu ̣c trong Giáo Phâ ̣n
rấ t vất vả và gặp nhiều khó khăn. Các Linh Mục phải ho ̣c
các thứ tiế ng dân tô ̣c, cũng có Linh Mu ̣c ho ̣c đươ ̣c vài thứ
tiế ng, thế nên viê ̣c thuyên chuyển Linh Mu ̣c từ vùng này
sang vùng khác cũng là mô ̣t vấ n đề không mấ y dễ dàng
đố i với các Linh Mu ̣c trong Điạ Phâ ̣n Kontum.
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Nhà thờ chính tòa Kontum, còn được gọi là nhà thờ gỗ, đã trên
trăm tuổi.

Người Kinh trong điạ phâ ̣n chúng tôi có không tới
90.000 người, nhưng mà nói đủ thứ gio ̣ng: từ gio ̣ng Bắ c,
Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Tri,̣ Huế , Quảng Nam,
Quảng Ngaĩ , Bình Đinh...
trong nhà thờ người Kinh
̣
không thôi cũng đã khó đo ̣c kinh chung với nhau rồ i, nế u
người Bắ c xướng kinh thì người Quảng Ngaĩ chiụ thua,
mà người Quảng Ngaĩ xướng kinh thì người Bắ c cũng
không đo ̣c đươ ̣c, cho nên chúng tôi cũng khá vấ t vả trong
vấ n đề mu ̣c vu ̣ và luôn cả vấ n đề phu ̣ng vu ̣. Mô ̣t cuố n lich
̣
mà đưa về Qui Nhơn thì chỉ viê ̣c bán cho giáo dân, còn ở
Kontum thì chúng tôi phải dich
̣ ra tiế ng Bahnar, rồ i tiế ng
Jarai...v.v... Đó là cả mô ̣t sự cố gắ ng của điạ phâ ̣n
Kontum. Kể từ năm 1975, thì chúng tôi bắ t đầ u cảm thấ y
thâ ̣t khó khăn, nhưng dầ n dà thì nhà nước cũng có phần
nào đổ i mới về các chin
́ h sách đối với các tôn giáo. Có
một Linh Mục đã chia sẻ: "thời bao cấ p thì làm việc khỏe
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hơn nhiều, bởi vì không được đi làm lễ và ban các phép
bí tích!”
Những năm tôi làm quản lý Tòa Giám Mu ̣c, ở đây
thiế u thố n về mọi mặt. Thời kỳ còn ở Chủng Viện, từ năm
1975 - 1976, có 70 chủng sinh nhưng lại không có một hột
lúa, hay một viên thuố c nào. Mo ̣i người đề u phải đi làm
thuê làm mướn. Tôi nhớ có mô ̣t lầ n chúng tôi đi làm
mướn, người ta trả công cho chúng tôi mô ̣t bao đâ ̣u
phô ̣ng. Số đâ ̣u phô ̣ng đó nế u như tôi là người biế t tính
toán mô ̣t chút - vì tôi là quản lý Chủng Viện mà - thì tôi sẽ
bảo đem phơi khô rồ i làm muố i đâ ̣u phô ̣ng để dành trong
nhà ăn từ từ cho nó đỡ, bởi vì chúng tôi ăn uố ng rấ t là
thiế u thố n kham khổ , nào là ăn các thứ rau tâ ̣p tàng, rồ i
mắ m... còn nước mắ m thì pha thêm nước muố i vào, nế u
nhỏ lên bàn mô ̣t gio ̣t nước mắ m đó, đế n chiề u nó la ̣i thành
mô ̣t gio ̣t muố i.
Không hiể u sao hôm đó tôi thèm ăn đâ ̣u phô ̣ng luô ̣c
quá chừng, cho nên tôi nói với thầ y quản lý:
- Thôi, mình đừng có nấ u cơm, mình luô ̣c hế t đâ ̣u
phô ̣ng rồ i cho mỗi bàn mô ̣t thố .
Chiề u hôm đó chúng tôi ăn toàn là đâ ̣u phô ̣ng
luô ̣c... trời ơi! Sao mà nó ngon thâ ̣t là ngon, ai cũng ăn
sa ̣ch bách luôn. Nhưng tôi la ̣i không biế t mô ̣t điề u là: vì
lâu ngày (tôi nhớ đó là tháng 9- 1975) không có chấ t béo
trong ruô ̣t cho nên tố i hôm đó tự nhiên tôi cảm thấ y đau
bu ̣ng hế t sức, còn muố n đi tiêu nữa... tôi cha ̣y ngay xuố ng
nhà tiêu thì... trời ơi! Trong nhà tiêu đầ y người, kẻ thì ở
trong, người thì ở ngoài chờ, tôi thấ y cha giám đốc cũng
đau bu ̣ng nữa, người ta cho ̣c tôi: "mê ăn mà ra cả". Tôi
bỗng nảy ra mô ̣t sáng kiế n là:
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- Sao chúng ta phải chờ như vậy? Chúng ta ra vườn
đi... vườn chúng ta rô ̣ng mà!
Mo ̣i người đề u ra vườn mô ̣t cách vui vẻ. Tố i đó vì
chúng tôi không có đươ ̣c mô ̣t viên thuố c nào, nên các sơ
Phaolô mới nghi ̃ ra mô ̣t cách là lấ y lá ổ i đem nấ u chín, lá
ổ i thì có vị chát, mỗi người uố ng mô ̣t ly nó cũng đỡ. Sáng
bữa sau dâ ̣y đi lễ tôi thấ y mắ t của Cha bề trên trỏm lơ, và
mắ t người nào cũng trỏm lơ hế t trơn. Chu cha! Nghĩ mình
cũng da ̣i thâ ̣t, nế u mà mình làm muố i đâ ̣u phô ̣ng ăn thì tốt
hơn nhiề u.
Những năm đó thâ ̣t là vấ t vả, đi mua mô ̣t chai thuố c
đỏ mà thôi cũng phải chờ đế n cả tiế ng đồ ng hồ , khi gầ n
tới phiên mình thì ho ̣ kéo cửa cái ru ̣p rồ i la ̣nh lùng nói:
- Hế t giờ...
Thế là lủi thủi đi về , vừa đi mà trong bu ̣ng vừa ấ m
ức tức tố i, miê ̣ng thì lẩ m bẩ m cằ n nhằ n...
Cũng vào những năm đó vì chúng tôi không có hô ̣
khẩ u cho nên không đươ ̣c mua vải, ai có hô ̣ khẩ u thì mỗi
năm mô ̣t người đươ ̣c mua 1m vải.
Tới tháng 8 khi có quyế t đinh
̣ phải giải tán
Chủng Viện, điề u này làm chúng tôi ngheṇ ngào, đắ ng
lòng và đắ ng miêng...
̣
* 13-6-1976: Cha giám đốc Chủng Viện bị đưa đi cải
tạo.
* 8-8-1976: Có quyết định giải tán Chủng Viện và tôi
được chỉ định làm giám đốc Chủng Viện.
* 25-8-1976: Không còn một chủng sinh nào được
phép ở lại Chủng Viện.
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Đây là những tháng ngày u ám nhất đối với chúng
tôi. Tôi cảm thấy rất đau khổ và trong khoảng thời gian
này tôi cũng đã khóc rất nhiều.
Kể từ năm 1976 tới năm 1983 tôi làm quản lý cho
tòa Giám Mu ̣c.
Trong 7 năm ấ y tôi đã làm đủ thứ nghề bất đắc dĩ
như: làm lúa, trồng mì, trồng mình tinh, trồng gừng, trồng
đậu phộng, rồi còn ép dầu đậu phộng mướn để lấy bã đậu
nuôi heo, đặc biệt làm món cổ truyền của quê tôi là bánh
tráng, rồ i đem bánh tráng đổi lấy phân bò của người dân
tộc, như thế họ có cái ăn mà mình lại có phân bò để bón
cây. Trong chuồng heo không lúc nào là dưới 50 con, toàn
là heo Thượng, trông tướng ma ̣o của nó thì xấu xí mà thịt
la ̣i rất ngon. Trong khuôn viên tòa Giám Mục có rất nhiều
cây me, tới mùa me tôi trở thành “chuyên gia” hái me, rồ i
đem bán để có thêm tiền mua cái ăn cho tòa Giám Mục.
Người ta gọi đùa tôi là Linh Mục theo "Dòng cây me",
chứ không gọi tôi là linh mu ̣c của dòng Menkisêđê...
Năm 1983 thì tôi bi ̣ kiêṭ sức và người ta chở tôi đi
bệnh viê ̣n Nguyễn Văn Ho ̣c ở Sàigòn (bây giờ là bệnh
viêṇ Ung Bướu- đường Nơ Trang Long). Tôi ở trong bệnh
viêṇ 33 ngày để chờ mổ bao tử, nhưng cuố i cùng bác si ̃
bảo:
- Cái vế t thương nó lành rồ i nên khỏi cầ n phải mổ ...
Thế là tôi về lại Kontum.
Đức Giám Mu ̣c cho tôi nghỉ, không phải làm quản
lý Tòa Giám Mu ̣c nữa. Đế n tháng 3 năm 1983 Ngài nói:
- Công viê ̣c của Cha bây giờ là đi làm cha xứ ở Tân
Phú.
Tôi làm Cha sở ở Tân Phú đươ ̣c ba năm rưỡi. Tình
nghiã bà con giáo dân rấ t là mă ̣n nồ ng, tôi cũng đi làm đổ i
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công với giáo dân của tôi. Rồ i da ̣y dỗ, tuy cũng có nhiề u
khó khăn nhưng rồ i mo ̣i viê ̣c cũng trôi qua tố t đep.
̣ Tình
nghiã của Cha sở với giáo dân, của giáo dân với Cha sở
vô cùng đầ m ấ m.
Năm 1984 Đức Cha giao cho tôi coi thêm xứ Trung
Nghĩa có khoảng 2000 giáo dân, thay cho cha Trần Khánh
Lê vì Ngài bị bệnh nặng.
Tôi rất biết ơn giáo dân của 2 giáo xứ này vì tình
cảm chân thành của họ dành cho tôi, cùng với những
gương tốt trong đời sống đức tin của họ, điề u này đã nâng
đỡ cho cuô ̣c đời làm Linh Mục của tôi rất nhiều.
Tới một ngày kia, vào khoảng cuố i năm 1985 thì
nhà nước chủ trương là tấ t cả các Giám Mu ̣c phó phải về
tòa Giám Mu ̣c (Lúc đó Đức Cha phó là Đức Cha Phêrô
Trầ n Thanh Chung đang ở Đức An - Pleiku, Đức Cha
chính thì đang ở Tòa Giám Mu ̣c Kontum; hai nơi cách
nhau 50 cây số ) cho nên Đức Cha Chung cũng phải về tòa
Giám Mu ̣c.
Đức Cha Lô ̣c đề nghị tôi đi làm Cha sở Đức An,
Ngài hỏi tôi:
- Cha có bằ ng lòng đi Đức An không?
Lúc đó tôi đang ở Tân Phú, tôi nói:
- Đức Cha sai con đi thì con đi, chớ mà hỏi con có
bằ ng lòng không thì con không bằ ng lòng.
Ngài hỏi:
- Ta ̣i sao thế ?
Tôi nói:
- Con không chiụ đươ ̣c la ̣nh, mà Pleiku là xứ la ̣nh...
con thì ở dơ mà bu ̣i bă ̣m của Pleiku là đấ t đỏ. Con đã ở dơ
mà còn làm biế ng tắ m thì nó dơ lắ m. Lại nữa (tôi cũng nói
thâ ̣t với Ngài) con là dân Bin
̣ con không hiể u tiế ng
̀ h Đinh,
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Quảng Biǹ h cho lắ m, dân Đức An là dân Quảng Bình, mà
dân Quảng Bình nói gio ̣ng tro ̣ tre ̣ khó nghe.
Thế rồ i Đức Cha hỏi tôi:
- Như tôi thì sao? (vì Ngài cũng là dân gốc Quảng
Bình)
Tôi nói:
- Mỗi khi Đức Cha nói giọng đó con cũng khó
nghe, khó hiểu nữa.
Đức Cha làm thinh nhưng rồ i Ngài bảo tôi:
- Khi nào Cha vui lòng thì tôi sai đi, chứ tôi không
muố n Cha phải đi một cách miễn cưỡng.
Tôi nói:
- Con không miễn cưỡng, nế u Đức Cha sai con đi
thì con đi... nhưng mà bằ ng lòng đi thì con không bằ ng
lòng đi.
Tới mùa Vo ̣ng năm 1985, Ngài cứ vâ ̣n đô ̣ng các sơ
cầ u nguyê ̣n cho các Cha biết vâng lời. Các sơ cũng có nói
với tôi. Tôi bảo:
- Không phải là tôi không vâng lời, nhưng tôi
không bằ ng lòng mà thôi, phải phân biêṭ hai điề u đó chớ.
Cuố i cùng tôi thấ y thương Ngài cho nên tới Chúa
Nhâ ̣t thứ tư mùa Vo ̣ng năm 1985 tôi nói với Ngài:
- Con bằ ng lòng đi Đức An.
Ngài bảo tôi:
- Phải đi sớm trước năm Dương Lich.
̣
Tôi nói:
- Thưa Đức Cha, Đức Cha trình với nhà nước cho
con đi trước năm Âm Lich
̣ thôi.
Tôi cũng đinh
̣ kéo dài thời gian mô ̣t chút vì tôi có
khóa giáo lý rước lễ lầ n đầ u phải lo. Đế n gầ n tế t thì tôi xin
Đức Cha:
32

- Xin cho con ăn cái Tết này với giáo dân của con,
qua Tế t rồ i con sẽ đi.
Sau Tế t thì tôi xin Đức Cha:
- Cho con... sau Phu ̣c Sinh đi.
Đức Cha chấ p thuâ ̣n và nhà nước ho ̣ cũng đồ ng ý.
Nhưng đế n thứ sáu Tuầ n Thánh thì công an sở (hồ i đó Gia
Lai và Kontum là mô ̣t tin̉ h) đế n gă ̣p tôi; lúc đó tôi đang
giải tô ̣i mùa chay.
Ho ̣ nói:
- Anh Đông chuẩ n bi ̣ sau lễ (lễ Phu ̣c Sinh) thì phải
đi Pleiku.
Tôi nói:
- Cho tôi tới kỳ hè đi, sau tiñ h tâm năm thì tôi đi
cũng đươ ̣c.
Công an ho ̣ nói:
- Tôi thấ y giấ y của Chính Quyề n quyế t đinh
̣ cho
anh đi đấ y, sau lễ là phải đi.
Tôi nói nửa đùa nửa thâ ̣t:
- Chính quyế n là mấ y ông chớ còn ai nữa đâu..
Thứ hai sau Lễ Phu ̣c Sinh (năm 1986) thì Đức Cha
Lô ̣c đươ ̣c go ̣i tới làm viêc̣ với Công An, sau đó Ngài cầ m
về một tờ giấ y quyế t đinh
̣ với nội dung là: "Ông Đông
phải đi ngay xuố ng Đức An". Và ngày 19 tháng 4 năm
1986 Đức Cha Alexis chính thức bổ nhiệm tôi làm cha sở
Đức An.
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Nhận xứ Đức An, ngày 19.04.1986 (giếng rửa tội)

Nhà thờ Đức An ngày nay

Tôi ở Đức An gầ n 20 năm, kiêm nhiệm luôn kinh tế
mới Vườn Mít, kinh tế mới Lò Than, kiêm nhiệm cả xứ
34

La Sơn, xứ Lê ̣ Chí, làng Hà Bầu sắc tộc Jarai (bây giờ là
xã ChưĐangYa, huyện ChưPah), làng YaLuh sắc tộc
Sêđăng, xã Nghĩa Hưng, ChưPah.
Ngày 27 tháng 7 năm 2005 tôi được bổ nhiệm về
làm cha sở giáo xứ Thăng Thiên.

Nhà thờ Thăng Thiên

Năm 2011 tôi lại bị kiệt sức, rồ i bi ̣ rố i loa ̣n tiề n
đình. Tôi lại về Sài Gòn chữa bệnh.
Bác sĩ bảo:
- Máy nó cha ̣y đã 70 năm nay rồ i nên thứ gì ở trong
máy nó cũng bi...
̣ rơ... rơ mô ̣t chút. Vì thế mà cha cầ n có
thời gian nghỉ ngơi tiñ h dưỡng, cũng như cái ao nước nó
đã hế t nước rồ i, bây giờ phải chờ nước ma ̣ch nó lên.
Vâ ̣y nên Đức Giám Mu ̣c đã sắ p xế p cho giáo xứ
mô ̣t cha Phó (cha Trí dòng Tên)... vì thế mà tôi đươ ̣c đi
nghỉ dưỡng bênh
̣ gần 6 tháng ở dòng Biển Đức ta ̣i Thủ
Đức và Lô ̣c Nam - gầ n Bảo Lộc -
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Gia đình tôi có tám anh chi ̣ em 5 trai 3 gái, có một
người đi tu sơ dòng Nữ Vương Hòa Bình, còn tôi làm
Linh Mu ̣c...
Tôi muố n nói những lời tâm tình này: Bởi vì cuộc
đời của mình thật là vắ n vỏi. Con cháu của tôi đứa nào
cũng lo bươn chải làm ăn mà ít khi nghi ̃ về đời số ng đa ̣o
đức hay biế t lo chuẩ n bi ̣ về đời sau của mình. Tôi muốn
những người thân của tôi được biế t: Sức khoẻ thì nó
mỏng dòn, cuộc đời thì vắ n vỏi, chúng ta phải số ng như
thế nào để chúng ta có thể mưu cầ u cho đời số ng hôm
nay của chúng ta, ngoài ra mỗi chúng ta cũng phải có
bổ n phận phải mưu cầ u cho đời số ng đời đời của chúng
ta.
* Sinh ký Tử qui: Cha ông mình đã nói như thế .
Cuô ̣c số ng chỉ là ta ̣m, khi mình chế t thì mình mới đi vào
cuô ̣c số ng vĩnh cửu của mình.
Tôi luôn nhớ câu nói của Đa ̣i Thi Hào Tagore:
" Nế u ba ̣n yêu cuô ̣c số ng min
̀ h thì ba ̣n cũng phải
yêu cái chế t của min
̀ h, bởi vì cái chế t chính là cánh cửa
mở ra để ba ̣n bước vào cuô ̣c số ng đích thư ̣c của
min
̀ h".
Tôi không có ý chỉ trích một ai mà đây chỉ là những
tâm tình đươ ̣c bô ̣c lô ̣ cho những người mình thương, để
làm thế nào khi số ng chúng ta biế t đươ ̣c mu ̣c đić h số ng
của chúng ta là cái gi?̀ Ta ̣i sao chúng ta số ng? Và khi chế t
thì chúng ta sẽ đi về đâu?
Người xưa có đặt vấn đề:
Nhân sinh hà ta ̣i? Ta ̣i thế hà như? Hâ ̣u thế như
hà?
Người ta đă ̣t vấ n đề mà chưa có câu trả lời. Chính
niề m tin của Kitô giáo đã trả lời đươ ̣c những câu này:
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* Nhân sinh hà ta ̣i?
Con người do đâu mà có? Thưa: Thiên Chúa dựng
nên mỗi người chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta, Ngài
ban sự số ng cho chúng ta.
* Ta ̣i thế hà như?
Trong cuô ̣c số ng này thì phải số ng như thế nào?
Cuô ̣c số ng này thì phải số ng Đa ̣o đức, số ng Đa ̣o Đức sẽ
làm nên giá tri ̣cuô ̣c số ng con người.
* Hâ ̣u thế như hà?
Sau cái chế t sẽ ra sao? Thưa là khi chết chúng ta sẽ
về Nhà Cha trên trời:
-"Thầ y đi trước, thầ y dọn chỗ cho chúng con, hễ
thầ y ở đâu thì chúng con ở đó với thầ y".
Hâ ̣u thế là như thế .
Cho nên tôi cũng muố n nói với những người tôi
thương và những người cũng đồ ng ý hướng với tôi: haỹ
biế t lo cho cuô ̣c số ng của mình ở đời này và trên hế t là
phải biế t lo cho cuô ̣c số ng đời sau của mình. Và tôi mong
ước làm sao tất cả mọi người sống trên trần thế này phải
biết là mình bởi đâu mà có và trong cuộc sống này mình
phải sống như thế nào? Và tại sao phải sống như thế đó?
Và sau khi chết thì sẽ đi về đâu?
Từ ngàn xưa khi chưa có tôn giáo nào được
truyền bá vào Việt Nam thì ông cha ta đã tin có ông
trời, bất cứ điều gì xảy ra ngừời ta cũng kêu lên “trời
ơi!”, rồ i khi có điều gì cần thì người ta cũng cầ u cứu
ông trời, như khi gặp hạn hán người ta sẽ: “lạy trời
mưa xuống lấy nước tôi uống...”. Đó là đạo thờ Trời.
Rồi đến khi chết ông cha ta vẫn tin rằng chết không
phải là hết, mà sẽ đi đến một nơi khác bằng những từ:
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 Qua đời: từ đời số ng này bước qua đời số ng
khác.
 Từ trần: từ giã cõi trần này để đến một nơi khác.
 Tạ thế : tạ từ thế gian.
 Qui tiên: về với tổ tiên ông bà.
Không ai nói: con bò, con heo, con trâu nó qua đời
bởi vì nó là con vật, vâ ̣y nên khi nó chết là hết...
Giáo lý Kitô giáo đã nói rất rõ về điều này
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2
CHÚA ĐÃ GỌI TÔI SAU ĐUÔI
MỘT ĐÀN
BÒ

Tôi nhớ khoảng năm 1990 khi tôi về Qui Nhơn để
dự lễ phong chức cho mô ̣t người ba ̣n - bây giờ người đó là
phó Giám Mu ̣c Qui Nhơn: Đức Cha Matthêu Nguyễn văn
Khôi - Cha Phêrô Võ Tá Khánh đã làm mô ̣t bài phỏng vấ n
đươ ̣c ghi băng để tă ̣ng cho Cha mới.
Cha Võ Tá Khánh hỏi tôi:
- Cha Đông làm Linh Mu ̣c bao nhiêu năm rồ i? Cha
có bao giờ hố i hâ ̣n vì Cha đã làm Linh Mu ̣c không?
Tôi đã trả lời:
- Tôi chưa bao giờ hố i hâ ̣n vì tôi đã là Linh Mu ̣c
của Chúa Giêsu, nhưng tôi có hố i hâ ̣n mô ̣t điề u là tôi đã
làm Linh Mu ̣c chưa xứng đáng.
Có mô ̣t lầ n tôi về Ban Mê Thuô ̣t dự lễ mừng 25
năm Linh Mu ̣c của Cha Augustinô Hoàng Đức Toàn. Đầu
Thánh Lễ Ngài chia sẻ mô ̣t câu mà tôi rấ t tâm đắ c:
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- "Hôm nay con dâng lễ ta ̣ ơn Chúa vì Chúa đã kêu
gọi con làm Linh Mục được 25 năm, và con cũng
xin ta ̣ tội với Chúa vì những thiế u sót của đời con
trong 25 năm làm Linh Mục."
Tôi cũng thế , tôi luôn luôn cảm ơn Chúa vì Chúa đã
thương cho tôi làm Linh Mu ̣c của Ngài. Khi tôi chiụ chức
Sáu thì lớp tôi (lớp học ở dòng Phanxicô) chỉ có mô ̣t mình
tôi làm Linh Mu ̣c, có mô ̣t người ba ̣n của tôi tới dự lễ, nói
với tôi:
- Lớp mình chỉ còn có mô ̣t mình mày, thôi mày
ráng mày tu chớ mày ra nữa là không còn đứa nào...
Tôi không đồ ng ý chữ "ráng" đó, tôi mới nói với
người ba ̣n:
- Đi tu mà ráng? Ráng cả đời làm sao mà ráng đươ ̣c
chớ? Vơ ̣ mày nó đẻ, mày nói "em ráng mô ̣t chút". Ráng
mô ̣t chút thì đươ ̣c chớ làm sao ráng cả đời đươ ̣c?
Đi tu là mô ̣t hồ ng phúc Chúa ban cho min
̀ h, cả
đời min
̀ h phải cám ơn Chúa, min
̀ h phải số ng như thế
nào cho xứng đáng với ơn Chúa go ̣i min
̀ h thì mới
đươ ̣c. Vâ ̣y nên tôi cũng xác nhâ ̣n rằ ng: "Làm Linh
Mục gầ n 40 năm mà tôi vẫn cảm thấ y ơn Chúa dành
cho min
̀ h mă ̣c dù min
̀ h bấ t xứng."
THIÊN CHÚ A MÀ TÔI TIN
Đời số ng người Kitô Hữu quan tro ̣ng nhấ t là Đức
Tin. Chúa Giêsu làm bao nhiêu là phép la ̣, Ngài luôn luôn
nói:
"Đức tin của ông đã cứu ông, đức tin của bà đã
cứu bà, đức tin của con đã cứu con..."
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Và như thế điều quan tro ̣ng trong đời số ng ơn go ̣i
của mình là Đức Tin, là niề m tin vào Thiên Chúa qua sự
Mă ̣c Khải của Chúa Giêsu.
Mô ̣t lầ n no ̣ có mô ̣t cán bô ̣ mà cũng là công an nữa,
đế n gă ̣p tôi trong khi tôi đang đo ̣c kinh nguyê ̣n trước hè
nhà xứ. Tôi bảo anh ta chờ mô ̣t chút, đo ̣c kinh xong chúng
tôi ngồ i nói chuyê ̣n. Anh ta nói:
- Anh đọc kinh làm như là có Chúa thiê ̣t vâ ̣y. Anh
làm chứng có Chúa cho tôi coi thử!
Tôi cũng hơi bực mình vì câu: "Anh làm như có
Chúa thiêṭ vâ ̣y". Tức là người ta coi mình như người giả
hình và Chúa của mình không có thiê ̣t, rồ i còn bảo tôi làm
chứng có Chúa cho anh coi thử, nghe chữ thử đó tôi cũng
tức nữa.
Tôi nói với anh rằ ng:
- Anh là người cô ̣ng sản, mà ý thức hê ̣ của cô ̣ng sản
là vô thầ n, mà là vô thần khoa ho ̣c, có nghiã là có thể làm
chứng không có Chúa có tính khoa ho ̣c... Thì bây giờ anh
haỹ làm chứng là không có Chúa cho tôi coi... Làm chứng
không có Chúa mà có tiń h khoa ho ̣c đó. Và tôi sẽ làm
chứng là có Chúa cho anh coi.
Anh ta làm thinh. Tôi tin chắc rằ ng anh ta không
thể làm chứng là không có Chúa. Tôi nhìn cái đồ ng hồ
anh mang trên tay và hỏi anh:
- Anh haỹ làm chứng cái đồ ng hồ này tự nhiên nó
có đi.
Anh ta trố mắ t nhìn tôi:
- Làm sao tự nhiên mà nó có đươ ̣c chứ.
Tôi nói:
41

- Nhấ t đinh
̣ là không thể tự nhiên mà nó có đươ ̣c
đâu, anh biế t chắ c chắ n có người chế ta ̣o ra nó mă ̣c dù anh
không biế t người đó là ai, anh biế t chắ c có mô ̣t cái xưởng
đã làm ra nó... mă ̣c dù anh không biế t cái xưởng đó ở chỗ
nào, nhưng anh biế t chắ c chắ n nó sẽ đươ ̣c xuấ t xưởng, dù
anh không biế t đó là ngày nào.
Vì chúng tôi ngồ i nói chuyê ̣n trước hè, nơi có đám
hoa cánh bướm phấ t phơ, tôi chỉ hoa cánh bướm mỏng
manh màu vàng và bảo anh:
- Anh haỹ làm chứng những cánh hoa này tự nhiên
nó có đi.
Anh ta nhún vai, nói:
- Bây giờ nói thâ ̣t với ông là người ta làm hoa vải,
hoa giấ y, hoa nhựa... nó còn đe ̣p hơn thứ hoa thâ ̣t đó
nhiề u.
Tôi nói:
- Đúng, hoa cánh bướm này là mô ̣t loài hoa thường.
Người ta làm hoa vải, hoa giấ y và hoa nhựa bằ ng ha ̣t
nhựa, bằ ng vải, bằ ng giấ y, ha ̣t cùa nó cũng đươ ̣c làm bằ ng
nhựa, bằ ng vải, bằ ng giấ y... Anh thử lấ y những ha ̣t đó vùi
dưới đấ t, rồ i lấ y nước tưới xem nó có lên đươ ̣c cây mới
không? Dĩ nhiên là không. Chỉ có thứ ha ̣t này tuy nhỏ như
thế nhưng khi anh bỏ nó xuố ng thì nó sẽ mo ̣c được cây
mới. Tự nhiên làm sao mô ̣t ha ̣t nhựa có thể mo ̣c lên mô ̣t
cây hoa? Nế u những nhà khoa ho ̣c làm đươ ̣c như thế thì
người ta đã làm từ lâu rồ i, nhưng mà người ta không thể
làm đươ ̣c, chỉ có mô ̣t Đấ ng làm đươ ̣c cái mầ m số ng trong
cái ha ̣t đó mà thôi, Đấ ng đó là Thiên Chúa. Nói chơi với
anh cho vui vâ ̣y thôi nhưng tôi biế t trong thâm tâm của
anh, anh cũng tin có Chúa.
Anh ta bảo:
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- Ta ̣i sao anh nói như vâ ̣y?
- Đươ ̣c, nế u anh không tin có Chúa thì tôi nói thế
này và anh lâ ̣p la ̣i những gì tôi nói, anh phải chiụ trách
nhiê ̣m về lời nói của anh... Anh hãy xưng danh tánh của
anh và tuyên bố: "đách có Chúa", anh nói đi.
Anh ta làm thinh. Tôi bèn nói:
- Anh không dám nói câu đó vì trong lòng anh cũng
tin có Chúa mà.
Khi được ho ̣c về các tôn giáo, tôi càng xác tín về sự
hiện hữu của Thiên Chúa. Tất cả các tôn giáo đề u tin vào
hai điể m giố ng nhau:
* Điể m thứ nhấ t: Các tôn giáo đề u tin có mô ̣t
Đấ ng siêu linh, có thể quan niệm về đấ ng siêu linh đó
không giố ng nhau, có thể tên go ̣i đấ ng siêu linh đó của các
tôn giáo cũng không giố ng nhau: Đức Chúa, Đức Ala,
Chúa Trời, ông Trời, Thươ ̣ng Đế ... Nhưng tấ t cả đề u đặt
niềm tin vào Đấ ng siêu linh.
* Điể m thứ hai: Các tôn giáo đề u có mô ̣t điể m
giố ng nhau nữa là: chế t là chưa hế t, các tôn giáo đề u tin
có kiế p sau của cái chế t. Kiế p sau đó như thế nào thì mỗi
tôn giáo có mô ̣t quan niê ̣m khác nhau, chỗ ở của người
chế t cũng có tên go ̣i khác nhau: Suố i Vàng, Niế t Bàn,
Thiên Đàng...
Nhưng mà các tôn giáo đề u tin rằ ng: 1/ Có một
đấ ng Siêu Linh. 2/ Chế t không phải là hế t mà còn có đời
sau, kiế p sau.
Người Viêṭ Nam mình cũng có quan niê ̣m: Sinh ký
Tử quy: Số ng gởi thác về, sống là tạm mà chế t thì mình
mới về nhà thật của mình. Theo tôi nghi:̃ với trí khôn mà
Chúa ban cho thì con người cũng nhâ ̣n ra được có mô ̣t
Đấ ng Siêu Linh, có mô ̣t Đấ ng Thươ ̣ng Đế , có mô ̣t Thiên
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Chúa... Bởi vì theo trí khôn tự nhiên của con người thì cái
gì cũng có mô ̣t người làm ra nó.
Khi dạy các em nhỏ trong các giáo xứ, tôi hay đă ̣t
câu hỏi:
- Đố con, ai sinh ra con?
Nó nói:
- Me ̣ con sinh ra con.
- Đúng, nhưng ai dựng ra con trong bu ̣ng me ̣?
Nó trả lời:
- Là me ̣ con.
- Không đúng, me ̣ con không hề làm đươ ̣c mô ̣t cái
móng tay của con. Chiń tháng mười ngày ở trong bu ̣ng
me ̣, me ̣ con có thể nghỉ, ngủ, lao đô ̣ng hay đi du lich
̣ chỗ
này chỗ no ̣... me ̣ con không bao giờ nghi ̃ rằ ng: ngày hôm
nay phải ta ̣o ra cho nó cái ngón tay, phải ta ̣o cho nó trái
tim hay là nắn cho nó có cái mũi do ̣c dừa... không bao giờ
có thể được đâu. Nế u mà me ̣ con bảo là me ̣ con có trí
khôn, me ̣ con là kiế n trúc sư, me ̣ con là ho ̣a si.̃ .. me ̣ con có
thế làm ra con theo ý muố n của me ̣ con đươ ̣c, thì cha hỏi
tu ̣i con: con bò con ở trong bu ̣ng me ̣ nó, người ta nói "ngu
như bò" thì làm sao mà con bò mẹ nó dựng được con của
nó đẹp như thế trong bụng nó được chứ? Chắc chắn là
không thể được. Tất cả đều do Chúa dựng nên. Công việc
ta ̣o dựng của Chúa vẫn diễn ra từng ngày, từng phút, từng
giây.
Các em nhỏ rấ t thích những câu chuyê ̣n như thế và
nó xác tín rằ ng: chin
́ h Chúa ta ̣o dựng nên con người. Trí
khôn của chúng ta có thể suy ra để biế t điề u đó. Chúng ta
chiụ khó suy nghi ̃ bằ ng trí khôn của mình (vì Chúa cho
con người có trí khôn) chúng ta phải nhâ ̣n ra có mô ̣t Đấ ng
siêu linh, là Đấ ng cầ m giữ vâ ̣n mê ̣nh của mình.
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Khi ho ̣c triế t ho ̣c và thầ n ho ̣c, tôi có suy nghĩ là:
* Học triế t học:
Là để tìm tới căn nguyên cô ̣i nguồ n cuố i cùng của
sự vâ ̣t bằ ng trí khôn của mình. Nhưng chúng ta có thể biế t
có mô ̣t Thiên Chúa bằ ng trí khôn của ta, mà chúng ta
không biế t Thiên Chúa là Đấ ng như thế nào? Khổ ng Tử
đã nói Kính nhi viễn chi: có nghĩa là chúng ta ở xa mà
chúng ta kiń h, chúng ta không ở gầ n Thươ ̣ng Đế , chúng ta
không biế t Ngài là ai? Ngài như thế nào? Nhưng chúng ta
tin có Ngài...
Có người kể cho tôi nghe: "Người ta đă ̣t vấ n đề với
Đức Phâ ̣t Thích Ca về Thươ ̣ng Đế , Ngài bèn hái mô ̣t nắ m
lá cầ m trong bàn tay của Ngài, Ngài bảo rằ ng: "Sự hiể u
biế t của chúng ta chỉ là mô ̣t chút rấ t ít như nắ m lá nằm
trong bàn tay nhỏ bé của mình, còn những sự chúng ta
chưa hiể u biế t thì ba ̣t ngàn như lá rừng trên khắ p trái đấ t
này".
Thế nên... đă ̣t vấ n đề về Thươ ̣ng Đế thì chúng ta
cũng chưa và không thể nào hiể u thấ u đươ ̣c.
* Học Thầ n học:
Nhờ có trí khôn mà chúng ta tin có sự hiện hữu của
Thiên Chúa nhưng chúng ta không biết đó là Đấ ng như
thế nào. Chính Chúa Giêsu là con Thiên Chúa xuố ng thế
làm người, đã mă ̣c khải cho chúng ta biế t về Thiên Chúa.
Ngài bảo: "Không ai biế t viê ̣c trên trời đâu, trừ Đấ ng từ
trên trời xuố ng mới cho chúng ta biế t các sự ở trên
trời."
Ngài da ̣y cho chúng ta biế t Thiên Chúa là Cha của
chúng ta, Thiên Chúa thương yêu loài người, đã tha thứ
cho loài người, mă ̣c dù chúng ta có tô ̣i nhưng chúng ta
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biết rằng Chúa đầy lòng khoan dung. Chúa tha thứ cho
những ai biết ăn năn hối cải quay về với Ngài:
"Con đã pha ̣m tô ̣i với Trời và với cha... con
không còn xứng đáng là con của cha nữa". Và đứa con
hoang đàng khi trở về đã đươ ̣c mă ̣c áo mới, đươ ̣c mang
giày mới, đươ ̣c đeo nhẫn vào ngón tay, đươ ̣c cha mình
cho giế t bê béo để ăn mừng...
Thiên Chúa của chúng ta qua mă ̣c khải của Chúa
Giêsu là như thế , và Ngài chính là Thiên Chúa mà tôi tin
thờ, bằ ng trí khôn của mình mà Ngài đã ban cho mỗi
người chúng ta, để chúng ta tìm ra Ngài. Thiên Chúa mă ̣c
khải của Chúa Giêsu là Cha của chúng ta: "Nhà cha Thầ y
có nhiều chỗ, Thầ y đi trước Thầ y dọn chỗ cho chúng
con, để Thầy ở đâu thì chúng con cũng ở đó với Thầy".
Từ nhỏ tôi thường đo ̣c kinh Tin, kinh Câ ̣y và kinh
Mế n. Trong kinh Tin có mô ̣t câu như thế này: La ̣y Chúa
con tin có mô ̣t Đức Chúa Trời là Đấ ng thưởng pha ̣t vô
cùng. Thưởng pha ̣t vô cùng có nghiã là: làm viê ̣c gì tố t
cho dù kín đáo, âm thầ m không ai biế t nhưng mà có Chúa
biế t. Chúa Giêsu đã nói:"Dù chỉ là một ly nước lã thì
chúng con cũng không mấ t công của chúng con đâu."
Thành ra những ai tin Chúa là đấ ng thưởng những công
viêc̣ tố t lành mà ta đã làm; cho dù không ai thấ y, cho dù
làm mô ̣t cách âm thầ m, thì Chúa nhấ t đinh
̣ thưởng những
viêc̣ đó. Tin như vâ ̣y thì loài người chúng ta mới biế t lo
làm viê ̣c tố t để đươ ̣c Chúa thưởng chúng ta.
Rồ i thì chúng ta tin cái gì nữa? Chúng ta tin Chúa
pha ̣t, vì không có cái gì mà thoát khỏi sự nghiêm minh
của Chúa. Hoàng Thiên hữu nhãn: ông trời có con mắt.
Người xưa cũng nói Thiên võng khôi khôi, sơ nhi
bấ t lâ ̣u: Lưới trời lồ ng lộng nhưng không có bấ t cứ cái gì,
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cho dù nhỏ cách mấy đi nữa cũng không thể nào chui qua
được lưới trời.
Và khi Chúa pha ̣t thì cũng vô cùng, cho nên những
người tin Thiên Chúa có thưởng và có pha ̣t thì lo làm
những viê ̣c tố t và tránh những việc xấu. Những ai không
tin là sẽ đươ ̣c Chúa thưởng thì người ta cũng không ham
làm viê ̣c tố t, cũng như những ai không tin có Chúa pha ̣t
thì người ta tha hồ làm viê ̣c xấ u.
Anh không tin có Chúa không phải là không có
Chúa. Anh không sơ ̣ Chúa pha ̣t không có nghiã là anh
tránh đươ ̣c sự nghiêm tri ̣của Chúa. Cho nên khi chúng ta
da ̣y con cái mình, thì chúng ta phải da ̣y cho chúng nó
biế t có Thiên Chúa thật sự và Thiên Chúa thưởng pha ̣t
rấ t nghiêm minh.
Tôi hay nói với trẻ em:
- Tổ chức mô ̣t cuô ̣c đấ u bóng, dù là cuô ̣c đấ u bóng
ở cấ p xã đi nữa thì cũng phải có mô ̣t tro ̣ng tài. Tro ̣ng tài
để làm gì? Tro ̣ng tài để pha ̣t những đứa chơi xấ u.
Tổ chức của Chúa qui mô như vâ ̣y mà không có
mô ̣t sự thưởng pha ̣t nghiêm minh thì đúng là không đươ ̣c,
không thể đươ ̣c.
Tôi da ̣y giáo lý cho các em, tôi bảo với chúng nó:
"Tư tưởng hướng dẫn hành động". Tôi nhớ câu nga ̣n
ngữ của Pháp là "Tư tưởng hướng dẫn thế giới". Miǹ h
nghĩ như thế nào thì mình làm như thế đó. Nếu mình nghĩ
tiền bạc là quan trọng nhất thì mình sẽ làm bằng mọi cách
để sao cho có thâ ̣t nhiều tiền, thậm chí bất chấp mọi thủ
đoạn, nếu mình nghĩ điạ vi ̣ là số mô ̣t thì cũng bằ ng mo ̣i
cách lo cha ̣y cho ̣t, chui luồ n, đút lót để có đươ ̣c mô ̣t điạ
vi.̣ Tư tưởng hướng dẫn hành đô ̣ng là như thế . Đức tin là
tư tưởng, nế u chúng ta tin rằ ng có mô ̣t Đấ ng thưởng pha ̣t
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nghiêm minh, niế m tin đó sẽ hướng dẫn hành đô ̣ng của
chúng ta và chúng ta phải làm thế nào để hơ ̣p với ý Chúa.
Biế t phân biê ̣t cái thiê ̣n, cái ác trong đời số ng của mình.
Khi tôi còn nhỏ cha tôi đã da ̣y cho tôi mô ̣t bài lu ̣c
bát mà tôi còn nhớ cho tới bây giờ:
Thiên đàng hỏa ngu ̣c hai quê,
Ai khéo thì về ai vu ̣ng thì sa.
Người đời khác thể như hoa,
Sớm còn tố i mấ t, nở ra la ̣i tàn.
Giữa trời mô ̣t tiế ng sấ m vang,
Người ngay mắ c na ̣n, đứa gian chê cười.
Lu ̣t liṭ mà chín mà mười,
Hay nói hay cười mà chẳ ng có chi.
Người đời có thinh
̣ có suy,
Hế t cơn bỉ cực đế n kỳ thái lai.
Người đời ai chế giễu ai,
Chỉ thêu nên gấ m, sắ t mài nên kim.
Giàu sang nhiề u kẻ đế n nhà,
Khó khăn nên phải ruô ̣t rà xa nhau.
Quân tử ứ hự thì đau,
Tiể u nhơn dùi đu ̣c đánh đầ u không hay.
Càng cao thì gió càng lay,
Càng cao danh vo ̣ng càng dày gian nan.
Tôi nhớ nằ m lòng những điề u đó, và tôi luôn nhớ
câu: Tư tưởng hướng dẫn hành động, đó là phương
châm sống của tôi sau này.
Trong đời số ng hằ ng ngày của chúng ta, ở giữa xã
hô ̣i này luôn luôn có mô ̣t cuô ̣c chiế n khố c liêṭ giữa cái
Thiêṇ và cái Ác. Đây là mô ̣t cuô ̣c chiế n mà phe nào cũng
muố n dành phầ n thắ ng. Ma quỉ là chủ của cái ác, là chủ
của sự dố i trá... Tôi nhớ mô ̣t câu chuyê ̣n vui:
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"Có mô ̣t anh chàng kia bi ̣ chế t, sau khi chế t anh
thấy mình đi qua mô ̣t hành lang dài thật dài... đi mãi anh
thấ y có mô ̣t cái cửa to đề 2 chữ: Thiên Đàng.
Anh thầm nghĩ:
- Tô ̣i lỗi như mình đây mà khi chế t cũng gă ̣p Thiên
Đàng... vui dữ quá ha.
Anh ta tò mò nhin
̀ vô lỗ khóa coi thử trong Thiên
Đàng có cái gì. Anh ta thấ y Chúa uy nghi hế t sức, có Đức
Mẹ, có những bà đa ̣o đức mà khi ở thế gian thường hay la
anh ta :"mày thế này... mày thế nọ...", anh thấy những
người này đang đo ̣c kinh ở trong đó. Anh ta nghĩ: "mình
thì làm biế ng đi nhà thờ, làm biếng đọc kinh cầu nguyện...
vô Thiên Đàng kiể u này chắ c là mình không vô đâu.
Thôi... ta đành từ giã Thiên Đàng mà bao nhiêu người
hằng mơ ước.
Anh ta tiếp tục đi, đi mãi đế n cuố i hành lang, anh ta
gă ̣p mô ̣t cánh cửa ghi chữ Hỏa Ngu ̣c đươ ̣c trang trí thật là
đẹp, anh ta nghĩ thầ m trong bụng:
- Chế t rôi! Không vô Thiên đàng thì chỉ còn có hỏa
ngu ̣c. Hế t đường rồi, không biế t làm sao nữa.
Anh ta rấ t sơ ̣ haĩ vì nghe nói nơi hỏa ngu ̣c có đủ
mo ̣i sự đau khổ trong đó, anh tò mò dòm vào lỗ khóa. Và
thật là ngạc nhiên khi anh thấ y trong đó có ba ̣n bè của anh
lúc còn ở thế gian, có cả bia ôm với đủ thứ trò vui chơi
nhâ ̣u nhe ̣t...Ồ quá đã! Anh ta quyế t đinh:
̣
- Thôi... ta không vào Thiên Đàng, mà ta vào hỏa
ngu ̣c vâ ̣y. Đây đúng là chỗ của ta rồi.
Anh ta gõ cửa, mới gõ có mô ̣t tiế ng là cửa hỏa ngu ̣c
mở ra liền. Anh ta reo lên:
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- Chu cha! Cái ban tiế p tân của hỏa ngu ̣c nó cũng tử
tế hết sức! Ở thế gian gõ năm bảy lầ n mà nó còn chưa
thèm mở cửa, ở đây mới gõ có mô ̣t tiế ng nó mở ra liề n.
Anh ta sửa sang quầ n áo la ̣i cho tề chỉnh, rồ i bước
vào cửa hỏa ngu ̣c mô ̣t cách hiên ngang như mô ̣t kẻ chiế n
thắ ng vâ ̣y... Nhưng hỡi ơi! vừa mới bước vào mấy bước
thì anh thấ y ngay mô ̣t bầ y quỷ, mà con nào con nấ y trông
rấ t dễ sơ ̣. Mô ̣t con quỉ cả có răng nanh nho ̣n, tay cầ m mô ̣t
cái chiã ba thâ ̣t dài ke ̣p vào cổ anh ta làm anh ta đau đớn.
Anh hốt hoảng la lên :
- Oái! Oái!...Đau quá, ở bên ngoài tôi thấ y đep̣ quá
mà... nhưng sao khi vô đây rồ i la ̣i dễ sơ ̣ quá vâ ̣y?
Con quỉ cả nó cười: khà... khà... khà... rồ i nói rằ ng:
- Quảng cáo mà... không biế t quảng cáo sao? Quảng
cáo như vậy thì mới có người vô chớ, không quảng cáo
như vậy ai mà thèm vô?
Ở đời này thiên hạ quảng cáo rấ t nhiề u thứ: từ xà
bông này cho tới bô ̣t giă ̣t kia, sữa này sữa no ̣ cho trẻ em,
rồ i mỹ phẩ m cho các bà... nghiã là thứ gì sản xuấ t ra cũng
phải quảng cáo, còn sự thâ ̣t đằ ng sau cái quảng cáo kia thì
là gì? ai mà biế t đươ ̣c... Cho nên trong cuô ̣c sống của
chúng ta, chúng ta cầ n phải biế t mô ̣t điề u vô cùng quan
tro ̣ng là: đừng để cho ma quỷ nó quảng cáo mà bi ̣ sa vào
cái bẫy của chúng nó.
Thiên đàng hỏa ngục hai quê,
Ai khéo thì về , ai vụng thì xa.
Chúng ta số ng đạo đức trong đời này, để khi
chúng ta gă ̣p Chúa, chúng ta cũng thấ y là đi theo
Chúa, tin vào Chúa, yêu mế n Chúa, trở thành con cái
Chúa thì chúng ta nhấ t đinh
̣ đươ ̣c vào Thiên Đàng để
hưởng ha ̣nh phúc bên Ngài đời đời.
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3
TÔI YÊU THƯƠNG GIÁ O HỘI - TÔI YÊU THƯƠNG
GIÁ O PHẬN KONTUM - TÔI YÊU THƯƠNG ĐẤT
NƯỚ C VIỆT NAM CỦ A TÔI

*A- Tôi yêu thương Giáo Hô ̣i
Mô ̣t khi ta nói đế n tin
̀ h yêu thương thì phải có thứ
tự từ trên xuố ng dưới, nhưng trong lòng tôi không có thứ
bâ ̣c trong tình yêu thương này.
Hỏi mô ̣t đứa trẻ:
- Con thương ba hơn hay thương má hơn?
Thường thường thì nó trả lời là:
- Con thương đồ ng đề u.
Nhưng mà theo tâm lý khi tôi hỏi nó:
- Ai hay la con nhiề u hơn?
Thì nó nói:
- Má la con nhiề u hơn
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Nhưng mà nó vẫn thương má nó nhiề u hơn.
Tôi thương Giáo Hô ̣i của mình bởi vì tôi lớn lên và
trở thành người có ho ̣c hành là nhờ Giáo Hội. Giáo Hô ̣i
như mô ̣t người me ̣ hiề n luôn luôn chăm sóc, thương yêu
và lo lắ ng cho các con của mình.
Giáo Hô ̣i là do Chúa Kitô thành lâ ̣p, Ngài đã yêu
thương Giáo Hô ̣i của Ngài, Ngài đã hứa rằ ng:"Ta sẽ ở với
anh em mọi ngày cho đế n tận thế ".
Giáo Hô ̣i của chúng tôi suố t 2.000 năm lich
̣ sử đã
phải chiụ bao nhiêu là đau khổ , thâ ̣m chí là chế t chóc, bắ t
đầ u từ Chúa Kitô. Qua mọi thời đa ̣i Giáo Hội chúng tôi
không coi ai là kẻ thù của mình. Giáo Hội chúng tôi
không có quân đội, không sắ m súng đa ̣n, không có nhà
tù, không trang bi ̣ vũ khí để bảo vê ̣ mình hay để tấ n
công người khác, không in tiền ba ̣c riêng cho mình.
Nhưng Giáo Hô ̣i chúng tôi có bổ n phâ ̣n phải đi loan báo
Tin Mừng cho mo ̣i người, dù thuâ ̣n tiêṇ hay không thuâ ̣n
tiên.
̣
Giáo Hô ̣i chúng tôi cam chiụ những hiể u lầ m,
những bắ t bớ, bi ̣ha ̣n chế bằ ng cách này cách khác. Nhưng
những thành phầ n của Giáo Hô ̣i chúng tôi, những người
yêu mế n Giáo Hô ̣i luôn luôn vâng theo mê ̣nh lênh
̣ của
Chúa Giêsu: "Hãy đi đế n tận cùng thế giới để rao giảng
Tin Mừng cho muôn dân".
Giáo Hô ̣i chúng tôi vừa là hữu hình vừa là vô hình.
Giáo Hô ̣i hữu hiǹ h là Giáo Hô ̣i có mô ̣t tổ chức như bao
nhiêu tổ chức của xã hô ̣i, cũng như của các đoàn thể hay
của các Quố c Gia. Giáo Hội vô hình được xem như là
thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô, sống bằng sức
sống của Chúa Thánh Thần. Các tổ chức, các chế đô ̣ của
các nước trên thế giới này tuy là hô hào khẩ u hiê ̣u "Muôn
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năm! Muôn năm!..." nhưng rồ i chỉ tồ n ta ̣i đươ ̣c mô ̣t thời
gian mà thôi. Lich
̣ sử nhân loa ̣i cho chúng ta thấ y điề u đó,
Giáo Hô ̣i Công Giáo tuy bi ̣bắ t bớ, bi ̣ha ̣n chế , bi ̣giế t chế t
mà vẫn luôn luôn tồ n ta ̣i, và lâu nhấ t so với tấ t cả các chế
đô ̣ mà chúng ta đươ ̣c biế t trong lich
̣ sử của thế giới.
Nên tôi tin rằ ng Giáo Hội số ng không phải bằ ng
sức ma ̣nh của súng đa ̣n, nhưng mà số ng bằ ng sức số ng
của Chúa. Chúa đã thành lập Giáo Hội và Chúa số ng
trong Giáo Hội.
Chúa đã cho ̣n những vi ̣lañ h đa ̣o Giáo Hô ̣i là những
người xuấ t thân từ nghèo khó, mô ̣c ma ̣c, đơn sơ như
Thánh Phêrô để làm Giáo Hoàng đầ u tiên của Giáo Hô ̣i.
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI là vi ̣ Giáo Hoàng thứ
264 của Giáo Hô ̣i từ 2.000 năm nay.
Giáo Hoàng không phải là người kế vi ̣ của Chúa
Giêsu, mà Giáo Hoàng là đa ̣i diêṇ của Chúa Giêsu, là
người kế vi ̣của Thánh Phêrô. Vì thế mà tôi yêu mế n Giáo
Hô ̣i hết lòng.
*B - Tôi yêu thương Giáo Phâ ̣n Kontum.
Bởi vì từ nhỏ tôi đã ho ̣c trong Chủng Viện Kontum.
Các giáo sư của tôi là những tấ m gương mẫu mực cho tôi
noi theo để số ng tố t trong đời số ng của mình.
Tôi có quen mô ̣t người là bí thư Đoàn của trường
Cao Đẳ ng (trước kia là trường của các Sư Huynh Lasan).
Trên vách tường rô ̣ng và dài của nhà trường có đề mô ̣t câu
với hàng chữ viế t rất lớn như thế này: "Ho ̣c ở trường, ho ̣c
ở sách vở, ho ̣c ở ba ̣n bè, ho ̣c ở nhân dân". Tôi nói với thầ y
đó:
- Tôi công nhâ ̣n câu đó là đúng... Bác Hồ nói như
thế là đúng, nhưng theo kinh nghiê ̣m bản thân của tôi thì
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tôi thấ y thiế u mô ̣t điề u: tôi còn ho ̣c ở thầ y của tôi nữa và
các thầ y của tôi là những tấ m gương sáng cho tôi noi theo.
Từ những bài ho ̣c trong sách giáo khoa tới những bài ho ̣c
làm người, những đức tiń h khiêm nhường, lòng tha thứ, từ
lời ăn tiế ng nói và phong cách số ng với mo ̣i người... luôn
luôn các thầ y là mẫu gương sáng của đời tôi.
Vì thế mà tôi rấ t yêu Giáo Phâ ̣n, yêu thầ y da ̣y của
tôi. Các thầ y của tôi đã qua đời hế t rồ i. Ho ̣c trường nào
cũng thế . Bố n năm ở Chủng Viện Kontum tôi vẫn coi các
thầ y là mẫu gương sáng của tôi. Năm năm ho ̣c ở Dòng
Phanxicô Thủ Đức... các cha Dòng Phanxicô người Pháp
có, người Viê ̣t có, các cha đã để lại cho tôi Linh đa ̣o của
Thánh Phanxicô Assisi là sống đơn sơ, giản di ̣và yêu mế n
người nghèo khó với cả tấ m lòng.
Các thầ y giáo của tôi hế t sức khiêm nhường trong
đời số ng làm thầ y, các Ngài yêu thương ho ̣c trò như con
cái của mình. Sau này tôi vào Giáo Hoàng Học viện do
các Cha dòng Tên phụ trách, các Cha đến từ nhiều nơi
trên thế giới, như người My,̃ người Pháp, người Áo, người
Tây Ban Nha, người Cu Ba, người Đức, người Canada...
cũng có. Và tấ t cả cùng sống với nhau như anh em mô ̣t
nhà vâ ̣y. Ho ̣ là những bâ ̣c thầ y của tôi sau khi tôi ra
trường. Tôi rấ t yêu thương ho ̣. Giáo Hô ̣i của tôi là như thế
đó.
Tôi có dip̣ đi Roma dự lễ Bế Ma ̣c Năm Linh Mu ̣c
với sự chủ trì của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI. Buổ i lễ
hôm đó có hơn 17.000 vi ̣ Linh Mu ̣c trên khắ p cả thế giới
tâ ̣p trung về tham dự; đủ thứ màu da, đủ mo ̣i sắ c tô ̣c.
Người da đen có nhiề u mà người da trắ ng cũng không ít.
Trong thánh lễ đó đế n phầ n hát kinh La ̣y Cha, thì tấ t cả
mo ̣i người đưa tay lên và chúng tôi cùng hát bằ ng tiế ng
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Latinh như anh em mô ̣t nhà: "La ̣y cha chúng con ở trên
trời, chúng con nguyê ̣n Danh Cha cả sáng... "
Đế n khi Đức Thánh Cha bảo: "Anh em hãy chúc
bình an cho nhau."
Tôi quay qua mô ̣t Linh Mu ̣c và hỏi:
- Linh Mu ̣c là người nước nào?
Ông trả lời:
- Tôi là người Đức.
Có người ở Châu Phi, người thì ở Paraguay, người
ở Campuchia... Chúng tôi bắ t tay nhau trong mấ y phút
đồ ng hồ với những người đứng gầ n bên ca ̣nh, và chúng tôi
thấ y thâ ̣t sự Linh Mu ̣c của Chúa Giêsu Kitô là anh em của
nhau. Thành ra trong lòng tôi, tôi rấ t yêu mế n Giáo Hô ̣i
và Giáo Phâ ̣n, tôi cũng rấ t yêu mế n các bâ ̣c thầ y đã da ̣y
cho tôi từng lời ăn tiế ng nói, từng phong cách số ng và
nhấ t là da ̣y chúng tôi phải biế t thương yêu mo ̣i người, kể
cả những người không yêu thương mình.
* C- Tôi yêu quê hương đấ t nước của tôi
Tôi yêu đấ t nước của tôi thâ ̣t sự. Nha ̣c si ̃ Trinh
̣
Công Sơn đã sáng tác ra mô ̣t bài hát có những lời thâ ̣t
ngâ ̣m ngùi xót xa nhưng đó là sự thâ ̣t: "Một ngàn năm nô
lê ̣ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm
nội chiế n từng ngày... gia tài của me ̣ để lại cho con một
nước Viê ̣t buồ n... gia tài của me ̣ để lại cho con nhà cháy
từng hàng... "
Quả thâ ̣t, bi ̣ nô lê ̣ hay bi ̣ đô hô ̣ thì cũng là đau đớn
và đau khổ cho dân tô ̣c của tôi. Nhưng trong cảnh chiế n
tranh huynh đê ̣ tương tàn làm cho con tim của người Viêṭ
mình ai ai cũng cảm thấ y rấ t là đau khổ . Hai mươi năm
chiế n tranh từng ngày đó, tôi lớn lên trong chiế n tranh và
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tôi cảm thấ y nỗi buồ n tê tái vì người cùng mô ̣t nước mà
chém giế t nhau. Rồ i khi chiế n thắ ng thì vui mừng vì đã
giế t đươ ̣c nhiề u người, mà những người đó la ̣i là người
cùng mô ̣t dân tô ̣c, cùng mô ̣t quê hương, đấ t nước với
mình.
Tôi không thích yêu nước cái kiể u hô khẩ u hiêu.
̣ Tổ
Quố c là mô ̣t danh từ trừu tươ ̣ng, Đấ t Nước cũng là mô ̣t
danh từ trừu tươ ̣ng. Vâ ̣y yêu nước là gì? Yêu Tổ Quố c là
gì? Tôi da ̣y cho các em:
*- Yêu nước là biế t yêu thương đồ ng bào của mình.
*- Yêu Tổ Quố c là biế t yêu lãnh thổ đấ t nước Viê ̣t
Nam của mình.
Mình phải làm như thế nào để giúp cho đồ ng bào
của mình đươ ̣c ha ̣nh phúc, giúp cho những người nghèo ở
chung quanh mình đươ ̣c số ng ấ m no vui sướng hơn, mình
làm thế nào đó cho người đau ố m có đươ ̣c điề u kiêṇ để
chữa bệnh. Đó mới thâ ̣t sự là yêu nước, yêu đồ ng bào của
mình. Chớ yêu nước mà chỉ biế t hô cho to cái khẩ u hiêụ
"Muôn năm! Muôn năm..." thì không thực tế tí nào.
Nước Viê ̣t Nam của chúng ta đã trải qua bao thời
kỳ với bao nhiêu đời vua. Mỗi khi có giă ̣c ngoa ̣i xâm thì
từ vua, quan cho đế n người dân đề u phải chiế n đấ u để
giành la ̣i đô ̣c lâ ̣p cho đấ t nước mình. Sau này tôi thường
nghe người ta nói câu: "Yêu nước là yêu xã hô ̣i chủ
nghiã ", thâ ̣t sự từ trong đáy lòng tôi, tôi không nghĩ như
thế, bởi vì từ thời xa xưa các vi ̣ tướng tài giỏi như Ngô
Quyề n, Trầ n Hưng Đa ̣o, Đinh Bô ̣ Liñ h, Hai Bà Trưng, Lý
Thường Kiê ̣t, Nguyễn Traĩ , Nguyễn Huê ̣... v.v... tôi biế t
đó là những người thâ ̣t sự yêu nước, sẵn sàng chiế n đấ u
chố ng quân xâm lươ ̣c để bảo vê ̣ giang sơn. Mà thời đó thì
làm gì có xã hô ̣i chủ nghiã ?
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Tôi là người có tôn giáo, khi ho ̣c lich
̣ sử Viê ̣t Nam
của mình, thời bấ y giờ đấ t nước có đa ̣o Nho, đa ̣o Phâ ̣t,
đa ̣o Laõ ... có thời kỳ Tam Giáo Đồ ng Nguyên... những vi ̣
vua nào có lòng sùng đa ̣o là những vi ̣ vua thâ ̣t sự biế t "an
dân tri ̣ quố c". Còn những ông vua nào chỉ biế t ăn chơi
phóng túng thì đó là những ông vua đã làm ha ̣i cho dân
cho nước của mình rấ t nhiề u. Đo ̣c kỹ lich
̣ sử Việt Nam thì
ai cũng thấy rõ điề u đó.
Trong những năm của thời xã hô ̣i chủ nghiã - bởi vì
ý thức hê ̣ của xã hội chủ nghiã là vô thầ n - cho nên gạt
qua những chuyê ̣n về tôn giáo. Mới đây tôi đo ̣c thấ y Tổ ng
Thố ng Liên Bang Nga Medvedev đã có mô ̣t chỉ thi ̣ là:
"Tấ t cả học sinh phải học một môn tôn giáo". Tổ ng Thố ng
Nga đã cho ̣n ra 4 tôn giáo. Thứ nhấ t là Chính Thố ng Giáo,
thứ hai là Phâ ̣t Giáo, thứ ba là Hồ i Giáo và thứ bố n là đa ̣o
Bà Hai (Baha’is). Mỗi ho ̣c sinh phải cho ̣n học giáo lý của
mô ̣t trong bố n tôn giáo đó, coi đó là mô ̣t chương trình bắ t
buô ̣c phải ho ̣c. Tôi nghĩ sau bao nhiêu năm ga ̣t bỏ tôn giáo
thì nề n luân lý không đứng vững đươ ̣c. Chỉ có các tôn
giáo và giáo lý của họ mới dạy cho con người ta biế t ăn
ngay ở lành, thành ra tôi biế t niên khóa 2009- 2010 đã có
11.000 trường ở Nga bắ t đầ u ho ̣c về môn tôn giáo, mỗi
tuầ n ho ̣c 2 tiế t. Bộ giáo dục lúc đầ u không sắp xếp thời
giờ được, nhưng tổng thống ra chỉ thị là phải bỏ bớt giờ
ho ̣c Nga văn để có giờ ho ̣c về môn tôn giáo.
Người Viêṭ Nam mình thường nói: "Tiên ho ̣c Lễ,
Hâ ̣u ho ̣c Văn". Trước tiên là phải ho ̣c đạo lý làm người
(Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín). Ở Viêṭ Nam bây giờ tôi
thấ y trong tấ t cả các sách giáo khoa không bao giờ đề câ ̣p
tới mô ̣t môn học nào thuộc về lĩnh vực tôn giáo. Tôi nghĩ
rằ ng trong lich
̣ sử của loài người, các tôn giáo chân chính
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đã góp phầ n rấ t nhiề u để nề n luân lý của loài người đươ ̣c
bảo đảm tố t đep.
̣
Tin Mừng của Chúa Giêsu đến trên đất Tây
Nguyên bắ t đầ u từ năm 1848. Những gì mà Giáo Hô ̣i hay
điạ phâ ̣n đã làm cho người sắ c tô ̣c trong hơn 100 năm qua
là rấ t lớn lao.
Năm 1955, khi tôi mới vào Chủng Viện Kontum,
mỗi lầ n ăn cơm thì chúng tôi đươ ̣c nghe đọc một đoa ̣n
trong cuốn sách có tên là:" Mở đa ̣o Kontum" của hai cha
Phaolô Bang và Simon Thiê ̣t viế t.

Nhờ cuốn sách này mà tôi được biết Thầ y Sáu Do,
quê quán ở Bin
̣ là người đã được sai đi để tìm
̀ h Đinh
đường đem Tin Mừng tới cho đồng bào các sắc tộc ở Tây
Nguyên, Thầ y còn tìm mo ̣i cách để đưa các vi ̣ Thừa Sai
đế n với người dân tô ̣c thiể u số .
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Anh em chúng tôi thường đọc mấ y câu vè ngắ n
nhưng nghe vui vui về Thấ y Sáu Do:
Thầ y Sáu Do,
Tay cầ m đao to,
Chân đi dép mo,
Vừa đi vừa lo...
Thời xưa người ta hay gọi người dân tộc thiểu số là
người "Mọi", không biết từ khi nào thì gọi là người
"Thượng". Khi đọc sách trong nhà cơm, Cha Giám Đố c
bảo tấ t cả những chỗ nào đo ̣c là “người mo ̣i” thì phải đo ̣c
la ̣i là “người Thươ ̣ng” , và trong các chủng sinh cũng có
người Thượng. Một hôm đế n phiên anh chủng sinh nọ đo ̣c
sách, khi gă ̣p chữ "mo ̣i người" thì anh ta đo ̣c là "thươ ̣ng
người", làm chúng tôi ai cũng phì cười.
Nhờ những cuố n sách viết về công cuộc truyền giáo
Tây Nguyên, tôi mới thấ y công lao to lớn của các vi ̣Thừa
Sai đi mở đa ̣o trên vùng này. Sau này tôi có đo ̣c mô ̣t cuố n
sách tựa đề là "Dân Làng Hồ " của mô ̣t Linh Mu ̣c Thừa
Sai Paris là cha Dourisboure. Cuố n sách này làm cho tôi
vô cùng xúc đô ̣ng. Công viê ̣c mà các vị thừa sai đã làm
với những khó khăn gian khổ , nhiề u khi hy sinh luôn cả
tính ma ̣ng của mình... Có người mới lên 3 tháng thì chế t
vì số t rét, mà ở đươ ̣c lâu 3, 4 năm thì cũng đau lên đau
xuố ng, rồi cũng chết.
Nhưng điều lớn lao nhất mà các vị Thừa Sai
mang đến cho các sắc tộc Tây Nguyên là Tin Mừng tình
thương của Chúa Giêsu.
Thời đó các bô ̣ tô ̣c thường hay đánh nhau, thậm chí
các làng cùng một bộ tộc cũng đánh nhau với các lý do
như: vì lương thực cũng có, nhất là vì muối (lúc bấ y giờ
muối rấ t là quý), và vì muố n chiế n thắ ng dành đấ t cũng
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có. Bên thắ ng trâ ̣n thì bắt người bên thua cuô ̣c về làm nô
lệ: như người làng Pleiteng (thuộc Tp Pleiku) đi đánh
nhau với các làng khác, sau khi chiến thắng họ đã bắt
nhiều người của làng thua trận, đem về làm nô lệ trong
làng mình. Đầu thế kỷ XX cha Corompt (cố Hiển) đã bỏ
ra rất nhiều tiền để chuộc la ̣i những người bi ̣bắ t làm nô lệ
trong làng Pleiteng về và thành lập một làng mới cho họ,
đă ̣t tên là làng Hà Bàu (bây giờ là làng Có, làng Xóa xã
Chư Dăng Ya, huyện ChưPăh, tỉnh Gia Lai), không chỉ
một mình cha Corompt làm điều đó mà có rất nhiều vị
thừa sai cũng đã làm như vâ ̣y... Nhưng khi Tin Mừng đế n
với ho ̣ thì ho ̣ đã được lañ h nhâ ̣n, nhờ đó mà ho ̣ nhận biết
mình là anh em với nhau. Đó là kế t quả tố t đe ̣p, là mô ̣t
thành công rấ t lớn mà Tin Mừng đã đem đế n cho anh em
người Dân tô ̣c thiể u số trong thời kỳ đầ u. Nhờ Tin Mừng
mà các bô ̣ la ̣c thương yêu nhau hơn. Rồ i thì các Linh Mu ̣c
cũng bắ t đầ u da ̣y cho người dân tô ̣c biế t đo ̣c biế t viế t,
cũng theo cách thức của cha Đắ c Lô ̣ là lấ y mẫu tự a, b, c...
làm chữ viế t để viế t sách, để da ̣y cho người dân tô ̣c biế t
đo ̣c, biế t viế t và biế t nói tiế ng Kinh nữa.
Những viên thuố c đầ u tiên cũng là của các Linh
Mu ̣c đưa lên miề n rừng núi Kontum. Tôi nghe kể chuyê ̣n
các Linh Mu ̣c đem thuố c lên chích. Hồ i đó ố ng kim nó dài
lắ m nên khi người dân tô ̣c thấ y ố ng kim đó thì sơ ̣ mà
không chiụ cho chích, ho ̣ thắ c mắ c:
- Ta ̣i sao mình đau cái đầ u mà chích cái đit́ ...
Linh Mu ̣c phải giải thích:
- Cũng như mình đói cái bu ̣ng mà ăn cái miê ̣ng. Ăn
cái miê ̣ng nó cha ̣y xuố ng cái bu ̣ng, chích cái đít nó cha ̣y
lên cái đầ u...
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Và rồ i người dân tô ̣c cũng bắ t đầ u làm quen với
thuố c men, với ố ng chić h... đó cũng là nhờ các vi ̣ Linh
Mu ̣c Thừa Sai đã đem đế n cho họ.
Tôi biế t Đức Cha đầ u tiên của điạ phâ ̣n Kontum là
Đức cha Phước, Ngài làm Giám Mu ̣c từ năm 1933, nhưng
từ mấ y chu ̣c năm về trước thì Ngài đã ở trên vùng Tây
Nguyên với người dân tô ̣c thiể u số rồ i, nên Ngài đã viế t
rấ t nhiề u sách da ̣y cho ho ̣ từ viêc̣ canh tác trồ ng tro ̣t, đế n
thiên văn, điạ lý, da ̣y cho ho ̣ biế t nhâ ̣t thực, nguyê ̣t thực là
cái gì. Ngài dạy cho người dân tô ̣c phải biế t bỏ đi những
hủ tu ̣c, những mê tín có ha ̣i cho con người. Ngài còn da ̣y
cho ho ̣ biế t cân đo đong đế m... Người dân tô ̣c không hề
biế t ký lô là gì? Ho ̣ cũng không biế t đo diêṇ tích là thế
nào? Chu vi là cái gì? Người dân tô ̣c cũng không biế t
đong mô ̣t lít là bao nhiêu và ho ̣ cũng không biế t đế m.
Cho tới bây giờ nhiều người dân tô ̣c già vẫn còn
chưa biế t mô ̣t triêụ là bao nhiêu? Mô ̣t tỷ là bao nhiêu cả.
Nhưng từ thuở trước thì những điề u đó đã đươ ̣c các vi ̣
thừa sai đem Tin Mừng của Chúa đế n, để khai hóa dầ n
dầ n cho người dân tô ̣c thiể u số rồ i.
Bây giờ tôi ao ước cái gì cho quê hương đấ t nước
mình?
Có mô ̣t phái đoàn của các nước thuô ̣c Liên Hiêp̣ Âu
Châu... gì đó, tới gă ̣p các tôn giáo hoă ̣c đa ̣i diêṇ tôn giáo ở
tỉnh Gia Lai. Tôi nhớ hôm đó chúng tôi gồ m có 4 tôn
giáo: Công Giáo, Phâ ̣t giáo, Tin Lành và hình như còn có
đa ̣o Cao Đài nữa. Chúng tôi heṇ gă ̣p nhau tại khách sa ̣n
Đức Long I, có cả nhà nước tới dự.
Câu đầ u tiên người ta hỏi là:
- Ở đây có tự do tôn giáo không?
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Mô ̣t câu hỏi mà chúng tôi rấ t nga ̣i trả lời, nhưng
cuố i cùng tôi cũng trả lời. Tôi nói như thế này:
- Bây giờ thì khác xưa rồ i.
- Khác là khác làm sao?
- Chúng tôi bây giờ có đổ i mới, đấ t nước chúng tôi
đang đổ i mới, trong đó vấ n đề tôn giáo cũng có đổ i mới.
Và tôi hy vo ̣ng rằ ng trong tương lai viê ̣c đổ i mới này ngày
càng đươ ̣c đổ i mới thêm nữa.
Người ta hỏi tôi:
- Nhà Nước có chính sách gì đă ̣c biêṭ cho người dân
tô ̣c thiể u số không?
Quả thâ ̣t thì người dân tô ̣c hiê ̣n nay đang có cái gì
thì tôi nói về cái đó, chẳ ng ha ̣n như Nhà Nước cung cấ p
muố i iốt miễn phí cho người dân tô ̣c, hoă ̣c như người dân
tô ̣c đi bệnh viê ̣n thì đươ ̣c hưởng chế đô ̣ riêng là đươ ̣c miễn
phí về vấ n đề ăn uố ng, người Kinh thì không có đươ ̣c điề u
đó. Từ cấp huyê ̣n cho đế n cấp tỉnh đề u có Nhà Nô ̣i Trú
Dân Tô ̣c để cho con cái người dân tô ̣c - vố n di ̃ ít khi chú ý
tới viê ̣c cho con đi ho ̣c - thì cũng đươ ̣c nhà nước mở
trường, mở nhà nô ̣i trú cho ho ̣c trò dân tô ̣c. Chúng tôi thử
tưởng tươ ̣ng rằ ng: Nế u không có đổ i mới thì chúng tôi,
nhấ t là các tôn giáo phải số ng như thế nào? Nhưng may là
có đổ i mới.
Và ho ̣ hỏi tiế p tôi:
- Anh nhận định thế nào về vấn đề đổi mới này?
- Tôi thić h đổ i mới và mong ước làm sao mà mo ̣i
người, kể cả Nhà Nước cũng có những chương trình đổ i
mới, phía các tôn giáo chúng tôi cũng có những chương
trình đổi mới và phải có cái nhìn mới với nhau. Có mô ̣t
điề u tôi ao ước là phía Nhà Nước haỹ nghĩ tới những
người dân tô ̣c hoă ̣c những người Kinh ở vùng sâu vùng
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xa, mà họ là những người có tôn giáo. Những người Công
Giáo trong thành phố đươ ̣c có nhà thờ, đươ ̣c có Linh Mu ̣c
và chúng tôi cũng đươ ̣c rao giảng Tin Mừng cho những
người thường xuyên lui tới nhà thờ. Còn những người ở
tâ ̣n vùng sâu vùng xa thì: Thứ nhấ t ho ̣ không có nhà thờ.
Thứ hai là các vi ̣ Linh Mu ̣c, các chức sắ c tôn giáo muố n
đế n những nơi xa xôi đó thì cũng không đươ ̣c dễ dàng gì
đâu.
Tôi ao ước điề u gì nữa ? Tôi nhận thấy các cán bộ
cấp cao rất hiểu biết về các giá trị của các tôn giáo, nhưng
với các cán bộ địa phương thì sự hiểu biết này không đồng
đều. Thật sự qua dòng lich
̣ sử của nước Viê ̣t Nam, thì tôn
giáo nào cũng da ̣y cho người ta ăn ngay ở lành, tôn giáo
nào cũng da ̣y người ta làm việc lành, tránh việc ác...
vv...ước gì mọi người thấy rằ ng các tôn giáo đề u có mô ̣t
giá tri ̣ nhất định, và khi hiểu được như thế thì sự đổi mới
thực sự có hiêụ nghiêm.
̣
Đôi khi tôi có mô ̣t suy nghi ̃ như thế này: "dân thì
làm gố c", đặc biê ̣t là xã hội chủ nghiã luôn chủ chương
lưu tâm đế n người nghèo, những người chi ̣u nhiề u thiê ̣t
thòi trong đời số ng của mình. Thế thì những người ở vùng
sâu vùng xa, nế u được Nhà Nước lo cho họ về các mặt
như: Về vật chấ t thì đời số ng được ấ m no, y tế có đủ thuố c
men và bê ̣nh viê ̣n miễn phí. Về tinh thầ n thi cầ n có nhiề u
trường học với một nề n giáo dục tố t, tôn giáo được coi
trọng. Tức là đời số ng vật chấ t lẫn tinh thầ n mà được nhà
nước quan tâm tới thì tôi nghi ̃ rằ ng đó mới thật sự là một
nhà nước thương yêu người nghèo. Bởi vì, ngoài đời số ng
cơm áo ra, thì chúng ta còn có đời số ng tinh thầ n nữa.
Tinh thầ n mà thoải mái thì mới có ha ̣nh phúc. Cũng như
cơm áo đươ ̣c đầ y đủ, gia đin
̀ h giàu có nhưng nế u đời số ng
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tinh thầ n bi ̣ thiế u thố n, tình thương yêu vơ ̣ chồ ng không
có thì cũng không thể có ha ̣nh phúc.
Trong dòng lich
̣ sử của nước Viê ̣t Nam chúng ta,
tôi biế t ngày xưa các vi ̣ sư cũng đươ ̣c mời vào cung điêṇ
để da ̣y cho con cái các nhà vua, có những vi ̣ sư đã làm
quân sư cho triề u đin
̀ h nữa. Vâ ̣y nên cái giá tri ̣ của tôn
giáo đó tấ t cả mo ̣i người chúng ta đề u phải biế t trân tro ̣ng.
Ước mong sao các cán bộ cũng hiể u được giá tri ̣
của các tôn giáo.
Ở điạ phâ ̣n Kontum có mô ̣t điề u làm cho Giáo Hô ̣i
thuô ̣c Giáo Phâ ̣n Kontum chúng tôi lo lắ ng, tôi thấ y Nhà
Nước cũng có ý lo lắ ng, đó là vu ̣ việc về Đức Me ̣ Hà Mòn
mà Nhà Nước cho là tà đạo.
Ta ̣i sao la ̣i xảy ra vụ việc Đức Me ̣ Hà Mòn? Tôi
cho rằ ng Đức Me ̣ Hà Mòn là biế n tướng của những nơi
mà lâu ngày không có Linh Mu ̣c đế n với ho ̣ hoă ̣c là các
Linh Mu ̣c không đươ ̣c phép đế n với ho ̣.
Ngày xưa ông Môisen lên núi để nhận 10 điề u luâ ̣t
của Chúa về cho dân của Ngài. Ông đi vắ ng chỉ có 40
ngày thôi mà dân chúng ở nhà nó đúc bò vàng để thờ. Mô ̣t
xứ đa ̣o không có Linh Mu ̣c lâu năm thì người ta có thể thờ
con gà con chó. Vì thế nên tôi nghi ̃ nế u như các Linh Mu ̣c
đươ ̣c đi đế n những vùng sâu vùng xa, để rao giảng Tin
Mừng tình thương của Chúa Giêsu thì điề u đó nhấ t đinh
̣ là
hay hơn hế t. Nhiề u lúc chúng tôi cũng bi ̣ khó khăn mỗi
khi đi đế n những vùng xa xôi ấy, vì khi thấ y người này
nói chuyê ̣n với người kia thì ho ̣ cho là chúng tôi truyề n
đa ̣o bấ t hơ ̣p pháp. Theo tôi nghi:̃ Đa ̣o là mô ̣t viê ̣c tố t, mà
nói điề u tố t cho người khác số ng tố t là điề u rấ t đáng
khuyế n khích và vui mừng, chớ làm gì mà có cái chuyê ̣n
truyề n Đa ̣o bấ t hơ ̣p pháp? Rồ i tôi còn nghi ̃ thêm rằ ng: nế u
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ai biế t giá tri ̣ của đa ̣o thì người ấ y phải biế t cố gắ ng để
số ng tố t.
Mô ̣t lầ n no ̣ có người hỏi tôi:
- Anh có chủ trương tập trung đo ̣c kinh trong gia
điǹ h, cứ 4 hay 5 gia đình xúm nhau cùng đo ̣c kinh mô ̣t
chỗ không?
Quả thâ ̣t là vào tháng 5 kính Đức Mẹ hoặc tháng
Mân Côi thì các gia điǹ h, các xóm giáo người ta hay tâ ̣p
trung la ̣i đo ̣c kinh cầ u nguyê ̣n với nhau ở trong một gia
đình nào đó, luân phiên từ nhà này đế n nhà khác.
Tôi trả lời:
- Tôi không có đă ̣t chương trình, nhưng mà tôi rấ t
thích giáo dân của tôi siêng năng đo ̣c kinh và đi lễ.
Ông ta nói như ra lênh:
̣
- Các người chỉ có quyề n đo ̣c kinh trong nhà thờ
thôi, không được đo ̣c kinh trong xóm mà gây ồ n ào mấ t
trâ ̣t tự.
Tôi không chiụ nên nói la ̣i:
- Tôi thấ y rằ ng đo ̣c kinh chẳ ng có ồ n ào mấ t trâ ̣t tự
gì. Thay vì đo ̣c kinh thì người ta la ̣i đi quâ ̣y phá chỗ này
chỗ kia, còn đo ̣c kinh cầ u nguyê ̣n thì có những điề u ích lơ ̣i
như sau: Thứ nhấ t: đố i với Chúa là viê ̣c thờ phu ̣ng. Thứ
hai: đố i với nhau là trở thành anh em của nhau trong lời
kinh nguyện. Cầ u xin cho mình ăn ở tố t lành, đó là điề u
rấ t tố t thôi. Cầu xin cho mình và mo ̣i người ăn ở tốt lành
mà sao gọi là mất trật tự được.
Rồ i tôi nói đùa với anh ta:
-Tôi thấ y nhà nào cũng có ăn cơm, mà sao các quán
nhâ ̣u đó... chu cha!... bữa nào cũng đông nghe ̣t người, như
vâ ̣y nhâ ̣u nheṭ vừa tố n tiề n, vừa làm cho vơ ̣ con buồ n, rồ i
là say xỉn, rồ i là ồ n ào, rồ i karaokê trong xóm... ta ̣i sao
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anh không bảo người ta là ở nhà ăn cơm đi cho yên làng
yên xóm. Nếu anh bảo đươ ̣c họ ở nhà mà ăn cơm, thì tôi
cũng bảo giáo dân của tôi ở nhà đo ̣c kinh cho yên xóm
yên làng.
Chính vì thế nên tôi rấ t yêu thương Giáo Hô ̣i, yêu
thương Giáo Phâ ̣n và các bâ ̣c thầ y của tôi.Tôi rấ t yêu
thương Linh Đa ̣o của Chúa Giêsu là da ̣y cho người ta biế t
làm thế nào để nuôi số ng đời số ng đức tin của mình, để
trở thành anh em của nhau. Tôi ước muố n làm sao mà đấ t
nước của tôi mọi người đề u được ấ m no, làm sao để mọi
người yêu thương nhau, làm sao mà những người bị thiê ̣t
thòi, những người nghèo, những người ở vùng sâu vùng
xa cũng có được một đời số ng ấ m no hạnh phúc. Hạnh
phúc không những về của cải vật chấ t, mà còn được hạnh
phúc về đời số ng tinh thầ n theo tôn giáo của mình.
Tôi có quen biế t mô ̣t người cán bô ̣, chúng tôi cũng
thường hay nói chuyê ̣n với nhau. Mô ̣t bữa no ̣ anh ta hỏi
tôi:
- Anh Đông, anh có thích Xã Hô ̣i Chủ Nghiã
không?
Câu hỏi đó làm cho tôi hơi bấ t ngờ. Tôi nhìn anh ta
và hỏi la ̣i:
- Anh hỏi tôi câu đó thì anh muố n tôi trả lời cho qua
chuyê ̣n? Hay là anh muố n tôi trả lời thâ ̣t lòng của tôi?
Anh ta bảo:
- Tôi muố n anh trả lời thâ ̣t lòng.
Thế nên tôi nói:
- Nế u tôi nói thâ ̣t lòng thì anh đừng có bắ t tôi
nghen!
Anh ta cười, rồ i tôi nói thâ ̣t suy nghi ̃ của mình:
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- Tôi không thích xã hô ̣i chủ nghiã của anh. Ta ̣i vì
sao? Ta ̣i vì như thế này: Tôi có cha có me ̣, có anh có em.
Gia điǹ h tôi đang làm ăn tố t đep̣ và gia đình tôi cũng có
của cải. Của cải gia điǹ h tôi là do mồ hôi nước mắ t của
chúng tôi cùng với cha me ̣ làm ra. Thế rồi tự nhiên anh tới
nhà tôi, anh làm khó dễ công viê ̣c làm ăn của cha me ̣ tôi,
anh ngăn cản chuyê ̣n này chuyê ̣n no ̣, không cho cha me ̣
tôi làm ăn. Anh lấ y của cải của nhà tôi làm của cải của
anh trước mắ t chúng tôi... rồ i anh hỏi tôi: "mầ y có thích
tao không?". Tôi nói thiêṭ với anh: khùng nó cũng không
thích nữa là. Cho nên anh bảo tôi trả lời thâ ̣t với anh thì
tôi trả lời như vâ ̣y đó. Nhưng mà có mô ̣t điề u rấ t ke ̣t cho
chúng tôi là: Chúa Giêsu da ̣y chúng tôi phải yêu thương
kẻ ghét mình, phải làm ơn cho những kẻ đã gây ra cho
min
̀ h những khó khăn. Bởi vì thế mà tôi vẫn thương anh,
tôi nói thâ ̣t với anh, nế u anh nhờ tôi làm cái gì tôi cũng sẽ
làm. Mô ̣t viên thuố c mua không đươ ̣c, anh đế n nhờ tôi, tôi
cũng tìm cách mua cho anh. Bởi vì thế mà theo Tin Mừng
thì tôi vẫn yêu thương những người không yêu thương
mình, hoă ̣c là yêu thương những người làm ha ̣i mình.
Chúng tôi đã số ng như thế và những viê ̣c mà chúng tôi đã
làm cũng như thế , tôi nghi ̃ rằ ng có như vâ ̣y thì chúng tôi
mới số ng đúng thực sự về Tin Mừng mà Chúa Giêsu da ̣y
cho chúng tôi.
Tôi nghe mô ̣t bài hát có lời rằ ng: Quê hương mỗi
người chỉ có mô ̣t... quê hương là chùm khế ngọt. Tôi
hay nói đùa cho vui: mà leo lên tới đọt, trái nào cũng
chua. Tôi ao ước chùm khế của quê hương mình trái nào
cũng ngo ̣t từ gố c cho tới ngọn. Ao ước làm sao mà các
nhà lañ h đa ̣o của đấ t nước mình đổ i mới, bởi vì tư tưởng
hướng dẫn hành động. Tôi hay cầ u nguyê ̣n thâ ̣t lòng tôi,
67

cầ u nguyê ̣n cho các nhà lãnh đạo đấ t nước Viê ̣t Nam
mình biế t thực sự yêu thương dân chúng, biế t tôn trọng
quyề n lợi của con người. Ứơc gì các cán bộ lãnh đạo của
chúng tôi hiểu được điề u này, bởi vì tôi quan niê ̣m rằ ng
Thiên điạ nhân hòa. Bấ t cứ người nào, bấ t cứ chế độ nào
cũng phải có. Người xưa đã nói như thế này: là phải biế t
hòa với Trời, phải biế t hòa với Thiên Nhiên Vũ Trụ và
phải biế t hòa với Người thì nhấ t đi ̣nh mọi sự trong xã hội
sẽ càng ngày càng trở nên tố t đẹp hơn.
Tôi số ng đế n nay là 70 năm tuổ i, số ng dưới nhiề u
chế đô ̣ khác nhau. Sinh năm 1941 tới năm 1954; số ng 9
năm kháng chiế n ở Bình Đinh
̣ gọi là vùng Viê ̣t Minh.
Tôi cũng là cháu ngoan bác Hồ , tôi cũng đươ ̣c tâ ̣p
hát: Dân Liên Xô ca hát trên đồ ng hoa. Tôi cũng đươ ̣c ho ̣c
những bài tố khổ : “Nông dân ta hát ca reo vang lừng. Ta
đoàn kế t giế t chế t hế t quân thù, đòi giảm tô bồ i dưỡng cho
nhà nông. Đem sức toàn dân kháng chiế n cho mau thành
công”.
Tôi cũng đươ ̣c tâ ̣p trung tố khổ những người ở
trong xứ đa ̣o của tôi. Lúc đó vì còn quá nhỏ nên tôi cũng
không biế t ta ̣i sao mà ho ̣ bi ̣ tuyên bố có tô ̣i và kế t án là
phong kiế n thế này thế no ̣. Nhưng khi lớn lên ho ̣c lich
̣ sử
thì tôi biế t chế đô ̣ làm sai, chính điề u đó đã đưa đế n nhiề u
cái chế t oan uổ ng...
Năm 1955, khi có trí khôn thì tôi số ng dưới chế đô ̣
Đê ̣ Nhấ t Cô ̣ng Hòa, lúc đó mới biế t đất nước bi ̣chia làm 2
miề n. Tuy cũng là người Viêṭ Nam nhưng hai miề n Nam
Bắ c không đươ ̣c liên la ̣c với nhau.
Ở miề n Nam, ông Ngô Điǹ h Diê ̣m lên làm Tổ ng
Thố ng. Mă ̣c dù còn nhỏ nhưng tôi rấ t mế n Tổ ng Thố ng
Ngô Điǹ h Diê ̣m. Thứ nhấ t là khi tôi ho ̣c ở Sài Gòn tôi
68

thấ y tổ ng thố ng là người rấ t đa ̣o đức, ông dự lễ hằ ng ngày.
Những người siêng năng làm viê ̣c đa ̣o đức, thường xuyên
lañ h nhâ ̣n các phép Bí Tích, theo đức tin của tôi thì đó là
những người có ơn Chúa, vì thế nên tôi rấ t yêu mế n tổ ng
thố ng Ngô Đình Diêm.
̣ Sau đó, tháng 11 năm 1963 thì
đảo chính, tổng thố ng bi ̣ giế t chế t làm tôi cảm thấ y rấ t
buồ n và xót xa thương tiế c. Miề n Nam bắ t đầ u bấ t an với
các chế đô ̣ tiế p theo sau đó. Chiế n tranh xảy ra với những
đơ ̣t pháo kích và súng đa ̣n thì bắ n phá liên hồ i. Vì gia đình
tôi là người Công Giáo nên chi phải dời vào thành phố
Qui Nhơn.
Chiế n tranh liên tu ̣c, cái chế t hằ ng ngày diễn ra
trước mắ t tôi.
Những năm tôi ho ̣c cấp II và cấp III ở Chủng Viện,
đó là thời gian từ năm 1955 đế n năm 1972.
Ngày 20-12-1972 tôi chịu chức Linh Mục.
Cũng trong mùa hè năm 1972 đó, chiế n tranh hai
miề n nổ ra ác liê ̣t khi mà miề n Bắ c nhấ t quyế t chiế m cho
đươ ̣c miề n Nam. Đó là mùa hè đỏ lửa... Tôi rấ t buồ n, rấ t
đau khổ vì thấ y người Viêṭ Nam mình chém giế t lẫn nhau.
oái oăm thay khi mà giế t nhau đươ ̣c nhiề u chừng nào thì
la ̣i hoan hô vui mừng nhiề u chừng đó - cả hai bên đề u
vâ ̣y- tôi đau đớn tự hỏi: ta ̣i sao người Viê ̣t mình với nhau
mà la ̣i cứ phải chém giế t nhau như thế ?
Năm 1973 tôi đi thăm ông đa ̣o Dừa ở Mỹ Tho, tôi
thấ y trên boong tàu trong chiế c tàu của ông có mô ̣t tấ m
bản đồ Viê ̣t Nam, nghe nói tố i nào ông cũng đi từ Sàigòn
đế n Hà Nô ̣i trên tấ m bản đồ đó và ông cầ u mong sao cho
đấ t nước đươ ̣c hòa bình.
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Lúc đó tôi thích nhấ t bài hát: Huế – Sàigòn - Hà
Nô ̣i... quê hương ơi sao vẫn còn xa... của nha ̣c si ̃ Trinh
̣
Công Sơn. Tôi luôn luôn cầ u mong sao cho đấ t nước mình
đươ ̣c biǹ h an, người Viêṭ Nam mình biế t thương yêu
nhau, không còn chém giế t nhau nữa.
Tôi thấ y ông nuôi trong một cái lồng lớn mô ̣t con
mèo, mô ̣t con chuô ̣t và hai con vật này đang chơi thân
thiết với nhau. Tôi hỏi ông đa ̣o Dừa:
- Cái chuyê ̣n này nói lên điề u gi?̀
Ông trả lời:
- Con mèo vốn ăn con chuô ̣t, con chuô ̣t vốn sơ ̣ con
mèo. Chúng nó là loài vô tri, thế mà mình tâ ̣p cho chúng
nó ở với nhau, thương yêu nhau còn đươ ̣c thì huố ng chi là
con người? Chúng ta là người Viêṭ Nam với nhau, trong
khi mình có trí khôn mà mình la ̣i chém giế t nhau, vâ ̣y thì
có khi mình còn thua cả con vâ ̣t nữa là đằ ng khác.
Câu nói của ông đa ̣o Dừa chứa đầ y cay đắ ng và vô
cùng thấ m thiá .
Đế n năm 1975, tôi rấ t mừng vì chiế n tranh không
còn trên đấ t nước mình nữa, nhưng tôi cũng rấ t buồ n là
những người quen biế t của tôi, anh em bà con của tôi phải
đi ho ̣c tâ ̣p cải ta ̣o... khi đó mới biế t ở trong tra ̣i cải ta ̣o thì
với mô ̣t chút đồ ăn hay chút mắ m ruố c, cũng là mô ̣t niề m
vui cho những người ấ y vì ho ̣ thiế u thố n đủ mo ̣i thứ và rấ t
là đói khát..
Như vâ ̣y kể từ năm 1975 cho tới bây giờ tôi số ng
trong xã hô ̣i chủ nghiã .
Chúng tôi cũng hiể u lý do là ta ̣i sao có biế t bao
nhiêu người đi vươ ̣t biên. Hễ bi ̣ bắ t là đi tù, mà cha ̣y trố n
là bi ̣ bắ n chế t. Biế t bao nhiêu người bi ̣ chế t trên biể n vì
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muố n đi tìm mô ̣t cuô ̣c số ng khác mà người ta go ̣i là cuộc
số ng tự do.
Ngày đó đi vượt biên bi ̣ xem như là tội phản quố c,
nhưng bây giờ những người Viê ̣t kiều la ̣i được coi là
“khúc ruột”. Thâ ̣t quá mĩa mai...
Tôi nghe nói có nhiều người thuộc nhiều nước,
nhiều màu da đang sinh sống làm ăn ở nước ngoài như:
người My,̃ người Ấn Đô ̣, người Mễ... nhưng chỉ có người
Viê ̣t Nam là thường xuyên giúp đỡ cho người thân của
mình ở trong nước. Điều này làm cho tôi cảm thấy được
an ủi nhiề u.
Trong những năm gầ n đây, nhấ t là thời của ông
tổ ng bí thư Nguyễn Văn Linh, đã đề xướng mô ̣t cuô ̣c đổ i
mới cho đấ t nước này. Đổ i mới hay là chế t? Ông cũng có
những bài viế t mà tôi rấ t thích, đó là loa ̣t bài: Những viê ̣c
cầ n làm ngay. Tôi cũng nghi ̃ rằ ng những điề u đổ i mới đó
tuy chưa đươ ̣c như ý chúng ta muố n, nhưng cũng làm cho
lòng chúng ta bình an hơn khi đươ ̣c là mô ̣t công dân trong
đấ t nước mình, là mô ̣t người có tôn giáo và là mô ̣t mgười
có chức sắ c trong tôn giáo của mình.
Kể từ khi tôi đi tu vào năm 1955, cho tới bây giờ đã
56 năm, và làm Linh Mu ̣c gầ n 40 năm. Tôi số ng qua 4 đời
Giám Mu ̣c khác nhau trong Giáo Phâ ̣n Kontum của tôi.
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* ĐGM Phaolồ Kim (Paul Seitz) Ngài là người Pháp.

Là vi ̣ giám mu ̣c đầ u tiên mà tôi quen. Ngài rấ t
thương đấ t nước Viêṭ Nam và đồ ng bào Viê ̣t Nam. Chắ c
chắ n mô ̣t điề u là Ngài cũng rấ t thương người dân tô ̣c thiể u
số Tây Nguyên, mă ̣c dù Ngài không biế t nói tiế ng của
người dân tô ̣c như các vi ̣ Linh Mu ̣c khác, nhưng Ngài có
nhiề u chương trình rấ t cu ̣ thể để giúp đỡ cho người nghèo,
cho người dân tô ̣c thiể u số và giúp đỡ cho người VN.
Nhưng tháng 8 năm 1975 thì Ngài đã bi ̣tru ̣c xuấ t ra
khỏi nước VN cùng với mô ̣t số Linh Mu ̣c và các tu si ̃
người nước ngoài khác, lúc đó những vi ̣ này đang làm
viêc̣ ta ̣i Giáo Phâ ̣n Kontum.
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* Sau đó là ĐGM Alexis Pha ̣m Văn Lô ̣c.

Đức Cha Alexis Pha ̣m Văn Lô ̣c là người Huế , gố c
Quảng Bình. Ngài là mô ̣t người rấ t thông minh. Ngày
trước tôi là ho ̣c trò của Ngài. Ngài đã da ̣y chúng tôi không
những là về văn hóa, mà còn da ̣y chúng tôi làm người con
của Chúa. Số ng với đồ ng bào nghèo là phải số ng như thế
nào? Chính lòng yêu thương người nghèo của Đức Cha
Alexis Pha ̣m văn Lô ̣c là tấ m gương tố t cho tôi sau này khi
tôi làm Linh Mu ̣c.
Ngài luôn luôn chu đáo hế t mo ̣i viê ̣c, từ viên thuố c
đế n cái áo cho người nghèo. Số ng trong Chủng Viện Ngài
cũng rấ t thương yêu chủng sinh chúng tôi. Bao nhiêu ho ̣c
trò của Ngài ở khắ p năm châu bố n bể , mỗi lầ n về nước
cũng tìm lên Kontum thăm Ngài. Bây giờ Ngài đã hơn 90
tuổ i nhưng vẫn còn sáng suố t minh mẫn, vẫn còn nói
chuyê ̣n mô ̣t cách dí dỏm, hài hước nữa.
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Tôi nhớ năm 1975 từ Đà La ̣t về Kotum thì Ngài là
Giám Mu ̣c không có xe hơi, không biế t đi xe Honda mà
toàn là đi xe đa ̣p. Tôi hay chở Ngài đi chỗ này chỗ kia
bằ ng xe Honda của tôi. Vì Ngài ở Kontum từ năm 1941
cho nên Ngài quen biế t rấ t nhiề u người và nhiề u người
cũng biế t Ngài, kể cả người ngoài Công Giáo, nên đi tới
đâu người ta cũng chào hỏi Ngài. Có mô ̣t lầ n đi ngang
chơ ̣, người ta chào Ngài, tôi nói chơi với Ngài:
-Trời ơi! Miǹ h mới ở Đà La ̣t về , đi ra ngoài đường
ai gă ̣p mình cũng chào, thích thâ ̣t!
Ngài vỗ vai tôi và nói:
- Để ta kể cho chú mày nghe câu chuyê ̣n này: có
một ông quan, ông ta cưỡi một con ngựa ra ngoài đường,
người ta chào ông quan mà con ngựa nó tưởng là chào
nó, nó khoái chí...
Tôi tức cười quá và nói đùa:
- Đức Cha mà nói thêm nữa là con bỏ Đức Cha
xuố ng đấ t liề n đó.
Ngài cũng cười và bảo:
- Tự chú mầ y nói trước thì tớ mới nói chứ.
Tôi công nhâ ̣n Ngài rấ t thông minh và dí dỏm.
* Năm 1995, là ĐGM Phêrô Trần Thanh Chung.
Ngài là người Quảng Nam, luôn luôn bảo vê ̣ Mì Quảng là
ngon nhấ t, còn tôi thi:̀ bánh tráng Bình Đi ̣nh là ngon nhấ t.
Đức Cha Chung rấ t là đơn sơ và số ng đời nghèo khó. Ngài
thường nói:
- Tôi không làm gì có tiề n để cho các Cha. Các Cha
làm lễ chỗ này chỗ no ̣, nế u có ai xin lễ thì các Cha cứ giữ
la ̣i để giúp cho người nghèo.
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Thỉnh thoảng Ngài có tiề n xin lễ ở nơi này nơi kia...
mỗi khi đươ ̣c khấ m khá mô ̣t chút thì Ngài chia cho các
Cha ở vùng sâu vùng xa để các Cha có điề u kiê ̣n sinh
số ng tốt hơn.
Đến năm Ngài tròn 75 tuổi thì Ngài xin về hưu.
* ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh.
Ngày 28 tháng 8 năm 2003 Đức Cha Oanh thay thế
Đức Cha Chung lên làm Giám Mu ̣c. Đức Cha Oanh có
nhiề u chương trình, Ngài rấ t biế t nhiǹ xa. Thời của Ngài
làm Giám Mu ̣c thì tương đố i có nhiề u đổ i mới, nghiã là có
nhiề u sự dễ dàng hơn trong vấ n đề tôn giáo. Ngài đã mời
các nơi như: các dòng tu cũng như các Linh Mu ̣c, các nữ
tu đế n với Giáo Phâ ̣n Kontum để giúp các công viêc̣ mu ̣c
vu ̣ ở trong Giáo Phâ ̣n.
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Tôi có mô ̣t nhâ ̣n xét về điề u này là:
Bố n vi ̣đề u là Giám Mu ̣c của tôi trong thời gian
tôi làm Linh Mu ̣c, thì cả bố n vi ̣ đề u thương yêu và lo
lắ ng cho các Linh Mu ̣c của min
̀ h: từ sức khỏe cho tới
đời số ng tinh thầ n... Mỗi vi gia
̣ ́ m mu ̣c thương yêu Linh
Mu ̣c của min
̀ h mô ̣t cách dù rằ ng không giố ng nhau.
Tôi luôn luôn biế t ơn các Giám Mu ̣c của tôi.

76

4
GIÁO HỘI VIỆT NAM LOAN BÁO
TIN MỪNG CHO AI?

« Các con hãy ra đi loan báo tin mừng cho muôn dân »

Tôi làm Linh Mu ̣c gầ n 40 năm. Tôi rao giảng Lời
Chúa cho những người đã biế t Chúa. Các bài giảng trong
các Thánh lễ, các bài da ̣y giáo lý cho các em nhỏ, các
khóa hôn nhân, các đoàn thể lập ra trong giáo xứ cũng là
cho những người đã biế t Chúa.
Bởi vì thế mà tôi chưa thấ y được một chương
trình nào đưa ra để loan báo Tin Mừng cho những
người chưa biế t Chúa.
Mà mê ̣nh lê ̣nh của Chúa là đi loan báo Tin Mừng
cho muôn dân, nhấ t là loan báo Tin Mừng cho những
người chưa biế t Chúa.
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Giáo Hô ̣i Viê ̣t Nam chúng tôi có mô ̣t ban go ̣i là
Ban Loan Báo Tin Mừng, có mô ̣t Giám Mu ̣c làm chủ
tich.
̣ Khóa trước là Giám Mu ̣c Kontum chúng tôi làm chủ
tịch ủy ban Loan Báo Tin Mừng. Nhiêm
̣ kỳ này Đức
Giám Mu ̣c Phát Diêm:
̣ là Đức Cha Năng làm chủ tich
̣ ủy
ban Loan Báo Tin Mừng, thế nhưng vẫn chưa thấ y có mô ̣t
chương triǹ h cu ̣ thể nào đươ ̣c đưa ra để làm công viêc̣
loan báo Tin Mừng cho những ai chưa biế t Chúa.
Trong đời số ng Linh Mu ̣c của tôi, lẽ dĩ nhiên tôi
phải rao giảng lời Chúa cho giáo dân của mình, cho những
người có đa ̣o: Thứ nhấ t là chăm sóc linh hồ n người ta.
Thứ hai là nuôi đời số ng đức tin của họ. Đó là 2 điề u cầ n
thiế t. Lo da ̣y giáo lý cho trẻ em, cho các khóa hôn nhân,
cho các tổ chức, đoàn thể cũng là điề u cầ n thiế t. Nhưng
chỉ dành cho người có đa ̣o mà thôi.
Thin̉ h thoảng tôi cũng có nói về Chúa trong các
Thánh lễ an táng, vì lúc đó có nhiề u người không Công
Giáo tới dự lễ cầ u nguyê ̣n cho những người ba ̣n của mình
là Công Giáo đã qua đời. Nhân dip̣ này tôi nói về Chúa, về
ý nghiã sự số ng và cái chế t. Chết là đi về đâu? vì tôi nghĩ
người Việt Nam đề u tin rằng chết là chưa hết. Ở Việt
Nam có đạo thờ kính ông bà tổ tiên đã cho chúng ta thấy
rõ điều này. Sau công đồng Vaticanô II thì Giáo Hội cho
phép người Công Giáo kết hôn với người khác tôn giáo
hoặc không có tôn giáo. Những dịp như thế tôi luôn tìm
cách tổ chức lễ Hôn Phố i sao cho trang trọng và cố gắng
trình bày cho những người ngoài Công Giáo hiểu được giá
trị của Bí Tích Hôn Nhân, giá trị của đời sống vợ chồng,
bổn phận của cha mẹ đối với con cái, tổ chức hôn phố i
cho người khác tôn giáo. Tôi nhận xét: những người ngoài
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Công Giáo cũng rất thích và thán phục khi nghe nói về ý
nghĩa hôn nhân của Kitô giáo.
Nhưng mà thỉnh thoảng mới có những dịp quý báu
như thế. Còn như có một chương trình, một kế hoa ̣ch cụ
thể nào đó để loan báo Tin Mừng cho những người
ngoài tôn giáo thì chúng ta chưa thấy. Giáo Hội ở Việt
Nam nên lưu ý đến việc này.
Tôi quen biế t với mô ̣t Linh Mu ̣c ở tỉnh Bình Đinh,
̣
Ngài đã ở gầ n 20 năm nơi xứ đó và Ngài cũng cho biế t là
không có người nào tòng giáo, chỉ thin̉ h thoảng có người
ngoài Công Giáo theo đa ̣o để cưới vơ ̣ hoă ̣c lấ y chồ ng, thì
mới ho ̣c đa ̣o mà thôi.
Về việc loan báo Tin Mừng cho lương dân thì
chúng ta phải học nơi anh em Tin Lành. Chuyện kể rằ ng ở
Hồ ng Kông người ta in những cuố n sách rất đẹp để hướng
dẫn khách du lịch đế n Trung Quốc, và ở cuố i cuố n sách
đó thì ho ̣ có in mô ̣t số đoa ̣n Tân Ứơc bằ ng tiế ng Hoa. Ho ̣
tă ̣ng cho những du khách vào Trung Quố c, với điề u kiêṇ
là khách du lich
̣ đó không được đem cuốn sách này ra
khỏi Trung Quốc, mà phải để la ̣i: hoă ̣c là trong khách sa ̣n,
trên xe lửa hay là bất cứ một chỗ nào có nhiề u người nhiǹ
thấ y. Vì ho ̣ tin rằ ng với mô ̣t cuố n sách đe ̣p như thế , thì
người nào cũng muố n lâ ̣t ra xem, và sau cuố n sách đó có
những trang Lời Chúa. Ho ̣ đã rao giảng lời Chúa tố n kém
đế n như vâ ̣y. Chúng ta chưa thấy như thế trong Giáo Hội
Công Giáo Việt Nam chúng ta.
Tôi cũng có nghe nói rằ ng các Mu ̣c Sư Tin Lành
hay đi trên các chuyế n tàu Bắ c Nam từ Hà Nội đế n Sài
Gòn. Khi các Mu ̣c sư đó lên tàu, ngồ i bên ca ̣nh ai thì nói
về Chúa Giêsu cho người đó biế t, ho ̣ còn tă ̣ng sách viế t về
Chúa cho những người thích nghe, thích biế t, thích hiể u,
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nhưng nế u gă ̣p ai không thích nghe, thì ho ̣ sẽ tìm người
khác để nói. Như thế là ho ̣ có những thao thức đi loan báo
Tin Mừng của Chúa Giêsu cho những người chưa biế t
Chúa. Điề u đó tôi cũng không thấ y chúng ta có chương
triǹ h nào để đào ta ̣o cho giáo dân của mình đươ ̣c như vâ ̣y.
Đa ̣o Công giáo của mình thường thì lo xây dựng
nhà thờ cho thâ ̣t hoành tráng, các cơ sở trong nhà xứ sao
cho bề thế , hơn là lo lắ ng cho công viê ̣c đi rao giảng Tin
Mừng bằ ng đồ ng tiề n của chúng ta. Chúng ta hay tổ chức
lễ la ̣c, tổ chức rước kiêụ trọng thể , tổ chức những lễ hô ̣i
này, lễ hô ̣i kia thâ ̣t long tro ̣ng, thế nhưng chúng ta chưa có
mô ̣t chương trình nào để đi loan báo Tin Mừng cho những
người chưa biế t Chúa.
Tôi nghe nói ở Hàn Quốc các tín hữu mỗi năm phải
ra sức làm sao mà nói về Chúa cho mô ̣t người chưa biế t
Chúa, để người đó được biết Chúa và dẫn đưa họ đến Bí
Tích Thánh Tẩy. Thế mà Kitô hữu Việt Nam cũng chưa
hề nghĩ đến việc này.
Giáo dân Viêṭ Nam chúng ta hay giữ đa ̣o hơn là
số ng đa ̣o. Chúng ta đi lễ ngày Chúa Nhâ ̣t và chúng ta coi
như thế là đã giữ đa ̣o. Khi đi lễ ngày Chúa Nhâ ̣t, có người
la ̣i thích đi cho nhanh, có những người thích đứng ở ngoài
hè, thâ ̣m chí có nhiề u nơi ở Sài Gòn, tôi thấ y người ta ở
ngoài sân ngồ i trên xe Honda mà dự lễ!
Tôi nghi ̃ chúng ta chưa số ng đa ̣o để loan báo Tin
Mừng cho người khác. Ta không thể cho người khác cái
điều mà ta không có. Mong sao Giáo Hội Việt Nam đưa ra
những kế hoa ̣ch cu ̣ thể để vâ ̣n đô ̣ng người tín hữu của
mình biế t thực hiê ̣n mê ̣nh lênh
̣ của Chúa Giêsu, là đi rao
giảng Tin Mừng cho anh em. Tin Mừng của chúng ta đó
chính là Chúa Giêsu.
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Ở điạ phâ ̣n Kontum thì chúng tôi thấ y điề u này:
Chúng tôi có cảm tưởng giáo dân người dân tô ̣c siêng
năng đo ̣c Lời Chúa hơn giáo dân người Kinh. Tôi thấ y các
Cha Dòng Chúa Cứu Thế , các Cha Dòng Phanxicô, cũng
như nhiề u Cha khác trong điạ phâ ̣n, cứ hằ ng tuầ n là tâ ̣p
trung người Dân Tô ̣c la ̣i mô ̣t ngày từ sáng cho đế n chiề u,
để cho người dân tô ̣c ho ̣c hỏi lời Chúa.
Và người dân tô ̣c là những người hay dấ n thân đi
tới các làng dân tô ̣c khác để cầ u nguyê ̣n chung với những
người chưa biế t Chúa, nói về Chúa cho anh em dân tô ̣c
của mình nghe, điề u này thì người dân tô ̣c hơn hẳn người
Kinh chúng ta. Cũng có thể người dân tô ̣c làm nghề tự do
nên dễ dàng thu xế p thời giờ của mình, dành ra mô ̣t ngày
trong tuầ n để ho ̣c hỏi lời Chúa, hơn là người Kinh ngày
nào cũng lu bu công viêc̣ này, công việc nọ mà không có
thì giờ rảnh rỗi, đế n nổ i ngày Chúa Nhâ ̣t cũng ít khi chiụ
thu xế p thời giờ đi lễ cho tro ̣n ven,
̣ huố ng chi là đi ho ̣c
Loan Báo Tin Mừng để rao giảng cho người khác!
Tôi thấ y tổ chức những buổ i ho ̣c hỏi về giáo lý thì
người dân tô ̣c đi dự nhiều hơn. Những khóa ho ̣c hỏi loan
báo Tin Mừng năm ba ngày hay một tuần thì người Dân
tô ̣c cũng đăng ký ho ̣c nhiề u hơn người Kinh.
Vì thế mà trong lañ h vực này, tiń hữu người Công
Giáo Viê ̣t Nam chúng ta cầ n phải ho ̣c hỏi nơi người anh
em Tin Lành, cũng như tín hữu người Kinh ở điạ phâ ̣n
Kontum thì phải ho ̣c hỏi nơi tín hữu người dân tộc. Người
dân tộc nghèo hơn chúng ta nhưng ho ̣ số ng Lời Chúa và
rao giảng Lời Chúa hơn người Kinh chúng ta nhiề u.
Tôi biế t chuyê ̣n của mô ̣t người dân tô ̣c, tôi xin kể
cho mo ̣i người nghe:
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Anh ấ y tên Kpa Thin
̀ , là mô ̣t Đảng viên của Đảng
Cô ̣ng Sản, đi tâ ̣p kế t ngoài Bắ c khi còn nhỏ. Trở về điạ
phương của mình anh được làm ở ban Nhà Đấ t xã, anh
hay nghe chương trin
̀ h Tin Lành của đài Chân Lý Á Châu
nói về Chúa Giêsu bằng tiếng Jarai. Vì được nghe nói
nhiều về Chúa Giêsu, nên anh muố n tìm hiể u đa ̣o của
Chúa. Lúc đó đạo Tin Lành chưa được hoạt động trong
tỉnh Gia Lai. Anh hỏi về Chúa Giêsu nơi những người
Công Giáo và người ta nói:
- Bây giờ nế u anh muố n theo đa ̣o Giêsu thì anh nên
đế n gặp cha Đông ở Pleiku, như vậy sẽ dễ dàng hơn.
Thế là anh đã đi từ nhà anh tới nhà tôi khoảng trên
20 cây số , anh đã gă ̣p tôi và nói với tôi rằ ng:
-Tôi muố n theo đa ̣o của cha, tôi muố n biế t về Chúa
Giêsu.
Từ đó mỗi Chúa nhâ ̣t anh đề u đế n nhà thờ Đức An
của tôi để ho ̣c giáo lý và đi lễ. Tôi nhờ các nữ tu giúp đỡ
cho anh vì anh nói tiế ng Kinh rấ t rành. Có mô ̣t điề u làm
cho tôi nga ̣c nhiên là mỗi Chúa nhâ ̣t anh chỉ đi ho ̣c mô ̣t
buổ i thôi, mà cả tuầ n anh da ̣y la ̣i cho làng của mình.
Những ai muố n nghe anh nói chuyê ̣n thì tâ ̣p trung tới nhà
của anh. Vì điề u này mà anh chiụ nhiề u thiê ̣t thòi như: anh
mấ t thẻ Đảng viên, anh mấ t luôn chức nhà đấ t xa,̃ là mô ̣t
chức vu ̣ mà bao nhiêu người mong muố n.
Nhiề u lầ n người ta vô tâ ̣n nhà anh để lu ̣c soát những
bài học giáo lý bằ ng tiế ng Jarai, sách Tin Mừng, ngay cả
báo Công Giáo và Dân Tô ̣c tôi tă ̣ng cho anh, tất cả cũng
đề u bi ̣tich
̣ thu.
Có lầ n tôi bảo anh:
- Anh giấ u đi chớ, để như vâ ̣y thì tôi không có đủ
sách mà cung cấ p cho anh đâu.
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Lần đó thì anh đã giấ u. Người ta tra hỏi anh:
- Tài liê ̣u đâu?
- Giấ u rồ i.
Và anh đã bi ̣ đánh mô ̣t ba ̣t tai vì tô ̣i coi thường
chính quyề n, coi thường cán bô ̣.
Tôi hỏi:
- Ta ̣i sao anh la ̣i nói với ho ̣ là anh giấ u rồ i?
Anh trả lời rấ t thâ ̣t thà đơn sơ:
- Cha bảo con giấ u thì con nói là giấ u chớ!
Rồ i anh ấ m ức nói với tôi:
- Con tức ghê lắ m Cha, ngày trước nó là cấp dưới
của con mà bây giờ nó đánh con, con muố n đánh la ̣i nó
nhưng mà con nghi ̃ Chúa Giêsu đã da ̣y rằ ng: nế u ai vả má
của con bên này, thì con đưa luôn má bên kia cho nó
đánh. Con nói với nó: Chúa Giêsu da ̣y tao như thế . Mày
đánh tao nữa đi, còn má bên này nữa.
Người kia bèn đánh tiế p anh ta mô ̣t ba ̣t tai nữa làm
anh ngã nhào xuố ng đấ t luôn. Anh ấm ức kể tiế p:
- Con tức lắ m, con muố n đánh nó rồ i bỏ làng đi
cũng đươ ̣c (vì gầ n biên giới Campuchia). Nhưng mà con
nghĩ Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô là: không phải tha
7 lầ n mà phải tha 70 lầ n 7, nghiã là tha luôn luôn, nên
con nói với anh ta rằ ng:
- Chúa Giêsu da ̣y tao phải tha, nhưng mà mầ y phải
đi ra khỏi nhà tao, tao mới tha, nế u mày mà còn ở đây thì
tao không tha cho mày đươ ̣c đâu. Thế là những người kia
đi về .
Rồ i chừng 2, 3 ngày sau gì đó. Anh ta đế n nhà tôi,
đi theo anh có 4 người nữa. Hôm đó trời la ̣nh, tôi đang
ngồ i trên bâ ̣c tam cấ p trước nhà. Tôi thấ y anh đưa cho tôi
mô ̣t tờ giấ y viết như thế này: "Kiê ̣n cán bộ đánh dân", vì
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anh là Đảng viên, anh biết rõ cán bô ̣ không đươ ̣c đánh
dân. Anh kể cho tôi nghe chuyê ̣n cán bô ̣ đánh anh tức là
đánh dân, anh đứng tên trong tờ giấy kiện và những người
đi chung với anh cùng ký tên là chứng kiế n cán bộ đã
đánh dân.
Tôi hỏi anh:
- Anh Thìn à, bữa trước là anh nói anh tha hay là
anh nói anh kiê ̣n? Nế u anh tha tức là anh muố n điề u tố t
cho người khác, vì Chúa da ̣y chúng ta phải tha thứ.
Nhưng mà anh muốn kiê ̣n là anh muố n điề u xấ u cho
người ta, thì tôi lấ y tờ giấ y kiện này lên ban tôn giáo tỉnh,
tôi sẽ đưa cho ho ̣ để họ biế t là cán bô ̣ đánh anh.
Anh ta làm thinh mô ̣t lúc, sau đó anh bảo tôi cho
anh ta la ̣i tờ giấ y đó. Tôi tưởng anh làm cái gì, không ngờ
khi anh coi la ̣i tờ giấ y đó xong thì anh vò nát nó.
Anh nói:
-Thưa Cha! Con đã nói con tha thì con phải giữ lời
là con tha cho người ta. Thôi Cha ơi! Bây giờ con tha, con
không có đi kiêṇ nữa.
Tôi bảo:
- Thôi, chúng ta vào nhà thờ cầ u nguyê ̣n đi.
Bố n năm người chúng tôi cùng nhau vào nhà thờ,
trước bàn thờ chúng tôi cầ u nguyê ̣n:
"Lạy Chúa, Chúa đã dạy cho chúng con biế t được
Giáo Hội của chúng con là như thế : Bắ t đầ u là Chúa.
Chúa cũng bi ̣ đánh đập, Chúa cũng bi ̣ giế t chế t. Giáo Hội
chúng con hơn 2.000 năm nay lúc nào cũng bi ̣ bắ t bớ, bi ̣
giế t chế t và suố t trong li ̣ch sử hơn 2.000 năm của Giáo
Hội đề u như thế cả. Giáo Hội Viê ̣t Nam chúng con trong
300 năm qua có hàng trăm ngàn người cũng đã chế t vì
muốn giữ vững đức tin của mình. Nên xin Chúa cho
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chúng con chấ p nhận những cái ba ̣t tai, mà chúng con bị
sỉ nhục vì đức tin của mình".
Và những anh dân tô ̣c cũng thì thầm cầ u nguyê ̣n.
Ho ̣ cầ u nguyê ̣n bằ ng tiế ng Jarai nên tôi không hiể u.
Hôm đó tôi bảo với ho ̣:
- Trưa rồ i ở la ̣i ăn cơm với Cha cho vui. Ăn cơm thì
chỉ có mì ăn liề n thôi. Cơm thì cũng chả còn bao nhiêu.
Trong bữa cơm đó anh Thìn đã đứng lên nói:
- Thưa Cha, bây giờ con cảm thấ y ha ̣nh phúc lắ m
Cha à! Vì con đã THA rồ i. Cách đây mấ y ngày cho tới
bây giờ là con còn căm tức lắ m, bởi vì con đâu có làm
điề u gì xấ u mà phải bi ̣ đánh chớ? Mà cha biế t không...
đánh con rồ i mà còn bắ t con phải nô ̣p pha ̣t 200.000 đồ ng
nữa chớ, vì cái tội là con đã tập trung người bất hợp pháp.
Hôm đó con viết kinh lạy Cha trên tấm bảng bằng tiếng
Kinh để cho dân làng học thuộc và nế u có ai ra nhà thờ
Đức An của mình đi lễ, thì chúng con cũng có thể đo ̣c
kinh chung với người Yuan (tức người Kinh). Nhưng mà
người ta bắ t con phải vác tấ m bảng lên xã luôn. Trời ơi!
Cha có biế t không, chiề u hôm đó con không ăn gì cả, con
cũng không nô ̣p pha ̣t vì con không có tiề n, nhưng nếu con
có tiề n thì con cũng không nô ̣p pha ̣t đâu, bởi vì con đâu có
làm điề u gì xấ u mà phải nô ̣p pha ̣t. Con biế t có nhiề u
người làm những điề u xấ u lắ m mà sao cũng không bi ̣
pha ̣t. Con ở có mô ̣t đêm mà bi ̣ muỗi cắ n đầ y người. Sáng
bữa sau 8 giờ thì người ta bắ t con phải nô ̣p 200.000 đồ ng
thì mới cho về . Nhưng mà con không có nô ̣p, vì con
không có tiề n thì lấ y gì để nô ̣p? Rồ i gầ n 10 giờ gì đó thì
người ta cho con về . Trời nó sáng mà con cũng thấ y nó
tố i, bởi vì con đói bu ̣ng. Con về nhà một người Kinh có
đạo mà con quen, con xin cơm ăn sau đó mới về đươ ̣c tới
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nhà, bây giờ con cảm thấ y hạnh phúc rồ i, vì con đã tha
thứ tấ t cả.. Con xin chấ p nhận những đau khổ đó, cũng vì
niề m tin của con. Xin Cha cho con học tiế p và xin Cha
rửa tội cho con.
Sau đó không lâu thì anh được rửa tội.
LOAN BÁO TIN MỪNG QUA
VIỆC LÀM TỪ THIỆN

Cha Đông và cha Ya Thu với người bệnh phong trong làng phong
Raoul Follerau, Gia Lai.

Tôi quan niê ̣m rằ ng:
Con đường đi đế n để gặp gỡ anh em lương dân và
những người nghèo khổ không phân biê ̣t lương giáo là
con đường Bác Á i Xã Hội, đó chính là con đường tốt nhấ t
để đem Tin Mừng đế n cho những người chưa biế t Chúa.
Tôi đi làm nhà ở làng cùi, có những làng ban đầ u
không mô ̣t người nào có đa ̣o. Tôi cũng không lơ ̣i du ̣ng
vào viê ̣c giúp đỡ người cùi để mà truyề n đa ̣o cho người ta.
Lúc đầ u là làm mô ̣t căn nhà cho người cùi, rồ i sau đó làm
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nhiề u căn nhà cho những người cùi khác trong làng, tuy
không là bao nhiêu nhưng mà vẫn là nơi ấ m cúng hơn cái
chòi tranh của người ta. Rồ i chỉ cho người ta biế t cách
trồ ng đươ ̣c cây cà phê, làm cho người ta có cái bồ n nước
để có nước sa ̣ch mà uố ng. Rồ i dầ n dầ n... ví du ̣ như làng
Hồ Long chẳ ng ha ̣n, bây giờ làng có nhiề u người đươ ̣c
biế t Chúa, hầ u hế t những người trong làng đã theo đa ̣o.
Tôi không bao giờ bảo người ta theo đa ̣o, nhưng mà người
ta thấ y rằ ng: những người biế t thương yêu lo lắ ng cho
người ta thì người ta thương la ̣i, và cũng vì lý do đó mà
người ta muố n ho ̣c để biế t về Chúa, và ho ̣ đã đươ ̣c biế t
Chúa và tự nguyê ̣n theo đa ̣o Chúa.
Tôi đế n thăm mô ̣t làng cùi ở mô ̣t xã thuô ̣c huyê ̣n
Chư Prông, cách Pleiku 75 cây số . Ông bố là người bi ̣
bênh
̣ cùi, người con là trưởng thôn, sau khi phát quà này
kia no ̣ xong, tôi làm dấ u Thánh Gía bằ ng tiế ng Thươ ̣ng và
hỏi ông bố (tôi không nói mình là Linh Mu ̣c):
- Inh krao mat Yang Ba, Yang Kon, Yang Ai.
(Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần)... thế ở đây ông
biế t có ai làm như vâ ̣y không?
Ông ta nhìn tôi và nói:
- Mình cũng muố n biế t lắ m chớ nhưng mà không có
đứa nào nó da ̣y mình hế t.
Tôi nghi ̃ rằ ng chúng ta cầ n phải có mô ̣t con đường
cũng như có mô ̣t kế hoa ̣ch. Theo kinh nghiê ̣m cuô ̣c đời tôi
thì con đường đi đế n với lương dân là con đường Bác Á i
Yêu Thương.
Các sơ trong điạ phâ ̣n Kontum chúng tôi ho ̣ cũng đi
làm viê ̣c bác ái xã hô ̣i như: rửa chân và rửa những vế t
thương cho người cùi, tìm những đôi dép cho ho ̣ mang,
dẫn ho ̣ đi chữa bênh...
vv... Nhiề u khi người cùi sơ ̣ rằ ng
̣
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nế u đi chữa bê ̣nh thì con cái ở nhà không ai nuôi, vâ ̣y là
các sơ nuôi con cái của ho ̣, tìm người chăn giúp ho ̣ con
bò... những điề u đó đã đánh đô ̣ng lòng người, và những
người như thế sau này cũng muố n ho ̣c cái đa ̣o của Chúa
Trời để ho ̣ số ng như các sơ đã số ng.

Bệnh nhân phong cùi trong làng phong Dakkia

Giáo Hội Công Giáo chúng ta phải có một con
đường để đi đế n với người lương dân, đó là con đường
của Tin Mừng Tình Thương. Văn minh tình thương là
văn minh của Đa ̣o Chúa.
Tôi nghi ̃ như Me ̣ Têrêxa Calcutta trở nên vi ̃ đa ̣i
không phải vì Me ̣ sáng chế ra đinh
̣ luâ ̣t khoa ho ̣c, hay Me ̣
là hoa hâ ̣u của thế giới, hay là Me ̣ có bằ ng cấ p cao trong
xã hô ̣i, nhưng Me ̣ Têrêsa trở nên vi ̃ đại là từ những viê ̣c
hèn mọn nhấ t mà Mẹ đã làm, những viê ̣c Me ̣ làm thì ai ai
cũng làm được, thế nhưng không ai chi ̣u làm.
Tôi thường đem tấ m gương của Me ̣ Têrêsa ra để
da ̣y dỗ cho các em thiế u nhi trong giáo xứ: Những viê ̣c
hèn hạ trước mặt người đời là những viê ̣c cao cả trước
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mặt Chúa Trời. Những viê ̣c Me ̣ Têrêsa làm là những viê ̣c
hèn hạ trước mặt người đời như: chăm sóc những người ở
dưới gầ m cầ u, những người bi ̣ bỏ rơi, những người bi ̣
sida, những người đói khát, những người nghèo khổ ...
Đấ t nước Ấn Đô ̣ vốn dĩ có thành kiế n với đa ̣o
Công Giáo. Nhưng vì những viêc̣ mà Me ̣ Têrêxa đã làm
cho những người Ấn Đô ̣ nghèo. Vì thế mà năm 1997 khi
Me ̣ qua đời thì nước Ấn Đô ̣ tuyên bố Quốc tang và Quố c
táng cho Me ̣ Têrêxa. Linh Cửu của Mẹ được trang tro ̣ng
đặt trên cổ xe tang chỉ để dành riêng cho những vi ̣nguyên
thủ quốc gia khi qua đời.
Như thế Giáo Hô ̣i chúng ta muố n đem Tin Mừng
đế n cho những người nghèo khó, Tin Mừng cho người
chưa biế t Chúa, thì nhấ t đinh
̣ chúng ta phải đi bằ ng con
đường Bác Á i Xã Hội. Trước tiên là phải số ng bác ái với
nhau trong lòng Giáo Hô ̣i của mình, đồ ng thời phải số ng
bác ái với nhau trong gia đin
̀ h của mình. Gia đình Công
Giáo là gia điǹ h số ng hòa thuâ ̣n yêu thương nhau, vơ ̣
chồ ng phải số ng theo luâ ̣t của Chúa da ̣y. Trong đời số ng
hôn nhân chỉ mô ̣t vơ ̣ mô ̣t chồ ng chung thủy với nhau cho
đế n suố t đời. Rồ i con cái phải đươ ̣c da ̣y dỗ để trở nên
người tố t.
Từ xưa người Việt Nam cho rằ ng những người
Công Giáo đầu tiên là những người theo đạo Yêu
Thương. Nế u chúng ta yêu thương nhau trong gia
đin
̀ h, yêu thương nhau trong làng xóm láng giề ng của
min
̀ h. Chúng ta yêu thương nhau không phân biêṭ
lương hay giáo, thì nhấ t đinh
̣ con đường đó sẽ dễ đem
Tin Mừng Tình Thương của Chúa Giêsu đế n cho mo ̣i
người.
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5
BẢO VỆ SỰ SỐNG, CHỐNG PHÁ THAI

Nghĩa trang thai nhi tại Pleiku

Hôm nay tôi muố n nói đế n vấ n đề Bảo Vê ̣ Sự
Số ng, Chố ng Phá Thai.
Ta ̣i sao tôi chôn cấ t các thai nhi và ta ̣i sao tôi la ̣i
xây mô ̣ cho các thai nhi?.
Thành thâ ̣t mà nói thì trời ban cho mỗi người chúng
ta đề u có khả năng tự vê ̣, ai cũng phải lo bảo vê ̣ sự số ng
của mình. Tôi đươ ̣c nghe kể câu chuyê ̣n về mô ̣t người
quen của Đức Cha Lô ̣c, lúc đó Ngài đang chuẩ n bi ̣ đi Sài
Gòn để chữa bê ̣nh, thế rồ i người quen của Ngài hỏi đùa
Ngài cho vui:
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- Đã làm Đức Cha mà cũng sơ ̣ chế t, cũng lo đi chữa
bênh
̣ nữa sao?.
Đức Cha trả lời:
- Ông coi thử có cái con gì mà không sơ ̣ chế t? Con
gián trong xó nhà ông có sơ ̣ chế t không? Ông rươ ̣t, ông
giế t nó, nó cũng cha ̣y đi trố n mà. Con muỗi trong mùng
của ông nó cũng sơ ̣ chế t, ông bắ t nó, nó cũng bay vì nó
muố n trố n khỏi sự chế t. Ai mà không sơ ̣ chế t? Tôi đây
cũng sơ ̣ chế t chứ.
Có lẽ là nói chơi cho vui nhưng điều chắc chắn là ai
cũng phải lo bảo vê ̣ sự số ng của mình.
Ta ̣i sao tôi chôn cấ t các thai nhi?
Năm 1992 khi Gia Lai và Kontum còn là mô ̣t tỉnh,
các y tá Công Giáo cho tôi biế t mô ̣t sự thâ ̣t rấ t đau lòng:
những người có thai đứa con thứ ba thì ho ̣ thường lên
bệnh viêṇ tỉnh để giế t bỏ đứa con trong bu ̣ng mình. Vì ở
xa (tỉnh Gia Lai Kontum hồ i đó rấ t rô ̣ng, diêṇ tích có đế n
25.000 km2) cho nên có những người khi tới đươ ̣c bệnh
viêṇ tin̉ h thì thai nhi đã lớn rồ i, dù vâ ̣y ho ̣ cũng cứ phá bỏ.
Tôi còn nghe nói là người ta đã xúm nhau giành giâ ̣t
những thai nhi đó mang về ... có thể là để nuôi heo, cũng
có thể là để cho chó ăn... v.v... vì ho ̣ tin những nhau thai
rấ t là bổ . Nghe rằ ng sau đó có người gă ̣p những chuyêṇ
không may vì những viê ̣c ho ̣ đã làm. Từ đó không còn ai
dám lấ y các thai nhi về nữa cho nên bắ t buô ̣c ho ̣ phải bỏ
trong những giỏ rác của bệnh viên,
̣ rồ i đem đổ vào hầm
rác. Cứ năm bữa nửa tháng thì ho ̣ đố t hầ m rác mô ̣t lầ n, đôi
khi mùi thiṭ cháy từ trong hầ m bay ra khét le ̣t! Có những
cháu bé rấ t dễ thương, người ta áy náy vì không biế t phải
làm sao nên thôi thì cũng đành phải bỏ vào hầm rác. Ho ̣
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đã kể cho tôi nghe như vâ ̣y để thử xem tôi có ý kiế n gì
không?
Tôi nói với người ta:
- Nế u vâ ̣y thì haỹ đem đế n cho tôi.
Từ đó người ta bắ t đầ u đem các thai nhi lớn đã có
hiǹ h hài đầy đủ đế n cho tôi. Tôi thấ y các thai nhi nó nằ m
như là đang ngủ vâ ̣y, trông thâ ̣t là dễ thương, tôi cứ nghi ̃
là cháu đang ngủ và tôi muố n đánh thức nó dâ ̣y... nhưng
thâ ̣t sự thì nó đã chế t rồ i. Tôi cảm thấ y đau lòng quá nên
ứa nước mắ t. Bắ t đầ u từ đó tôi đã mua những cái quách
nhỏ bằ ng sành để đă ̣t các cháu nằ m trong đó, trước khi
tẩm liê ̣m chúng tôi cũng rửa ráy cho các cháu cẩ n thâ ̣n
chu đáo, đàng hoàng, mă ̣c dù lúc đó tôi cũng không biế t
phải chôn cất các cháu ở chỗ nào bây giờ?
Tôi thấ y bên ca ̣nh nghiã trang của thành phố Pleiku
có mô ̣t triề n đồ i bỏ hoang, triề n đồ i đó Nhà Nước cấ p cho
bệnh viêṇ để chôn cấ t những người chế t ở bệnh viêṇ mà
không có thân nhân bên ca ̣nh, bệnh viêṇ sẽ chôn cấ t ho ̣ ta ̣i
mảnh đất đó, có đề tên tuổ i đàng hoàng, khi nào thân nhân
tới nhâ ̣n thì người ta sẽ đưa ra đó, chỉ chỗ cho ho ̣. Các tù
nhân chế t ở trong tù cũng chôn ta ̣i đó. Vâ ̣y nên với các
thai nhi, tôi cũng đem chôn ta ̣i đó luôn. Từ đó người ta
truyền tai nhau rồi người ta đem tới cho tôi các thai nhi.
Có khi là ban ngày, cũng có khi là ban đêm, và cho dù là
ban đêm thì chúng tôi cũng đưa đi chôn cấ t.
Lúc đầ u tôi nghi ̃ đó chỉ là mô ̣t viêc̣ làm nhân đa ̣o, vì
nế u như mình có mô ̣t đứa con hay mô ̣t đứa cháu như vâ ̣y,
thì mình cũng phải lo chôn cấ t tử tế . Cho nên tôi đã chôn
cấ t các cháu như con cháu của mình vâ ̣y.
Có mô ̣t lầ n tôi đề nghi ̣với mô ̣t dòng tu kia:
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- Đất nhà mình rô ̣ng quá, mình có thể ... Bởi vì trong
nhà mình có 2 tới 3 ngàn cái châ ̣u kiể ng, cây cổ thu ̣ bứng
chỗ này chỗ kia đem về trồ ng rấ t đep,
̣ mình cũng có thể
chừa ra mô ̣t chỗ nho nhỏ để chôn cấ t các thai nhi nhỏ bé,
nó chỉ chiế m mô ̣t chút thôi, chỉ là mô ̣t tấ c đấ t thôi mà!
Nhưng thâ ̣t đáng buồ n khi tôi nghe câu trả lời:
- Đó là vấ n đề của xã hô ̣i chớ đâu phải là vấ n đề của
chúng tôi.
Tôi tức lên và nói:
- Vấ n đề xã hô ̣i là sao mới đươ ̣c chứ? Để tôi giải
thích cho mà biế t vấ n đề của xã hô ̣i là như thế này: Ví du ̣
người ta có con chó nó bi ̣ chế t, người ta ném vào trong
vườn của mình, mình sơ ̣ nó thố i nhà của mình rồ i thố i lây
lan ra cả chòm xóm nữa, nên mình đã làm mô ̣t nghiã cử
đep̣ là mình đem chôn nó để cho mình cũng như... xã hô ̣i
khỏi bi ̣ thố i. Đó là vấ n đề xã hô ̣i vì nó chỉ là mô ̣t con chó
hay con heo bi ̣ chế t mà thôi. Nhưng đây là con người bi ̣
chế t mà, rõ ràng thì đây không phải là vấ n đề xã hô ̣i mà
chính là vấ n đề của Tình Người .
Tôi luôn nghi ̃ đây là vấ n đề nhân đa ̣o, nhưng dầ n dà
tôi nghĩ đó không chỉ là vấ n đề nhân đa ̣o mà thôi đâu.
Chúng ta là những người có đức tin, vâ ̣y thì đây: Chôn cấ t
các thai nhi chính là vấ n đề của đức tin. Ta ̣i vì sao? Bởi vì
Thiên Chúa ta ̣o dựng nên con người. Bác si ̃ Alexis Carel
có viế t mô ̣t cuố n sách, tiế c là vì lâu quá nên tôi đã quên
tên cuố n sách đó, nhưng tôi luôn nhớ câu: "Con người là
một hữu thể không dò thấ u được". Nhấ t đinh
̣ ta phải tin
rằ ng con người do Chúa dựng nên, đó là tác phẩm của
Chúa. Chính Chúa đã ta ̣o dựng nên hiǹ h hài của ta qua
chín tháng mười ngày ở trong bu ̣ng me ̣. Ví như cha me ̣
mình có làm ra mô ̣t tác phẩ m nào đó mà bi ̣ người ta phá
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bỏ đi, thì mình là con cái, mình có bổ n phâ ̣n phải lo phu ̣c
chế nó la ̣i, rồ i còn phải bảo vê ̣ nó, gìn giữ nó mă ̣c dù
người ta phá hỏng nó.
Vì con người là tác phẩ m của Thiên Chúa, nhưng
mô ̣t khi người ta phá bỏ đi tác phẩ m của Chúa, giế t chế t
nó, thì những người có đức tin như chúng ta phải xem đây
là vấ n đề của đức tin.
Tôi la ̣i nghi ̃ đế n mô ̣t điề u nữa là: khi chúng ta ho ̣c
giáo lý thì thân thể con người là đề n thờ của Chúa Thánh
Thầ n ngự tri ̣; cho nên thân xác của thai nhi cũng là đề n
thờ của Đức Chúa Thánh Thầ n.
Chúa cũng cho chúng ta biế t thân xác con người sẽ
số ng la ̣i như Chúa đã số ng la ̣i. Các thai nhi cũng là con
người và chắc chắn các em cũng sẽ số ng la ̣i. Nên viêc̣
chôn cấ t các thai nhi cũng là vấ n đề của đức tin.
Có mô ̣t lầ n đi ho ̣p về chủ đề :" Bảo Vê ̣ Sự Số ng"
của cả 26 Giáo Phâ ̣n. Nhưng hôm đó chỉ có 25 Giáo Phâ ̣n
dự ho ̣p mà thôi. Chúng tôi được nghe báo cáo rằ ng: Viêṭ
Nam bây giờ cứ 6 giây là có mô ̣t thai nhi bi ̣giế t. Theo bản
báo cáo chính thức thì trong cả nước mỗi năm có từ
2.500.000 đế n 3.000.000 thai nhi bi ̣ giế t, bi ̣ phá bỏ trong
bu ̣ng me ̣, còn nế u kể các bản báo cáo bán chính thức thì
cũng có thể lên đế n 4.500.000 đế n 5.000.000 thai nhi bi ̣
giế t chế t mỗi năm.
Có mô ̣t vi đa
̣ ̣i diê ̣n phát biể u rằ ng:
- Chúng tôi cũng chôn cấ t các thai nhi, nhưng cha
xứ của chúng tôi nói rằ ng "chôn cấ t thai nhi là tiế p tay cho
bo ̣n phá thai", nên Ngài cũng không đồ ng ý lắ m, vì vâ ̣y
Ngài cũng không giúp đỡ.
Vi đa
̣ ̣i biể u khác là phu ̣ nữ, bà lên tiế ng phê biǹ h:
- Cha sở đó không biế t giáo lý.
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Tôi hỏi bà:
- Ta ̣i sao bà cho rằ ng Cha sở đó không biế t giáo lý?
Bà ấ y trả lời:
- Rõ ràng thương người có 14 mố i: thương linh hồ n
7 mố i, thương xác 7 mố i. Trong 7 mố i thương xác đó có
viêc̣ chôn xác kẻ chế t. Các thai nhi là kẻ chế t, chúng ta
phải lo chôn cấ t cho các thai nhi. Hô ̣i Thánh da ̣y chúng ta
phải chôn xác kẻ chế t. Chúng ta haỹ nhớ la ̣i chuyê ̣n ông
Tôbia đã chôn xác kẻ chế t nên Chúa thương ông, Chúa sai
Sứ Thầ n dẫn con ông ta đi đòi đươ ̣c nơ ̣, chữa đươ ̣c bênh
̣
mù mắ t, rồ i còn cưới đươ ̣c vơ ̣ nữa... Chúa thưởng cho
người biế t chôn xác kẻ chế t là như vậy.

Năm 1992, ta ̣i Pleiku tôi bắ t đầ u công viêc̣ chôn cấ t
các thai nhi. Cho tới bây giờ thì Nghiã Trang Đồ ng Nhi
Pleiku cũng đươ ̣c nhiề u người biế t đế n. Sau mô ̣t thời gian
tôi làm công viê ̣c chôn cấ t các thai nhi, thì các chùa ở
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Pleiku có cử ban tri ̣sự của chùa đế n gă ̣p tôi và nói với tôi
như thế này:
- Chúng tôi rấ t cảm phu ̣c công viê ̣c của Linh Mu ̣c
làm, chúng tôi muốn cùng chung tay với Linh Mục lo
chôn cất các thai nhi, tuy nhiên chúng tôi ngại bị người ta
nói là "theo đóm ăn tàn".
Tôi trả lời:
- Thế thì tôi rấ t lấ y làm vui mừng khi các chùa cùng
làm với chúng tôi. Vì như vâ ̣y các chùa, với các tín đồ của
các chùa cùng góp phầ n để chúng tôi có điề u kiên,
̣ có tiề n
nhiề u hơn để lo cho công viê ̣c chôn cấ t các thai nhi...
Sau đó chúng tôi đồ ng ý với nhau như thế này:
- Bây giờ chúng ta cùng nhau làm, vì là khác tôn
giáo cho nên nghiã trang đồ ng nhi của chúng ta không để
mô ̣t biểu tươ ̣ng nào của tôn giáo.
Có một điề u làm tôi rấ t cảm kích, ấ y là cứ đế n lễ
Noen lại có nhiề u người, kể cả bên chùa cũng lên làm
hang đá ở Nghiã Trang Đồ ng Nhi. Rồ i đế n những ngày
rằ m, ngày mồng một, đặc biệt là rằ m tháng 7, ngày Trung
Thu, ngày gầ n Tế t thì các chùa và các Phật Tử đều lên cầ u
siêu ở nghiã trang Đồ ng Nhi rất đông, ho ̣ khấ n điề u này,
xin cái no ̣... vì họ tin rằ ng vong linh của các thai nhi rất
linh thiêng.
Từ năm 1992 đế n năm 1995 chúng tôi chưa xây mô ̣
cho các cháu. Rồ i mô ̣t hôm tôi đi chôn người chế t là giáo
dân của tôi, thường thì tôi đi bằ ng xe Honda lên trước vì
xe tang đi châ ̣m hơn. Tôi muố n dành thì giờ chờ đợi đó để
thăm mô ̣ các cháu.
Hôm đó tôi thấy có hai cái mô ̣ mới nằ m sát đường
đi, mấ y cây chân nhang cắ m trên mô ̣ còn mới, cỏ còn
xanh, hai nấ m mô ̣ đó chôn có vẻ sơ sài, cẩ u thả, tôi bèn
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sửa sang la ̣i hai nấ m mô ̣ đó. Thường thì khi chôn, chúng
tôi chôn đàng hoàng, đào sâu xuố ng đấ t. Còn nế u người ta
đem đi chôn thì chôn rấ t ca ̣n, tiêṇ đâu thì ho ̣ đào lổ chôn
đó, không có hàng lố i gì cả. Tôi thấy trong lớp cỏ xanh có
kiến bu, tôi va ̣ch cỏ ra và thấ y có mô ̣t thai nhi nữa nhưng
không đươ ̣c chôn, chỉ lấy cỏ phủ lên mà thôi, tôi đau lòng
lắ m. Sau khi chôn xác người lớn xong rồ i, tôi nói với ca
đoàn:
- Cha nhờ chúng con mô ̣t chút, chúng con mươ ̣n
cho Cha mô ̣t cái cuố c.
Rồ i chúng tôi cùng chôn cấ t cháu.
Vì thế nên tôi quyế t đinh
̣ xây mô ̣ cho các cháu.
Tôi đi gặp ông Tư Sang là người quản lý nghĩa địa
thành phố, trình bày với ông ý muốn của tôi, ông đã đồng
ý, nhưng tôi không biế t là có bao nhiêu cái mô ̣. Ông Tư
Sang nói rằng sẽ đếm và cắ m cọc từng cái mộ để làm dấu
cho tôi xây. Tôi đi gặp thơ ̣ hồ và nói ý của tôi, họ đến xem
và tính mỗi mộ cầ n đế n 24 viên ga ̣ch, xây cái nấ m mô ̣ như
là cái bu ̣ng của me ̣, có mô ̣t cái lổ để cắ m nhang và quét
vôi trắ ng, người ta cho tôi biế t giá là 50.000 đồ ng mô ̣t mô ̣.
Ngày Chúa Nhâ ̣t tiếp theo tôi nói với giáo dân của
tôi trong nhà thờ:
- Tôi sẽ xây mô ̣ cho các em Đồ ng Nhi, nế u tôi có
tiề n thì tôi sẽ tự xây... nhưng tôi cũng chẳ ng biế t có bao
nhiêu ngôi mô ̣. Nế u tôi thiế u tiề n thì tôi xin anh em giúp
đỡ cho tôi để tôi có tiền xây mô ̣ cho các cháu... cũng như
mình xây mô ̣ cho con mình vâ ̣y đó mà. Tôi sẽ gởi thư tới
cho anh chi em.
̣
Đó là năm 1995.
Vâ ̣y là ngày thứ hai chúng tôi bắ t đầ u công viêc̣ xây
mô ̣ cho các cháu, còn ông Tư Sang thì cũng bắ t đầ u cắ m
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co ̣c trên những ngôi mô ̣ nhỏ đó. Chỗ nào có cắ m co ̣c thì
chúng tôi đươ ̣c xây mô ̣, nhưng nhỏ nhỏ thôi: mô ̣t bề là
1,2m, mô ̣t bề là 8 tấ c. Đế n thứ tư mà ông cắ m cũng chưa
xong. Ngày thứ năm tôi lên nghiã trang Đồ ng Nhi thì ông
bảo:
- Thưa Cha tôi cắ m xong hế t rồ i, có khoảng 840
mô ̣
Tôi tính chi phí xây mô ̣t cái mô ̣ là 50.000 đồ ng, vâ ̣y
840 mô ̣ phải tố n hơn 40.000.000 đồ ng... như thế là ngoài
khả năng của tôi. Tôi bèn nói với các cháu:"Cha sẽ viế t
thư thay cho các con để xin tiền xây cho các con mỗi đứa
một nấm mộ như cái nhà của mình, bởi vì không lẽ tao
xây cho đứa này cái nhà, còn đứa kia vì không có tiền mà
tao bỏ không xây cho nó cái nhà sao đành. Chúng con hãy
cầu nguyện cho Cha”.
Tuầ n nào vào tố i thứ năm thì giáo xứ chúng tôi
cũng có giờ Chầ u Thánh Thể . Nhưng tố i thứ năm đó, sau
khi Chầ u Thánh Thể xong thì bi ̣ cúp điên.
̣ Tôi phải thắ p
đèn dầ u và viế t thư dùm cho các cháu. Thư viế t là:
Âm phủ không ngày, không tháng, không năm.
Kính gởi những người đang được quyền số ng.
Kính gởi ông bà nội, ngoại, cô bác, cậu dì của
con,
Kính gởi ba má mà chưa một lầ n con được thấ y
mă ̣t.
Xin hãy thương con và cho con một nấm mồ.
Xin hãy thay ba con thương con,
Xin hãy thay má con thương con.
Ba ơi! Ba đừng chố i bỏ con mãi mãi.
Má ơi! Má hãy thương con, dù chỉ một lầ n thôi
thì con cũng được an ủi lắ m vậy!
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Xin cho con một nấm mồ và gởi về cho cha
Đông, nhà thờ Đức An- Pleiku.
Tôi in rõ ngoài bì thư: Xây Mô ̣ Đồ ng Nhi
Tôi nói các em trong ca đoàn của giáo xứ:
- Ai ở đường Đinh Tiên Hoàng, ai ở đường Hoàng
Văn Thu ̣, đường Wừu, ai ở đường Quyế t Tiế n, đường
Nguyễn An Ninh... Ai biế t gia đin
̀ h nào là người Công
Giáo thì chúng con haỹ đem thư này đế n gởi cho nhà đó.
Nế u có người ở nhà thì chúng con đưa tận tay, còn nế u
không có người ở nhà thì chúng con đẩ y thư này vào dưới
cửa nhà ho ̣, thế nào người ta cũng nhận được.
Mô ̣t chuyê ̣n thâ ̣t la ̣ lùng của tôi hồ i đó là không chỉ
có người Công Giáo mà có cả người ngoài Công Giáo
nữa, đã gởi tiề n cho tôi và tôi có trên 40 triêụ để xây mô ̣
cho các cháu. Điề u này cũng làm cho tôi nghi ̃ về các cháu,
tôi cảm thấ y như các cháu đang số ng ở bên tôi vâ ̣y.
Từ năm 1995 cho đế n giờ thì chúng tôi đã xây được
hơn 15.000 ngôi mộ. Cảm ơn Chúa vì đã có nhiều người
góp phần xây mộ cho các cháu, những người chôn cất,
xây mộ và chăm sóc mộ ở nghĩa trang đồng nhi là những
người Phật Giáo: như bà cụ Tâm mà chúng tôi hay gọi là
bà ngoa ̣i, hằ ng ngày bà tới ở đó để lau chùi mô ̣ phầ n của
các cháu và những người như: ông Phu ̣ng, ông Lễ hằ ng
ngày vẫn túc trực ở đó, các ông đã gom, lươ ̣m xác các thai
nhi, rồ i đưa về chôn cấ t và xây mộ cho các cháu.
Câu chuyê ̣n nó là như vâ ̣y. Chôn cấ t hay xây mô ̣
cho các thai nhi, tôi nghi ̃ đó không chỉ là vấ n đề Nhân
Đa ̣o mà còn là vấ n đề của Đức Tin nữa.
Chương trin
̀ h Bảo Vê ̣ Sự Số ng không phải chỉ đi
chôn cấ t thai nhi hay xây mô ̣ cho các cháu, mà nó còn là
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mô ̣t vấ n đề khác quan trọng hơn nhiều, đó là phải bảo vệ
các thai nhi đang còn trong bụng mẹ.
Mô ̣t lầ n kia tôi đi làm lễ trong làng dân tô ̣c, tôi
không nhớ rõ là năm nào, tôi thấ y có mô ̣t thiế u nữ người
dân tô ̣c khoảng 16, 17 tuổ i lên rước lễ. Nó choàng mô ̣t cái
khăn theo kiể u người dân tô ̣c. Mă ̣t mày nó tái mét, hai con
mắ t thì trắ ng bêt,̣ nó nhiǹ tôi, tôi nói bằ ng tiế ng Thươ ̣ng: "
Akâu bok Kritô" - Mình Thánh Chúa Kitô - Nó thưa
Amen và cứ nhìn tôi. Tôi cho nó rước lễ và thấ y trong
nách nó, lô ̣ ra ngoài cái khăn choàng là đứa con của nó.
Đứa bé cũng nhìn tôi và tôi thú thâ ̣t mô ̣t điề u là cái mă ̣t
của đứa bé như mă ̣t con khỉ con vâ ̣y, nó xanh xao, trơ
xương, mắ t mở to đau đáu nhìn tôi không chớp. Tự nhiên
tôi đâm ra nghĩ ngợi: "Tôi là Linh Mục, mẹ con em đó là
giáo dân của tôi... chút nữa đây lễ xong rồ i tôi sẽ nói với
nó: Lễ xong chúc anh chi ̣ em về bình an. Ai về bình an?
Tôi về bình an hay nó về bình an?".
Lễ xong tôi nhờ một nữ tu cùng đi với tôi dự lễ hôm
đó, tôi bảo:
- Sơ haỹ ra ngoài tìm mô ̣t em bé như thế ... như
thế ... ( tôi diễn tả con bé đó cho sơ).
Sau đó tôi đươ ̣c biế t câu chuyê ̣n là như thế này:
Trong thời gian người ta làm đường dây điêṇ cao
thế 500kw đi qua gầ n làng đó, thì có anh chàng kia người
Kinh đã du ̣ dỗ nó rồ i làm cho nó có thai. Nó có thai nhưng
me ̣ nó rấ t nghèo nên trong suố t 9 tháng 10 ngày thai
nghén nó bi ̣ đói triề n miên. Me ̣ mang thai mà không đủ
cái ăn thì nhấ t đinh
̣ là con bi ̣ suy dinh dưỡng rồ i. Nay thì
con nó gầ n 10 tháng tuổ i. Nó nói rằ ng nó không có mô ̣t
gio ̣t sữa nào go ̣i là sữa me ̣ để cho con bú, đồ ng thời nó
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cũng không có tiề n để mua cái go ̣i là sữa cho con nó uố ng.
Nó chỉ nấ u nước ga ̣o cho con uố ng mà thôi!
Lẽ dĩ nhiên là chúng tôi cứu đươ ̣c người me ̣, cho ăn
uố ng tử tế , còn đứa nhỏ thì chúng tôi cho uố ng sữa, lúc đó
có sữa Dielac. Nhưng đau lòng là đứa con của nó không
số ng đươ ̣c, nó chế t vì quá suy dinh dưỡng chỉ vì người me ̣
quá nghèo, mang thai con mà không có gì để ăn...
Ngay ngày hôm đó tôi quyế t đinh:
̣
Chúng ta cầ n phải có một chương trình nào đó
thiế t thực để giúp đỡ cho các bà me ̣ mang thai mà quá
nghèo. Như thế mới gọi là Bảo Vê ̣ Sự Số ng.
Cho nên tôi lâ ̣p ra mô ̣t chương trình lấ y tên là Bảo
Vê ̣ Sự Số ng, cũng là để giúp đỡ các bà me ̣ nghèo đang
mang thai.
Nế u tôi nhớ không lầ m thì lúc đó ga ̣o có giá là
3.000 đồ ng 1 kilôgam. Tôi có ban Phát Triể n Phu ̣ Nữ,
trong đó người Kinh có, người dân tô ̣c thiể u số cũng có,
công viê ̣c của ho ̣ là phải để ý đế n những người me ̣ nghèo
đang mang thai ở trong làng của họ. Làm thế nào để ho ̣
đươ ̣c lañ h mỗi ngày nữa ký ga ̣o là 1.500 đồ ng, 1.500 đồ ng
còn la ̣i thì để mua rau, mắ m cho ho ̣ ăn... Như vâ ̣y mỗi
tháng tố n khoảng 100.000 đồ ng cho mô ̣t người. Người me ̣
mang thai mà đươ ̣c 5, 7 tháng ăn no thì đứa con ở trong
bu ̣ng rấ t khỏe. Như thế Bảo Vê ̣ Sự Số ng là bảo vê ̣ các
thai nhi ngay từ khi còn ở trong bụng me ̣, nhấ t là những
người me ̣ nghèo. Vâ ̣y nên chương trin
̀ h Bảo Vê ̣ Sư ̣ Số ng
của tôi đã đem lơ ̣i ić h đế n cho rấ t nhiề u người. Chúng tôi
làm ruố c sả, trong ruố c sả có thiṭ heo, sả, tiêu, ớt... chủ
yế u là làm sao cho đươ ̣c ngon miê ̣ng khi ăn. Chúng tôi
làm thâ ̣t nhiề u ruố c sả, mua sả ở Pleiku không đủ nên
chúng tôi phải lên tâ ̣n Kontum để mua. Có năm chúng tôi
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mua tới 5.000 kg mắ m để làm ruố c sả. Món ăn tuy đơn sơ
đa ̣m ba ̣c nhưng mà rấ t quan tro ̣ng. Người dân tô ̣c go ̣i món
ruố c sả của chúng tôi làm là "ruố c cao cấ p".
Viê ̣c vẫn không dừng la ̣i ta ̣i đó, vì ngoài viê ̣c chúng
tôi tìm cách cho người me ̣ nghèo có đủ cái ăn để có sữa
cho đứa con đươ ̣c bú me ̣, nhưng nế u như người me ̣ không
có đủ sữa thì chúng tôi còn phải cho người me ̣ tiề n để mua
sữa cho đứa con bú.
Từ những suy nghi ̃ này đế n những suy nghi ̃ khác, từ
những viê ̣c phải làm này tới những viê ̣c phải làm khác,
mà viê ̣c nào cũng đề u quan tro ̣ng như nhau trong chương
trình Bảo Vê ̣ Sự Số ng. Tôi la ̣i thao thức ưu tư khi nghi ̃
đế n viêc̣ các bà me ̣ dân tô ̣c ít chiụ sinh con mình ở tra ̣m
xá hoă ̣c ở bênh
̣ viên.
̣ Vì ở những làng xa xôi như tỉnh Gia
Lai rô ̣ng hơn 15.000 Km2, thì các bà me ̣ thường sinh con
ta ̣i trong làng của mình, và khi sinh con xong là đưa con
xuố ng suố i tắ m rồ i đưa về . Sông suố i bây giờ không đươ ̣c
trong sa ̣ch như ngày xưa, vì do ̣c theo bờ suố i người Kinh
ho ̣ làm ruô ̣ng, làm vườn rồ i bỏ phân hóa ho ̣c, bơm thuố c
trừ sâu... nên khi người dân tô ̣c đem con xuố ng suố i tắ m
thường hay bi ̣ nhiễm trùng rố n và nhiề u khi cắ t rố n thì
cũng bi ̣ vi trùng uố n ván nữa. Vì những lý do đó cho nên
chúng tôi nhờ các sơ tổ chức những khóa đào ta ̣o, bởi vì ở
làng nào cũng có bà mu ̣ đỡ đẻ go ̣i là "cô mụ làng".
Cô mu ̣ làng là do me ̣ truyề n con nố i. Chúng tôi
không biế t làm gì hơn là tâ ̣p trung các bà mu ̣ la ̣i, rồ i nhờ
các sơ có ho ̣c về y tế , hoă ̣c là mời các cô mu ̣ từng làm cho
nhà nước đã nghỉ hưu; đế n da ̣y cho các cô mụ làng biế t
làm cách nào đỡ đẻ cho có vê ̣ sinh. Nhấ t là không cho ho ̣
đem đứa con vừa mới đươ ̣c sinh ra xuố ng suố i tắ m.
Chúng tôi còn cung cấ p cho ho ̣ những thứ cầ n thiế t như là
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cái thau lớn, dă ̣n là khi mà người me ̣ gầ n sinh thì phải nấ u
nước sôi để nguô ̣i rồ i tắ m cho đứa bé, cung cấ p cho ho ̣
những cái khăn, những du ̣ng cu ̣ sát trùng để cắ t rố n cho
các cháu. Từ đó con số tử vong của các cháu bé sơ sinh
mỗi ngày mô ̣t giảm đi.
Lần no ̣ có cô mu ̣ làng tên Thưng làm viê ̣c ở trong
mô ̣t làng cùi, cô đã đươ ̣c ho ̣c khóa đỡ đẻ do các sơ phu ̣
trách. Tôi gă ̣p la ̣i cô Thưng sau đó 6 tháng, tôi hỏi cô:
- Từ bữa con ho ̣c về thì con đã đỡ đẻ dươ ̣c mấ y đứa
rồ i?
Cô Thưng trả lời tôi thâ ̣t tự nhiên:
- Con đỡ đẻ đươ ̣c hai đứa rồ i mà chưa đứa nào chế t.
Nghe câu trả lời như thế tôi rấ t mừng.
Rồ i tôi cũng phải làm thế nào để Ban Phát Triể n
Phu ̣ Nữ ở các làng dân tô ̣c vâ ̣n đô ̣ng về ý thức chích ngừa
cho con cái, các bênh
̣ như là: uố n ván, ho gà, ho lao, ban
sởi, số t ba ̣i liêt...
̣ v.v... Phải lo làm thế nào để liên la ̣c với
xa,̃ tra ̣m xá thúc du ̣c các bà me ̣ phải đưa con mình đi
chích ngừa.
Tôi nói rõ với ho ̣:
- Nế u không đi chích ngừa mà để cho con mình nó
bi ̣ số t ba ̣i liê ̣t như em đó, em kia thì người me ̣ có tô ̣i với
Chúa. Không chích ngừa cho con cái cũng là mô ̣t tro ̣ng tô ̣i
chứ không phải nhỏ.
Chương triǹ h Bảo Vê ̣ Sự Số ng đươ ̣c tôi nghi ̃ thêm
điề u gì nữa? Đó là tôi mở các nhà trẻ ở trong các làng ( tôi
sẽ nói thêm về chuyê ̣n này sau). Ta ̣i sao tôi mở các nhà trẻ
trong làng? Lý do là trong các làng dân tô ̣c thường không
có nhà trẻ, bởi vì có làng có đế n 100 hoă ̣c 200 người nên
Nhà Nước không đủ sức để mở nhà trẻ cho từng làng.
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Viê ̣c chăm sóc Bảo Vê ̣ Sự Số ng không đơn giản tí
nào. Làm thế nào để có những y tá, y si ̃ hay các bác si?̃
Điề u này không đơn giản và có phầ n khó khăn, phải có
những người đó thì chúng tôi mới đươ ̣c đi khám sức khỏe
cho các em bé ở các làng. Vì thế nên chương triǹ h Bảo Vê ̣
Sự Số ng của chúng tôi là mô ̣t chương trình đòi hỏi chúng
tôi phải có nhiề u sự cố gắ ng và những tấ m lòng hảo tâm.
Đấ t nước mình bây giờ người ta phá thai rấ t nhiề u, có
nhiề u thiế u nữ rấ t trẻ, ho ̣ cũng đau khổ và nga ̣i ngùng vì
ho ̣ biế t phá thai là mô ̣t tô ̣i ác nhưng ho ̣ không biế t làm
cách nào khác! Nên chúng ta phải có đủ cơ sở, đủ điều
kiện và đủ uy tín để khuyên họ đừng phá thai, lúc đó họ sẽ
sẵn lòng nghe chúng ta.

Một nhà trẻ cha Đông

Và chúng tôi đã thành lâ ̣p đươ ̣c những cơ sở, tuy khiêm
tố n nhưng cũng đáp ứng đươ ̣c những điề u kiêṇ tố i thiể u
và cầ n thiế t. Nhờ vâ ̣y mà chúng tôi đã cứu đươ ̣c rấ t nhiề u
người. Rấ t nhiề u cháu bé đươ ̣c sinh ra, các cháu kháu
khỉnh lắ m.
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Mỗi lần tôi đi thăm các cháu ở chỗ này hay chỗ kia, nhìn
các cháu chơi đùa , trong lòng tôi vô cùng vui sướng.
Không chỉ riêng bản thân tôi, mà ngay cả những người có
ý định từ bỏ các cháu cũng thay đổi suy nghĩ cổ hủ, ích kỷ
của họ mà đón nhận các cháu như một quà tặng bằng cả
tâm tình biết ơn, sự thương yêu và niềm hạnh phúc.
Tôi rấ t vui và ha ̣nh phúc vì đã lo viê ̣c chôn cấ t và
xây mô ̣ cho các cháu Đồ ng Nhi. Hiê ̣n giờ tôi đang lo cho
khoảng 15 nghiã trang Đồ ng Nhi trong cả nước. Có nơi tôi
giúp nhiề u, có nơi tôi giúp it́ , có nơi người ta tiế p tu ̣c lo
thay cho tôi...
Trong viê ̣c chôn cấ t các thai nhi thì tiề n là mô ̣t vấ n
đề , đấ t đai cũng là mô ̣t vấ n đề , nhưng quan tro ̣ng hơn hế t
là vấ n đề nhân sự. Vì phải có những người có chiề u sâu về
đức tin, biế t đươ ̣c vấ n đề này thuô ̣c về đức tin thì mới biế t
lo viêc̣ chôn cấ t các thai nhi cho tử tế . Tôi ước sao mà Hô ̣i
Đồ ng Giám Mu ̣c của mình hay những người có trách
nhiê ̣m cũng hiể u về đức tin như vâ ̣y để lo bảo vê ̣ sự số ng
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cho các cháu từ trong bu ̣ng me ̣, đó là cái gố c. Chúng ta
cũng lo chôn cấ t các thai nhi, lo mồ mả cho các cháu như
lo mồ mả cho người thân của mình. Vì tôi tin chắ c rằ ng
các thai nhi cũng sẽ luôn luôn biế t ơn những người thương
yêu các cháu.
Tôi cảm thấ y các cháu cũng gầ n gũi với tôi ngay cả
trong công viê ̣c của mình. Đôi khi tôi thầ m bảo: nói rõ ra
thì mình không dám nói, nhưng phủ nhâ ̣n những chuyê ̣n
đó thì mình cũng không dám phủ nhâ ̣n. Thường thường
những ai thân thiế t với tôi, tôi cũng hay kể chuyê ̣n này
chuyê ̣n kia... rồ i tôi nghĩ: "chuyê ̣n này nó như thế thì tùy
người ta nghi ̃ sao cũng đươ ̣c". Nhưng mà tôi bảo đảm các
thai nhi vẫn là những con người có sự số ng đời này như
chúng ta và Chúa sẽ bù trừ cho các cháu ở đời sau.
Tôi xin gởi đến quý vị những bài thơ mà nhiề u
người đã làm và tặng cho các cháu. Những bài thơ chan
chứa tiǹ h yêu thương, nỗi đau đớn, đươ ̣c sáng tác từ
nguồ n cảm xúc của các tác giả khi nhiǹ thấ y những hình
hài bé nhỏ nằ m chơ vơ, la ̣nh leõ ...
TIẾNG KÊU CỨU CỦA THAI NHI
Con muốn tỏ cho mẹ cha được biết
Con đã là người với tim óc, tứ chi
Mẹ cha đừng nghĩ con chẳng biết gì
Chỉ có nói là con chưa biết nói.
Hãy sinh con ra! Nghe theo tiếng gọi
Của chính con - Của nhân loại lương tri.
Cho con thành người - Con mong mỏi quá đi
Nhẫn tâm giết - Tội sát nhân gớm ghiếc!
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Con, kết tinh của tình yêu tha thiết,
Của mẹ cha – Của linh khí, anh hoa
Của yêu thương - Của tình ái chan hòa
Của son sắt – Của tơ duyên vĩnh cửu!
Sao giờ đây mẹ cha lại dè bỉu,
Chính đứa con, giọt máu của mẹ cha?
Chính đứa con đã kết nụ đơm hoa
Từ ân ái – Từ tình yêu trân quí?
Cho con ra đời - Dù không hoan hỉ.
Bỏ con nơi bố thí, viện tế bần
Dù cùng cực, sống khốn khổ bần dân
Con muốn sống muôn ngàn lần hơn chết!
Những lời này thật vô cùng tha thiết
Là những lời òa vỡ tự trái tim
Xin ngưng tay! Hãy bớt giận! Con xin
Để con sống dù không nhìn con nữa
Con lạy mẹ cha trăm ngàn lạy nữa
Hãy để con - Cho con được sinh ra!
Ngày chào đời bằng tiếng khóc oa oa
Chính là ngày con vô cùng sung sướng!
Xin hãy gắng- Hãy thương con, rộng lượng
Mẹ cha không... tủi hổ bởi con đâu
Con nằm đây, hai tay chắp, khẩn cầu
Xin Thượng Đế cho mẹ cha can đảm!
Cha thương con! Chớ giết con, mẹ nhá.
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Ngày Nhi Đồng Quốc Tế.
Xuân Vũ TRẦN ĐÌNH NGỌC
KHÁT VỌNG LÀ M NGƯỜI
Nếu con được làm người
Con sẽ là Hoàng Đế
Cha là Thái Thượng Hoàng
Mẹ trở thành Thái Hậu.
Nếu con được làm người
Con sẽ là tiến sĩ
Cho Cha được rạng rỡ
Để Mẹ được vinh hoa
Nếu con được làm người
Con sẽ là nghệ sĩ
Để hát cho Cha nghe
Để đàn cho Mẹ hát
Nếu con được làm người
Con sẽ là thương gia
Đi buôn lòng nhân ái
Ban phát cho mọi người
Nếu con được làm người
Con sẽ là tu sĩ
Để nguyện cầu cho Cha
Và xin ơn cho Mẹ
Nếu con được làm người
Con yêu cha mẹ lắm
Tình thương mãi ngập tràn
Cùng Mẹ Cha chấp cánh
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Đã không được làm người
Con xin được nhìn nhận
Cho con một nấm mồ
Cùng nén hương sưởi ấm.
Hãy!...Con làm người.
Giuse Phong Kontum
Kính tặng cha Phêrô Nguyễn Vân Đông
Cùng anh em các nhóm BVSS
NIỀM ĐAU CỦA BÉ TRUNG THU
Trời ơi...Con!!!
Hài nhi còn đỏ hỏn
Tại sao nên nông nổi
Bé bỏng trút tàn hơi
Mới sanh đã chết rồi!
Không một miếng chăn bông
Chẳng một manh áo mỏng
Trần trụi con vào đời
Chỉ khóc thôi chưa cười
Con chui ra từ đâu
Mà lọt ngay hố sầu
Phút giây nào trăng hoa
Để con bị sinh ra ???
Liệu con có kịp thở
Như giun dế vào đời
Khi mắt còn chưa mở
Đã mãi nhắm lại rồi
Con bíu lấy tay ai
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Con muốn được làm lại
Bước đầu tiên con phải
Vào đời trong sợi hãi?!
Hỡi con ơi...tấm thân
Nằm cong queo lạc lõng
Đây – (tôi xấu hổ lắm
Vì chỉ có tấm lòng!!!
Xót xa trào lệ nóng
Có ấm hồn con...
Một chút nào không?
Xin chia sẻ niềm đau.
Khi nhìn hình của bé Trung Thu.
An Trinh
LỜI CẦU XIN CỦA CON
(viết cho bé Trung Thu)
Con không có lời ru đưa con vào cuộc đời
Để con được làm người.
Con không còn tiếng khóc chào đời
Và làm người như bao người.
Xin thắp lên cho con một ngọn nến,
Một nén nhang
Cho lòng con được ấm lên
Trong lòng đất lạnh tình người
Xin cắm cho con một cành hoa
Và một lời ăn năn dù chỉ là muộn màng.
Con không được thấy
Ánh trăng rằm đêm nay
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Con không được biết rong chơi
Bên trống lân rằm.
Xin đến bên con luôn dù trời nắng,
Dù gió mưa.
Cho lòng con được ủi an
Nơi mộ vắng nghĩa địa buồn.
Xin hãy thương con, đừng bỏ con.
Con tội tình gì? Mẹ ơi! Cha ơi!
Ngọc Quang,
Ngày Trung Thu năm 2004.
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6
GiÁO PHẬN KONTUM
VÀ NGƯỜI PHONG CÙI

Đức Giám Mu ̣c Kontum Micae Hoàng Đức Oanh
đã có lầ n nói:
- Giáo Phâ ̣n Kontum chúng ta là Giáo Phâ ̣n có bê ̣nh
nhân phong nhiề u nhấ t trong các Giáo Phâ ̣n ở Viêṭ Nam,
mà cũng có thể là nhiề u nhấ t trong các Giáo Phâ ̣n trên cả
thế giới.
Bởi vì chúng tôi là Linh Mu ̣c, nhấ t là các nữ tu,
chúng tôi đã chăm sóc lo lắ ng cho khoảng từ 3.000 đế n
5.000 người cùi. Lẽ dĩ nhiên kể luôn số người trong gia
điǹ h của ho ̣, là con cái ho ̣. Đa số các bênh
̣ nhân phong đã
đươ ̣c chữa lành, bởi vì có rấ t nhiề u trung tâm da liễu ở các
tỉnh thành, các tỉnh miề n Trung và các tin̉ h Tây Nguyên.
Thường thì bênh
̣ nhân phong đươ ̣c tâ ̣p trung đưa về tra ̣i
phong Qui Hòa – Tp Qui Nhơn - Bình Định, còn có tên
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go ̣i là Khu Điề u Tri ̣ Bê ̣nh Phong Qui Hòa để ho ̣ đươ ̣c
chữa tri ̣ và chữa tri ̣ miễn phí. Đươ ̣c có cơm ăn áo mă ̣c,
đươ ̣c cấ p tiề n lô ̣ phí về làng của mình sau khi đã lành
bênh.
̣ Nhưng thực tế thì cũng không đủ đâu vào đâu.
Có mô ̣t số người cùi giấu bênh
̣ của mình, ho ̣ không
chiụ đi bê ̣nh viêṇ vì sơ ̣ rằ ng bê ̣nh cùi của mình không
đươ ̣c chữa lành, bi ̣ cắ t tay hay bi ̣ cưa chân... ho ̣ sơ ̣ rằ ng
sau khi chế t ho ̣ sẽ qua thế giới bên kia mà không có tay để
làm viê ̣c, không có chân để đi. Rồ i ho ̣ còn sơ ̣ rằ ng đi chữa
bênh
̣ thì con cái của mình ở nhà không ai nuôi, bò của
mình không ai giữ, nên ho ̣ từ chố i không đi. Phải thuyế t
phu ̣c dữ lắ m thì ho ̣ mới chiụ đi. Các nữ tu là những người
thuyế t phu ̣c ho ̣ rấ t giỏi.
Một điều nữa là chúng tôi luôn phát hiêṇ bê ̣nh nhân
mới, mặc dù trên nguyên tắc như đã tuyên bố là không
còn bệnh nhân phong nữa! Nhưng Bê ̣nh cùi ủ bê ̣nh trên
dưới 10 năm nên chi khi phát hiê ̣n ra bê ̣nh thì thường là
quá trễ.
Kể từ thâ ̣p niên 1930 của thế kỷ XX thì Giáo Phâ ̣n
Kontum đã thành lâ ̣p mô ̣t tra ̣i phong tên là Đakkia ở cách
thành phố Kontum bây giờ khoảng 6 cây số . Các bênh
̣
nhân hầu hết là người thuô ̣c các sắ c tô ̣c thiể u số không có
tôn giáo.
Năm 1975 nhà nước quản lý tất cả các trại phong
trong nước, trong đó có tra ̣i phong Đakkia. Nế u người
dân tô ̣c bi ̣ phát hiê ̣n mắ c bê ̣nh cùi - đôi khi chỉ là bênh
̣ da
liễu mà thôi - thì người bê ̣nh đó bi ̣ đuổi ra khỏi làng của
mình, phải ở cách xa làng mình khoảng 3 đế n 5 cây số ,
đôi khi là 7, 8 cây số . Để làm gì? Để cho người nhà của
người bi ̣ bê ̣nh có thể tiế p tế lương thực cho ho ̣. Nhưng có
những gia đin
̀ h người dân tô ̣c rấ t nghèo nên viêc̣ tiế p tế
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lương thực cho người nhà bi ̣ bênh
̣ cũng không dễ, vì thế
người bê ̣nh cùi bi đo
̣ ́ i là rấ t nhiề u.
Thường thì người mắc bệnh phong tâ ̣p trung la ̣i từ 5
đế n 10 gia đình ở với nhau trong mô ̣t góc rừng nào đó.
Người thân che cho ho ̣ mô ̣t cái chòi để ho ̣ ở và nơi đó
đươ ̣c go ̣i là làng Phung. Đã có rấ t nhiề u làng Phung như
thế ở tỉnh Gia Lai và tin̉ h Kontum.

Nhà Nước thì muố n tâ ̣p trung nhiề u làng như vâ ̣y
rồ i lâ ̣p thành mô ̣t làng lớn. Để làm gì? Để đươ ̣c những tổ
chức từ thiê ̣n quố c tế xây cho mỗi gia điǹ h mô ̣t căn nhà,
và nơi đó cũng có trường ho ̣c, có tra ̣m xá, có nước sa ̣ch,
có điêṇ để cho dân trong làng cùi cũng đươ ̣c hưởng những
phương tiêṇ của đời số ng văn minh của bây giờ. Nhưng
mà khi có đông người ở thì nó la ̣i nẩ y sinh ra mô ̣t vấ n đề
khác nữa: ấ y là không có đủ đấ t đai để trồ ng tro ̣t, không
có đủ chỗ để ho ̣ nuôi con bò, con dê... cho nên ho ̣ thường
trở về nơi ở cũ của mình để canh tác, con cái của ho ̣ thì ở
la ̣i trong làng do nhà nước tổ chức để đươ ̣c đi ho ̣c. Nhưng
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vì không biế t giữ vê ̣ sinh cho nên các vế t thương - hay còn
go ̣i là lỗ đáo - ngày càng trở nên nă ̣ng hơn.
Ngoài bệnh cùi thì người cùi cũng có nhiề u bênh
̣
khác như mo ̣i người. Người cùi thì cũng thường sinh
nhiề u con. Công viêc̣ lo cho con cái của ho ̣ khỏi bi ̣ lây
nhiễm bê ̣nh phong của cha me ̣ cũng là mô ̣t cố gắ ng rấ t lớn
của Giáo Hô ̣i. Phải tim
̀ cách cho con cái ho ̣ đươ ̣c cách ly
và đươ ̣c đi ho ̣c cũng là mô ̣t điề u vô cùng quan tro ̣ng, đòi
hỏi sự cố gắ ng của nhiề u người có lòng hảo tâm.
Các nữ tu trong Giáo Phâ ̣n là những người làm
công viê ̣c này rấ t tố t. Cũng có những em là con cái của
những người phong cùi đươ ̣c ho ̣c tới Đa ̣i Ho ̣c, có người
trở thành Bác Si.̃
Chúng tôi cũng tổ chức làm giày dép cho người cùi,
vì ho ̣ phải có dép thì mới đi la ̣i đươ ̣c, nhưng mà ho ̣ không
thể mua dép ngoài phố chơ ̣ như chúng ta, bởi vì bàn chân
của ho ̣ đã trở nên di ̣ da ̣ng, vâ ̣y nên phải đo cho ho ̣ từng
bàn chân, rồ i làm từng chiế c dép, mô ̣t đôi dép có đế n hai
kích cở to nhỏ khác nhau tùy theo bàn chân của ho ̣, và ho ̣
mang dép rấ t mau hư.
Mô ̣t lầ n no ̣ tôi gă ̣p mấ y người cùi, ho ̣ xin thêm dép.
Tôi nói:
- Mới làm dép đi có hai tháng thôi mà, ta ̣i sao la ̣i
mau hư như vâ ̣y?
Thì có mô ̣t bà già nói với tôi:
-Tôi đâu có muố n nó hư đâu, ta ̣i nó hư chớ tôi đâu
muố n. Cha có 2, 3 đôi dép, Cha luôn đi bằ ng xe thì làm
sao mà dép của Cha mau hư đươ ̣c chớ. Tu ̣i tôi đâu có xe
mà đi, tu ̣i tôi đi bô ̣ mà... tôi muố n nó không hư nhưng mà
nó vẫn hư.
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Từ đó tôi mới hiể u là với đôi bàn chân di ̣ da ̣ng, khi
đi thì khâ ̣p khiể ng không đươ ̣c cân bằ ng nên dép rấ t mau
hư. Tôi chỉ hiể u đươ ̣c điề u này khi nghe ho ̣ nói. Ho ̣ rấ t
muố n giữ đôi dép của mình đừng hư, nhưng rồ i nó vẫn hư.
Nhà nước cung cấ p dép không kip̣ cho ho ̣ mang, mà
không có dép thì ho ̣ không thể đi lao đô ̣ng đươ ̣c. Chúng
tôi đã tổ chức quyên góp để làm thâ ̣t nhiề u dép cung cấ p
cho họ.
Tôi đươ ̣c biế t các tra ̣i phong ở Viêṭ Nam hầ u hế t là
do Giáo Hô ̣i thành lâ ̣p. Ở phía Bắ c thì tôi không đươ ̣c biế t
nhiề u, nhưng tôi biế t tra ̣i cùi Qủa Cảm ở Bắ c Ninh, tra ̣i
cùi Vân Môn ở Thái Bình, chắ c chắ n là do Giáo Hô ̣i lâ ̣p
nên, còn những tra ̣i cùi khác thì tôi không đươ ̣c rõ. Nhưng
những tra ̣i cùi ở phía Nam thì hầ u hế t là do Giáo Hô ̣i
thành lâ ̣p. Như tra ̣i cùi Qui Hòa ở Qui Nhơn, tra ̣i cùi
Đakkia ở Kontum, tra ̣i cùi Núi Sa ̣n ở Nha Trang, tra ̣i cùi
Di Linh ở Lâm Đồ ng, tra ̣i cùi Bế n Sắ n ở Bình Dương, rồ i
có thêm những tra ̣i cùi khác như là tra ̣i Phước Tân, Bình
Minh, Thanh Bình, Cù Lao Giêng. Đây là những tra ̣i cùi
mà tôi biế t mô ̣t cách chắ c chắ n là của Giáo Hô ̣i thành lâ ̣p.
Đế n năm 1975 thì nhà nước quản lý tấ t cả. Nhưng
điề u mà tôi muố n nhấ n ma ̣nh ở đây là: Giáo Hội đã đóng
góp rấ t nhiều trong công tác Từ Thiê ̣n Xã Hội và Bác Aí
Xã Hội, đặc biệt là cho bệnh nhân phung cùi.
Giáo Phâ ̣n Kontum gồ m hai tỉnh Gia Lai và
Kontum.
1. Tin̉ h Gia Lai là mô ̣t tỉnh rô ̣ng lớn nhấ t nhì ở Viêṭ
Nam - với diê ̣n tić h hơn 15.500 km2.
2. Tỉnh Kontum cũng rô ̣ng, nhưng không tới 10.000
km2.
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Chỉ riêng huyê ̣n Sa Thầ y (thuô ̣c tỉnh Kontum) thì
diêṇ tích còn lớn hơn tin
̉ h Thái Bin
̀ h. Hai tin̉ h này có rấ t
nhiề u làng Phung, các làng này đã đươ ̣c các Linh Mu ̣c và
các nữ tu tìm đế n để giúp đỡ, chăm sóc cho ho ̣, mặc dù
cũng còn gặp nhiều khó khăn về phía chính quyền.
Gia Lai có Làng Tang, làng Tar, làng Bluk Blui,
làng Ngó, làng Kon Thu ̣t, làng Kon Chiêng, làng Hồ
Long, làng Phung - Nhơn Hòa và còn nhiều nữa...
Kontum thì có: tra ̣i phong Đakkia, làng Đak Lung,
làng Đak Ring, làng Kon Kơlóc và còn nhiều làng khác
nữa... Nói tóm la ̣i là huyê ̣n nào cũng có và những làng
Phung cùi thì ở khắ p nơi.

Tôi rấ t khâm phu ̣c những nữ tu của các Dòng tu.
Nơi nào có người cùi thì các nữ tu đề u tìm mo ̣i cách để có
mă ̣t. Không phải chỉ đem đế n cho ho ̣ mô ̣t viên thuố c, mô ̣t
gói mì, mô ̣t lon ga ̣o, mô ̣t con cá khô... mà thôi, nhưng sư ̣
hiêṇ diêṇ của Tin
̀ h Thương từ nơi các nữ tu qua
những cử chỉ chăm sóc vế t thương cho ho ̣ là mô ̣t niề m
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an ủi rấ t lớn đố i với những người mang bênh
̣ cùi. Có
những bênh
̣ nhân không chiụ vào tra ̣i phong Qui Hòa ở
Qui Nhơn, nên các nữ tu đã tìm đủ mo ̣i cách, dùng mo ̣i lời
giải thích nhằ m thuyế t phu ̣c ho ̣ để đưa ho ̣ đi. Các nữ tu
còn phải luôn theo dõi, tìm những bệnh nhân mới rồ i báo
cáo cho các nhân viên da liễu để những nhân viên này cấ p
giấ y cho ho ̣ đươ ̣c đi chữa tri sơ
̣ ́ m nhấ t chừng nào có thể .
Người ta có thể cho mà không thương, nhưng
người ta không thể thương mà không cho. Mô ̣t điề u rấ t
đáng trân tro ̣ng là: Các nữ tu đã vì tình thương yêu của
min
̀ h mà dấ n thân đế n với những người mang bê ̣nh
phong cùi.
Mô ̣t vi ̣ bác si ̃ no ̣ ở khu điề u tri ̣ Phong - Qui Nhơn có nhiê ̣m vu ̣ lo cho các bệnh nhân Phong ở Miề n Trung và
các tỉnh Tây Nguyên. Ông đã nói:
- Nhờ nhà thờ mà các bênh
̣ nhân phong ở các tin̉ h
Tây Nguyên có mô ̣t đời số ng vâ ̣t chấ t khá tố t và một đời
sống tình thần hạnh phúc.
Bê ̣nh Phong bây giờ có thể chữa lành đươ ̣c, và nế u
đươ ̣c chữa lành sớm chừng nào thì tố t chừng đó, nế u để
trễ thì ho ̣ có thể bi ̣ tàn phế . Nhưng thường thì người dân
tô ̣c it́ hiể u biế t và có người ở những vùng xa xôi tâ ̣n trong
rừng sâu, nên khi đế n đươ ̣c tra ̣i phong để điề u tri ̣ thì quá
trễ. Nguyên tắ c thì Nhà Nước chữa tri ̣ bê ̣nh nhân phong
hoàn toàn miễn phí, từ thuố c men cho đế n cơm ăn áo mă ̣c,
kể cả lô ̣ phí để về làng cũng đươ ̣c nhà nước cung cấ p.
Người bê ̣nh phong khi lành rồ i ho ̣ vẫn đươ ̣c tiế p tu ̣c giúp
đỡ, những người tàn phế ít thì ho ̣ còn có thể lao đô ̣ng
đươ ̣c, nhấ t là nuôi con bò, con heo, con dê, con gà... Và
chúng tôi phải cố gắ ng hế t sức để cho ho ̣ mô ̣t con bò, cho
ho ̣ ít vố n nuôi mô ̣t con heo, con dê, hay là nuôi ít con
119

gà... Mô ̣t phầ n là để cho ho ̣ đươ ̣c lao đô ̣ng, đươ ̣c thấ y kế t
quả từ mồ hôi nước mắ t của ho ̣, phầ n khác nữa là ho ̣ cũng
sẽ lấ y làm tự hào về công sức lao đô ̣ng của mình.
* Sự phân biê ̣t và kỳ thi ̣ đố i với các bê ̣nh nhân
phong cùi đã đem đế n cho họ nhiều mă ̣c cảm.
Những bênh
̣ nhân bi ̣tàn phế nhiề u thì cầ n phải giúp
đỡ ho ̣ nhiề u hơn. Nhưng có mô ̣t điề u mà chúng tôi cảm
thấ y rấ t khó khăn là làm thế nào để ho ̣ khỏi bi ̣ phân biêt,̣
bi ̣ kỳ thi ̣ sau khi đã lành bê ̣nh. Khi ho ̣ bệnh thì bi ̣ đưa ra
khỏi làng, nhưng khi ho ̣ đã lành bênh
̣ rồ i, dù đươ ̣c bác si ̃
cấ p giấ y chứng nhâ ̣n đàng hoàng thì ho ̣ vẫn không đươ ̣c
hòa nhâ ̣p la ̣i mô ̣t cách bin
̀ h thường trong làng của mình,
chỉ vì họ bị tàn phế. Tô ̣i nghiê ̣p nhấ t là người phung cùi
thường sinh nhiề u con, và con cái của ho ̣ cũng như con cái
của mo ̣i người, cũng thường đau ố m. Thế nên những
người cùi tay chân bi ̣ cu ̣t mà đưa con tới bê ̣nh viêṇ thì
luôn luôn cảm thấ y mình bi ̣ kỳ thi.̣ Ngay cả những người
phung cùi đã lành rồ i, thì ho ̣ cũng bi ̣ bê ̣nh nhiều hơn
những người bình thường vì sức đề kháng của ho ̣ kém, và
khi bi ̣bênh
̣ như vâ ̣y mà đế n bênh
̣ viêṇ thì ho ̣ cũng rấ t nga ̣i
vì mă ̣c cảm bi ̣ kỳ thi.̣ Nhiề u khi chúng tôi phải bằ ng cách
nào đó như là phố i hơ ̣p với các Y, Bác Si ̃ tổ chức những
chuyế n khám bệnh thông thường như nhức đầ u, sổ mũi,
cảm cúm... thì chúng tôi mới có thể tìm đế n nhà hoă ̣c làng
của ho ̣ để đem thuố c tới cho ho ̣.
* Tin
̀ h thương đố i với người cùi rấ t là quan
tro ̣ng. Ho ̣ ao ước mô ̣t khi ho ̣ đã lành bênh
̣ thì ho ̣ cũng
đươ ̣c cư xử như mo ̣i người.
Có lầ n mô ̣t nữ tu ở tra ̣i phong Qui Hòa là sơ Huyề n
đã cùng tôi tổ chức đưa hơn 100 người cùi đi du lich.
̣ Ho ̣
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ao ước đươ ̣c đi La Vang, mă ̣c dù trong số hơn 100 người
đó có khá nhiề u người không phải là Công Giáo. Tôi là
người hướng dẫn ho ̣ đi.
Trước khi chúng tôi đi, Bác si ̃ cấ p giấ y chứng nhâ ̣n
cho những người cùi là ho ̣ hô ̣i đủ điề u kiê ̣n: ma ̣nh khỏe,
không có vi trùng nữa (nghiã là không có vế t thương) để
ho ̣ đi du lich.
̣ Chúng tôi đi 2 xe, mỗi xe hơn 50 người.
Những người bi ̣ cu ̣t tay khi đi qua những tra ̣m thu lê ̣ phí,
ho ̣ trình giấ y giới thiê ̣u ho ̣ là người của tra ̣i phong, ho ̣ kep̣
mô ̣t cái kep̣ vào tờ giấ y rồ i cô ̣t nó trong cái tay cu ̣t của
mình để đưa cho những nhân viên canh gác tra ̣m thu phí
và ho ̣ đươ ̣c miễn phí.
Thế nhưng ho ̣ vẫn bi ky
̣ ̀ thi. ̣
Tôi đã thấ y rấ t rõ điề u kỳ thi ̣ đó, như khi chúng tôi
dừng la ̣i mô ̣t nơi: đó là xứ đa ̣o ở Quảng Nam để cho
những người phong cùi nghỉ ngơi mô ̣t chút, có chỗ đi vê ̣
sinh, uố ng nước... nhưng khi những người phong cùi
xuố ng xe: kẻ thì đi khâ ̣p khiễng, người thì dìu nhau... thì
những người tiế p chúng tôi có vẻ sơ ̣. Ho ̣ cho chúng tôi
uố ng nước nhưng không đưa ly. May mà vì người cùi biế t
thân phâ ̣n của mình nên ho ̣ đã đem theo cái ca hay cái ly
để uố ng nước.
Chúng tôi đi tới Huế , ai cũng vui khi nhìn thấy
thành phố xinh đẹp này, nhất là khi đi qua sông Hương thì
tất cả mọi người đều trầm trồ, khen ngợi...Rồ i chúng tôi ra
tới La Vang. Chúng tôi vô gă ̣p Cha sở La Vang, Ngài cho
100 người chúng tôi đươ ̣c nghỉ la ̣i một bên hiên của nhà
thờ. Chúng tôi có đem theo chiế u... những người đã nằ m
sẵn ở đó thấ y chúng tôi trải chiế u ra, rồ i thấ y những người
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cùi đi lế ch thếch hay bò lế t thì ho ̣ sơ ̣ và rồ i ho ̣ bỏ đi chỗ
khác...
Có mô ̣t điề u vui là: có mô ̣t bồ n nước cho mo ̣i người
xài chung với nhau, khi thấ y những người cùi ra lấ y nước
để rửa mă ̣t mủi tay chân... thì người ta bỏ đi chỗ khác hế t.
Vâ ̣y là chúng tôi có nguyên mô ̣t bồ n nước, trời ơi ! Thâ ̣t là
thoải mái nhưng đồ ng thời chúng tôi cũng cảm thấ y trong
lòng rấ t ngâ ̣m ngùi, buồ n tủi vì mă ̣c cảm là mình luôn bi ̣
kỳ thi.̣
Cha sở cho tôi biế t ngày mai lúc 5 giờ sáng có lễ
chung cho mo ̣i người. Nhưng thâ ̣t đáng buồ n khi hình như
có ý kiế n nào đó của ai đó. Thành ra tố i hôm đó Cha sở La
Vang nói với tôi là:
- Cha có thể làm lễ cho người phung cùi lúc 4 giờ,
và 5 giờ thì làm lễ chung cho cô ̣ng đoàn.
Hôm sau 4 giờ chúng tôi dâng Thánh lễ. Chúng tôi
cũng đo ̣c kinh, hát kinh. Mo ̣i người đều vào nhà thờ. Tôi
thấ y mấ y người nằ m phía bên kia hè nhà thờ, ho ̣ nghe
tiế ng đo ̣c kinh, tiếng hát bèn vào trong nhà thờ dự lễ với
chúng tôi. Tôi cảm thấ y vui vì ít nhấ t là người cùi cũng
phầ n nào đươ ̣c an ủi. Thế nhưng tới khi tôi đo ̣c Tin Mừng
thì những người đó ho ̣ thấ y người ngồ i bên ca ̣nh mình bi ̣
cu ̣t tay cu ̣t chân, ho ̣ cũng sơ ̣ nên bỏ ra ngoài hế t.
Sau lễ đoàn phung cùi của chúng tôi lên đài viế ng
Đức Me ̣. Có người phải đươ ̣c dìu lên, có người phải cõng
người khác lên, rồ i có người phải lum khum bò lên mấ y
bâ ̣c cấ p. Những người khác thấ y chúng tôi như vâ ̣y thì ho ̣
lầ n lươ ̣c rút lui, nên chỉ có chúng tôi ở trên đài Đức Me ̣.
Chúng tôi cảm thấ y thật là buồ n vì ngay những
nơi đa ̣o đức nhấ t mà chúng tôi cũng bi ̣kỳ thi.̣
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Nhân đây tôi cũng xin đươ ̣c chia sẻ mô ̣t câu chuyê ̣n
thâ ̣t là cảm đô ̣ng: Tôi có quen biế t rấ t thân với mô ̣t nữ thi
si ̃ tên là Hàn Lê ̣ Thu, người Bình Đinh.
̣ Bà là mô ̣t thiế u nữ
xinh đe ̣p và chơi đàn Violon rấ t hay. Khi mới vừa 18, 19
tuổ i; là lứa tuổ i đep̣ nhấ t của người con gái thì bà phát
hiêṇ mình bi ̣ mắ c bê ̣nh cùi, bà vô cùng đau khổ và tuyêṭ
vo ̣ng. Bà tâm sự:
- Nhờ con đươ ̣c biế t Chúa mà con cảm thấ y niề m
vui trong cuô ̣c số ng người cùi của con. Khi tay con không
còn bấ m đươ ̣c phím Violon để chơi đàn nữa thì con buồ n
vô cùng.
Nhưng thâ ̣t là may mắ n vì trong lúc buồ n rầ u này
thì có Cha Alix dòng Phanxicô ở trại phong Núi Sa ̣n - Nha
Trang da ̣y cho bà biế t Chúa và bà đã tin Chúa. Cuô ̣c số ng
của bà tuy mang thân phâ ̣n người cùi nhưng bà vẫn vui.
Bà không đi La Vang đươ ̣c vì bà bi ̣ đau tim, nên bà gởi
bài thơ mình làm cho mô ̣t người quen thân của bà tên là
Thái, nhờ người này đo ̣c trước đài Đức Me ̣ La Vang.
Khi chúng tôi lên tới đài Đức Me ̣ La Vang, cô Thái
lấ y bài thơ ra đo ̣c, bài thơ có tựa đề : " Con không đi được
Me ̣ ơi". Nhưng chỉ đo ̣c có mô ̣t hai câu, vì quá xúc đô ̣ng
nên cô đã khóc nức nở mà không đo ̣c tiếp đươ ̣c. Cô Thái
đưa bài thơ của bà Hàn Lê ̣ Thu cho mô ̣t ông đứng bên
cạnh mình, nhưng ông này cũng chỉ mới đo ̣c đươ ̣c 2 câu
thì khóc và không thể đo ̣c tiế p. Cuố i cùng thì ông đưa cho
sơ Huyề n. Tôi thấ y sơ Huyề n cầ m bài thơ, nhìn mô ̣t lúc và
xế p la ̣i rồ i bỏ vào trong túi áo mà không đo ̣c. Tôi hỏi sơ:
- Sao sơ không đo ̣c bài thơ của thi si ̃ Hàn Lê ̣ Thu
trước đài Đức Me ̣ La Vang mà bỏ vô túi áo?
Sơ trả lời:
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- Nế u con đo ̣c thì con cũng khóc, nên con không
đo ̣c. Con chỉ cầ u nguyê ̣n cho bà ấ y mà thôi.
Nghe sơ Huyề n trả lời như thế , tôi bùi ngùi cha ̣nh
lòng đế n xót xa và cũng ngheṇ ngào muố n khóc...
Sau này thi si ̃ Hàn Lê ̣ Thu có gởi tă ̣ng tôi mô ̣t số
bài thơ của bà, trong đó có bài: "Con không đi đươ ̣c Me ̣
ơi". Tôi xin ghi la ̣i vào đây để nhớ đế n mô ̣t nữ si ̃ tải hoa
nhưng có số phâ ̣n không may mắ n vì mang bênh
̣ phong
cùi.
CON KHÔNG ĐI ĐƯỢC MẸ ƠI
Ki ́nh gở i Mẹ La Vang
Thưa Mẹ!
Con tàn tật không về thăm mẹ được
Em con đây (Têrêsa) thay thế chị thân yêu
Kính dâng lên hiền Mẫu chuỗi Kinh chiều
Con hiệp ý nơi này xin ơn phước
Trong thinh lặng... con thì thầm mơ ước
Một ngày gần, núp áo Mẹ thương che
Bao đau thương tội lỗi chốn u mê
Nhờ áo Mẹ tẩy con nên trong sáng
Xin Mẹ nhận chuyến hành hương trọn vẹn:
Những tâm hồn khao khát, những hy sinh
Những ước mơ hạnh phúc mỗi gia đình
Mẹ thấu hiểu! Xin ban tròn như ý
(Con hư của Mẹ: Clara)
Nhà dưỡng lão Quy Hòa
3 giờ sáng ngày 15/6/1999
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Rời La Vang chúng tôi đi thăm Dòng Thiên An.
Khi gă ̣p các thầ y Dòng chúng tôi cảm thấ y đươ ̣c an ủi hế t
sức. Các thầ y Dòng tiế p đón chúng tôi vô cùng tử tế : các
thầ y đem ly, đem nước cho chúng tôi uố ng, đem thức ăn
cho chúng tôi ăn. Đoàn chúng tôi đi vào Dòng Thiên An
vui thâ ̣t là vui, đươ ̣c đi thăm nhà thờ, thăm các cơ sở trong
nhà Dòng... đươ ̣c đố i xử mô ̣t cách ân cầ n thân thiêṇ nên
mọi người cảm thấ y tâm hồ n mình nhe ̣ nhàng vì có đươ ̣c
niề m an ủi.
Sau đó thì chúng tôi đi thăm lăng Khải Đinh.
̣ Đoàn
chúng tôi có tấ t cả hơn 100 người, vì là phong cùi nên
chúng tôi cũng ao ước xin đươ ̣c miễn phí để vào thăm
lăng, nhưng ban tổ chức không chiu.
̣ Cuố i cùng thì ho ̣
đồ ng ý chỉ bán 50% vé, ấ y là mua cho 50 người. Người
đa ̣i diê ̣n phong cùi xin:
- Cho chúng tôi đươ ̣c vào thăm lăng, nhưng chỉ mua
chừng 10 vé thôi vì chúng tôi là phong cùi mà, không có
nhiề u tiề n. Chúng tôi ao ước vào thăm lăng vua vì đây là
lầ n đầ u tiên chúng tôi đươ ̣c đế n đấ t Thầ n Kinh.
Dù chúng tôi có năn nỉ cỡ nào đi nữa thì ho ̣ vẫn
không chiu.
̣ Cuố i cùng bổng có mô ̣t người nói to:
- Không có vé cũng cứ lên luôn!
Khi nghe nói như vâ ̣y ho ̣ cứ thế mà lọt thọt đi lên,
người thì bò, người thì lế t, người thì dìu nhau... Những
người soát vé lui ra hế t và thế là chúng tôi đi vào lăng
Khải Đinh.
̣ Vì không có người làm "hướng dẫn viên du
lich"
̣ nên tôi xung phong làm người hướng dẫn. Tôi giải
thích cho ho ̣ biế t về triề u Nguyễn nhà vua như thế này,
như thế kia... đang thao thao bấ t tuyê ̣t ngon lành như vâ ̣y
thì "đùng mô ̣t cái" điê ̣n cúp cái ru ̣p...làm chung quanh tố i
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thui tố i mò luôn. Chúng tôi không hiể u ta ̣i sao thì bỗng
nhiên có mấ y người trong nhóm nói lớn:
- Mở điêṇ cho chúng tôi xem, nế u không mở điê ̣n
chúng tôi phá hế t cho bây giờ.
Ấy thế là nháo nhào lên và điêṇ đươ ̣c mở la ̣i. Tôi
tiế p tu ̣c giải thích cho ho ̣ nghe... sau đó thì chúng tôi ra về .
Không ai hỏi gì chúng tôi nhưng ai cũng nhiǹ chúng tôi
bằng cặp mắt không mấy thiện cảm.
Trên đường về, chúng tôi cảm thấ y rấ t buồ n và lòng
đầ y ngâ ̣m ngùi cay đắ ng.
Trưa hôm đó chúng tôi ăn cơm trong mô ̣t nhà thờ ở
Bình Đinh,
̣ đó là nhà thờ Phù Mỹ quê của tôi. Tôi đã go ̣i
điêṇ thoa ̣i trước cho Cha sở, kể với Cha là chúng tôi đã đi
như thế ... như kia... , chúng tôi đã có niề m vui và nỗi buồ n
như thế nào... Tôi tha thiết xin Cha sở Phú Mỹ là Cha
Anrê Đinh Duy Toàn:
- Hãy cho chúng tôi được vui vẻ trước khi chúng tôi
về lại trại phong Qui Hòa ở Qui Nhơn, cho chúng tôi ăn
một bữa cơm trưa và xin Cha hiểu cho rằ ng chúng tôi
được giấ y của bác si ̃ cho đi du li ̣ch. Những người này
được lành bê ̣nh rồ i, họ chỉ bi ̣ tàn phế một phầ n cơ thể mà
thôi.
Chúng tôi đươ ̣c tiế p đón ân cầ n, đươ ̣c ăn uố ng vui
vẻ, các giáo dân ở Phù Mỹ cùng ăn chung với những
người phong cùi, rồ i hát cho nhau nghe và còn làm thơ
tă ̣ng cho nhau nữa. Điề u này làm cho chúng tôi cảm thấ y
ấ m áp trong lòng.
Tôi muố n nói lên mô ̣t điề u:
Người cùi không những cầ n đế n sự chia sẻ về vật
chấ t của chúng ta mà người cùi rấ t cầ n chúng ta chia sẻ
tình thương của chúng ta cho họ.
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* Người ta có thể cho mà không thương.
Đã có rấ t nhiề u người cho người cùi nhưng mà
không thương.
Vì đức tin của chúng ta là đức tin của người Kitô
hữu, thì viêc̣ trước tiên chúng ta làm không phải là cho,
mà phải là thương, thương thâ ̣t lòng.
* Người ta không thể thương mà không cho
Vâ ̣y thì điề u chúng ta lo cho người cùi bây giờ
là: lo cho ho ̣ đi chữa bênh,
̣ những người vừa mới phát
hiêṇ bi bê
̣ nh
̣ cùi, những người bi ta
̣ ̀ n phế chân, tay sau
khi đã đươ ̣c chữa lành bênh.
̣ Thì xin mỗi người trong
chúng ta hãy thương để rồ i nhấ t đinh
̣ rằ ng: Người ta
không thể thương mà không cho. Chúng ta hãy biế t
thương yêu người cùi. Đây chính là điề u mà tôi luôn
thiế t tha mời go ̣i những tấ m lòng nhân ái.
Hãy cho với tấ m lòng yêu thương rô ̣ng mở.
* Nay Sơ Huyề n là giám tỉnh Dòng Phanxiken Nữ Thừa Sai Phan Sinh Đức Me ̣.
* Thi si ̃ Hàn Lê ̣ Thu qua đời ngày 15 tháng 1 năm
2007
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NGƯỜI DÂN TỘC NGHÈ O BI ̣BỆNH CÙI.
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7
MỞ NHÀ TRẺ CHO CÁC LÀNG DÂN
TỘC

Mở các nhà trẻ cho các làng dân tô ̣c là điề u rấ t cầ n
thiế t. Người dân tô ̣c vố n di ̃ cho đế n bây giờ vẫn sinh
nhiề u con, trong mô ̣t làng thế nào cũng có mô ̣t số gia đình
có từ 8 hoă ̣c 9 thâ ̣m chí là 10 đế n 12 đứa con.
Người Viêṭ mình ngày xưa cũng cho là: Đa tử đa
tôn đa phú quí, nghiã là Có nhiề u con, nhiề u cháu là hạnh
phúc, là giàu sang phú quí.
Nhưng thời bây giờ vì sinh quá nhiề u con, gây nên
tình tra ̣ng go ̣i là na ̣n nhân mañ nên nhà nước chủ trương:
mỗi gia đình chỉ có hai con, giới trẻ bây giờ cũng ý thức
đươ ̣c điề u này nên sinh ít con, vì nế u sinh nhiề u con thì
không đủ khả năng nuôi và da ̣y con. Ngày trước người
Công Giáo khi lâ ̣p gia đin
̀ h thì mỗi gia đình có mô ̣t cuố n
Sổ gia đình, mỗi sổ có đế n 12 tờ cho 12 đứa con. Bây giờ
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thì Sổ gia đin
̀ h Công Giáo khi in ra số tờ đã giảm bớt, còn
lại 7 tờ, nghiã là 7 người con. Hiêṇ giờ không ai còn dám
sinh tới 7 đứa con, nhưng người dân tô ̣c thiể u số thì chưa
ý thức đươ ̣c điề u này nên ho ̣ vẫn sinh nhiề u con.
Giáo Hô ̣i Công Giáo không chủ trương sinh đẻ bừa
baĩ . Có mô ̣t câu trong Công Đồ ng Vaticanô II nhắ c nhở về
đời số ng gia đin
̀ h như thế này: Sinh con có ý thức và có
trách nhiê ̣m.
Ho ̣c hỏi ý nghiã của câu nói này thì: vợ chồng phải
có ý thức cũng như có quyề n quyết định số con mình sẽ
sinh, và sau khi sinh thì phải có trách nhiệm nuôi và da ̣y
con nên người, nên con của Chúa.
Có mô ̣t bác si ̃ người dân tô ̣c, là giám đố c Sở Y Tế
đã gă ̣p tôi, ông ta nói với tôi:
-Người dân tô ̣c chúng tôi sinh rấ t nhiề u con. Chúng
tôi biế t là bên Giáo Hô ̣i Công Giáo cũng không chủ
trương sinh đẻ bừa bãi. Về đường lố i Hô ̣i Thánh Công
Giáo của Linh Mu ̣c thì tôi không biế t, nhưng khi Linh
Mu ̣c đi sinh hoa ̣t tôn giáo trong các làng, Linh Mu ̣c cũng
có thể nhắ c nhở bà con dân tô ̣c không nên sinh nhiều con,
để rồ i không nuôi da ̣y nổ i.
Sau đó tôi vào dâng lễ ở một làng dân tộc, tôi có
thói quen hay dạy giáo lý trước giờ lễ . Tôi nói với anh
em trong làng như thế này:
- Anh em bây giờ sinh nhiề u con quá nên không
nuôi nổ i và không da ̣y đươ ̣c con cái của mình. Thời xưa
khác, thời bây giờ khác. Thời xưa làng nào của chúng ta
cũng ở ca ̣nh rừng, mà rừng thì mênh mông ba ̣t ngàn.
Chúng ta hế t lúa thì chúng ta vào rừng để săn bắ t con thú
này con thú no ̣, rồ i chúng ta hái trái này, trái no ̣ để ăn...
Chúng ta có rấ t nhiề u măng le, nhiề u nấ m... đó là lương
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thực nuôi số ng chúng ta. Bây giờ rừng còn đâu? Anh em
số ng giữa đồ ng không mông qua ̣nh thiế u ga ̣o thiế u lúa,
cũng đâu còn rừng để vào? Ngày xưa đấ t rô ̣ng người thưa,
chúng ta đố t rẫy, nhà đông người thì đố t cái rẫy lớn, nhà it́
người thì đố t cái rẫy nhỏ. Thế nhưng bây giờ mỗi gia điǹ h
chỉ có mô ̣t lô đấ t thì làm sao mình đố t rẫy đươ ̣c? Cho nên
khi không đủ lúa ga ̣o để ăn mà mình sinh nhiề u con thì
cũng không thể nuôi nổ i con của mình đâu. Vâ ̣y thì anh
chi ̣em phải sinh con theo đường lố i của Hô ̣i Thánh là sinh
con cái có ý thức và có trách nhiê ̣m.
Nghe thế ông già làng nói với tôi:
- Cha nói giố ng cán bô ̣ quá! Cán bô ̣ vô làng là biể u
đă ̣t vòng, mỗi gia đình chỉ sinh 2 con "dù gái hay trai chỉ
2 là đủ". Nhưng mà Cha có biế t không? Dân tô ̣c chúng tôi
là dân tô ̣c thiể u số , là ít người. Nế u chúng tôi đẻ ít thì nó
cứ ít miế t thôi, chúng tôi đẻ nhiều thì nó mới nhiề u đươ ̣c
chứ. Mà tôi nói cho Cha biế t, tôi nuôi con heo, con gà mà
chúng nó đẻ nhiề u tôi cũng mừng. Cho nên tôi nuôi con
vơ ̣ nó đẻ nhiề u tôi cũng mừng. Tôi thích vơ ̣ tôi nó đẻ
nhiề u như cây đu đủ có nhiề u trái vâ ̣y đó.
Tôi chiụ thua luôn. Sau đó tôi kể câu chuyê ̣n này
cho Đức Cha Phêrô Trầ n Thanh Chung và các Cha trong
địa phận nghe. Ngài hỏi tôi:
- Rồ i anh trả lời làm sao?
Tôi lắ c đầ u:
- Khi ấ y con thấ y ông ta nói cũng có lý nên con
không biế t trả lời ra làm sao cả.
Đức Cha hỏi tiế p:
- Cha là Linh Mục mà Cha không biết trả lời câu
này à?
Tôi hỏi la ̣i Đức Cha:
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- Nếu là Đức Cha thì Đức Cha sẽ trả lời như thế
nào?
Đức Cha bảo tôi:
- Cha phải nói với họ như thế này: "Mình nuôi con
heo, con gà mà nó đẻ nhiề u thì mình mừng, bởi vì khi
mình nuôi nó không nổ i nữa thì mình bán nó mình lấ y
tiề n, hoă ̣c là mình xẻ thiṭ nó mình ăn. Còn con mình...
không lẽ mình nuôi con không nổ i thì mình xẻ thiṭ con
mình, mình ăn sao? Hay mình bán nó mà lấ y tiề n à?. Con
người chứ đâu phải con heo con gà?"
Tôi đinh
̣ nói với Ngài:
"Đức cha trả lời hay quá! như vâ ̣y mới làm Giám
Mu ̣c đươ ̣c chứ."
Thực tế thì người dân tô ̣c cũng có vấ n đề này: số trẻ
em chế t ở đô ̣ tuổ i mới sinh khá nhiề u, nên ho ̣ mới nói:
- Người Yuan (là người Kinh) nó đẻ mô ̣t đứa là nó
nuôi đươ ̣c mô ̣t đứa, nó đẻ 2 đứa là nó nuôi được 2 đứa.
Còn mình đẻ 1 đứa hay 2 đứa, rủi như nó chế t đi, tới lúc
đó mình muố n đẻ nữa mà đẻ không đươ ̣c thì làm sao? Nên
mình phải đẻ để dành chớ.
Tôi thấ y chúng ta phải có trách nhiê ̣m như thế nào
để giáo du ̣c từng ly từng tí cho người dân tô ̣c hiể u đươ ̣c
đường lố i của Hô ̣i Thánh: không phải là sinh con bừa baĩ
nhưng là sinh con có ý thức và trách nhiêm.
̣ Đây là trách
nhiê ̣m rấ t nă ̣ng nề của chúng ta. Những Linh Mu ̣c cũng
như các nữ tu phải biế t rõ tường tâ ̣n về vấ n đề này để giáo
du ̣c cho người khác.
Người dân tô ̣c sinh nhiề u con thì mình biế t phải làm
gì bây giờ? Nói theo kiể u Đức Cha Phêrô:"- Mình đâu có
bán nó đươ ̣c đâu, mình đâu có xẻ thiṭ nó đươ ̣c đâu", thì
trước vấ n đề đó ta phải làm như thế nào?
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Đứng trước thực trạng này lương tâm thúc đẩy tôi
phải mở các nhà trẻ trong các làng dân tộc, đúng hơn là
nhà giữ trẻ. Ta ̣i sao tôi làm điề u này? Bởi vì người dân tô ̣c
sinh nhiề u con, mà khi đứa em đươ ̣c sinh ra thì anh hay
chi ̣phải giữ em, mà giữ em thì không đi ho ̣c đươ ̣c, giữ em
cho đế n khi em nó vừa biế t đi thì me ̣ nó la ̣i sinh thêm mô ̣t
đứa nữa, nó la ̣i tiế p tu ̣c giữ em nữa. Cho nên nó la ̣i không
đươ ̣c đi ho ̣c. Đó cũng là lý do ta ̣i sao trẻ em người dân tô ̣c
ít đi ho ̣c, bởi vì nế u anh hay chi ̣ đi ho ̣c thì bà me ̣ phải ở
nhà giữ con. Nhưng khi người me ̣ phải ở nhà giữ con thì
không thể đi lao đô ̣ng đươ ̣c, còn nế u đi lao đô ̣ng mà điụ
con theo thì lao đô ̣ng cũng không có kế t quả gì cho lắ m.
Cách đây 20 năm tôi đã thử mở mô ̣t nhà giữ trẻ
trong một làng dân tô ̣c. Lúc đầ u tôi nhờ mô ̣t cô người
Kinh giữ trẻ cho cái nhà trẻ của tôi ở làng PleiTeng (cô
này từng đi tu nhưng sau năm 1975 thì không còn đi tu
nữa. Cô rấ t là am hiể u về vấ n đề sư pha ̣m).
Thế nhưng người Kinh không thể da ̣y dỗ cho trẻ
em người dân tô ̣c đươ ̣c vì có nhiề u lý do:
1. Khác biê ̣t về ngôn ngữ: không biế t tiế ng của
nhau, mình nói tiế ng Kinh, các em là người dân tô ̣c nên
không hiể u gì.
2. Người dân tộc dạy con theo cách của họ là:
không bao giờ la mắng con. Người Kinh của mình hễ nói
nó không nghe là la nó. Mà la nó thì nó sơ ̣, ngày mai nó
không đi ho ̣c, có tới nhà nó năn nỉ thì nó trố n chớ nhấ t
đinh
̣ nó không đi ho ̣c nữa.
Tôi thấ y bế tắ c quá nên tìm mô ̣t người khác, người
này cũng là người Kinh nhưng hiề n lành hơn. Nhưng cô
này chỉ làm đươ ̣c mô ̣t tháng... các em nó đi ho ̣c rồ i thì dầ n
dầ n chúng nó cũng ở nhà hế t.
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Cuố i cùng thì tôi cũng có đươ ̣c mô ̣t đứa con gái
người dân tô ̣c, em này như con nuôi trong nhà tôi, tên là
H’Rưng, em còn đang đi ho ̣c. Sau khi em đâ ̣u được Tú
Tài thì tôi nói với em:
- Con hãy về giữ trẻ trong làng con để cho ba má
các cháu được rảnh tay đi làm nương rẫy, các anh chi ̣ của
chúng đươ ̣c đi ho ̣c ở trường. Bây giờ nhà trẻ của làng
mình mở ra mà không có em nào tới học.
Trời ơi! Khi em H’Rưng về làng để giữ trẻ, cha me ̣
ùn ùn đem con cái tới ngày càng đông. Đã có mô ̣t Linh
Mục cho một người Kinh giữ trẻ của làng mình đến xem
thử "ta ̣i sao nhà giữ trẻ này các em nó đi ho ̣c đông như
thế?". Đơn giản thôi: chỉ là người dân tô ̣c biế t tính của
người dân tô ̣c. Nếu muốn đứa bé ngủ trưa thì cô giữ trẻ
phải điụ nó trên lưng, hát tiếng Jarai cho đế n khi đứa trẻ
ngủ say rồ i mới đă ̣t nó nằ m xuố ng nề n nhà, các đứa trẻ
khác thấy vậy cũng đều nằ m xuố ng ngủ (các em dân tộc
không có thói quen ngủ trưa).
Khi mở nhà trẻ như vâ ̣y tôi nhâ ̣n thấ y có hai điề u
ích lơ ̣i: Thứ nhấ t là cho anh chi ̣nó đươ ̣c đi ho ̣c. Thứ hai là
cho cha me ̣ nó đươ ̣c đi lao đô ̣ng. Nhưng điều cầ n thiế t và
quan tro ̣ng là cô giữ trẻ đó phải là người dân tô ̣c thì việc
này mới thành công.
Tôi cảm ơn các sơ Nhà Trắ ng Sài Gòn. Các sơ đã
có mô ̣t nhà trẻ tên là Sapa, lúc đó các sơ đã nhâ ̣n cho tôi
mô ̣t số em người dân tô ̣c trông coi các nhà trẻ của tôi từ 3
tới 5 tháng để tâ ̣p cho các em cách giữ trẻ. Khi về tới bản
làng các em rất thành công trong việc giữ trẻ cho người
sắc tộc của mình.
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Kinh nghiệm thực tế cho tôi thấy chỉ có người dân
tộc giữ và dạy được trẻ người dân tộc mà thôi.
Trong khi những em bé ở nhà trẻ đươ ̣c 1, 2 hay 3
năm thì nó đươ ̣c cái gi?̀
Thứ nhấ t: Nó đươ ̣c các cô giáo người dân tô ̣c biế t
tiếng Kinh tâ ̣p hát các bài hát tiếng Kinh như là: "Em có
ba... em có má,.."; hoă ̣c là bài "kìa con bướm vàng... xòe
đôi cánh... " nên nó cũng làm quen đươ ̣c với tiếng Kinh.
rồ i khi vào lớp mô ̣t thì nó đã biế t đươ ̣c chút ít tiế ng Kinh,
nên nó theo ho ̣c dễ dàng hơn là khi không biế t mô ̣t chút
tiếng Kinh nào.
Thứ hai: Khi ở trong nhà trẻ chúng tôi lo chăm sóc
sức khỏe cho các em, nhờ các y, bác si ̃ đế n khám sức khỏe
cho các em, xổ laĩ cho các em, gă ̣p mùa nào các em bi ̣ghẻ
là phải lo xức ghẻ cho chúng nó. Tâ ̣p cho các em uố ng
nước đun sôi, nước lo ̣c, nước sa ̣ch... Tâ ̣p cho các em biế t
giữ vê ̣ sinh, biế t ngồ i lên cái bô, tâ ̣p cho các em cách sử
du ̣ng đồ chơi, tâ ̣p cho các em những điề u cầ n thiế t như là
kỷ luâ ̣t để khi bước vô trường nó không khóc đòi về nhà,
mà chiụ ở la ̣i ho ̣c và ho ̣c đươ ̣c, hiể u đươ ̣c, theo đươ ̣c
chương trình học trong sách giáo khoa. Các cô giáo lớp 1
nói với nhiều người là rất thích nhận các em đã học qua
“Nhà trẻ của Cha Đông”.
Kế t quả đa ̣t đươ ̣c bây giờ là tôi thấ y có nhiề u em
vào lớp 6 cấ p II, nó ho ̣c khá giỏi, nhờ lúc trước nó ở trong
nhà trẻ của tôi. Mỗi năm đế n Tế t thì ba má nó đưa nó tới
thăm tôi, nó nói tiế ng Kinh khá rành. Nó biế t chào hỏi,
biế t cám ơn khi mình làm viê ̣c gì đó giúp nó. Có nhiề u
cha me ̣ người dân tô ̣c cũng không biế t làm sao da ̣y cho
con mình biế t chào hay cám ơn, khi có việc gì đế n nhà tôi
và tôi cho nó một cái gì, me ̣ nó biể u nó "cám ơn Cha đi"
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nó cũng không biế t nói cám ơn và cũng không nhìn tôi.
Nhưng những đứa bé đươ ̣c ho ̣c trong nhà trẻ của chúng tôi
thì la ̣i khác: các em biế t chào hỏi, thưa gởi và biế t nói cám
ơn.
Những đứa ở trong nhà trẻ khi lên lớp 1 nó có thể
hòa đồ ng với các ba ̣n người Kinh ở trong lớp, trong
trường của nó. Cho nên chúng tôi nghi ̃ bằ ng mo ̣i cách
chúng ta phải mở nhà trẻ ở ta ̣i các làng dân tô ̣c.
Điề u khó khăn nhấ t là phải tìm đươ ̣c mô ̣t chỗ đấ t
trố ng khá rô ̣ng rải, có đầ y đủ không gian, đủ phương tiên,
̣
có nước sa ̣ch... để các em đế n đó, có thầ y cô da ̣y cho nó
và còn cho nó mô ̣t buổ i ăn trưa có chấ t lươ ̣ng... Rồ i với sự
đóng góp chút it́ của các bâ ̣c cha me ̣ như là 20.000 đồ ng
hay vài lon ga ̣o; đó chỉ là sự đóng góp chung có tính cách
tượng trưng. Nhưng về phầ n chúng ta thì chúng ta phải
vâ ̣n đô ̣ng những nhà hảo tâm, những người có lòng tố t ở
nơi này nơi no ̣ để ho ̣ giúp đỡ chúng ta. Mỗi tháng chúng
tôi cũng trả lương cho các cô giáo để các cô có điều kiện
sinh sống. Vào những ngày lễ như ngày 8 tháng 3, ngày
20 tháng 11... thì chúng tôi cũng gởi quà cho các cô. Ngày
Noen hay ngày Tế t cũng phải gởi thêm cho cô giáo 1
tháng lương, hay ít ra là nửa tháng và đó chiń h là điều
động viên tinh thầ n của các cô trong công viêc.̣ Nhưng dù
sao đi nữa thì các cô giữ trẻ trong làng của mình, các cô
cũng cảm thấ y đươ ̣c niề m an ủi: đó là thấ y đươ ̣c cái kế t
quả lơ ̣i ích rõ ràng mà các cô đã đem la ̣i cho các em ở
trong làng.
Mă ̣c dù tôi cũng có gă ̣p ít nhiề u khó khăn về
phía nhà nước, với chính quyề n điạ phương. Nhưng
sau khi trin
̀ h bày với các cấ p lãnh đa ̣o của tỉnh là
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chúng tôi không đủ điề u kiêṇ để mở nhà trẻ như của
nhà nước, nhưng mu ̣c đích của tôi là như vâ ̣y... như
vâ ̣y... Các cán bô ̣ thông cảm và cũng đã vào thăm các
nhà giữ trẻ. Vì vâ ̣y nên ho ̣ đồ ng ý cho chúng tôi mở
nhà giữ trẻ theo mô hình này.
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8
NGƯỜI DÂN TỘC PHẢI BIẾT TIẾNG
KINH

Người dân tô ̣c biế t tiế ng Kinh là mô ̣t điề u vô cùng
quan tro ̣ng. Nước Viê ̣t Nam chúng ta có tấ t cả là 54 dân
tô ̣c trong dải đấ t hin
̀ h cong chữ S này. 54 dân tô ̣c có nghiã
là nói 54 thứ tiế ng khác nhau. Mỗi mô ̣t sắ c tô ̣c không
những có mô ̣t thứ ngôn ngữ riêng của mình mà còn có đời
số ng văn hóa khác nhau, qua những câu ca dao tu ̣c ngữ,
hay những câu chuyê ̣n cổ tích của dân tô ̣c mình... Nên bản
sắ c của người dân tô ̣c cũng có nhiề u điề u khác nhau.
Vâ ̣y thì thứ tiế ng nói chung của mo ̣i người go ̣i là
tiế ng phổ thông. Tiế ng phổ thông trong sách giáo khoa
cũng như trong giấ y tờ hành chánh... tấ t cả đề u bằ ng tiế ng
Viê ̣t - người dân tô ̣c go ̣i là tiế ng Yuan - riêng điạ phâ ̣n
Kontum gồ m 2 tỉnh Gia Lai và Kontum đã có trên 30 thứ
ngôn ngữ khác nhau rồ i. Với hơn 30 thứ ngôn ngữ khác
nhau đó, thì trong công tác Mu ̣c Vu ̣ của các vi ̣ Thừa Sai,
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của các nhà truyề n giáo, đòi hỏi rấ t nhiề u đế n sự hy sinh
và cố gắ ng của mỗi người làm công tác khai hóa, hay là
làm công tác rao giảng Tin Mừng cho các sắ c tô ̣c khác
nhau. Nên viê ̣c quan trong nhấ t là người dân tô ̣c cầ n phải
biế t tiế ng Kinh, từ trẻ nhỏ cho tới người lớn. Từ những
vùng xa xôi cho đế n những làng ở gầ n người Kinh.
Biế t tiế ng Kinh là rất quan tro ̣ng. Vì sao?
* Sách giáo khoa các cấp đều bằng tiếng Kinh.
* Giấ y tờ hành chánh, đơn từ cũng bằ ng tiế ng Kinh.
* Mọi giao tiếp trong xã hội cũng bằng tiếng Kinh.
Người dân tô ̣c biế t tiế ng Kinh thì đỡ mă ̣c cảm khi
tiếp xúc với mo ̣i người. Mô ̣t khi người dân tộc đọc được
tiếng Kinh thì ho ̣ cũng đo ̣c đươ ̣c tiế ng của dân tô ̣c mình.
Người dân tô ̣c viế t đươ ̣c tiế ng Kinh thì ho ̣ cũng viế t đươ ̣c
tiế ng của dân tô ̣c mình.
Các vi ̣ Thừa Sai ngày xưa đi rao giảng Tin Mừng
cho các sắ c tô ̣c ở Tây Nguyên, thì tiế ng Kinh là thứ tiế ng
đầ u tiên mà các vi ̣ phải ho ̣c. Rồ i từ vố n liế ng hiể u biế t
tiế ng Kinh đó, các vi Thư
̣ ̀ a Sai mới làm ra các thứ chữ viế t
của các sắ c tô ̣c khác nhau ở Tây Nguyên: Từ sách da ̣y
giáo lý cho đế n các thứ sách vở khác cũng đề u dựa vào
mẫu tự a, b, c... Bây giờ chương trình ho ̣c cấ p I. cấ p II,
cấ p III ở trong cả nước cũng bằ ng tiế ng Kinh. Nế u các em
nhỏ vào trường Mẫu giáo hoă ̣c trường cấ p I mà các em
không rành tiế ng Kinh thì chỉ ho ̣c đươ ̣c chừng 1, 2 năm;
nó nghe nhưng không hiể u gì thì nó ngã lòng và không
muố n tiế p tu ̣c đi ho ̣c nữa.
Thứ nữa vì không biế t tiế ng Kinh nên các em không
hòa nhập được với các ba ̣n trong lớp. Có những em ho ̣c
sinh người Kinh cũng ưa kỳ thi ̣với người dân tô ̣c. Mô ̣t em
kể chuyê ̣n với tôi:
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- Con đi ho ̣c, cô giáo cho con ngồ i gầ n mô ̣t ba ̣n
người Kinh nhưng ba ̣n người Kinh đó không thích cho
con ngồ i gầ n. Ba ̣n đó lấ y cái că ̣p của con bỏ xuố ng đấ t rồ i
đa ̣p chân lên. Con tức quá con mét cô giáo. Cô giáo la ba ̣n
đó thì ba ̣n đó ra ngoài đường đánh con, con đánh la ̣i ba ̣n
đó, ba ̣n đó bi ̣ thua con rồ i cha ̣y về nhà mét cha me ̣, cha
me ̣ ba ̣n đó tới nhà con hăm do ̣a: "Mày ra đường tao đánh
mày chế t" thành ra con không dám đi ho ̣c nữa, vì thế nên
con phải nghỉ ho ̣c.
Cho nên khi vào lớp 1, lớp 2, dù ho ̣c sinh dân tô ̣c đi
ho ̣c cũng nhiề u, nhưng lên đế n lớp 3, lớp 4, lớp 5 thì các
em dầ n dầ n bỏ ho ̣c: mô ̣t phầ n vì bi ̣ kỳ thi,̣ mô ̣t phầ n là do
cha me ̣ người dân tô ̣c thấ y viê ̣c ho ̣c của con cái không cầ n
thiế t như sự suy nghĩ của người Kinh.
Thêm mô ̣t điề u này nữa: Thầ y cô giáo người Kinh
nói đủ gio ̣ng: gio ̣ng Bình Đinh,
̣ Quảng Ngaĩ ... Gio ̣ng Bình
Đinh
̣ thì nói: "cái lố p xe đa ̣p", giọng Quảng Ngaĩ thì nói: "
cái láp xe độp", "con gà" thì nói là "con gòa"... Còn như
các thầ y cô người Huế , người Quảng Tri,̣ Hà Tỉnh, Nghê ̣
An thì nói nhiề u thứ gio ̣ng khác nhau rấ t khó nghe, nên
các em ho ̣c sinh dân tô ̣c khi vào lớp 1 thì rấ t bở ngỡ trước
nhiề u gio ̣ng nói khác nhau của người Kinh. Cho nên:
Biế t tiế ng Kinh, giỏi tiế ng Kinh là một điều rấ t
cầ n thiế t cho người dân tộc.
Nhà trường thường có bệnh thành tích. Các em lên
lớp 3, lớp 4; nhưng chưa đủ trình đô ̣ ngang tầ m với lớp 3,
lớp 4. Rồ i lên lớp 4, lớp 5... thì cũng có bằ ng Tiể u Ho ̣c
như mo ̣i người, bệnh thành tích mà! Lên lớp 6 các em
không thể ho ̣c đươ ̣c nữa, nó đành phải ở nhà. Dù có bằ ng
Tiể u Ho ̣c nhưng nó không nói đươ ̣c, không viế t đươ ̣c,
cũng không rành tiế ng Kinh là phải chiụ thiê ̣t thòi như thế .
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Người dân tô ̣c mà không biế t tiế ng Kinh, nhấ t là
người lớn, ho ̣ rấ t lúng túng trong viê ̣c giao tiế p với xã hô ̣i.
Người dân tô ̣c không biế t nói tiếng Kinh thì ho ̣ nga ̣i đi
chơ ̣, nga ̣i mua bán vì không hiể u nhau đươ ̣c, khi bi ̣ bệnh
ho ̣ cũng rấ t nga ̣i đế n bênh
̣ viêṇ vì ho ̣ không biế t đo ̣c và
không biế t viế t.
Người ta kể cho tôi nghe có mô ̣t người dân tô ̣c nọ
tới bê ̣nh viê ̣n thăm người thân của mình, dù biế t số phòng
người thân của mình đang nằ m nhưng la ̣i không biế t đo ̣c
cho nên đã đi từ phòng này sang phòng no ̣ hế t mô ̣t ngày.
Họ không ngờ bênh
̣ viêṇ rô ̣ng lớn đế n như thế ... cho nên
dù đã đi hế t mô ̣t ngày mà vẫn không tìm được người nhà,
chỉ vì không biế t đo ̣c chữ. Ngày hôm sau phải nhờ mô ̣t
người biế t đo ̣c dẫn ho ̣ tới phòng đó, bấ y giờ mới gă ̣p đươ ̣c
người thân.
Ở Gia Lai chúng tôi chẳ ng ha ̣n, khi có mô ̣t người
dân tô ̣c đem con đế n bênh
̣ viên,
̣ mà bê ̣nh viê ̣n bảo bênh
̣
này nên chuyể n đi bênh
̣ viêṇ Nhi Đồ ng 1 ở thành phố Hồ
Chí Minh; thì người dân tô ̣c thường hay bồ ng con về . Bởi
vì sao? Bởi vi:̀ thứ nhấ t là ho ̣ không biế t tp HCM ở chỗ
nào? Vì ho ̣ chưa bao giờ đi ra khỏi cái làng của mình, ho ̣
cũng không biế t tiế ng Kinh nên không biế t làm thế nào để
giao tiế p trong những ngày nuôi con ở bênh
̣ viê ̣n. Rồi thì
lo nga ̣i vì không có tiề n để đi, mă ̣c dù trẻ em thì đươ ̣c
chữa bệnh miễn phí. Nhưng những người đi theo cũng
phải ăn để nuôi con, cũng phải có chỗ ở mới lo cho con
của mình đươ ̣c... Vì thế mà có những người đành phải
bồ ng con mình về nhà chờ chế t! Rấ t may là có những nữ
tu có nhà Me ̣ ở Sàigòn cho nên ho ̣ cũng tìm đủ mo ̣i cách
để đưa các em bê ̣nh nhân đó cũng như các bênh
̣ nhân khác
về Sàigòn, hoă ̣c là đưa đi Chơ ̣ Rẫy, hoă ̣c là Nhi Đồ ng 1,
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hoă ̣c là bê ̣nh viêṇ Ung Bướu để đươ ̣c chữa tri.̣ Đôi khi chi
phí chỉ là 5 hoă ̣c 3 triê ̣u cho mô ̣t em bé thì đươ ̣c chữa khỏi
bênh.
Nhưng giả như không có ai chỉ đường, chỉ lố i thì
̣
ho ̣ nga ̣i đi vì không biế t tiế ng Kinh... cho nên ho ̣ đành
đem người thân của mình về nhà.
Các sắc tô ̣c thiểu số trong hai tỉnh Gia Lai và
Kontum tuy có đế n hơn 30 ngôn ngữ khác nhau, nhưng
bây giờ sự giao tiế p giữa dân tô ̣c này với dân tô ̣c khác là
rấ t thường xuyên. Mô ̣t người Công giáo đi tham dự mô ̣t
Thánh lễ của điạ phâ ̣n như Lễ Dầ u hoă ̣c mô ̣t Thánh lễ lớn
chẳ ng ha ̣n, mà có nhiề u sắ c tô ̣c khác nhau, khi người dân
tô ̣c qui tu ̣ về mô ̣t chỗ thì tiế ng nói có thể dùng để giao tiế p
với nhau là tiế ng Kinh. Người Xê đăng biế t tiếng Kinh nói
với người Bahnar, người Jarai nói tiếng Kinh với người
Xê đăng... vv... Mô ̣t khi ngồ i la ̣i với nhau mà có mô ̣t thứ
ngôn ngữ chung thì dễ giao tiế p với nhau hơn, còn nế u
không biế t tiếng Kinh thì khi đó người dân tô ̣c thường co
cu ̣m la ̣i với nhau. Không biế t tiế ng của nhau thì không thể
giao tiế p với nhau đươ ̣c.
Các nữ tu đã làm mô ̣t viê ̣c rấ t quan tro ̣ng là: cùng
với những người Thiê ̣n Nguyê ̣n mở những lớp xóa na ̣n
mù chữ trong các làng. Nhưng tôi la ̣i thấ y đa số những
người ho ̣c ở các lớp xóa mù chữ là giới nữ. Ho ̣ là me ̣, ho ̣
học chữ rấ t nhanh, ho ̣ đo ̣c và viế t đươ ̣c cũng khá nhanh.
Cho nên ho ̣ có thể giúp đươ ̣c cho con cái ho ̣ đang ho ̣c lớp
1, lớp 2. Sửa la ̣i cái chữ, hoă ̣c kiểm tra bài cho các con
ho ̣c lớp 1, lớp 2 mô ̣t cách dễ dàng.
Tôi cảm thấ y rằ ng các lớp xóa mù chữ cho các bà
me ̣ như vâ ̣y là có nhiề u ích lơ ̣i trong viê ̣c giáo du ̣c con cái.
Nế u thực sự chúng ta thương người dân tô ̣c thì chúng ta
phải làm mo ̣i cách để người dân tô ̣c, từ nhỏ cho tới lớn
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đề u biế t nói, biết đo ̣c và biết viế t tiế ng Kinh.Tôi nhâ ̣n thấ y
các Linh Mu ̣c và các nữ tu đã có những sự cố gắ ng rấ t
hữu ích cho ho ̣c sinh người dân tô ̣c. Ho ̣c sinh người Kinh
thường đươ ̣c các bâ ̣c cha me ̣ có tiề n cho đi ho ̣c thêm,
nhưng người dân tô ̣c thì không đươ ̣c như thế . Trong khi
các em người Kinh ho ̣c sách giáo khoa bằ ng tiế ng Kinh
mà còn có buổ i ho ̣c thêm, còn người dân tô ̣c ho ̣c sách giáo
khoa như ho ̣c tiế ng nước ngoài mà la ̣i không có giờ ho ̣c
thêm, thế nên những buổ i ho ̣c thêm rấ t cầ n cho các em,
nhằ m để giảng giải những bài ho ̣c mà các em chưa kip̣
hiể u đươ ̣c bằ ng tiếng Kinh trong lớp của mình. Các nữ tu
đã mở những lớp ho ̣c bồ i dưỡng tiế ng Kinh cho các em ở
các cấ p chẳ ng ha ̣n.

Các lớp ho ̣c này rấ t là ích lơ ̣i cho các em về nhiề u mă ̣t: ví
du ̣ như các em đi ho ̣c buổ i chiề u thì buổ i sáng các em tới
nhà của các nữ tu đang ở, các nữ tu sẽ lo cho các em bài
ho ̣c của buổ i chiề u, hay giải nghiã la ̣i cho các em những
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bài các em đã ho ̣c trong những ngày trước để các em hiể u
bài hơn. Những em đi ho ̣c buổ i sáng thì buổ i trưa cũng về
nhà các nữ tu, ho ̣ cho các em ăn. Rồ i buổ i chiề u các nữ tu
cũng da ̣y cho các em những bài ho ̣c mà các em đã ho ̣c
buổ i sáng.
Nhưng quan trong hơn hế t là các nữ tu đã da ̣y cho
các em đo ̣c chuẩn tiế ng Kinh, nhờ vậy mà trong nhà thờ
có những người dân tô ̣c đo ̣c sách Thánh bằ ng tiế ng Kinh
còn hay hơn cả người Kinh nữa. Các em cũng rấ t hãnh
diêṇ vì mình biế t tiế ng Kinh, các em luôn sẵn lòng làm
thông dich
̣ cho những người trong làng của mình mỗi khi
có y, bác si ̃ về làng để khám bê ̣nh cho dân làng, hay đi tới
bênh
̣ viê ̣n để làm thông ngôn cho cha mẹ, vì cha me ̣ của
các em không rành tiế ng Kinh bằ ng con mình.
Nế u chúng ta thương người dân tô ̣c thâ ̣t sự, nhấ t là
phía Giáo Hô ̣i, Giáo Phâ ̣n, hoă ̣c những người làm viê ̣c
cho Giáo Phâ ̣n, mà trong Giáo Phâ ̣n đó có nhiề u sắ c tô ̣c
khác nhau, thì không những chúng ta cần phải ho ̣c để biế t
đươ ̣c tiế ng dân tô ̣c nơi các sắ c tô ̣c mình đang số ng, mà
các Linh Mu ̣c, các nữ tu còn phải biế t ít nhiề u một số thứ
tiế ng của người dân tô ̣c nơi mình đang ở là rấ t cầ n thiế t.
Nhưng cầ n thiế t và quan tro ̣ng hơn nữa là nế u các linh
mu ̣c, các nữ tu có lòng thương anh em dân tô ̣c thì nên tìm
mo ̣i cách để giúp đỡ, ta ̣o mo ̣i điề u kiêṇ cho người dân tô ̣c
đươ ̣c biế t tiế ng Kinh, nhấ t là các em ho ̣c sinh dân tô ̣c từ
mẫu giáo cho đế n cấ p 1, các em phải hiể u tiế ng Kinh, mô ̣t
khi đã hiể u tiếng Kinh rồ i, thì các em ho ̣c và hiểu bài rất
nhanh. Đã có những em ho ̣c sinh dân tô ̣c ho ̣c rấ t giỏi vì
các em giỏi tiế ng Kinh.
Có mô ̣t điề u quan tro ̣ng chúng ta cầ n lưu ý là
chúng ta đừng để người dân tộc mấ t gố c. Bởi vì các dân
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tộc thuộc các sắ c tộc ở những miền xa xôi họ có các mă ̣t
đa ̣o đức tự nhiên rấ t là tố t. Họ ăn ngay nói thật, số ng
đơn giản, không trộm cắ p, không ăn xin...
Tôi nhận thấy cách số ng của mô ̣t số người Kinh đã
làm gương xấ u cho các anh em người dân tô ̣c. Những
người già có tuổ i ho ̣ rấ t sơ ̣ người Kinh tới sống ở gầ n làng
của ho ̣. Ta ̣i sao? Ta ̣i vì ho ̣ bi ̣ mấ t chó hế t trơn. Người dân
tô ̣c ít khi nào đi lấ y chuố i hay các thứ trái cây của người
khác. Người dân tô ̣c thường trồ ng chuố i ở bờ suố i, có thể
ông A trồ ng bu ̣i chuố i của mình gầ n bu ̣i chuố i của ông B,
nhưng của ai trồ ng thì người đó ăn chứ không lấ y của
người khác. Người Kinh thì trái la ̣i... tới ngày ky ̣ ngày giỗ,
cầ n chuố i để bán thì ban đêm rọi đèn pin đi ra rẫy... thấ y
cây chuố i nào cũng chă ̣t, thấ y cái gì cũng lấ y...
Thế thì nhấ t đinh
̣ mình phải giữ cho đươ ̣c những
điề u tố t đep̣ trong lòng người dân tô ̣c. Tôi thiế t nghi ̃ Giáo
Hô ̣i có vai trò quan tro ̣ng và trách nhiê ̣m lớn trong việc
này. Vì thế cho dù với thứ ngôn ngữ của bấ t cứ sắ c tô ̣c
nào, thì chúng ta cũng nên cố gắ ng gìn giữ và ghi chép
giúp cho ho ̣, như những ca dao tu ̣c ngữ, những câu chuyê ̣n
cổ tích của sắ c tô ̣c ho ̣, những văn hóa phi vâ ̣t thể ...v.v...
Như văn hóa Cồ ng Chiêng chẳ ng ha ̣n, là điề u mà ta
phải và nên khơi dậy. Vì đó chiń h là di sản của nhân loa ̣i,
chúng ta phải giữ la ̣i nơi người dân tô ̣c và cho người dân
tô ̣c. Như ngôn ngữ chẳ ng ha ̣n, những bài ho ̣c giáo lý,
những bản dich
̣ Kinh Thánh này kia, kia no ̣... ta phải làm
cách nào đó cho mỗi bô ̣ la ̣c, mỗi tiế ng nói đề u có mô ̣t bản
Kinh Thánh bằ ng ngôn ngữ của ho ̣, để từ đó ho ̣ hiể u lời
Chúa nhiề u hơn nữa, bằ ng chin
́ h tiế ng me ̣ đẻ của mình.
Vậy chúng ta phải cố gắ ng gìn giữ những điều tố t
đe ̣p nơi người dân tộc. Lẽ di ̃ nhiên cũng có những điề u
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không tố t ở nơi ho ̣ và chúng ta cầ n khuyên ho ̣, nhắ n nhủ
với ho ̣. Chẳ ng ha ̣n như thói quen uố ng rươ ̣u. Người nào
cũng uố ng rươ ̣u... cũng có thể vì ho ̣ ở vùng sâu vùng xa
bi ̣ số t rét la ̣nh quá, mà ho ̣ không có thuố c uố ng nên ho ̣
uố ng rươ ̣u cho ấ m... nhưng chúng ta phải giải thích cho
ho ̣ biế t uố ng rươ ̣u thì rấ t là tai ha ̣i. Cho nên chúng ta vừa
phải tìm mo ̣i cách để gìn giữ những nét đep̣ trong đời
số ng văn hóa của ho ̣, đồ ng thời chúng ta cũng cố gắ ng
khuyên bảo và giúp ho ̣ bỏ đi những hủ tu ̣c, những điề u mê
tín di ̣ đoan trong đời số ng thường ngày của ho ̣, vì đó
không phải là những niề m tin chân chính.
Tôi lấ y mô ̣t ví du ̣:
Như thời Đức Cha Phaolồ Kim, Ngài có mô ̣t cuố n
phim nói về công cuộc truyền giáo ở Tây Nguyên, trong
cuố n phim đó có mô ̣t đoa ̣n diễn về cảnh lễ đâm trâu của
người dân tộc. Khi qua bên Châu Âu chiế u phim này thì
người ta phản đố i đoa ̣n có cảnh Lễ đâm trâu, vì thế mà
Ngài đã phải cắ t bỏ đoa ̣n đó trong phim. Ngài nói rằ ng:
- Lễ Đâm Trâu bi ̣ người ta phản đố i và Ngài thấ y
cũng có lý, bởi vì chúng ta số ng trong xã hô ̣i Á Đông, đa
số theo Phâ ̣t Giáo, mà phâ ̣t giáo thì không có sát sinh.
Chúng ta tổ chức lễ Đâm Trâu như vâ ̣y là cha ̣m đế n niề m
tin của anh em trong tôn giáo ba ̣n.
Những nét đep̣ văn hóa về đời số ng của người dân
tô ̣c trong nước Viêṭ Nam, chúng ta không thể để cho ho ̣ bi ̣
mấ t gố c. Anh em người Kinh mình có những điề u gì hay,
tố t đep.
̣ thì chúng ta cũng nên đem đế n cho người dân tô ̣c.
Những người Kitô giáo chúng ta có Tin Mừng, có Chúa
Giêsu thì chúng ta phải đem văn hóa Tình Thương của
Chúa Giêsu đế n cho anh em dân tô ̣c.
Ca dao Việt Nam có câu:
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Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà dối cha dối mẹ... qua cầu gió bay
Ngày đó tôi cũng nghe, cũng hát... nhưng nế u khi
về nhà mà dố i cha, dố i me ̣ thì đó là mô ̣t nét văn hóa cầ n
phải xét la ̣i. Vì tôi muố n nói đế n Văn Hóa Chúa Giêsu,
là nề n văn hóa cho tấ t cả thế giới này. Chúa Giêsu Ngài
bảo:" Yêu nhau là rửa chân cho nhau. Thầ y là Thầ y mà
Thầ y còn rửa chân cho anh em, thì anh em hãy rửa
chân cho nhau". Bởi thế những gì hay, đe ̣p, phù hơ ̣p với
chân lý, phù hơ ̣p với lẽ phải thì chúng ta phải phổ biế n
cho mo ̣i người, trong đó có anh em dân tô ̣c thiể u số của
chúng ta.
Tôi thường hay nói với anh em người dân tộc:
“Chúng ta là người dân tộc nghèo, chúng ta
phải thương yêu nhau trước, trước khi chờ đợi người
khác thương yêu mình. Chúng ta phải giúp nhau
trước, trước khi chờ người khác giúp mình”.
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9
DẠ Y CHO CÁC THIẾU NỮ DÂN TỘC
BIẾT LÀM VỢ, LÀM
MẸ

Người Viêṭ Nam chúng ta có câu: "Phúc đức ta ̣i
mẫu". Cái Đức là nhờ ở người Me ̣.
Người Viêṭ Nam ta cũng thường hay nói: "Con da ̣i
thì Cái mang". Con mà có như thế nào: không ngoan
ngoañ , hư hỏng thì người me ̣ là người chiụ trách nhiê ̣m, vì
"con hư ta ̣i me ̣, cháu hư ta ̣i bà". Người Viêṭ Nam chúng ta
theo Phu ̣ hê ̣, con cái mang ho ̣ cha, không lấ y ho ̣ me ̣.
Nhưng đa số các sắ c tô ̣c ở Tây Nguyên thì theo Mẫu hê,̣
tức là con cái mang ho ̣ me ̣. Me ̣ là Ksor thì con cũng ho ̣
Ksor... Vì theo chế đô ̣ mẫu hê ̣ nên người ta vẫn xem
người me ̣ có mô ̣t vai trò rấ t quan trong trong gia đình và
trong viê ̣c giáo du ̣c con cái nữa.
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Người dân tô ̣c xưa nay đề u lâ ̣p gia đình rấ t sớm,
con gái mới 16, 17 tuổ i.., con trai thì 17, 18... là đã lâ ̣p gia
điǹ h rồ i. Con gái mà đi ho ̣c như kiể u của người Kinh là
ho ̣c tới tú tài hoă ̣c trên tú tài, cử nhân hay ho ̣c những gì
khác, mà trên 20 tuổ i nhưng vẫn chưa lâ ̣p gia điǹ h thì bi ̣
xem như quá trễ và khó mà lâ ̣p gia điǹ h. Vì con trai ở lứa
tuổ i 20 là đã lấ y vơ ̣ rồ i.
Chúng ta cũng biết đa số người dân tô ̣c số ng trong
vùng sâu vùng xa nên rấ t ít đươ ̣c ho ̣c hành. Ngày trước
các em muố n ho ̣c cấ p III thì những gia đình ở huyê ̣n phải
đưa con mình lên thành phố , hay về tỉnh ly ̣ để ho ̣c. Nhưng
ngày nay các huyê ̣n cũng đã có trường cấ p III, còn các xã
thì có trường câp I. Các cu ̣m xã có trường cấ p II nữa.
Nhưng nế u như người dân tô ̣c muố n theo viêc̣ ho ̣c hành ở
đó thì nhiề u khi cũng gă ̣p lắ m điề u khó khăn.
Tôi tập trung tất cả các em thiếu nữ lứa tuổi 16,17
trong các giáo xứ ở thành phố Pleiku về để học làm vợ và
làm mẹ. Các em này là những em đã bỏ học ở các trường
địa phương của mình, các em biế t đo ̣c, biế t viế t rấ t ít mă ̣c
dù có em đã ho ̣c đến lớp 5.
Tôi hỏi:
- Ta ̣i sao hồ i nhỏ các con không đi ho ̣c?
Các em trả lời:
-Hồ i nhỏ con có đi ho ̣c chớ, nhưng lên tới lớp 6 cô
giáo nói con không hiể u gì cả, nên con không đi học nữa.
Những em thiế u nữ như thế , muố n cho các em hiể u
biế t thêm thì tôi có những khóa ho ̣c và nhờ các Cha, các
nữ tu đang số ng và làm viê ̣c tông đồ ở những làng khác
nhau giới thiêụ cho các em về ho ̣c. Mỗi khóa ho ̣c như vâ ̣y
kéo dài 6 tháng, có từ 40 đế n 60 em. Hồ i đó ở giáo xứ
Đức An tôi có mô ̣t nhà Sinh Hoa ̣t để lo cho các em là như
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thế . Khi các em về nhà tôi ở la ̣i và theo ho ̣c, các nữ tu
Dòng Nữ Vương Hòa Bình ở Ban Mê Thuô ̣t nhâ ̣n nhiê ̣m
vu ̣ chăm sóc cho các em.
Vấ n đề mà chúng tôi lo là sức khỏe của các em. Các
em đươ ̣c đi khám sức khỏe. Nhấ t là những em đang có
những "tru ̣c tră ̣c" nào đó về sức khỏe thì phải báo ngay để
các bác si ̃ lo chữa tri ̣cho các em. Nhờ thế mà có nhiề u em
phát hiêṇ đươ ̣c nhiề u bệnh. Có những bệnh thâ ̣t ra chỉ cầ n
chữa 1, 2 tuầ n là khỏi, nhưng vì các em không đươ ̣c tiế p
xúc với thầ y thuố c, với thuố c men. Chẳ ng ha ̣n như có em
đó bi ̣ nhiễm trùng tai, nó đau đầ u suố t nhưng vì cha me ̣
không biế t. Khi tới nhà Sinh Hoa ̣t của tôi ở, em đươ ̣c chữa
tri ̣ trong vòng 1 tháng thì khỏi hẳ n và còn lên ký lô nữa.
Bác si ̃ nói nế u để lâu thì em có thể bi điế
̣ c tai.
Cho nên tôi nói rằ ng:
Điều thứ nhấ t là chúng tôi phải lo cho sức khỏe
của các em, mình phải chiụ tố n kém để chữa tri ̣ cho các
em đươ ̣c khỏe ma ̣nh. Sau này mô ̣t người vơ ̣, người me ̣
ma ̣nh khỏe bao giờ cũng tố t cho gia đình, cho con cái của
mình.
Điều thứ hai là chúng tôi lo dạy văn hóa cho các
em. Các Cha cũng như các thầ y Dòng Phanxicô đã giúp
tôi trong công viê ̣c da ̣y văn hóa cho các em. Viê ̣c trước
tiên là các em phải học và đo ̣c cho giỏi tiế ng Kinh. Mô ̣t
khi các em đo ̣c đươ ̣c tiếng Kinh thì các em đo ̣c đươ ̣c tiế ng
của dân tô ̣c mình ngay. Mà các em viế t đươ ̣c tiếng Kinh
thì các em cũng viế t đươ ̣c tiế ng của dân tô ̣c mình.. Vì thế
cho nên chúng tôi nhấ t đinh
̣ phải da ̣y và trau dồ i cho các
em nói thông tha ̣o đươ ̣c tiếng Kinh và phát âm đúng dấ u;
đúng gio ̣ng của tiế ng Kinh.
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Như tôi đã từng nói: thâ ̣t sự thì người dân tô ̣c
không biế t cân, đo, đong, đế m... cho nên chúng tôi phải
da ̣y cho các em biế t cô ̣ng, trừ, nhân, chia... đó là cả mô ̣t
vấ n đề . Phải làm thế nào để giải thích cho các em hiể u
mô ̣t cách dễ dàng, nên chúng tôi phải dùng những hiǹ h
ảnh cu ̣ thể để da ̣y thì các em mới hiể u thế nào là toán
cô ̣ng, toán trừ, toán nhân hay toán chia...
Rồ i mô ̣t lầ n có 2 em đế n gă ̣p tôi và nói:
- Thưa Cha, trong làng chúng con không cầ n ho ̣c
toán nhân, toán chia đâu, chúng con ho ̣c toán cô ̣ng và toán
trừ là đủ rồ i.
Tôi phì cười, bảo với hai đứa:
- Cả thế giới này cầ n toán nhân toán chia mà sao tu ̣i
con la ̣i không cầ n? Thôi thì các con ho ̣c đươ ̣c cái gì hay
cái đó. Để Cha nói với các sơ da ̣y cho các con rành toán
cô ̣ng, toán trừ rồ i chúng con sẽ biế t toán nhân là thế nào?
Toán chia là thế nào? Để lúc đó chúng con có thể biế t như
mo ̣i người đã biế t.
Không chỉ có da ̣y cho các em ho ̣c chữ, ho ̣c toán mà
các sơ còn phải da ̣y cho các em cách số ng đa ̣o đức: đa ̣o
đức làm vơ ̣ và làm me ̣. Làm vơ ̣, làm me ̣ là làm như thế
nào? Rồ i thì da ̣y cho các em biế t chăm sóc sức khỏe cho
mình và cho trẻ em. Vì người dân tô ̣c sinh con mà không
biế t chăm sóc con cho đúng vê ̣ sinh nên các em chế t lúc
tuổ i nhỏ là khá nhiề u.
Rồ i chúng tôi còn phải da ̣y cho các em những kiế n
thức căn bản như uố ng nước đun sôi hay uố ng nước lo ̣c.
Vì tôi biế t 80 % trẻ em bi ̣ bênh
̣ là do uố ng nước không
sa ̣ch. Các sông suố i đề u đã bi ̣ ô nhiễm, người dân tô ̣c
không biế t đào giế ng. Ngày trước các làng dân tô ̣c thường
ở gầ n bờ sông, bờ suố i hoă ̣c các nguồ n nước, nước chảy
151

cả ngày... Nhưng bây giờ các nguồ n nước đó không còn
tinh khiế t như cách đây 30, 40 năm về trước nữa.
Người Kinh bây giờ thường hay san bằ ng những
mảnh đấ t nằm do ̣c theo bờ sông, bờ suố i để làm ruô ̣ng,
khi làm ruô ̣ng thì ho ̣ phun thuố c trừ sâu, rồ i bón phân hóa
ho ̣c... Do đó các giòng sông, giòng suố i không còn tinh
khiế t nữa.
Các thiế u nữ dân tô ̣c mà chúng tôi nhắ m đế n cho
các khóa ho ̣c 6 tháng, thì tôi nhờ các Linh Mu ̣c, các nữ tu
đang phu ̣c vu ̣ ta ̣i các vùng xa xôi chú ý cho ̣n dùm tôi, vì
những nơi đó thiế u thố n trường lớp, ít đươ ̣c tiế p xúc với y
tế và giáo du ̣c, đó là lý do tôi thường cho ̣n các em ở
những vùng ấ y.
Sự đóng góp về vâ ̣t chấ t của các em là rấ t ít, nhiề u
em không có gì để đóng góp. Nhưng có những gia đình
trong giáo xứ hoă ̣c những nơi khác biế t nên người ta cũng
chung phầ n với tôi để có điề u kiện lo cho các thiế u nữ
này. Bởi vì mo ̣i người biế t công viê ̣c này rấ t ích lơ ̣i cho
các thiế u nữ người dân tô ̣c, nhấ t là khi ho ̣ làm vơ ̣, làm me ̣
trong gia đình.
Tôi lấ y mô ̣t ví du ̣: các nhóm từ thiêṇ như nhóm
“Hướng về Tây Nguyên”, đây là nhóm ba ̣n của tôi khi ho ̣
còn ở Viêṭ Nam, ho ̣ đã thấ y công viê ̣c của tôi như thế nên
khi về nước, ho ̣ đã góp phầ n của ho ̣ vào công viêc̣ này để
đào ta ̣o những thiế u nữ dân tô ̣c thành những người phu ̣ nữ
biế t lo cho gia điǹ h của mình.
Năm 1992: Tôi mở Nhà Nô ̣i Trú cho các em ho ̣c
sinh. Ho ̣c sinh người Kinh thì nhiều mà người dân tô ̣c thì
rất ít. Các em này cũng về ở trong nhà của tôi để đi ho ̣c ta ̣i
các trường cấ p III trong thành phố Pleiku. Nhà nước cũng
khen tôi là biế t nhường nhà của mình cho ho ̣c sinh các nơi
152

về ho ̣c, thâ ̣m chí là cán bô ̣ cũng gởi con đến nhà nội trú
của tôi, có các nữ tu Dòng Phaolô chăm sóc và da ̣y dỗ
thêm. Đa số các em bây giờ đã trở thành những người rấ t
đàng hoàng trong xã hô ̣i. Cho tới năm 2002 thì các huyêṇ
cũng đã có trường cấ p III, các xã có nhiề u trường cấ p I,
các cu ̣m xã đế u có trường cấ p II. Các em ho ̣c sinh có thể
về ho ̣c cấ p II ta ̣i xa,̃ cấ p III ta ̣i huyê ̣n. Vì thế nên các em ở
gầ n nhà cũng thuâ ̣n tiê ̣n để có thể giúp đỡ công viê ̣c trong
gia đình, nhấ t là khi ở gầ n gia đình thì sẽ đươ ̣c cha me ̣
quan tâm chăm sóc da ̣y dỗ thêm.
Từ năm 1992 đế n năm 2002: Tôi mở nhà nô ̣i trú
cho các em người Kinh, có khi số lươ ̣ng các em trong nhà
nô ̣i trú lên đế n 135 em. Có một số các em là người ngoài
Công Giáo. Khi ở nội trú các phụ huynh người Kinh cũng
đi thăm con, các phụ huynh người dân tộc cũng đi thăm
con. Sự khác biệt giữa người Kinh và người dân tộc khi đi
thăm con là như thế nào? là như thế này:
Cha me ̣ người Kinh khi đi thăm con mình, họ đem
quà thì chỉ đem cho con của mình mà thôi, các em muố n
chia sẻ cho người khác thì tùy ý các em.
Năm 2002: Tôi mở nhà nô ̣i trú cho các em người
dân tô ̣c, tôi nhận thấy rằng:
Người dân tộc khi đi thăm con của mình, nế u trong
làng có mấ y em ở nội trú thì mấ y em đó tới gặp cha me ̣
của bạn mình một cách thân tình như người nhà của
mình vậy và người dân tộc đi thăm con, khi mang quà là
mang cho tấ t cả mọi người luôn, chẳ ng hạn như là ổi,
bắ p, mía... thì mang theo cả một gùi cho các em ăn chung.
Nhiề u khi tới mùa bí đỏ thì người ta chở tới cả một xe bí
cho các em nấ u ăn chung với nhau.
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Điề u này cho tôi thấ y rằ ng người dân tộc rộng rãi
hơn người Kinh và có tính cộng đồng gắ n bó với nhau
rất đặc biệt. Đó là gương tố t cho tôi.
Khi sống xa nhà người dân tô ̣c rấ t hay nhớ làng, ho ̣
không quan tro ̣ng viê ̣c ho ̣c hành cho lắ m nên nhiề u khi
đang ho ̣c mà nhớ nhà quá, thì em đó nói "con nhớ nhà" và
đòi đi về làng, nế u không cho nó về thì nó cũng trố n về .
Chúng tôi biế t điề u đó nên ngoài các sơ Nữ Vương Hòa
Bình ra, thì chúng tôi còn cho ̣n thêm mô ̣t số em người dân
tô ̣c đang ho ̣c trường Cao Đẳ ng Sư Pha ̣m Gia Lai, hoă ̣c là
đã tố t nghiê ̣p, chúng tôi để các em này ở chung với các
em nội trú. Những gì mà các sơ nói với các em ho ̣c viên,
nế u các em không hiể u thì các sơ sẽ nhờ các em phụ tá
này nói la ̣i với các em ho ̣c viên, như mô ̣t người chi ̣ nói
chuyê ̣n với người em của mình, như thế các em sẵn lòng
nghe và dễ hiể u.
Chúng tôi mở mô ̣t khóa ho ̣c như vâ ̣y với thời gian
là 6 tháng, sau mỗi khóa ho ̣c chúng tôi cấ p cho các em
mô ̣t chứng chỉ rấ t đep,
̣ có hình ảnh của các em, cho các
em biế t các em đã ho ̣c đươ ̣c những gì. Chúng tôi còn tổ
chức lễ bế giảng hế t sức long tro ̣ng, mời những ân nhân
đã đóng góp giúp đỡ chúng tôi trong viê ̣c lo cho các em
đế n dự lễ. Cũng có chương trin
̀ h văn nghê ̣ "cây nhà lá
vườn" nho nhỏ do các em phu ̣ trách, sau đó là mô ̣t bữa
tiêc̣ chia tay và phát chứng chỉ cho các em. Các em cũng
như cha me ̣ các em đề u rấ t vui mừng khi nhận đươ ̣c
chứng chỉ tố t nghiê ̣p này. Vì tôi biế t các chàng trai trong
làng cũng thích kế t hôn với những thiế u nữ biế t nói thông
tha ̣o tiế ng Kinh, đã đươ ̣c ho ̣c qua trường lớp để có thể làm
vơ ̣, làm me ̣ tốt.
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Sau 6 tháng chúng tôi la ̣i mở mô ̣t khóa khác, và sau
mỗi khóa ho ̣c như vâ ̣y chúng tôi giữ la ̣i chừng 5, 6 em; để
các em của khóa mới đươ ̣c các em của khóa trước hướng
dẫn cho những điề u cầ n thiế t. Khi các em khóa ho ̣c mới
tới ở chừng 10 ngày thì chúng tôi cho các em khóa cũ
đươ ̣c về nhà. Các em khóa mới cũng đươ ̣c về thăm nhà 1
tuầ n. Sau đó các em khóa cũ có thể ở nhà luôn. Còn các
em khóa mới thì tùy ý. Nế u các em thấ y trong 10 ngày đi
ho ̣c ở nhà tình thương của chúng tôi mà thích ho ̣c thì các
em trở la ̣i ho ̣c tiế p, em nào không thích thì ở nhà. Và như
thế khóa nào cũng có đôi ba em khi về nhà là ở nhà luôn
mà không trở la ̣i ho ̣c.
Mỗi khi có mô ̣t khóa ho ̣c mới, chúng tôi phải hứa
với các em như sau:
- Từ đây cho đế n 1 tháng nữa Cha sẽ cho chúng con
về làng 1 lầ n để thăm nhà.
Và điề u này rấ t phù hơ ̣p với não tra ̣ng của người
dân tô ̣c vì ho ̣ ít khi xa nhà, nên mô ̣t khi xa nhà thì ho ̣ rấ t
nhớ nhà, nhớ cha me ̣, nhớ núi nhớ rừng của mình.
Có mô ̣t lầ n tôi tổ chức lén cho 10 em ở mô ̣t làng
go ̣i là làng Hà Bầu, làng này do tôi phụ trách, cách Pleiku
20 cây số. Tôi đưa 10 em đó ra mô ̣t cô ̣ng đoàn của nhà
Dòng Con Đức Me ̣ Vô Nhiễm và nhờ các sơ da ̣y cho các
em nấ u ăn, dù đó chỉ là những món ăn đơn sơ nhưng nế u
biế t cách nấ u thì ăn vẫn ngon hơn bin
̀ h thường, ví du ̣ như
khi phải nấ u củ mì thì nấ u làm sao để ăn cho ngon, hay
kho mô ̣t con cá khô thì làm thế nào cho ngon... các em
đế u phải ho ̣c. Mô ̣t khóa chỉ có 10 ngày thôi, thế nhưng
mới 4, 5 ngày thì đã có em xin về làng, mà cái làng của nó
thì tôi đã vô đó nhiều lần rồ i: Nhà cửa thì trố ng trải, còn
nước thì phải lên tới nguồ n, tới gio ̣t mới có... Còn ta ̣i nhà
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sơ thì có tivi, có điên,
̣ có nước máy...v.v... đầ y đủ mo ̣i tiêṇ
nghi. Thế mà nó vẫn nhấ t đinh
̣ đòi về .
Tôi hỏi:
- Ở trong làng có cái gì mà con đòi về ?
Thì các em trả lời:
- Ở trong làng có Me ̣ con.
Vâ ̣y nên tôi mới hiể u đươ ̣c rằ ng đố i với các em
người dân tô ̣c thì cái tình gia đình, tình làng nghiã xóm nó
quan tro ̣ng đế n thế nào. Đó là lý do mà tôi phải cho các
em về vài ngày là như vâ ̣y.
Kể từ năm 2003 đế n năm 2009, tôi đã thu hoa ̣ch
đươ ̣c nhiề u hoa trái từ các khóa ho ̣c do tôi mở ra. Mỗi
khóa ít nhấ t là 40 em, nhiề u nhấ t là 60 em. Một lần các
chi bên
nhóm Phát Triể n Phu ̣ Nữ kể cho tôi nghe:
̣
- Có mô ̣t em ở làng nọ. Em đó khi ở nhà nó không
biế t cái chữ dù nó cũng đã ho ̣c tới lớp 3, lớp 4 rồi không
đi học nữa, nó cũng không rành tiếng Kinh, mà thanh niên
trong làng thì muố n cưới các cô gái biế t tiế ng Kinh, biết
nói, biế t đo ̣c và biế t viế t tiế ng Kinh. Em này khi ở làng
chưa đươ ̣c đi ho ̣c ở nhà tình thương thì "không có một anh
thanh niên nào thèm đụng tới".
Nhưng sau 6 tháng ho ̣c ở nhà tôi về , em trở thành
mô ̣t con người mới: đep̣ đe,̃ sa ̣ch sẽ hơn. Rồ i khi về làng
em la ̣i biế t da ̣y, biế t tâ ̣p hát cho các trẻ nhỏ ở trong làng.
Đó là mô ̣t điề u mà em rấ t hañ h diêṇ về mình. Vâ ̣y nên lúc
đó có 3 thanh niên trong làng muố n làm quen với em.
Cuố i cùng thì em cưới con của ông Ko ̣ Khun của làng, tức
là con của gìa làng.
Khi nghe các chi ̣ bên nhóm Phát Triể n Phu ̣ Nữ kể
chuyê ̣n đó, tôi nói:
- Đó là điề u thành công nhấ t của chúng ta.
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Nhắ c la ̣i vấ n đề sức khỏe của các em: về câu
chuyê ̣n mô ̣t em bi ̣nhiễm trùng tai và đươ ̣c chữa lành. Khi
tôi vô thăm làng, ông bố của em đã ôm và còn hôn tôi.
Ông ta nói với tôi:
- Cám ơn ông Cha vì ông Cha đã làm cho con mình
lúc này khác rồ i, bây giờ nó về nhà nó làm đủ thứ chuyê ̣n,
nó cũng lo đủ thứ chuyê ̣n trong nhà của mình. Hồ i đó nó
đau đầ u miế t mà bây giờ nó hế t đau rồ i.
Nó đau đầ u chỉ vì nó bi nhiễ
m trùng tai.
̣
Tôi hế t sức vui mừng vì những chuyê ̣n như vâ ̣y,
tuy là nhỏ thôi nhưng la ̣i ảnh hưởng lớn đế n suố t cuô ̣c đời
của em đó.

Người dân tô ̣c không bao giờ biế t đi khám răng
hoă ̣c trồ ng răng, hay là đi trám răng. Tôi nói với các sơ:
- Nế u em nào bi ̣ hư răng thì tìm cách trám la ̣i cho
nó, cố gắ ng đừng có nhổ .
Có mô ̣t em đi trám răng về kể với tôi:
- Cha ơi! Nế u không có sơ ngồ i bên ca ̣nh con là con
cha ̣y về rồ i.
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Tôi hỏi:
- Sao con la ̣i cha ̣y?
Nó ngây thơ trả lời:
- Người ta lấ y súng đưa vô miê ̣ng con nên con sơ ̣
lắ m. (ai đã từng đi trám răng thì biết cái súng là cái gì!)
Nghe nó nói mà tôi cười quá sức, nó nói tiế p:
- Con đâu có biế t là cái răng của mình đau, mà trám
rồ i thì hế t đau.
Tôi nghi ̃ đó là những hoa trái mà chúng ta đã đa ̣t
đươ ̣c. Những em ở các làng theo ho ̣c các khóa này, sau
khi ho ̣c xong rồ i về làng, các em trở thành những người
quan tro ̣ng trong làng, về mă ̣t xã hô ̣i cũng như về mă ̣t
Giáo Hô ̣i. Mô ̣t người Kinh có thể đươ ̣c tâ ̣p hát như: "Ba
ngo ̣n nế n lung linh... Ba là cây nế n vàng, me ̣ là cây nế n
xanh", sau khi ho ̣c xong rồ i nó đem về bỏ vô... tủ la ̣nh.
Nhưng người dân tô ̣c thì khác, ho ̣ ho ̣c đươ ̣c những bài hát
sinh hoa ̣t của cô ̣ng đồ ng, ho ̣ về tâ ̣p cho các em trong làng
hát, thế là các em trong làng nắ m tay nhau cùng hát...
Đời số ng cộng đoàn của các làng dân tộc đă ̣c sắ c
hơn nế p số ng cộng đồng của người Kinh.
Riêng các em Công Giáo ở các làng, thì các Cha
Dòng Phanxicô kể với tôi:
- Khi chúng con vào mô ̣t làng nào đó mà có các em
từng ở nhà mình ho ̣c 6 tháng, các em cha ̣y ra chào đón
chúng con làm chúng con vui lắ m. Bởi vì em đó rấ t có ảnh
hưởng ở trong làng, các em giới thiêụ chúng con với
người làng của nó, kể cho các người trong làng biế t về
những công việc mà chúng con đã làm. Những ông thôn
trưởng trong làng cũng tỏ ra thân thiê ̣n với chúng con khi
các em giới thiêụ chúng con với làng: "đây là Cha này...
đây là thầ y no ̣... đây là sơ kia... "
158

Có lầ n tôi dẫn 2 sơ Nữ Vương Hòa Bình đế n mô ̣t
làng xa để làm lễ. Có mấ y em trong làng đã từng ở nhà tôi
ho ̣c 6 tháng. Các em đang ngồ i nơi dành cho ban hát, có
người Kinh, có người dân tô ̣c nữa. Các em thấ y 2 bà sơ
vừa bước vào là các em đó cha ̣y tới ôm chă ̣t 2 bà sơ trước
mă ̣t mo ̣i người, làm cho ai cũng cảm đô ̣ng, kể cả hai bà
sơ. Rồ i thì sau lễ các em tâ ̣p trung chung quanh các sơ và
hát những bài hát mà các sơ đã tâ ̣p cho các em. Các em
hát trước sự nga ̣c nhiên lẫn ngỡ ngàng của những người
chung quanh, có cả người Kinh
Tôi kể la ̣i những câu chuyê ̣n như thế , vì đó là
những hoa trái mà chúng ta có đươ ̣c do công lao của nhiề u
người vun trồ ng. Những công viê ̣c này vô cùng ích lơ ̣i cho
đời số ng của người dân tô ̣c ở vùng sâu vùng xa. Tôi tự
hỏi: Ta ̣i sao tôi làm những điề u này? Và đây là câu trả lời:
Tôi nhớ lúc xưa, thời của Đức Cha Phaolô Kim, Ngài đã
mở mô ̣t ngôi trường go ̣i là trường Nữ Công Gia Chánh ở
Kontum, rồ i nhờ các sơ Bác Ái Vinh Sơn đào ta ̣o các
thiế u nữ. Thời đó ở Kontum có mô ̣t ngôi trường đào ta ̣o
Giáo Phu tên là trường Cuénot. Trường này đào ta ̣o các
Giáo Phu trong vòng từ 6 đế n 7, 8 năm tùy theo lứa tuổ i
của mỗi người khi vào trường. Rồ i những người này sau
khi ra trường ho ̣ đươ ̣c bổ nhiê ̣m đi đế n làng này làng no ̣,
mă ̣c dù các sắ c tô ̣c có khác nhau. Các Giáo Phu này khi
cưới vơ ̣ thì thường là ho ̣ cưới các thiế u nữ trong trường
Nữ Công Gia Chánh của Đức Cha Phaolồ Kim.
Mô ̣t khi hai vơ ̣ chồ ng Giáo Phu đế n ở trong mô ̣t
buôn làng nào đó thì họ phải là mô ̣t đôi vơ ̣ chồ ng gương
mẫu. Người Giáo Phu da ̣y giáo lý, da ̣y chữ cho dân làng
và còn là chủ sự cho các buổ i cầ u nguyê ̣n ở trong làng
nữa... cho nên người Giáo Phu bao giờ cũng đươ ̣c dân
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làng kiń h tro ̣ng hế t mực. Thường thường là dân làng phải
làm rẫy giúp cho gia đình người Giáo Phu. Nhờ thế mà
na ̣n mù chữ ở các làng dân tô ̣c thời xưa là rấ t ít. Bởi vì
người Giáo Phu đã đươ ̣c ho ̣c hành 7, 8 năm, ho ̣ nói rành
tiếng Kinh và tiếng sắc tộc của họ. Ho ̣ da ̣y cho những
người dân tô ̣c ở các làng của ho ̣ bằ ng tiếng Kinh và luôn
cả tiế ng dân tô ̣c của ho ̣ nữa. Vì thế mà gia điǹ h của những
Giáo Phu ngày xưa và các bà vơ ̣ của ho ̣ có nhiề u ảnh
hưởng tố t đố i với phu ̣ nữ trong làng.

Nhà nội trú Pleikroi, Gia Lai

Người dân tô ̣c chỉ nói những chuyê ̣n riêng tư của
mình với những người cùng chung mô ̣t sắ c tô ̣c. Ho ̣ ít khi
nói với người khác sắ c tô ̣c. Vì thế mà tôi nghi ̃ rằ ng các sơ
là những người dễ dàng làm công viêc̣ chăm sóc cho các
em nô ̣i trú nhấ t. Tôi nhâ ̣n thấ y trong điạ phâ ̣n Kontum chỗ
nào cũng đươ ̣c Đức Giám Mu ̣c khuyế n khích các sơ mở
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nhà nô ̣i trú ở những nơi xa xôi, từ huyê ̣n Đak Glei, huyê ̣n
Ngo ̣c Hồ i, huyê ̣n Sa Thầ y, huyê ̣n Đak Tô thuô ̣c tỉnh
Kontum. Ở tỉnh Gia Lai cũng vâ ̣y, các nữ tu cũng mở nhà
nô ̣i trú. Đây là mô ̣t điề u vô cùng ích lơ ̣i cho giới thiế u nhi
và giới trẻ người dân tô ̣c. Nhấ t là tôi cũng xin các nữ tu
thường xuyên lưu ý tới viê ̣c đào ta ̣o cho các thiế u nữ đươ ̣c
ở nhà của các sơ để đi ho ̣c. Ấy là đào ta ̣o cho ho ̣ những
kiế n thức cầ n thiế t để tự chăm sóc bản thân cũng như sức
khỏe cho mình, để phát triể n văn hóa của mình và trở
thành những người vơ ̣, người me ̣ như ý Chúa muố n.
Mong ước làm sao mà tấ t cả chúng ta, Giáo
Phâ ̣n của chúng ta làm đươ ̣c những điề u mà ta có thể
làm trong khả năng của min
̀ h để cho người dân tô ̣c
thiể u số đươ ̣c phát triể n theo văn minh Tin
̀ h Thương
của Chúa.
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10
THẦY THUỐC CHO NGƯỜI DÂN
TỘC

Bệnh nhân chờ khám bệnh tại phòng khám Cao Thượng tại Kon
Jodreh do anh em CVK và hội Ái Hữu và Truyền Giáo Kontum
(KMF) thành lập năm 2010 để chăm sóc sức khỏe miễn phí cho
người nghèo

Người dân tô ̣c it́ đươ ̣c tiế p xúc với thầ y thuố c, ho ̣
cũng không quen sử du ̣ng các loa ̣i thuố c men. Có những
bênh
̣ thông thường như đi tiêu chảy, đau bu ̣ng, đau bao tử,
số t rét, ghẻ... hay xổ laĩ chẳ ng ha ̣n, ho ̣ cũng không biế t.
Nế u chúng ta thương ho ̣, tới tâ ̣n nơi ho ̣ ở để chăm sóc,
chữa tri cho
ho ̣ ta ̣i làng là tố t nhấ t.
̣
Người dân tô ̣c thường chỉ tới bênh
̣ viêṇ khi bê ̣nh đã
quá nă ̣ng. Có một lần tôi thấ y người dân tô ̣c khiêng người
bênh
̣ của mình trên cái võng, nhưng đang đi giữa đường
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thì người bênh
̣ đã chế t. Tôi thấ y ho ̣ ngồ i bên lề đường mà
khóc với nhau bên xác người thân. Tôi dừng la ̣i hỏi:
- Ta ̣i sao la ̣i như thế này?
- Nó đau mà mình đưa nó đi bênh
̣ viêṇ không kip,̣
đi từ lúc tố i cho tới bây giờ mà chưa tới đươ ̣c cái bênh
̣
viêṇ thì nó đã chế t rồ i.
Cho nên có nhiề u bênh
̣ nhân người dân tô ̣c khi tới
bênh
̣ viêṇ thì đã quá trễ!
Nhấ t là với những người bi ̣ bênh
̣ phung cùi, nế u
uố ng thuố c tri ̣ bệnh phung cùi thì thứ nhấ t là phải uố ng
đúng liề u bác si ̃ cho, và phải uố ng đúng giờ mà bác si ̃ đã
qui đinh,
̣ tùy theo bênh
̣ nă ̣ng hay nhe ̣. Nhấ t là trước khi
uố ng thuố c chữa bệnh cùi thì phải ăn cho thâ ̣t no cái bu ̣ng
rồ i mới đươ ̣c uố ng. Nế u bu ̣ng đói mà uố ng thuố c tri ̣ bênh
̣
phong thì người bênh
̣ rấ t mê ̣t, sau đó thì người ta sơ ̣ mà
không dám uố ng nữa.
Tôi biế t có mô ̣t vài người đươ ̣c bên Trung Tâm Da
Liễu cho uố ng thuố c, nhưng mới uố ng đươ ̣c vài lầ n thì ho ̣
cảm thấ y rấ t mê ̣t, sau đó tôi thấ y bê ̣nh của ho ̣ ngày càng
nă ̣ng hơn. Tôi hỏi:
- Ta ̣i sao uố ng thuố c rồ i mà bê ̣nh không bớt ?.
Ho ̣ khóc và vì tôi hỏi maĩ nên ho ̣ rút trên mái nhà
lấ y gói thuố c ra, nói với tôi:
- Con sơ ̣ lắ m, con không dám uố ng vì uố ng vào nó
mê ̣t lắ m.
- Ta ̣i sao nó mê ̣t?
- Ta ̣i vì con không có gì để ăn
Do đó mô ̣t khi uố ng thuố c phong cùi thì phải ăn cho
no bu ̣ng mới đươ ̣c uố ng. Rồ i thì khi uố ng thuố c ho ̣ la ̣i
không uố ng đúng giờ giấ c như lời bác si ̃ đã dă ̣n dò. Hỏi
ta ̣i sao thì ho ̣ trả lời:
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- Mình không có cái đồ ng giờ mà.
(Tức là không có cái đồ ng hồ )
Rồ i vi:̀ "Mình không biết cái chữ mà" nên không
đo ̣c đươ ̣c những lời dă ̣n dò của bác si,̃ ho ̣ đã không uố ng
thuố c đúng liề u, đúng giờ, bu ̣ng la ̣i đói nên khi uố ng
thuố c vào thì rấ t mê ̣t.
Thông thường thì người dân tô ̣c không biế t buôn
bán vì ho ̣ không biế t cân đo đong đế m. Những làng xa
cũng có đôi ba người Kinh đế n đóng chố t ở đầ u làng, ho ̣
cấ t mô ̣t cái quán bán đủ thứ đồ cho người dân tô ̣c, như là
bán rươ ̣u, cá khô, muố i... và có bán cả thuố c Tây nữa.
Người dân tô ̣c khi có tiề n thì mua, nế u không có tiề n thì đi
lươ ̣m phân bò ở đâu đó trong làng đế n đổ i thứ ho ̣ cầ n
dùng, rồi đi lấ y củi đem về để đổ i ga ̣o, cá khô... v.v . Khi
cầ n mô ̣t viên thuố c như đau đầ u, đau bu ̣ng chẳ ng ha ̣n, thì
hỏi ngay cô bán cá khô.
Và vì thế mà cô bán cá khô hay bán rươ ̣u cũng kiêm
luôn cả... làm thầ y bán thuố c nữa. Nhiề u khi thuố c đã quá
ha ̣n sử du ̣ng nhưng người dân tô ̣c cũng không biế t. Tôi
luôn suy nghi ̃ và mong ước mô ̣t điề u là: nế u các thầ y
thuố c, các nữ tu vì lòng bác ái thì haỹ nên tới chăm sóc
sức khỏe cho người dân tô ̣c ta ̣i các nơi ở tâ ̣n trong vùng
sâu vùng xa, nhấ t là trong những làng, những vùng có
người dân tô ̣c bi ̣ bênh
̣ phung cùi, điề u đó quả thâ ̣t là hay
biế t mấ y. Ho ̣ bi ̣bê ̣nh cùi nhưng con ho ̣ không bi.̣ Bản thân
ho ̣ cũng mắ c những bênh
̣ khác nữa, con cái của ho ̣ cũng
đau bênh
̣ như bao đứa trẻ khác, nhưng ho ̣ la ̣i không dám
đem con đi bệnh viêṇ vì mă ̣c cảm bị kỳ thị.
Có lầ n tôi vào mô ̣t làng dân tô ̣c no ̣. Buổ i sáng hôm
đó anh Trầ n Hữu Anh chở tôi đi bằ ng xe gắ n máy.Tới đầ u
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làng tôi thấ y mô ̣t bà me ̣ đang bồ ng trên tay mô ̣t bé gái rấ t
xinh, em bé nhiǹ tôi nhưng không nói đươ ̣c. tôi hỏi:
- Ta ̣i sao thế ?
- Ồ! Con của mình nó đi chảy 4, 5 ngày rồ i mà
không hế t. Nó khát nước, mình cho nó uố ng thì nó đi chảy
nữa nên mình không dám cho nó uố ng nước.
Làng dân tô ̣c này cách bê ̣nh viêṇ 12 cây số . Tôi bảo
anh Trầ n Hữu Anh ngay lâ ̣p tức chở hai me ̣ con ra bênh
̣
viên,
̣ vì tôi biế t em bé đang bi ̣mấ t nước.
Mô ̣t lúc sau tôi nghe có tiế ng khóc nức nở, tiế ng
khóc ấ y càng lúc càng tới gầ n. Tôi nghĩ chắ c là em bé đã
chế t rồ i. Tôi ngồ i nơi đầ u làng, thấ y me ̣ em bồ ng em trên
tay và khóc to đế n nổ i dù còn cách xa như vâ ̣y mà tôi vẫn
nghe đươ ̣c tiế ng kêu gào rấ t thảm thiế t của bà.
Khi anh Trầ n Hữu Anh mô ̣t mình cha ̣y xe đế n chỗ
tôi đang ngồ i đơ ̣i, tôi liề n hòi:
- Đi tới đâu thì bé mất?
-Thưa... con mới chở đi đươ ̣c nữa đường thì đứa bé
nó chế t trên tay me ̣ nó. Con không tin nên dừng xe la ̣i thì
những người Kinh có nhà ở gầ n đó đế n xem và bảo cháu
chế t rồ i. Con không chở đi bệnh viêṇ nữa mà chở em về
trong làng.
Trời ơi! Giá như mà có thầy thuố c, hoă ̣c có ai đó
biế t chữa bênh,
̣ hoă ̣c đưa cháu bé đi bê ̣nh viêṇ sớm, hoă ̣c
nữa là biế t cách cho uố ng nước thì cháu bé đó đâu phải
chế t đau đớn như thế này, mà cháu bé thì thâ ̣t là xinh, lòng
tôi thương cảm đế n xót xa!
Tôi kể thêm một chuyện nữa:
Hễ tới gầ n lễ Noen là người dân tộc rủ nhau lên núi
cao để chă ̣t đót (cây đót để làm chổi quét nhà). Dưới chân
núi luôn có người Kinh chờ sẵn để mua la ̣i số đót đó, và
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ho ̣ mua với giá rấ t rẻ. Cứ bó tròn la ̣i rồ i cô ̣t dây, chu vi
vòng tròn bao nhiêu thì cứ theo đó mà tính tiề n.
Có mô ̣t người me ̣, bà này đang có thai, tôi không
biế t là bao nhiêu tháng, cũng có thể là 3 hay 4 tháng gì đó.
Sáng thứ hai bà ta leo lên núi cùng với mo ̣i người để chă ̣t
cây đót. Rủi ro bà ta té từ trên núi xuố ng nhưng chỉ bi ̣trầ y
xước sơ sơ, không bi ̣ gãy tay, gãy chân nhưng đứa con
trong bu ̣ng đã chế t mà bà không biế t.
Ngày thứ ba, bà không lên núi đươ ̣c. Bà nhờ người
làng khiêng bà về . Người làng nói: "bà có bi ̣ gãy tay gãy
chân đâu mà không tự đi về đươ ̣c". Nhưng bà không thể
tự đi đươ ̣c vì bà ta rấ t mê ̣t.
Đế n ngày thứ tư thì người làng khiêng bà về nhà bà,
vừa về đế n làng là ho ̣ la ̣i vô ̣i vàng đi lên núi ngay để chă ̣t
đót. Mùa đót là phải tranh thủ chă ̣t, nế u không là người
khác chă ̣t hế t, nên ở trong làng chỉ còn có người già và trẻ
nhỏ mà thôi.
Qua ngày thứ năm thì bà quá mê ̣t, bà hỏi người ở
làng:
- Cha Đông vào chưa?
Người ta trả lời:
- Chúa nhật Cha mới vào.
Ngày thứ sáu bà cũng hỏi:
- Cha Đông vào chưa?
Nhưng maĩ đế n Chúa Nhâ ̣t thì tôi mới vào làng.
Nế u như tôi vào làng trong những ngày trước thì tôi
đã đưa bà vào bênh
̣ viê ̣n rồ i, như vâ ̣y là sẽ cứu đươ ̣c bà.
Tới ngày thứ bảy bà chế t. Chiề u thứ bảy thì dân
làng trên núi mới về , lúc đó bà đã chế t rồ i.
Sáng Chúa Nhâ ̣t tôi vào làng làm lễ thì người ta nói
bà đã chế t. Tôi nga ̣c nhiên hỏi:
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- Ủa... ta ̣i sao vâ ̣y? mới tuầ n trước đây mà.
Người làng nói:
- Không biế t, nó lên núi rồ i nó lăn xuố ng núi, nó
không bi gãy
tay gãy chân gì mà ta ̣i sao nó chế t.
̣
Lễ xong tôi ra nhà bà để thăm. Bà nằ m bấ t đô ̣ng,
gương mă ̣t xanh xao và người thì gầ y gò. Các bà già trong
làng nói nhỏ vào tai tôi là "nó có thai". Tôi xem kỹ thì
thấ y đúng là bà ta có thai. Tôi hiể u ngay là cái thai đã chế t
trong bu ̣ng cho nên bà mới ra nông nổ i này. Vì là ngày
Chúa Nhâ ̣t tôi phải làm nhiề u lễ ở nhiề u nơi khác nhau.
Tôi hỏi người làng:
- Có thể lo cho bà ta mô ̣t cái hòm đươ ̣c không? Rồ i
ngày mai thứ hai tôi mới làm lễ an táng cho bà.
Làng trả lời là "đươ ̣c".
Thứ hai tôi trở la ̣i làng để làm lễ an táng cho bà.
Người ta đóng cho bà mô ̣t cái hòm bằ ng ván bìa của căn
bế p nhà bà. Đóng mô ̣t cái hòm mà mình nhìn thấ y bà nằ m
ở trong hòm, 2 tấ m ván thiên nó ngắ n nên 2 bàn chân
khẳng khiu của bà nó lòi ra ngoài. Lòng tôi nghe ̣n ngào
thương xót nên tôi đã khóc!
Giá như mà làng ho ̣ biế t đươ ̣c? Hoă ̣c có thầ y thuố c
thì thế nào bà cũng đươ ̣c cứu số ng, chứ không phải chế t
mô ̣t cách oan uổ ng, tức tưởi như thế này đâu. Như trường
hơ ̣p anh thanh niên kia, người ta kể cho tôi là "nó chế t
rồ i". Tôi hỏi:
- Tại sao nó còn trẻ mà nó chế t?
- Nó đau bu ̣ng 3 ngày, nó chiụ không đươ ̣c nên nó
chế t.
Rồ i người ta chỉ chỗ nó bi ̣đau, thì ra đó là đau ruô ̣t
thừa. Tôi hỏi:
- Có biế t đau ruô ̣t thừa là gì không?
167

Ho ̣ lắ c đầ u:
- Không biế t cái ruô ̣t thừa là cái gì.
Tôi biế t vì nó đau ruô ̣t thừa nên bi ̣ chế t. Đau ruô ̣t
thừa thì phải giải phẫu ngay. Từ đó tôi luôn luôn dă ̣n dò
ho ̣:
- Mỗi khi đau chỗ này là phải đi bê ̣nh viê ̣n ngay.
Cái này phải mổ ra thì mới cứu sống đươ ̣c, nế u không mổ
ra là không cứu số ng nó đươ ̣c đâu...
Cho nên tôi nghi ̃ rằ ng: Không chỉ là bác si,̃ y si,̃ y
tá, thầ y thuố c, hay là các nữ tu đem thuố c vào làng, như là
đem bê ̣nh viêṇ tới cho làng, cho người bê ̣nh vâ ̣y, nhưng
đồ ng thời cũng cầ n phải cố gắ ng trang bi như
̣ ̃ ng kiế n thức
về viê ̣c chăm sóc sức khỏe, chăm sóc những bê ̣nh thông
thường cho những người dân tô ̣c nghèo, đó là điề u vô
cùng cầ n thiế t, quan tro ̣ng và hữu ích.
Tôi có mô ̣t người y si ̃ tên là Tro ̣ng, anh thường đi
vào các làng dân tô ̣c với mô ̣t thầ y Dòng Phanxicô tên là
Phu ̣c, cũng là mô ̣t y si.̃ Tôi luôn chủ trương là các y si,̃ các
thầ y thuố c nên vào tâ ̣n trong các làng, nhấ t là những làng
phung cùi như các nữ tu lâu nay đã làm như vâ ̣y. Vào làng
nào thì người dân tô ̣c cũng than là bi ̣ đau bu ̣ng và xin
thuố c đau bu ̣ng.
Các y si ̃ như y si ̃ Tro ̣ng, y si ̃ Phu ̣c của Dòng
Phanxicô vào làng xem kỹ và thấ y nguồ n nước của làng
đang dùng là không đủ điề u kiêṇ vê ̣ sinh để uố ng. Cho
nên đã tổ chức lắ p đă ̣t những máy lo ̣c nước tinh khiế t cho
các làng. Dầ n dầ n những lầ n đi khám bệnh sau đó, bệnh
đau bu ̣ng đã giảm đi rấ t nhiề u vì người trong làng đươ ̣c
uố ng nước sa ̣ch.
Các trẻ em trong các làng dân tô ̣c thường số ng thiế u
vê ̣ sinh. Có mô ̣t làng kia tôi thấ y các em bi ̣ghẻ nhiề u quá,
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cho nên tôi đã thuê 3 cô y tá vào ở trong làng đó, rồ i có
mô ̣t ân nhân ở Sài Gòn (người này không phải là Công
Giáo), bà đã giúp tôi trong viê ̣c trả tiề n lương mô ̣t phầ n
nào đó cho các y tá để các y tá này có thể ở la ̣i trong làng..
Điề u đầ u tiên tôi yêu cầ u các y tá làm là chữa bênh
̣ ghẻ,
bênh
̣ số t rét cho dân làng.

Bà xơ phát thuốc cho bệnh nhân sau lễ

Ba cô y tá này đươ ̣c đào ta ̣o ta ̣i trường Y tế Qui
Nhơn, trong đó có 2 cô người Công Giáo là cô Liên và cô
Hữu, còn cô Cữu là người ngoài Công Giáo. Ba cô này
đang làm viê ̣c ta ̣i tra ̣i phong Qui Nhơn.
Các cô ở trong làng xức thuố c tri ̣ ghẻ cho các em,
đế n thứ bảy thì các cô về thành phố Pleiku.
Đầu tiên tôi bảo các cô xổ laĩ cho các em ở trong
làng. Buổ i sáng hôm sau các cô la to và kêu tôi:
- Cha ơi! Ra mà xem... nhiề u lắ m.
Lúc đó tôi không biế t thứ gì mà nhiề u nên hỏi:
- Nấ m hay là gì mà nhiề u?
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- Không phải, con laĩ ... Cha ơi! Mô ̣t đố ng laĩ luôn.
Và rồ i các cô y tá này đã ở trong làng trên 2 năm.
Còn các em, nhờ những viê ̣c như thế này mà các em trở
nên những đứa trẻ khỏe ma ̣nh. Tôi nghi ̃ rằ ng: các y tá, y si ̃
thương yêu người nghèo, thương yêu người phung cùi ở
những nơi xa xôi, thì chúng ta nên ta ̣o mo ̣i điề u kiêṇ để
chúng ta vào tận trong làng. Tôi tin chắ c về thuố c men và
tiề n lương cho những người này, sẽ luôn luôn có người
chia sẻ với tôi để tôi có thể chia sẻ la ̣i cho các y si,̃ y tá
lưu động này.
Người dân tô ̣c ít khi vào bênh
̣ viêṇ hoă ̣c là các tra ̣m
xá để sinh nở. Ho ̣ thường sinh ngay ta ̣i nhà của mình, sinh
ở làng của mình, sinh con xong thì đem con xuố ng suố i
tắ m, sau khi cắ t rố n thì bồ ng con vô nhà.
Còn người Kinh sau khi sinh con xong thì nằ m chỗ
(ở cữ) có khi cả tháng, người dân tô ̣c sinh con xong chừng
2, 3 ngày là tiế p tu ̣c đi làm ruô ̣ng, làm rẫy như thường. Số
tử vong của các trẻ sơ sinh là rấ t cao, và thâ ̣m chí cả
người me ̣ sau khi sinh con vì không đươ ̣c chăm sóc kỹ
lưỡng thì cũng chế t. So với các nơi thì tỷ lê ̣ những người
me ̣ dân tô ̣c nghèo khi sinh con ở các làng xa bi ̣chế t là khá
cao, nhấ t là chế t vì bi băng
huyế t.
̣
Người dân tộc còn có một tập tục: là khi sinh con
mà người me ̣ bi ̣ chế t thì người ta chôn đứa con đó cùng
với người me ̣, dù đứa con vẫn còn số ng.
Tôi hỏi mô ̣t người Jarai là ông H' Yúih:
- Ta ̣i làm sao mà phải chôn số ng đứa con như vâ ̣y
chớ?
Ông ta trả lời:
- Từ xưa đã là như vâ ̣y. Khi sinh con mà người me ̣
bi ̣ chế t thì người ta để cổ đứa con giữa hai đùi của người
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me ̣ và ép hai đùi người me ̣ la ̣i cho đứa bé bi ̣ nga ̣t thở mà
chế t. Lúc đó người bố nói: “Con haỹ đi với me ̣ con thì con
sẽ sung sướng ha ̣nh phúc hơn. Nế u con ở với bố mà bố
không nuôi con đươ ̣c thì khi đó con chế t còn khổ hơn”.
Chỉ vì người dân tô ̣c quan niê ̣m rằ ng người bố
không thể nuôi con đươ ̣c. Đó là tâ ̣p tu ̣c có từ ngàn xưa, và
nay thì thin̉ h thoảng cũng nghe như vâ ̣y. Các nhà mồ côi
trong điạ phâ ̣n Kontum chúng tôi đã nuôi rấ t nhiề u cháu,
mà đáng ra là bi ̣ chôn số ng theo me ̣, nhưng các cháu đã
đươ ̣c cứu kip̣ thời, đươ ̣c các sơ nuôi dưỡng và đã lớn lên
thành những đứa trẻ khỏe ma ̣nh, dễ thương.
Chúng tôi thấ y vấ n đề sinh sản của người dân tô ̣c ở
ta ̣i các làng xa, nế u nghèo mà phải đế n bênh
̣ viê ̣n thì cũng
sẽ bi ̣gă ̣p nhiề u khó khăn, vì nghe rằ ng đi bênh
̣ viêṇ mà có
tiề n thì dễ đươ ̣c tiế p đón tử tế . Thế thì tôi thấ y vấ n đề sinh
sản của những người dân tô ̣c ta ̣i các làng xa rấ t cầ n đươ ̣c
chúng ta quan tâm.
Người dân tô ̣c sinh con ở ta ̣i làng mà không đi
bênh
̣ viê ̣n để sinh. Làng nào cũng có cô mu ̣, go ̣i là cô mu ̣
làng, thường là me ̣ truyề n con nố i, đỡ đẻ cho người trong
làng của mình. Ngày trước thì suố i nguồ n trong sạch và
tinh khiế t, nên khi sinh con mà đem xuố ng suố i tắ m cũng
không sao. Nhưng bây giờ thì không đươ ̣c vì nguồ n nước
đã bi ̣ô nhiễm nă ̣ng, đã có nhiề u trường hơ ̣p em bé sau khi
cắ t rố n đã bi ̣ nhiễm trùng, và bi ̣ vi trùng uố n ván... Cho
nên chúng tôi đã nhờ các sơ Phaolô mở nhiề u khóa đào
ta ̣o la ̣i cho các cô mu ̣ làng. Các cô mu ̣ làng cũng sẵn sàng
về ho ̣c. Đỡ đẻ thì nơi nào cũng vâ ̣y, nhưng mà cách thức
sát trùng hay là tắ m cho trẻ sơ sinh thì chúng tôi phải da ̣y
dỗ cho thâ ̣t kỹ... Chúng tôi trang bi ̣ cho các Cô Mu ̣ Làng
những cái thau lớn, đồ sát trùng, rồ i khăn, đồ cắ t rố n, và
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dă ̣n người chồ ng: khi vơ ̣ mình gầ n sanh phải nấ u nước
cho sôi, rồi để cho nước nguô ̣i, sau đó mới tắ m cho em bé,
như vâ ̣y mới an toàn. Chúng tôi thường xuyên cung cấ p
cho ho ̣ những thứ cầ n thiế t để đỡ đẻ.
Những năm gầ n đây các nữ tu trong điạ phâ ̣n
Kontum cũng tham dự các khóa ho ̣c đào ta ̣o về y tế , như
là: ho ̣c y tá, ho ̣c y si,̃ ho ̣c điề u dưỡng do nhà nước tổ chức.
Bác si ̃ Ngoa ̣n ở tra ̣i phong Qui Nhơn (hiêṇ bây giờ
nghỉ hưu ở Hà Nô ̣i) đã mở những lớp đào ta ̣o y tá biế t
chăm sóc cho những người bi ̣ bê ̣nh phong cùi. Bác si ̃ rấ t
vui vẻ và nhiê ̣t tình đón nhận các nữ tu theo ho ̣c những
lớp này. Các nữ tu cũng được cấp chứng chỉ sau khi ho ̣c
xong, các nữ tu này sau khi về các vùng rừng núi xa xôi
cũng có thể chăm sóc cho những người cùi ta ̣i các làng xa
của tin̉ h Kontum và tin̉ h Gia Lai. Các nữ tu đã làm viê ̣c
với tấ t cả tấ m lòng nhân ái mà không nhâ ̣n lãnh mô ̣t đồ ng
tiền lương nào. Còn các y si,̃ y tá đã làm viêc̣ rấ t tố t, cho
dù ho ̣ chỉ nhâ ̣n mô ̣t ít thù lao tươ ̣ng trưng "go ̣i là cho có",
nhưng mo ̣i người đã làm bằ ng tấ t cả lương tâm, trái tim và
tấ m lòng yêu thương của ho ̣ đố i với những người dân tô ̣c
nghèo.

Phòng khám Cao Thượng, Kon Jodreh
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Y tá khám bệnh tại phòng khám Cao Thượng, Kon Jodreh

Tôi muố n gởi đế n Bác Si ̃ Ngoa ̣n lời cảm ơn chân
thành của tôi, vì Bác Si ̃ đã đón nhận các nữ tu tham gia
những lớp đào ta ̣o này.
Thâ ̣t tình mà nói là chúng tôi không làm sao kể hế t
những kế t quả tố t đep̣ như những hoa thơm trái ngo ̣t mà
các nữ tu, các y tá, y si ̃ hay các bác si ̃ đã gă ̣t hái đươ ̣c.
Cũng vì tấ m lòng yêu thương đố i với người dân tô ̣c nên
hằ ng ngày ho ̣ đã đế n những vùng xa xôi, nay thì làng này,
mai thì làng khác... để chăm sóc sức khỏe hoă ̣c khám bê ̣nh
cho người dân tô ̣c như: xổ laĩ , vâ ̣n đô ̣ng chích ngừa, điề u
tri ̣các bệnh ngoài da, chữa đau mắ t cho các em ở các làng
khi có những đơ ̣t dich
̣ bệnh về mắ t...
Thin̉ h thoảng có nhiề u đoàn thấ y thuố c từ thiện từ
Sài Gòn đến, các bác si,̃ y si ̃ này đến những nơi có người
nghèo. Nhưng đố i với chúng tôi thì Kontum và Gia Lai là
những nơi rấ t xa, mà công tác của ho ̣ chỉ có hai ngày thứ
bảy và Chúa nhâ ̣t mà thôi. Từ Sài Gòn đế n Gia Lai đi
bằ ng ôtô phải mấ t từ 16, đế n 17 tiế ng đồ ng hồ , nên đoàn
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từ thiê ̣n chỉ tới ở gầ n thành phố . Người dân tô ̣c nghe có
đoàn bác si ̃ từ thiêṇ đế n khám bênh
̣ nên ho ̣ kéo nhau về
khám, có khi lên đế n 2.000 người... Trong khi đó đoàn từ
thiêṇ thì không đủ người, không đủ thời gian để khám
bênh
̣ và cũng không có đủ thuố c men để phát.
Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng cảm ơn các đoàn
bác si ̃ từ thiêṇ đã không quản nga ̣i những nơi xa xôi như
thế này mà đế n với người dân tô ̣c nghèo.
Nhân đây tôi cũng xin được nhắ n gởi đôi lời đế n
những ai có tấ m lòng biế t thương yêu những người
bê ̣nh nghèo, những người dân tộc ở những nơi quá xa
xôi... xin hãy đế n với họ, vì họ rấ t cầ n đế n chúng ta.
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11
TIẾNG NÓI DÂN
ĐEN

Quả thâ ̣t người dân tô ̣c nghèo đã đem đế n cho tôi
nhiề u bài ho ̣c, đã để la ̣i cho tôi nhiề u gương sáng trong
đời số ng mu ̣c vu ̣ cũng như trong đời số ng làm người của
tôi. Những nét đe ̣p nhấ t nơi tâm hồ n của ho ̣: là ho ̣ số ng
mô ̣t cách đơn sơ, thành thâ ̣t, không hề biế t dố i trá, ho ̣ có
mô ̣t đời số ng nô ̣i tâm sâu sắ c, đa ̣o đức chân thành. Dù
số ng trong cảnh nghèo nhưng luôn có niề m vui, tuy cuô ̣c
số ng thiế u thố n nhưng ho ̣ la ̣i luôn luôn rô ̣ng raĩ đố i với
người khác. Đó là những gương tố t mà tôi đã ho ̣c đươ ̣c từ
nơi người dân tô ̣c nghèo.
Tiế ng Nói Dân Đen là tựa đề của mô ̣t bài trong
cuố n Tuyể n Tâ ̣p Dân Tô ̣c mà tôi không còn nhớ tên tác
giả. Qua cuố n Tuyể n Tâ ̣p Dân Tô ̣c này thì tôi biế t tác giả
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là mô ̣t người rất tin vào tình thương của Chúa, và một
người rất thương người dân tô ̣c. Trong những bài viế t của
anh, đôi khi anh cũng dâng cho Chúa tấ t cả những nỗi khổ
cực của người dân tộc.
Trong Tiế ng Nói Dân Đen có một đoạn như sau:
" Sao các người la ̣i nhìn tôi? Sao các người la ̣i
cười tôi? Sao các người la ̣i chọc ghe ̣o tôi? Sao các
người biṭ mũi khi đi ngang qua tôi? Sao các người la ̣i le
lưỡi, bỉu môi, nhăn mă ̣t khi bước vào căn chòi của tôi?
Ta ̣i sao vậy? Ta ̣i sao vậy hỡi các người ơi? Hãy nói cho
tôi biế t, cho dân tộc của tôi biế t những gì các người
đang nghi.̃ Hay là tôi; dân tộc của tôi khác loài với các
người? Tôi và dân tộc của tôi, cũng như các người vậy
mà. Da thit,̣ máu đỏ của các người cũng giống da thiṭ
máu đỏ của tôi, của dân tộc tôi. Trái tim của các người
có nhip̣ đập cũng như tôi, dân tộc tôi. Thức ăn từ đấ t
của các người cũng là của tôi, dân tộc tôi. Thú vật làm
thực phẩ m của các người cũng là của tôi, dân tộc tôi
mà. Ta ̣i sao các người hắ t hủi chê bai tôi? Xa lánh
khinh dễ tôi, dân tộc tôi? Rồ i gán cho dân tộc tôi là " đồ
man rợ, đồ mọi đen, đồ Thượng Thúi, đồ sắ c tộc, đồ ăn
bám xã hội"... Đúng rồ i, vì tôi là " đồ Thượng Mọi"
sinh ra làm người Thượng Mọi, số ng chui rúc trong
rừng, gia sản của đấ t nước Viê ̣t Nam này đâu dành cho
tôi, cho dân tộc tôi. Nên những thế hê ̣ trước đã thấ y
thân phận yế u hèn của min
̀ h, vì vậy đã chui vào rừng
sinh số ng. Giờ đây cũng vậy, tôi được sinh ra trong cảnh
rừng rú, làm ba ̣n với cỏ cây thú rừng nên thân tôi cháy
nám, da thiṭ tôi sầ n sùi vì nhiễm các khí của núi rừng.
Tôi ăn chuột, rắ n mố i, cào cào, cóc nhái, tôi ăn những
ha ̣t bắ p nướng, những lát khoai khô, những túm bo bo,
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những củ năng củ mài, những trái cây rừng, rau cỏ
hoang da ̣i. Những con suố i nước là nơi tôi uố ng, cảnh
thiên nhiên là nơi tôi ở, rừng núi là nơi tôi than thở, lá
cây rừng làm thuố c khi đau.
Tấ t cả những di sản đó chỉ dành cho dân tộc chui
rúc của tôi, tôi đâu có thể phủ nhận điều đó chứ. Dân
tộc của tôi đâu có tranh giành đấ t, đâu có đòi quyền lợi.
Dân tộc của tôi là đứa con hoang, đứa con nuôi của đấ t
nước Viê ̣t Nam nên dân tộc của tôi chưa đóng góp gì
cho đấ t nước cả, một dân tộc ăn bám mà.
- Ê! thằ ng Thượng thúi, đi đâu vậy mày?
Tôi cúi đầ u xuố ng, đi thụt lùi rồ i cha ̣y về chòi của
min
̀ h, úp mă ̣t vào trong vách lá rồ i thút thít khóc, khóc
cho số kiế p làm người Thượng Mọi, khóc cho dân tộc
của tôi phải chiụ nhiều điều như thế , không phải từ
hôm nay mà là từ quá khứ cho đế n bây giờ và cả tương
lai nữa. Tôi đã nghe biế t bao nhiêu lời tương tự như thế ,
từ đứa nhỏ cho đế n lớp thanh niên, đế n người lớn và
ngay cả những bậc quan quyền trí thức cũng thố t ra
những câu dành cho dân tộc tôi. Cho nên tôi, dân tộc tôi
không dám chung đụng với các người, không dám tiế p
xúc với các người. Mỗi lầ n chúng tôi gă ̣p các người ở
đằ ng xa là chúng tôi sợ.
Chúng tôi cha ̣y trố n vì chúng tôi là dân mọi rợ,
không xứng đáng đố i diê ̣n với các người. Nhưng tôi,
dân tộc tôi vẫn yêu đấ t nước mà chúng tôi đang ở. Tôi
tri ân rừng núi, nơi mà tôi được sinh ra, nơi tôi được
lớn lên. Dù tôi số ng bám ở đấ t nước nào thì tôi vẫn yêu
đấ t nước đó.
Nước Me ̣ Viê ̣t Nam nơi mà tôi đang ở, tôi không
biế t phải lấ y gì đóng góp cho đấ t nước này và bằ ng cách
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nào! Tôi chỉ biế t lấ y thân tôi làm phân bón cho cây cỏ
trên mảnh đấ t thân yêu Viê ̣t Nam này, để được đóng góp
một phầ n nhỏ mà tô thêm sức số ng cho thế hê ̣ những
người con thân yêu của đấ t nước me ̣ Viê ̣t Nam. Thật
đau lòng khi phải nói lên điều này, vì điều này vẫn luôn
xảy ra giữa con người với con người, phân biê ̣t sắ c tộc
để rồ i tránh né nhau: Một bên thì khinh khi, một bên la ̣i
mă ̣c cảm. Một bên là trí thức, một bên dân ngu đen.
Hiê ̣n nay trên đấ t nước vẫn còn thực tra ̣ng đó, vẫn còn
phân biê ̣t màu da, sắ c tộc. Tấ t cả đều là sự phân cách:
chia màu da, chia ngôn ngữ, chia lòng người. Con dân
me ̣ Viê ̣t Nam ơi, đế n khi nào con tim cùng một nhip̣
đập? Đế n khi nào lòng người không còn xa cách nhau?
Đế n khi nào ngôn ngữ diụ dàng yêu thương nhau? Đế n
khi nào tôi và anh là con một Cha đây?
Quả thâ ̣t khi đo ̣c xong bài này tôi rấ t xúc đô ̣ng và
càng thương người dân tô ̣c nhiề u hơn, tôi cảm thấ y rằ ng
mình cầ n phu ̣c vu ̣ ho ̣ nhiề u hơn nữa. Hơn 160 năm về
trước các Linh Mu ̣c, các vi ̣ Thừa Sai đã tìm lên rừng núi
Tây Nguyên này để đem Tin Mừng tình thương của Chúa
đế n với anh em người dân tô ̣c, cũng từ đó anh em dân tô ̣c
ở các làng khác nhau, các sắ c tô ̣c khác nhau trở nên gầ n
gũi và yêu thương nhau mỗi ngày mô ̣t nhiề u hơn. Anh em
người dân tô ̣c khi biế t Chúa, ho ̣ thấ y mình đươ ̣c Chúa yêu
thương ngang bằ ng với tấ t cả mo ̣i người và Chúa còn yêu
thương những người nghèo khổ thiêṭ thòi nhiề u hơn nữa.
Tôi là lớp đi sau, tôi rấ t cảm phu ̣c các lớp đàn anh đi
trước. Ho ̣ là những Linh Mu ̣c, những tu si ̃ nam nữ đã lă ̣n
lô ̣i vào tâ ̣n trong rừng sâu núi thẳ m để : không những rao
giảng Tin Mừng của Chúa Kitô cho anh em dân tô ̣c, mà
còn nâng cao đời số ng của người dân tô ̣c trong khả năng
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có thể đươ ̣c. Công viê ̣c đó đòi hỏi sự hy sinh rấ t lớn và rấ t
nhiề u của các vi tiề
̣ n bố i của chúng tôi.
Chúng tôi biế t trong 3 Giáo Phâ ̣n ở Tây Nguyên là:
Giáo Phâ ̣n Đà La ̣t thì giám mu ̣c, Linh Mu ̣c cũng như
nhiề u người đã ra sức để mang Tin Mừng của Chúa đế n
cho anh em dân tô ̣c. Giáo Phâ ̣n Ban Mê Thuô ̣t cũng thế .
Tôi biế t nhiề u Linh Mu ̣c nói tiế ng Ê Đê rấ t giỏi và ho ̣ yêu
thương người Ê Đê có khi còn hơn cả yêu thương người
Kinh cùng chung tiế ng nói với mình.
Và như tôi đã nói, Giáo Phâ ̣n Kontum của tôi gồ m
2 tin̉ h Gia Lai và Kontum. Hai tỉnh này dân số khoảng
hơn 1.700.000 người, ngày trước thì người dân tô ̣c đông
hơn người Kinh, nhưng bây giờ thì số người Kinh ở trong
2 tin̉ h Gia Lai, Kontum ngang bằ ng với số người dân tô ̣c
ở trong 2 tin̉ h nảy. Giáo dân Công giáo của Giáo Phâ ̣n
Kontum có khoảng 250.000 người, mà trong số đó thì
giáo dân người dân tô ̣c là khoảng 150.000 người, còn giáo
dân người Kinh có khoảng 90.000 người.
Chúng tôi cũng biế t rằ ng trong 2 tỉnh này, thì có
khoảng 100.000 giáo dân theo đa ̣o Tin Lành, tin vào công
cuô ̣c cứu chuô ̣c của Chúa Kitô, tin vào Thiên Chúa là Cha
của mình. Chúng tôi làm mo ̣i cách để tiế p bước theo các
vi ̣ cha anh của chúng tôi: cũng đem Tin Mừng tới, cũng
xoa diụ những vế t thương cho những người anh em dân
tô ̣c bằ ng cách này hay cách khác, và chúng tôi cũng phải
làm thế nào để rao giảng cho giáo dân người Kinh, cho
mo ̣i người Viê ̣t mà chúng tôi quen là phải biế t cư xử với
anh em người dân tô ̣c, giúp đỡ cho anh em người dân tô ̣c
cách này hay cách khác đúng theo tinh thầ n Tin Mừng của
Chúa Giêsu.
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GP Kontum gồm hai tỉnh Gia Lai và Kontum

Chúng tôi xin hứa với tác giả “Tiếng Nói Dân
Đen” là chúng tôi se ̃ cố gắ ng hơn nữa để xoa diụ
những thiêṭ thòi, đau khổ mà trong bài viế t của anh,
anh đã viế t cho chúng tôi. Chúng ta có cùng mô ̣t Cha ở
trên trời, vâ ̣y thì chúng ta là anh em với nhau. Chúng
ta tất cả, cũng như anh nói, đề u có mô ̣t dòng máu đỏ
chảy trong thân thể của mỗi người. Chúng ta, cũng
như anh nói, đề u có con tim cùng nhip̣ đâ ̣p. Nhấ t đinh
̣
tấ t cả chúng ta phải trở thành anh em với nhau.
Chúng ta hãy nâng đỡ nhau, với những mẫu gương tố t
và những nét đep̣ tâm hồ n của anh em người dân tô ̣c,
như tôi đã nói ở đầ u bài, đó là những gương sáng và
cũng chính là những điề u làm cho tôi cảm phu ̣c đời
số ng của anh em. Chúng ta se ̃ cố gắ ng chung sức với
nhau để làm viêc̣ này vì đó chính là ý của Chúa. Ngài
muố n chúng ta phải làm như vậy.
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12
NHỮNG ĐIỀU DỄ THƯƠNG NƠI
NGƯỜI ANH EM DÂN
TỘC

Chúng tôi phải nhìn nhâ ̣n mô ̣t điề u là người anh em
dân tô ̣c quen số ng giữa thiên nhiên, giữa núi rừng, chiń h
đời số ng gầ n gũi với thiên nhiên rừng núi như vâ ̣y đã hun
đúc trong lòng người dân tô ̣c có những tâm tình hế t sức là
đơn sơ, mô ̣c ma ̣c, vô cùng dễ thương, dễ mế n. Vì những
đức tính đó của ho ̣ mà mình rấ t yêu mế n và rấ t thích đế n
với ho ̣. Những câu chuyê ̣n mà tôi kể sau đây, trong muôn
vàn câu chuyê ̣n tôi thấ y đươ ̣c ở nơi người anh em dân tô ̣c.
* Câu chuyê ̣n thứ nhấ t:
Tháng 9 năm 2009 xảy ra mô ̣t trâ ̣n lũ lu ̣t lớn ở
tỉnh Kontum, các huyê ̣n Đak Glei, Ngo ̣c Hồ i, Đak Tô,
Đak Hà và luôn cả thành phố Kontum cũng bi ̣ ảnh hưởng
khá nă ̣ng nề . Có rấ t nhiề u đoàn từ thiêṇ từ các nơi, kể cả
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các đoàn từ thiêṇ của các tôn giáo khác, nhấ t là Phâ ̣t Giáo
đã đế n với anh em người dân tô ̣c trong vùng bi ̣lũ lu ̣t.
Đem quà tới với người dân tô ̣c ta luôn có cảm giác
rấ t dễ chiụ vì ho ̣ không giành giâ ̣t, không leo lên xe để rút
hàng xuống trước như người Kinh ở các nơi khác mà tôi
nghe kể. Trong trâ ̣n lũ lu ̣t năm 2009 đó, Đức Tổ ng Giám
Mu ̣c Ngô Quang Kiêṭ đã đề cử Cha Quế thuô ̣c Caritas Hà
Nô ̣i đế n Kontum thăm viế ng đồ ng bào dân tô ̣c bi ̣ lũ lu ̣t.
Chúng tôi đi mô ̣t xe tải chở quà gồ m có: mì ăn liề n, ga ̣o,
cá khô và các thứ khác... v.v... có cả bánh ke ̣o nữa bởi vì
đó là những ngày sau tết Trung Thu.
Lầ n này thì phát quà cho làng Kon Mơnay, là mô ̣t
làng trong thành phố Kontum bi ̣ nước tràn về ngâ ̣p cả
làng, chỉ toàn là bùn đấ t. Cùng đi với Cha sở là Cha Hữu.
Người dân tô ̣c đã tâ ̣p trung ta ̣i đó. Khi chở quà tới làng
Kon Mơnay, Cha Quế rấ t nga ̣c nhiên vì không thấ y có
người nào bu la ̣i rồ i leo trèo lên xe, cũng không ai giành
giâ ̣t nhau gì cả (bởi vì Ngài đã đi giúp các nơi khác của
người Kinh). Anh em dân tô ̣c đươ ̣c Cha Hữu bảo đem quà
từ trên xe xuố ng. Ga ̣o để với ga ̣o, mì ăn liề n để với mì ăn
liề n, cá khô để với cá khô... v.v...
Tiế p theo đó người dân tô ̣c đứng quanh rồ i có mô ̣t
người đa ̣i diêṇ là chú Giáo Phu của làng kêu tên từng
người. Kêu tên ai thì người đó tới nhâ ̣n mỗi thứ mô ̣t cái...
và cứ như thế mà họ nhận quà một cách hế t sức là thứ
tự trong trật tự. Những người không có mă ̣t ngày hôm đó
vì đi lao đô ̣ng chỗ này chỗ kia thì chú Giáo Phu ghi la ̣i tên
của những người chưa lãnh quà, ông bảo anh em đã lãnh
quà giúp thì đem hàng gởi vào phòng áo của nhà thờ Kon
Mơnay. Người Giáo Phu nói khi nào ho ̣ về thì ho ̣ sẽ đến
lãnh phần quà của mình.
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Cha Quế rấ t nga ̣c nhiên về sự thứ tự và trâ ̣t tự khi
ho ̣ nhâ ̣n quà, so với những nơi khác: mới nghe nói xe chở
hàng tới, dù xe chưa tới nơi mà người ta đã cha ̣y theo rồ i
leo lên xe kéo hàng, kéo quà xuố ng như là ăn cắ p vâ ̣y.
Có mô ̣t chuyê ̣n rấ t dễ thương nữa là: hôm đó Cha
Quế thấ y các em nhỏ đứng đó, Cha đã cho mỗi em mô ̣t cái
bánh trung thu. Nhưng có mô ̣t em cũng đứng gầ n đó mà
không lãnh bánh trung thu, Cha kêu tôi hỏi sao em kia sao
nó không lãnh bánh? Rồ i Ngài đưa cho nó mô ̣t cái, nó lắ c
đầ u không nhâ ̣n. Tôi hỏi nó:
- Sao con không lấ y bánh?
Nó trả lời:
- Con lấ y rồ i.
Tôi hỏi:
- Con lấ y rồ i thì đâu rồ i?
Nó nói:
- Con ăn rồ i.
Tôi hỏi tiế p:
- Con có thích ăn nữa không?
Nó gâ ̣t đầ u:
- Con thích.
Và rồ i lúc đó nó mới dám đưa tay ra nhâ ̣n quà lầ n
thứ 2.
Đó là điều rấ t dễ thương nơi trẻ em người dân
tộc. Đã lấ y quà rồ i thì thôi chớ không có cái kiểu lấ y tay
trái xong rồ i dấ u tay trái sau lưng, sau đó đưa tay phải
ra lấ y tiế p như tôi đã thấ y ở nhiều nơi
* Câu chuyê ̣n thứ hai:

183

Tôi không nhớ vào năm nào. Nhưng Chúa Nhâ ̣t
hôm đó cũng là vào gầ n dip̣ Trung Thu. Sáng đó tôi phải
đi làm 2 lễ. Mô ̣t lễ cho giáo dân người Kinh cách chỗ tôi
15 km lúc 6g30 sáng. Sau đó 10g là lễ thứ 2 cho người
dân tô ̣c trong làng Ya Luh cách đó 5 km. Có mô ̣t số ân
nhân muố n tă ̣ng quà cho người nghèo. Tôi đem các phầ n
quà trung thu đã đươ ̣c gói sẵn mỗi phầ n đâu ra đó. Đây là
quà tôi muố n tă ̣ng cho các em ho ̣c giáo lý mà thôi.
Chỗ giáo dân người Kinh thì tôi để số quà dư ra
khoảng 3, 4 phầ n. Sau lễ tôi bảo Ca Đoàn mà cũng là các
anh chi gia
̣ ́ o lý viên:
- Các con phát quà Trung Thu của các ân nhân này
cho các em ho ̣c giáo lý giúp Cha.
Mấ y đứa nhỏ chen nhau, giành nhau rồ i cuố i cùng
tôi nghe nói:
- Thưa Cha... thiế u.
Tôi nói không thể thiếu, vì ngoài danh sách của các
em ra thì tôi luôn luôn mang dư vài phầ n quà. Các anh chi ̣
giáo lý viên nhìn qua cái giỏ cần xế đựng quà của các em
người dân tô ̣c rồi ngỏ ý xin thêm. Tôi dứt khoát nói:
- Không, đây là phầ n quà của các em người dân tô ̣c,
cũng đâu ra đó cả rồ i, không đươ ̣c lấ y.
Thế là chúng tôi đi. Ra khỏi nơi làm lễ chúng tôi
thấ y có 2 bà già, trên tay mỗi bà xách mô ̣t phầ n quà, tôi
dừng xe la ̣i hỏi:
- Ta ̣i sao la ̣i lấ y quà của các em giáo lý chứ?
Hai bà trả lời:
- Ở nhà có mấ y đứa cháu nhỏ.
Tôi nói:
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- Không đươ ̣c, đâu phải ra đó, quà này chỉ phát cho
các em ho ̣c giáo lý mà thôi, các bà không đươ ̣c làm như
thế .
Rồ i tôi lấ y la ̣i phầ n quà đó luôn. Đây cũng là mô ̣t
cách giáo du ̣c để cho ho ̣ biế t rằ ng "cái gì ra cái đó". Tôi
lên xe đi tiế p, lúc đó tôi nói với những ân nhân ngồ i trên
xe:
- Chút nữa vào trong làng của người dân tô ̣c mà
xem, không có chuyê ̣n giành giâ ̣t như thế này đâu.
Và quả nhiên là như thế . Tôi để giỏ cần xế trước
hiên nhà thờ, tôi biế t một điều chắc chắn là những người
dân tô ̣c đứng ở ngoài nhà thờ sẽ không ai dám đụng đế n
những cầ n xé đựng quà đó. Làm lễ xong tôi bảo các em
ho ̣c giáo lý:
- Những em nhỏ khác không ho ̣c giáo lý thì các bà
trong nhóm Phát Triể n Phu ̣ Nữ đã cho quà các em đó. Còn
các em ho ̣c giáo lý thì các con mỗi người có mô ̣t phầ n
quà. Có chi Mai
đang đứng bên giỏ cần xế quà đó, các con
̣
cứ tự đô ̣ng ra lấ y: "minh nu minh pôm" (mô ̣t đứa mô ̣t cái).
Thế là... y chang còn dư la ̣i 4 phầ n quà, vì mỗi em
chỉ lấ y mô ̣t phầ n của mình mà thôi. Thâ ̣t dễ thương vô
cùng!
Và như thế chúng ta sẽ dành tình cảm cho ai đây?
di ̃ nhiên là chúng ta dành tình cảm cho những người
biế t tôn trọng sự công bằ ng.
* Câu chuyê ̣n thứ ba:
Ngày hôm đó có lễ ta ̣ ơn của mô ̣t Cha mới Dòng
Phanxicô. Bởi vì Cha đó làm viê ̣c cho người dân tô ̣c và
cho người Kinh nữa nên lễ ta ̣ ơn đươ ̣c làm trong một nhà
185

thờ của thành phố Pleiku. Hôm đó có mô ̣t chuyê ̣n xảy ra
làm tôi cũng mắ c cỡ vì mô ̣t số người Kinh của chúng ta.
Và khi tôi nghi ̃ la ̣i, tôi thương người dân tô ̣c nhiề u hơn.
Chuyê ̣n như sau:
Sau lễ thì tiê ̣c mùng đươ ̣c tổ chức ở 2 nơi, mô ̣t nơi
của khu vực người dân tô ̣c, mô ̣t nơi dành cho người Kinh
thì ăn buffet cùng với các Cha, các tu si,̃ các ân nhân, thân
nhân của Linh Mu ̣c mới và các giáo dân người Kinh. Có
những daỹ bàn để thức ăn, những két bia, nước ngo ̣t...
Lễ xong, các Cha cũng như các tu si,̃ các thân
nhân... maĩ lo chu ̣p hình. Chưa chi mà tôi đã thấ y có mô ̣t
số người đi vào rồ i thì vừa bố c vừa hố t thức ăn, thâ ̣m chí
có mấ y anh la ̣i mở két bia lon ra rồ i lấ y bỏ vô túi quầ n.
Tôi hế t sức mắ c cỡ vì các Cha cũng như các tu si ̃ chưa có
ai vào, cũng chưa cầ u nguyê ̣n trước khi ăn theo lẽ thông
thường. Mà đằ ng này người ta la ̣i tới dành nhau để lấ y
thức ăn trên bàn, thâ ̣m chí còn lấ y khăn giấ y (dùng làm
khăn ăn) để bỏ chả ram hay thứ này, thứ kia vào rồ i gói
la ̣i.
Đúng là tôi cảm thấ y vô cùng xấ u hổ , tôi đã cầ m
micro lên và nói lớn:
- Haỹ để la ̣i, haỹ chờ các Cha tới, chúng ta cầ u
nguyê ̣n rồ i chúng ta haỹ ăn. Có it́ thì chúng ta ăn ít, có
nhiề u thì chúng ta ăn nhiề u. Chúng ta phải biế t chờ đơ ̣i
những người lớn hơn chúng ta chứ!
Những người đó rấ t khó chiụ với tôi, nhưng tôi cảm
thấ y có mô ̣t số giáo dân người Kinh biế t tự tro ̣ng cũng
khó chiụ vì những điề u bấ t lich
̣ sự như thế .
Trong khi đó ở bên khu vực người dân tô ̣c thì khác,
người ta đã kiên nhẫn chờ đơ ̣i, chờ đơ ̣i maĩ cho đế n khi
các Cha đế n uố ng mô ̣t chút rươ ̣u đầ u tiên, cũng như cầ m
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mô ̣t cái bánh thì người ta mới bắ t đầ u. Khi tôi đế n chỗ của
người dân tô ̣c, tự trong thâm tâm tôi, tôi cảm thấ y kính
tro ̣ng ho ̣ vì ho ̣ đã biế t chờ đơ ̣i, mă ̣c dù phía người Kinh ăn
trước vì các Cha nhâ ̣p tiê ̣c ở bên đó trước. Người Kinh thì
vô ̣i vã lo ăn cho xong để về nhà lo công viêc,̣ còn người
Dân Tô ̣c thì ho ̣ mang cồ ng chiêng ra đánh, rồ i ho ̣ nhảy
múa, chờ các Cha đế n để mời các Cha uố ng chút rươ ̣u cầ n
trước, ăn cái gì đó trước, rồ i ho ̣ mới vào bàn tiêc,̣ rồ i tiế p
tu ̣c đánh cồ ng chiêng, cùng nhau nhảy múa để mừng các
Cha.
Như thế thì ai dễ thương hơn ai chứ? Chúng ta
phải làm thế nào để nêu cao những điều dễ thương đó là
tấ m gương tố t, đồ ng thời chúng ta phải xấ u hổ vì có
nhiều người Kinh có những cử chỉ, hành động không
tố t, làm gương xấ u cho người khác.
* Câu chuyê ̣n thứ tư:
Ta ̣i mô ̣t giáo xứ no ̣ của người Kinh, mà Cha Sở thì
coi 2 giáo xứ: mô ̣t của người Kinh và mô ̣t của người Dân
Tô ̣c. Hôm đó là lễ mừng Bổ n Ma ̣ng giáo xứ của người
Kinh. Cũng nhờ kinh nghiê ̣m buổ i lễ lầ n trước nên Cha xứ
không tổ chức ăn buffet nữa, mà mỗi người sẽ có mô ̣t
phần quà, trong đó có bánh mì và nhiề u thứ thức ăn, có cả
nước uố ng. Theo như Cha xứ cho tôi biế t thì có đủ số các
phầ n quà, bởi vì có đế n 600 phần như thế , và người dự lễ
hôm đó có lẽ không tới 600 người, vì giáo xứ này cũng xa
thành phố và ít giáo dân.
Lễ xong rồ i, người dân tô ̣c cũng như lê ̣ thường là
đánh cồ ng chiêng, cầ m tay nhau múa hát. Còn những
người Kinh ho ̣ ra lãnh mỗi người mô ̣t phần quà, 5 phút
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sau là không thấy bóng dáng người Kinh nào, họ nhận quà
rồi và khi về nhà còn xúi con nhỏ của mình đến lấy thêm
quà nữa. Còn la ̣i những người dân tô ̣c thì đương nhiên là
thiế u quà rồ i! Nhưng họ chia sẻ với nhau những gì còn la ̣i
mà vẫn tỏ ra vui vẻ, không có gì là khó chiụ về những
hành đô ̣ng tham lam của người Kinh.
Một điều đáng buồ n và mâu thuẫn là: lễ mừng
bổ n ma ̣ng của giáo xứ người Kinh mà chỉ có người Dân
Tộc ở la ̣i vui vẻ với Cha xứ và chung vui với nhau.
* Câu chuyê ̣n thứ năm:
Hôm đó mô ̣t vi ̣đa ̣i diê ̣n tòa thánh đi thăm Giáo Hô ̣i
Viê ̣t Nam, sau đó lên thăm Giáo Phâ ̣n Kontum. Giám
Mu ̣c Kontum tổ chức lễ tiếp đón Phái Đoàn đa ̣i diêṇ Tòa
Thánh ta ̣i nhà thờ Dân Tô ̣c của một làng dân tô ̣c, di ̃ nhiên
là phải tổ chức ta ̣i nhà thờ lớn nhấ t của người dân tô ̣c, đó
là nhà thờ Plei Chuet ta ̣i Pleiku. Vì đươ ̣c tổ chức ta ̣i nhà
thờ người dân tô ̣c, hát lễ cũng là ca đoàn của người dân
tộc nên buổ i lễ hôm đó người dân tô ̣c đông hơn người
Kinh.
Tôi biế t lễ xong thì có tiê ̣c tiế p đãi phái đoàn và đa ̣i
diêṇ của Tòa Thánh, rồ i còn có đa ̣i diêṇ của chính quyề n
nữa. Giáo dân người dân tô ̣c mang cồ ng chiêng đế n đánh,
rồ i cùng nhau cầ m tay hát múa rấ t là vui vẻ với phái đoàn.
Theo phong tục của người dân tộc, khi đãi tiệc họ
để thức ăn lên những chiếc lá dọn trên những bàn dài và
dùng tay để bố c ăn, có một ít bà người Kinh vào và tự
động gom lấy lá gói thịt mang đi!
Khi phái đoàn của Tòa Thánh và phái đoàn quan
khách tới, ban tổ chức phải vô ̣i vàng sửa sang la ̣i bàn tiê ̣c,
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để làm thế nào cho nó dễ coi mô ̣t chút! Tôi nhìn thấ y như
vâ ̣y thì trong lòng vừa ngươ ̣ng vừa mắc cỡ trước người
dân tộc, may sao hôm đó có mặt tôi tại chỗ nên tôi đã
ngăn chặn lại kịp thời, còn những người dân tộc đang dọn
bàn không hề dám lên tiếng.
Tôi nhận xét một điều:
Đây là một trường hợp trong nhiều trường hợp
người dân tộc thấy điều sai trái của người Kinh mà
không dám lên tiếng để ngăn chặn, mặc dù tôi biết rằ ng:
tuy họ không nói ra nhưng chắc chắn trong thâm tâm
họ không phục.
* Câu chuyê ̣n thứ sáu:
Người dân tô ̣c mỗi khi tổ chức mô ̣t buổ i lễ gì đó
trong làng của ho ̣, nế u ho ̣ có mời người Kinh thì luôn luôn
ho ̣ tôn tro ̣ng khách mời. Có món gì ngon cũng để dành
cho khách, như là xẻ thiṭ mô ̣t con bò, con heo, hay chén
rươ ̣u cầ n... mà ho ̣ cho là ngon thì ho ̣ đều nhường cho
khách.
Ngày hôm đó là lễ khánh thành nhà thờ Kon Mah ở
huyê ̣n Chư Păh. Cha sở tên là Binh. Lễ khánh thành nhà
thờ này, đồ ng ý là cũng có mô ̣t số người Kinh đã giúp đỡ
cho người dân tô ̣c cấ t lên đươ ̣c cái nhà thờ đó. Trong làng
có mô ̣t cái nhà Rông thâ ̣t dài. Lễ xong rồ i, người dân tô ̣c
trong các làng tập trung (vì xứ đạo đó có tới 9 làng) và
dọn tiệc trong nhà Rông đó. Chỉ có người Kinh, quan
khách và mô ̣t số chức sắ c của các làng dân tô ̣c lên dự mà
thôi, còn dân làng thì phải chờ đơ ̣i. Mỗi làng đề u có tổ
chức riêng, có ghè rượu riêng. Chờ các Cha và quan
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khách ăn rồ i thì ho ̣ cũng mời chúng tôi tới chỗ đó để nhấ p
mô ̣t chút rươ ̣u cầ n, ăn chút thức ăn. Tôi để ý điều này:
Các thức ăn ngon thì tôi thấ y ho ̣ dành để mời khách,
còn họ...
Những chuyêṇ mà tôi đã chứng kiế n, tôi nhâ ̣n
thấ y cách cư xử của người dân tô ̣c rấ t có Văn Hóa,
mă ̣c dù ho ̣ không đươ ̣c đi ho ̣c nhiề u như người Kinh,
nhưng ho ̣ biế t cách cư xử, rất hiế u khách và biế t tôn
tro ̣ng khách. Chúng ta là người Kinh nhưng cầ n phải
ho ̣c ở nơi ho ̣ những điề u tuyêṭ vời này, vì thâ ̣t sư ̣ thì có
mô ̣t số anh em người Kinh trong cách cư xử đã thua
xa những người dân tô ̣c.
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13
MÓN QUÀ TUY NHỎ MÀ NIỀM VUI THÌ RẤT
LỚN

Tâm lý của con người thì khi trao tă ̣ng ai mô ̣t món
quà gì đó, mà người ta tỏ ý vui mừng đón nhâ ̣n và trân
tro ̣ng món quà mình tă ̣ng, xem như người ta biế t giá tri ̣
món quà mà ho ̣ nhâ ̣n từ mình, thì người tă ̣ng quà bao giờ
cũng cảm thấ y vui trong lòng.
Những câu chuyê ̣n tôi kể sau đây là: khi người dân
tô ̣c nghèo nhâ ̣n mô ̣t món quà ho ̣ tỏ lô ̣ niề m vui sướng, thì
tự nhiên người tă ̣ng quà cũng muố n đế n với ho ̣ lầ n nữa, và
tìm cách có gì đó để giúp đỡ cho người dân tô ̣c ấ y.. Với
tâm lý đó, mình hay suy nghĩ: Khi mình có quà thì mình
sẽ dành cho làng này, đem cho làng no ̣, để dành cho
trường hơ ̣p này hoă ̣c cho trường hơ ̣p kia...
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Bởi vì có mô ̣t thời kỳ tôi luôn luôn tìm mo ̣i cách
giúp đỡ cho người dân tô ̣c nghèo đươ ̣c mua những thứ
nhu yế u phẩ m hằ ng ngày với giá rấ t rẻ bằ ng cách mua sỉ
giúp ho ̣, và tôi còn tim
̀ mo ̣i cách để giúp ho ̣ tiêu thu ̣ những
mă ̣t hàng ho ̣ có với giá cao nhấ t có thể . Tôi nghĩ đó là
cách giúp đỡ ho ̣ hữu hiêụ nhấ t. Nhiề u lầ n tôi đã mua mắ m
ruố c, cá khô ở những nơi mà tôi cho là giá thấ p nhấ t.
Chẳ ng ha ̣n như cá khô, mắ m ruố c từ Qui Nhơn, Nha
Trang. Và mỗi khi mua thì chúng tôi mua cả tấ n mắ m
ruố c hoă ̣c cá khô.
Mỗi mô ̣t lầ n như vâ ̣y chúng tôi chở tới làng nhưng
không tiń h tiề n xe, chỉ tính tiề n hàng theo giá sỉ cho nên
người dân tô ̣c cũng rấ t đươ ̣c nhờ, vì đươ ̣c mua nhu yế u
phẩ m với giá thấ p nhấ t. Đôi khi các con buôn người Kinh
ở các làng cũng không bằ ng lòng lắ m với công viê ̣c của
chúng tôi vì phá giá của ho ̣. Nhưng thâ ̣t sự là chúng tôi
không có buôn bán, chúng tôi chỉ giúp đỡ cho người
nghèo mà thôi. Như là chúng tôi chở chuố i về Pleiku
chẳ ng ha ̣n, chúng tôi nhờ chỗ này; chỗ kia mua giúp, nhấ t
là các cô ̣ng đồ ng Dòng tu có nhà nô ̣i trú, để có thể mua
giúp cho người dân tô ̣c chuố i hoă ̣c các sản phẩ m khác của
ho ̣ ở mức giá cao nhấ t có thể .
Lầ n đó cũng là dip̣ gầ n Noen, tôi đi bằ ng chiế c xe
tải nhỏ của tôi, chở nào là khô cá nu ̣c (nửa ký mô ̣t gói),
nào là ruố c sả (chúng tôi mua mắ m ruố c về rồ i nhờ các bà
trong giáo xứ Đức An chiụ khó làm ruố c sả cho tôi, món
ruố c sả gồ m có: thi ̣t heo, có mắ m ruố c, có sả, có ớt... mà
người dân tộc gọi là ruố c cao cấ p). Chúng tôi làm mô ̣t hủ
ruố c chừng nửa ký và để la ̣i cho ho ̣ với giá rẻ y như giá
mắ m ruố c thường vâ ̣y, còn phầ n "đô ̣n" thit,̣ sả, ớt... thì
chúng tôi cho thêm vào, xem như là giúp đỡ người nghèo.
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Riêng những bà me ̣ đã mang thai mà nghèo thì chúng tôi
biế u cho ho ̣, để ho ̣ có cái ăn mà sinh con cho ma ̣nh khỏe.
Chúng tôi đi đến làng Kon Jơdreh tin̉ h Kontum,
trên xe có 3, 4 thầ y Dòng Chúa Cứu Thế từ Sài Gòn lên
tham quan Kontum. Tới giáo xứ Kon Jơdreh thì không có
ai ở nhà. Cha Gioakim Nguyễn Thúc Nên và các Yă (Yă
là nữ tu người dân tô ̣c) tôi quen biế t cũng đi lao đô ̣ng trên
nương rẫy. Chỉ có 2 em trai nhỏ người dân tô ̣c rấ t dễ
thương, chừng 8, 9 tuổ i là ở la ̣i coi nhà. Vì không có ai ở
nhà nên tôi gởi các thùng hàng cho 2 em nhỏ: mô ̣t giỏ cầ n
xé khô cá nu ̣c và các thùng đựng các lọ mắm ruốc sả.
Tôi ghi tờ giấ y gởi cho Yă Gabriel là có bao nhiêu
gói cá, bao nhiêu lọ mắ m ruố c. Tôi chuẩ n bi ̣ đi thì thấ y 2
em nhỏ nhìn giỏ cần xế cá nu ̣c, tôi thấ y các em có vẻ rấ t
thích cho nên tôi lên xe lấ y 2 gói đem xuố ng và nói:
- Cha cho các con mỗi đứa mô ̣t gói.
Hai em nhìn tôi và hỏi:
- Cha cho thâ ̣t?
Tôi gâ ̣t đầ u bảo:
- Cha cho thâ ̣t mà.
Và các em lấ y mỗi đứa mô ̣t gói rồ i cười rấ t tươi và
rấ t mừng. Tôi cũng cười rấ t vui vì thấ y các em vui mừng.
Rồ i nó nói với tôi:
- Con sẽ mang về cho me ̣.
- Đươ ̣c rồ i, con mang về cho ai cũng đươ ̣c vì cái
này là của chúng con.
Trở la ̣i xe đang nổ máy chuẩ n bi ̣đi. Mô ̣t thầ y Dòng
Chúa Cứu Thế nói:
- Con đinh
̣ chu ̣p mô ̣t tấ m hình mà không kip,
̣ chỉ có
mô ̣t gói cá nhỏ thôi mà Cha cũng cười, 2 em nhỏ cũng
cười, đôi mắ t rấ t sáng. Cha ơi! Cha ha ̣nh phúc hơn chúng
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con vì Cha có nhiề u niề m vui hơn chúng con. Nế u vào dip̣
lễ Noen này mà Cha về Sài Gòn, sau đó Cha tâ ̣p trung các
em nhỏ khoảng chừng 7, 8 tuổ i ở nhà thờ rồ i Cha nói:
Noen này Cha không có gì để tă ̣ng cho các con, Cha chỉ
tă ̣ng cho các con mỗi đứa mô ̣t gói cá khô... chắ c các em sẽ
nói Cha bi...̣ mát mát... hâm hâm... gì rồ i, ngày lễ Noen
mà tă ̣ng cá khô?...
Nhưng ngươ ̣c la ̣i ở nơi đây là mô ̣t niề m vui rấ t lớn.
Có mô ̣t lầ n tôi giải tô ̣i trong mùa Giáng Sinh. Gầ n
lễ Giáng Sinh nên tôi không giải tô ̣i trong nhà thờ, vì các
giáo dân đang do ̣n de ̣p trang hoàng rấ t ồ n ào, nên tôi giải
tô ̣i trong phòng khách của nhà xứ. Người xưng tô ̣i cuố i
cùng là mô ̣t thiề u nữ dân tô ̣c chừng 12, 13 tuổ i. Mùa Noen
thì la ̣nh, mà càng về trưa trời càng la ̣nh.
Hôm đó em xưng tô ̣i và tôi biế t em là người dân
tô ̣c. Tòa giải tô ̣i của tôi nó rung rinh như người bi ̣ số t rét
mà run vâ ̣y. Tôi cứ nghĩ chắ c em này bi ̣ số t rét và em
cũng là người xưng tô ̣i cuố i cùng, em đã chờ từ sáng cho
tới trưa mới đế n lươ ̣t của em, khi giải tô ̣i xong tôi thấ y em
chỉ mă ̣c mô ̣t cái áo rấ t mỏng. Tôi hỏi em:
- Con không có áo la ̣nh sao?
Người Kinh go ̣i là áo ấ m vì cái áo làm cho ta ấ m,
còn người dân tô ̣c go ̣i là áo la ̣nh vì mùa la ̣nh mới mă ̣c áo
đó. Em trả lời tôi :
- Nhà con có mô ̣t cái áo la ̣nh, thường thì ai đi ra
ngoài mới đươ ̣c mă ̣c, nhưng hôm nay me ̣ con bi ̣ bê ̣nh nên
con để cho me ̣ con mă ̣c, me ̣ con ở nhà.
Tôi nói với em:
- Con chờ Cha mô ̣t chút.
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Rồ i tôi vào kiế m đươ ̣c mô ̣t cái áo măng tô tương
đố i còn mới, nó dài trên đầ u gố i của em mô ̣t chút và rấ t
vừa với em. Tôi bảo:
- Cha cho con cái áo này.
Em nhìn cái áo và nó rấ t vui mừng, tôi đưa nó mă ̣c
thử, nó mă ̣c vào sau đó nó cởi ra rồ i xế p la ̣i. Tôi bảo:
- Con mă ̣c về đi.
Nó nói:
- Con về cho me ̣ xem trước rồ i con mă ̣c sau.
Tôi nghi:̃ "thôi thì tự do mà". Em đó ra về , cũng đã
hơn 11 giờ trưa rồ i. Nhà thờ Đức An của tôi có hàng rào
trồ ng bằ ng cây chè, tôi thấ y em đó ra đứng gầ n bờ rào rồ i
nhiǹ qua ngó la ̣i, không thấ y ai nó bèn mă ̣c áo vào. Tôi
thầm nghĩ “con bé này nói dóc”, tưởng nó đem về cho me ̣
nó xem trước như lời nó nói, nhưng không phải, nó mă ̣c
áo vào rồ i ngó trước ngó sau... nó ngắ m nghía, vì nó là
con gái mà! Nó nhảy nó mừng. Chỉ có mô ̣t cái áo cũ thôi
mà đã mang đế n cho em mô ̣t niề m vui rấ t lớn, tự nhiên tôi
cảm đô ̣ng và nghĩ rằ ng: Từ nay về sau chúng ta nên cố
gắ ng vâ ̣n đô ̣ng để những ai có nhiề u áo, như người Kinh
chẳ ng ha ̣n, haỹ cho tôi những quầ n áo để tôi có thể giúp
đỡ cho người nghèo.
Tôi thường hay kể những chuyê ̣n đó cho giáo dân
của tôi nghe và tôi bảo:
- Từ nay về sau ai có những cái áo lỗi thời chẳ ng
ha ̣n, hoă ̣c là mình mă ̣c không vừa nữa thì haỹ đem cho tôi,
tôi sẽ cho ̣n "người mẫu" thâ ̣t vừa với cái áo mà anh chi ̣em
đã cho tôi để tôi cho người nghèo.
Và từ đó tôi cũng không nga ̣i ngùng gì để xin đồ
của người khác cho người nghèo.
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Khi tôi ở giáo xứ Đức An, có người đã cho tôi mô ̣t
cái máy chu ̣p hin
̀ h màu. Thin̉ h thoảng tôi chu ̣p cho các trẻ
em trong xứ của mình. Khi tôi cho nó xem tấ m hình tôi
chu ̣p nó, chẳ ng những nó không nói cảm ơn mà còn bảo:
- Gì mà xấ u dzữ vâ ̣y?.
Mă ̣c dù tấ m hình rấ t đe ̣p và nó cũng khá đep,
̣ tôi
cho ̣c nó:
- Bởi vì mày xấ u hoắ c mà làm sao chu ̣p đe ̣p cho
đươ ̣c.
Thế nhưng mà ngươ ̣c la ̣i, mỗi lầ n tôi chu ̣p hình cho
các em người dân tô ̣c trong các làng xa, tôi cho nó xem,
nó nhìn tấ m hình của nó, mắ t nó sáng lên, nó cầ m tấ m
hình ấ p lên ngực rồ i cảm ơn tôi và reo lên:
- Đe ̣p quá Cha ơi !... ôi chao đep̣ quá Cha ơi !... con
mừng lắ m...
Những đám cưới của người dân tô ̣c về tổ chức lễ
cưới trong nhà thờ của tôi, tôi biế t ho ̣ nghèo nên tôi kêu
thơ ̣ chu ̣p hình tới chu ̣p chừng 5, 10 cái hình để làm mô ̣t
tâ ̣p album nhỏ thôi, bởi vì nế u mình không kêu chu ̣p hình
thì ho ̣ không bao giờ dám kêu, bởi vì ho ̣ không có tiề n.
Tôi đã tă ̣ng ho ̣ mô ̣t tâ ̣p album nhỏ chu ̣p trong lễ cưới của
ho ̣. Trời ơi! Ho ̣ vui mừng lắ m lâ ̣n đó. Thấ y vâ ̣y tự nhiên
tôi cũng muố n 1àm điề u gì đó cho những ai mà người ta
cảm thấ y món quà đó đố i với ho ̣ là niề m vui lớn.
Trong nhà tôi có cháu Dao người dân tộc, bà ngoa ̣i
của cháu gầ n 70 tuổ i nhưng chưa bao giờ có mô ̣t tấ m hình
màu, hôm đó có mô ̣t Cha dòng Phanxicô chu ̣p hiǹ h bà
ngoa ̣i của cháu, và cháu kể cho tôi nghe rằ ng:
- Bà ngoa ̣i con cứ cầ m tấ m hình xem miế t, ngắ m
nghía miế t thôi, bà hỏi con là bà đây hả? Chu ̣p sao mà đe ̣p
thế này... v.v...
196

Tự nhiên tôi nghi:̃
Đối với những người nghèo món quà tuy nhỏ mà
niềm vui thì rất lớn.
Có mô ̣t lầ n kia tôi đi thăm mô ̣t làng cùi và phát quà
cho ho ̣, ho ̣ vui lắ m. Các nữ tu người dân tô ̣c nói với tôi:
- Ở trong làng có mô ̣t em bi ̣ số t ba ̣i liê ̣t, là con cái
của người cùi. Em biế t có Linh Mu ̣c tới nên em ao ước
đươ ̣c gă ̣p Cha. Cha tới thăm em mô ̣t chút.
Nghe vâ ̣y tôi liề n lấ y theo mô ̣t phầ n quà, tôi đươ ̣c
các nữ tu dẫn tới nhà em. Căn nhà của em là nhà sàn, vì
em bi ̣ ba ̣i liê ̣t nên bố me ̣ em làm mô ̣t cái chòi trước nhà
của mình cho em ở để ba ̣n bè em đế n chơi với em cho vui.
Trời ơi! Cái chòi của em nó thấ p lắ m, mái lơ ̣p bằ ng tranh,
vách làm bằ ng tre đâ ̣p dâ ̣p, nên khi tre khô thì nó bi ̣ nhót
la ̣i, ở ngoài nhìn vào không thấ y gì, nhưng ở trong nhìn ra
thì thấ y đươ ̣c bên ngoài. Cái chõng (cái giường) em nằ m,
chân chõng cao chừng 2, 3 tấ c thôi, mà nề n thì nề n đấ t,
mỗi khi trời mưa nước nó chảy dưới chân giường của em.
Em nghe đoàn tới và đang nói chuyê ̣n xôn xao ở
bên ngoài, em kêu to:
- Cha ơi! Con vui lắ m vì Cha tới thăm con...
Tôi chỉ nghe tiế ng nói mà chưa thấ y em. Khi vào
trong cái chòi của em tôi phải cúi khom người xuố ng,
trong chòi thì tố i, tôi chỉ thấ y mô ̣t đố ng mề n rách. Khi mắ t
tôi làm quen đươ ̣c với bóng tố i thì bỗng nhiên tôi thấ y mô ̣t
khuôn mă ̣t giố ng như thiên thầ n, trên môi em nở mô ̣t nu ̣
cười rấ t xinh làm sáng bừng cả gương mă ̣t. Tôi thấ y em
nằm trong một chỗ tồi tàn như vậy, không đủ sức nhâ ̣n
quà từ tay tôi mà em vẫn cười tươi như vâ ̣y... Tự nhiên tôi
nghĩ mình nhâ ̣n đươ ̣c rấ t nhiề u ơn của Chúa mà mình
không biế t, còn những người như em bé này bi ̣ đủ thứ
197

thiêṭ thòi mà la ̣i có nu ̣ cười tươi ơi là tươi như thiên thầ n
vâ ̣y. Tôi đã khóc, đó là điề u tự nhiên thôi, tôi khóc vì tôi
quá xúc đô ̣ng.
Ai đó đã chu ̣p cho tôi mô ̣t tấ m hình: trẻ thì cười còn
tôi thì khóc, và tôi đã ghi mô ̣t câu ở phía dưới: "Người ta
cười mà tôi khóc". Đó chính là tấ m gương tố t cho tôi,
luôn nhắ c nhở tôi phải biế t cám ơn Chúa vì những gì
Chúa đã ban cho tôi, và tôi cũng nhắ c nhở với anh chi ̣
em giáo dân của tôi như vậy. Nhiều khi mình không
thấ y ơn Chúa đế n mỗi ngày trong đời số ng của mình.
Chúa ban cho mình đủ thứ ơn mà chúng ta vẫn phàn
nàn, cũng như những con cái của nhà giàu, cha me ̣ sắ m
cho đủ thứ mà vẫn trách phiền cha me ̣...
Cũng là chuyê ̣n trong làng đó: khi chúng tôi chuẩn
bi ̣ra về thì tôi thấ y các trẻ em con của người cùi bu lên xe
tải của tôi để rờ cái bánh xe, cái thùng xe.
Tôi hỏi các em:
- Chúng con đi xe chưa?
Chúng trả lời:
- Chúng con đã thấ y xe mà chưa bao giờ chúng con
đươ ̣c đi xe.
Tôi bảo các em lên xe, tài xế của tôi tuy là người
không có đa ̣o nhưng là mô ̣t người rấ t thương người
nghèo, anh tên là Hùng. Tôi bảo anh Hùng lái xe cha ̣y
qua cha ̣y la ̣i, đi lui đi tới trong làng thôi cũng đươ ̣c, đi từ
đầ u làng tới cuố i xóm cho các em vui. Trời ơi! Mô ̣t xe đầ y
trẻ em, đứa nào cũng la lố i, reo cười trên xe khi xe cha ̣y.
Tự nhiên tôi cảm thấ y có điề u gì đó làm cho lòng tôi bùi
ngùi. Bởi vì sao? Bởi vì cái nhu cầ u hế t sức là bình
thường mà các em cũng chưa bao giờ đươ ̣c nế m thử.
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Xe ngừng la ̣i cho các em xuố ng, chúng tôi chuẩn bi ̣
về thì người lớn cũng xin tôi:
- Cha cho chúng con đi xe mô ̣t chút đi.
Thế là chúng tôi cũng cho người lớn lên xe. Người
nào leo không đươ ̣c thì phải cõng lên. Mà người lớn đi
trên xe, khi xe cha ̣y trong làng ho ̣ cũng vui vẻ nói chuyê ̣n
như là trẻ em vâ ̣y. Từ đó tôi nghĩ rằ ng: có những cái,
những điề u chúng ta coi là rấ t bình thường khi sử dụng,
nhưng những người nghèo thì chưa bao giờ được hưởng.
Tại Kontum có nhiều nhà mồ côi mang tên là Vinh
Sơn. Mô ̣t lầ n tới thăm nhà mồ côi, tôi hỏi các em:
- Chúng con có bao giờ thấ y biể n chưa?
Các em trả lời:
- Chúng con chỉ thấ y biển trên tivi thôi.
Thế rồ i tôi mướn xe đưa các em đi, bởi vì tôi có liên
la ̣c đươ ̣c với khu vực điề u tri ̣ phong do các sơ nữ tu dòng
Thừa Sai Phan Sinh phu ̣ trách. Các sơ đồ ng ý cho các em
tới chơi vài ngày để xem và tắ m biể n.
Rồ i tôi đưa các em đi. Trời ơi! Khi xe tới mô ̣t khúc
quanh ở Ghề nh Ráng. Mô ̣t đứa vừa thấ y biể n nó liề n la
lên:
- Biể n kìa, biể n kìa.
Tấ t cả các em ở trên xe đề u đứng lên hế t và reo to:
- Biể n... thấ y biể n rồ i... thấ y biể n rồ i... biể n lớn
quá...
Tự nhiên tôi cảm đô ̣ng, chỉ mới thấ y biể n mà thôi
nhưng đã là mô ̣t niề m vui lớn cho các em rồ i.
Sau đó thì vào tới chỗ của các sơ, tôi bảo các em
chiụ khó chờ các sơ, vì chúng nó thấ y biể n là nôn nóng
không chiụ đươ ̣c, chỉ muố n cha ̣y ngay xuố ng biể n mà
thôi. Tôi nói:
199

- Các con haỹ chờ mô ̣t chút, các sơ ra mình chào
các sơ rồ i mình đi ra biể n.
Có mô ̣t số em không chờ đươ ̣c nữa nên đã cha ̣y ra
biể n. Khi các sơ ra, tôi phải tâ ̣p trung các em la ̣i để cho
các em đươ ̣c chào sơ, sau đó thì cho các em tắ m biể n,
nhưng vì số trẻ em đông nên các sơ phải dă ̣n dò:
- Các con chỉ đươ ̣c ra tới đó thôi, chỉ đươ ̣c tắ m ở
chỗ đó mà thôi.
Trời ơi! Lầ n đầ u tiên trong đời các em đươ ̣c tắ m
biể n nên chúng nó cứ mă ̣c nguyên áo quầ n như thế mà
xuố ng tắ m, chúng nó vừa tắ m vừa nô đùa. Đế n chừng kêu
lên thì không đứa nào muố n lên... Sau đó chúng tôi dẫn
các em đi coi xe lửa vì các em chưa bao giờ thấ y xe lửa.
Chúng tôi xin đươ ̣c vào nhà ga. Các em vào nhà ga, chúng
nó rờ 2 cái đường ray xe lửa rồ i chúng nó hỏi tôi là làm
sao xe nó cha ̣y đươ ̣c mà không bi ̣ rớt ra ngoài? Tôi cũng
không biế t phải giải thích bằ ng tiế ng dân tô ̣c như thế nào
để cho các em nó hiể u. Tôi bèn nói:
- Các con đi vào gă ̣p ông xế p ga.
Bởi vì chúng tôi không đươ ̣c ở phía trong sân ga
khi xe lửa đến. Các em đã hát tặng cho ông sếp ga một bài
hát rất hay, ông thích lắ m và đồng ý cho các em ở la ̣i
nhưng chỉ đứng mô ̣t nơi thôi để chờ xe lửa chạy tới.
Khi xe lửa cha ̣y tới... ôi chao ơi! Đố i với các em,
đây đúng là mô ̣t điề u rấ t la ̣ lùng: bánh xe thì như vâ ̣y,
cha ̣y trên cái đường thì như vâ ̣y mà nó không rớt ra... rồ i
các em chỉ chỏ với nhau như thế này, thế kia... Tôi rấ t
sung sướng khi thấ y các em thích thú, vui vẻ.
Ngày hôm sau chúng tôi chở các em đi xem mô ̣t
chiế c tàu thủy ở bế n cảng Qui Nhơn. Các em đứng dưới
bế n cảng nhìn lên chiế c tàu thủy, chúng nó nói là "cái nhà
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lầ u cha ̣y trên nước", và các em đứng dưới hát cho các
thủy thủ trên tàu nghe. Cuố i cùng thì các em cũng đươ ̣c
lên tàu mô ̣t chút để xem vài thứ ở trên tàu. Đó là mô ̣t điề u
rấ t mới la ̣ đố i với các em.
Mỗi lầ n mướn xe đi Qui Nhơn như vâ ̣y thì tố n khá
nhiề u tiề n, nên sau này chúng tôi quyế t đinh
̣ tìm cách để
mua mô ̣t chiế c xe. Năm 2003 tôi đã mua đươ ̣c mô ̣t chiế c
xe 25 chỗ để cho những người dân tô ̣c ở xa tâ ̣n trong các
rừng núi, cho những người nghèo và thâ ̣m chí cho những
người cùi cũng đươ ̣c đi xe để thăm biể n, thăm những nơi
này nơi khác, những nơi mà ho ̣ thấy rấ t la ̣ lùng và vô cùng
nga ̣c nhiên. Chẳ ng ha ̣n khi tới biể n thì ho ̣ lấ y chai đựng
nước biể n để đem về . Vì thế chúng tôi đã mua chiế c xe
25 chỗ ngồ i để phu ̣c vu ̣ người nghèo, cho tới bây giờ...

Quả thâ ̣t thì các Linh Mu ̣c và các tu si ̃ đã làm rấ t
nhiề u viêc̣ như thế trong công tác mu ̣c vu ̣ ở trong Giáo
Phâ ̣n Kontum cho anh em người dân tô ̣c. Chúng tôi rấ t
cảm phu ̣c tấ m gương của các nữ tu và các Linh Mu ̣c, vì
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suố t cuô ̣c đời ho ̣ đã số ng cho người dân tô ̣c, đã có lòng
thương yêu và ta ̣o rấ t nhiề u cơ hô ̣i cũng như làm nhiề u
viêc̣ để phu ̣c vu ̣ cho người dân tô ̣c nghèo và số ng gắ n bó
với người dân tô ̣c.
Món quà tuy nhỏ mà niề m vui thì rất lớn là như
vâ ̣y. Đây chỉ là một số ít câu chuyện trong muôn vàn
câu chuyện mà tôi biế t và đã chứng kiế n, tôi chỉ kể vài
chuyện điể n hin
̀ h như trên, để chúng ta thấ y rằng: dù
là một ly nước lã thôi nhưng cũng không mấ t công đâu.
Chúa không đòi chúng ta cho nhiều, nhưng Chúa đòi
chúng ta cho bằng cả tấ m lòng chân thành.
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BUÔN THƯỢNG

Những ai ở lâu trên vùng đấ t Kontum thường nghe
nói tới mô ̣t từ go ̣i là "Buôn Thươ ̣ng". Nghiã là nói tới
viêc̣ người Kinh buôn bán với người Thươ ̣ng.
Trước khi các vi ̣ Thừa Sai đi rao giảng Tin Mừng
cho vùng Tây Nguyên thì các đoàn đi buôn, là người An
Nam cũng đã tổ chức những đoàn buôn từ miề n xuôi - tức
là từ đồ ng bằ ng - đem những sản phẩ m như: muố i, cá
khô... v.v... lên trao đổ i buôn bán với người Thươ ̣ng.
Thầ y Sáu Do cũng đã có lầ n vì muố n tìm hiể u đường đi
nước bước của vùng Tây Nguyên, để đưa các vi ̣ Thừa Sai
lên truyề n giáo ở trên đó, nên Thầ y nhâ ̣p vào mô ̣t đoàn đi
buôn của người An Nam, thầ y phải làm công viê ̣c khuân
thuê, vác mướn cho ho ̣, bởi vì hồ i đó không có xe cô ̣ nên
mo ̣i thứ hàng hóa đề u phải gánh, khiêng hoă ̣c mang. Đoàn
này lên các vùng rừng núi Tây Nguyên để buôn bán với
người Thươ ̣ng. Buôn bán nhấ t đinh
̣ là phải có lơ ̣i nhuâ ̣n,
cho nên khi nói tới từ "buôn Thươ ̣ng", thì người ta nghi ̃
ngay đế n những người Kinh buôn bán với người Thươ ̣ng,
203

thường thì không có sự công bằ ng vì lúc nào người Kinh
cũng tìm cách ăn lời quá mức.
Chúng ta cũng nên nhớ rằ ng thời xưa, cách đây 40
năm trở về trước, các tỉnh Pleiku, Kontum, Phú Bổ n là 3
tỉnh, nhưng nay thì nhâ ̣p la ̣i thành 2 tỉnh. Tin̉ h Gia Lai
gồ m 2 tỉnh Phú Bổ n và Pleiku. Tỉnh Kontum là ranh giới
của tỉnh Kontum cũ. Hồ i đó rấ t ít người Kinh, mà người
Thươ ̣ng là chính. Bây giờ thì tỉnh Kontum và tỉnh Gia Lai
có 25.000 km2, với dân số là 1.600.000, cả người Kinh và
người Dân Tô ̣c. Hiêṇ nay thì dân số người Kinh bằ ng số
người Dân Tô ̣c.
Ngày xưa mỗi khi người dân tô ̣c muố n dựng làng
để ở thì ho ̣ luôn luôn dựng ở gầ n rừng, hồ i đó toàn là rừng
già. Vì người dân tô ̣c không biế t và cũng không có thói
quen đào giế ng nên khi dựng làng của mình, ho ̣ luôn tìm
những nơi gầ n sông, suố i, hoă ̣c ở gầ n những nới có nước
gio ̣t, tức là nơi có ma ̣ch nước từ trong rừng râ ̣m chảy ra
suố t ngày. Nhu cầ u của người dân tô ̣c khi dựng làng là
phải ở gầ n sông suố i, đồ ng thời cũng phải ở gầ n rừng nữa,
vì ho ̣ số ng cũng nhờ vào những thứ có trong rừng.
Người Viêṭ Nam chúng ta thường hay nói "rừng
vàng biể n ba ̣c". Rừng có nhiề u của cải cũng như biể n vâ ̣y.
Người dân tô ̣c số ng gầ n rừng, khi hế t lúa, hế t ga ̣o thì ho ̣
la ̣i vào rừng, vì ở trong rừng có nhiề u thứ. Cho nên của
cải ở rừng cũng cầ n cho người miề n xuôi, và của cải ở
vùng biể n cũng cầ n cho người miề n núi. Vâ ̣y nên đã có
những cuô ̣c trao đổ i mua bán. Vì thế mà có những đoàn
người go ̣i là đi "buôn Thươ ̣ng".
"Măng le gởi xuố ng, cá chuồ n gởi lên" là như
thế , nhưng người dân tô ̣c thì không hề biế t buôn bán, ho ̣
số ng rấ t đơn sơ, không có hê ̣ thố ng tiề n ba ̣c. Ho ̣ chỉ biế t
204

đổ i chác mà thôi. Người Kinh thì lanh lơ ̣i hơn, la ̣i biế t
buôn bán, cho nên trong những cuô ̣c trao đổ i hàng hóa ấ y
thì chúng ta thấ y rõ phầ n lơ ̣i nghiêng về phía người Kinh.
Lâu nay tôi nghe nói những người buôn Thươ ̣ng là
những người mau làm giàu. Khi mà người Thươ ̣ng còn
nhiề u rừng, còn đố t rẫy đươ ̣c, thì lúc đó của cải của người
dân tô ̣c còn dồ i dào. Nhưng bây giờ đấ t đai là do nhà nước
quản lý, kể cả cây cối trong rừng cũng vâ ̣y, và như thế đời
sống của người dân tộc trở nên khó khăn, vì bây giờ ho ̣
không còn đươ ̣c tự do vào rừng để tìm cái ăn như ngày
trước, mà sông suối phần thì cạn kiệt, phần thì ô nhiễm...
Cuộc sống của người dân tộc hoàn toàn bị xáo trộn. Bây
giờ người Kinh lên lập nghiệp trên vùng Tây Nguyên càng
ngày càng nhiều, nơi nào có làng dân tộc thì lâ ̣p tức có
người Kinh đế n đó đóng chốt để mua bán, làm ăn... Tôi
nói ví du ̣: Bây giờ người Kinh ở gầ n người dân tô ̣c, nế u
như người dân tô ̣c sa cơ, trong nhà có người bênh
̣ cầ n
chữa tri ̣nên phải mươ ̣n tiề n của người Kinh, lúc đó người
Kinh cho vay và lấy lãi rất cao, nếu người dân tộc thiếu
lúa ăn thì người Kinh cho mượn 1 thùng, đế n khi trả thì
phải trả 2 thùng. Tới mùa gặt thì người Kinh đem bao bị
chờ sẵn trên bờ ruô ̣ng để lấy cho bằng được số lúa đã cho
vay, cả vố n lẫn lời.
Với cách tin
́ h toán của người Kinh như thế thì phầ n
thiêṭ thòi lúc nào cũng nằ m về phía người Thươ ̣ng.
Trong trâ ̣n baõ lu ̣t năm 2009 ta ̣i Kontum, có những
người Thươ ̣ng cầ n tiề n để cho con đi ho ̣c tiế p, hoă ̣c cầ n
tiề n để sinh số ng, thì ho ̣ thường đem sổ đỏ đấ t đai của
mình thế chấ p cho người Kinh, khi tới ngày trả thì phải
chiụ mô ̣t cái giá tiề n lời như thế nào đó thì mới lấ y la ̣i
đươ ̣c sổ đỏ. Nhưng mà thường thì ho ̣ bi ̣ mấ t luôn sổ đỏ,
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bởi vì ho ̣ không có tiề n nên không có cách nào để chuô ̣c
la ̣i sổ đỏ của mình. Vâ ̣y nên luôn luôn phầ n lơ ̣i cũng nằ m
về phía người Kinh. Đức Giám mu ̣c Kontum đã nói với
các Linh Mu ̣c là phải tìm mo ̣i cách chuô ̣c la ̣i sổ đỏ, giấ y
tờ đấ t đai của người dân tô ̣c rồ i đưa trả cho ho ̣. Có như thế
thì mới cứu đươ ̣c gia đình người dân tô ̣c nghèo, và chúng
tôi đã cố gắ ng hế t sức: Thứ nhấ t là không để cho người
dân tô ̣c lấ y sổ đỏ đi thế chấ p kiế m tiề n. Thứ hai Caritas
Kontum đã bỏ ra gầ n 500 triêụ đồ ng để giúp sức cho ho ̣c
sinh, sinh viên người dân tộc đi ho ̣c xa nhà. Đế n bây giờ
thì mùa màng nương rẫy của gia đình ho ̣ bi ̣mấ t hế t, không
còn thứ gì để cho con đi ho ̣c. Vâ ̣y nên qua sự giới thiêụ
của các Linh Mu ̣c, cũng như các nữ tu ta ̣i điạ phương, đã
giúp đươ ̣c cho anh này, hay cô no ̣... có thể tiế p tu ̣c viêc̣
ho ̣c hành của mình.
Chúng tôi đã làm công viêc̣ vừa giải thích, vừa ta ̣o
ý thức cho anh em người dân tô ̣c, trong hoàn cảnh như
vậy phải biế t số ng tiế t kiê ̣m để khỏi lấ y sổ đỏ của mình
đưa cho người Kinh, thì người Kinh sẽ không có cơ hội
lấ y đươ ̣c đấ t đai của mình.
Tôi có quen mô ̣t gia đình người dân tô ̣c, khi vơ ̣ anh
ta đau yế u thì anh ta cần phải có tiền để chữa bênh
̣ cho vơ ̣.
Anh ta có mô ̣t rẫy cà phê khoảng 1 sào, mà cà phê còn 2
tháng nữa mới thu hoa ̣ch. Khi đó tôi không có ở nhà, anh
nói với người cho vay là anh cầ n 2 triêu,
̣ người này thấ y
anh cầ n tiề n nên ép anh, chỉ chấp nhận đưa cho anh có 1
triê ̣u mà thôi. Cuố i cùng vì quá cầ n tiề n nên anh đồ ng ý
giá 1 triê ̣u. Nhưng đế n thời ha ̣n trả tiề n thì anh không có
tiền, thế là chỉ 2 tháng sau người Kinh này bán la ̣i rẫy cà
phê với giá 7 triêu.
̣
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Cuố i cùng thì phầ n thua thiêṭ bao giờ cũng ở về
phía người dân tô ̣c.
Người Kinh biế t đo đa ̣c, biế t diêṇ tích là bao nhiêu,
chu vi là thế nào. Còn người dân tô ̣c thì không biế t gì về
những điề u đó.
Tôi biế t chuyê ̣n có người dân tô ̣c muố n bán đấ t cho
người Kinh, người này hỏi:
- Anh bán miế ng đấ t đó là mấ y sào? Rô ̣ng bao
nhiêu mét vuông?
Anh trả lời:
- Mình không biế t đâu. Mình chỉ bán từ cây bơ tới
cây vú sữa rồi cha ̣y thẳ ng tới dưới suố i thôi.
Tôi đoán như vâ ̣y cũng khoảng chừng 3 sào.
Người Kinh này vốn rất thủ đoạn, ngỏ ý muố n kế t
nghiã anh em với người dân tô ̣c kia, 2 người làm mô ̣t cái
lễ go ̣i là lễ "đeo còng" để kế t nghiã anh em. Người Kinh
đó làm điề u này là có ý lơ ̣i du ̣ng người dân tô ̣c, để mua rẻ
đất mà làm ăn. Về phía người dân tô ̣c la ̣i khác, mô ̣t khi đã
kế t nghiã anh em và đã đeo còng cho nhau thì đây là mô ̣t
điề u vô cùng thiêng liêng và ho ̣ rấ t trân tro ̣ng.
Có mô ̣t điề u rấ t thiê ̣t thòi cho người dân tô ̣c là ho ̣
không biế t viế t giấ y tờ, nên để cho người Kinh viế t, và khi
viế t thì bao giờ người Kinh cũng viế t như thế nào để phầ n
lơ ̣i thuô ̣c về ho ̣: Bờ rào ở giữa, đấ t anh ở bên này, đấ t tôi ở
bên kia... và người Kinh làm mô ̣t đường dây thép gai ở
giữa, sau đó vơ ̣ chồ ng người Kinh mua cây cà phê con rồ i
chờ đế n ban đêm đào lỗ trồ ng xuố ng, kéo bờ rào qua bên
kia... cứ thế ...
Người dân tô ̣c nói với tôi:
- Không biế t làm sao mà đấ t của mình càng ngày
càng it́ , mà đấ t của nó càng ngày càng nhiề u.
207

Theo kinh nghiê ̣m của tôi thì tôi thấ y như thế này:
Những người buôn Thươ ̣ng thì mau giàu có, nhưng giàu
mà phi nghiã thì của cải không thể tồ n ta ̣i được lâu.
Trước năm 1975 tôi cũng biế t mô ̣t số người buôn
Thươ ̣ng rất giàu nhưng cuối cùng cũng tán gia ba ̣i sản.
Rồ i sau này cũng vâ ̣y. Từ lúc tôi xuố ng Gia Lai là năm
1986, tôi cũng biế t rõ nhiề u người, kể cả những người có
đa ̣o mà buôn bán không công bằ ng, la ̣i có ý gian lâ ̣n với
người nghèo thì cũng đi đế n kế t cuô ̣c là tán gia ba ̣i sản.
Bài này tôi nói lên đây để chúng ta thấ y rằ ng trong
buôn bán thì bao giờ người Kinh cũng nắ m đằ ng chuôi,
và người Thượng vì không biế t buôn bán nên lúc nào họ
cũng nắ m đằ ng lưỡi, chi ̣u đủ thứ thiê ̣t thòi.
Chương trình của tôi là giúp cho người dân tô ̣c
nghèo. Tôi thấ y có nhiề u người Kinh tố t bu ̣ng cũng luôn
yễm trơ ̣ cho cách làm này để giúp đỡ cho người dân tô ̣c.
Ví du ̣ như sắ n lát (mì lát), khi tôi biế t mô ̣t làng nào đó có
chă ̣t củ mì lát phơi khô, tôi thường bảo người Kinh tố t
bu ̣ng đế n cân số mì đó là bao nhiêu, như của anh Mok,
của anh H'Dung, của anh Róa... là bao nhiêu... v.v... Rồ i
tôi nhâ ̣p chung la ̣i và nói với chủ hañ g chế biế n thức ăn
cho gia súc, người này rấ t tố t bu ̣ng, anh nói:
- Cha không cầ n phải phân loa ̣i 1, loa ̣i 2, loa ̣i 3 làm
gì. Con sẽ xay chung các loa ̣i với nhau hế t, nhưng vì buôn
bán nên con phải nói như vâ ̣y. Cha bảo người dân tô ̣c phơi
thâ ̣t khô và con sẽ mua của ho ̣ với giá cao nhấ t.
Và như thế là tôi đã làm điề u này rấ t nhiề u lầ n, sao
cho người dân tô ̣c đươ ̣c bán mì lát phơi khô với giá cao
nhấ t. Con buôn đôi khi cũng thấ y khó chiụ vì viê ̣c tôi đã
làm. Nhưng tôi thấ y người dân tô ̣c rấ t mừng, có người
khoe với tôi:
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- Con chưa bao giờ bán mì mà có đươ ̣c nhiề u tiề n
như vâ ̣y.
Và ho ̣ sẵn sàng cho tôi tiề n. Tôi bảo:
- Không, Cha chỉ giúp anh em thôi, nhưng mô ̣t khi
anh em làm được như thế thì anh em mới có tiề n cho con
mình ăn ho ̣c, rồ i còn sửa la ̣i cái nhà của mình nữa chớ.

Người dân tô ̣c trồ ng rấ t nhiề u chuố i, khi người
Kinh vô làng mua chuố i thì mua với giá rấ t rẻ. Mỗi khi tôi
đi làm lễ trong làng nào đó, tôi thường gom chuố i la ̣i đem
về . Buồ ng này là của ai?... Buồ ng này của ai?... Tôi có thể
bán dùm cho ho ̣ với giá cao hơn. Đằ ng khác chúng tôi
cũng tìm mo ̣i cách giúp ho ̣, ví du ̣ người dân tô ̣c muố n mua
mô ̣t chiế c xe gắ n máy hay mô ̣t thứ gì đó, chúng tôi cũng
nhờ các nữ tu, hoă ̣c các Linh Mu ̣c trao đổ i và giúp ho ̣ mua
món hàng sao cho đúng với giá tri ̣ của nó, xứng với đồ ng
tiề n ho ̣ phải bỏ ra, không để cho ngưởi khác lừa ga ̣t người
dân tô ̣c để lấ y tiề n của ho ̣.
Buôn Thươ ̣ng bây giờ cũng có nhiề u cách nhiề u
kiểu, nhưng cách nào đi nữa thì người dân tô ̣c luôn luôn
chiụ nhâ ̣n lấ y phầ n thiê ̣t thòi.
209

Hôm nay tôi chia sẻ như vâ ̣y. Tôi rấ t cám ơn những
anh em người Kinh tố t bu ̣ng đã luôn thương yêu anh em
người dân tô ̣c bằ ng nhiề u cách, như mô ̣t giáo xứ người
Kinh đỡ đầ u cho mô ̣t làng dân tô ̣c, giúp cho con ho ̣ đươ ̣c
đi ho ̣c, hay là giúp cho ho ̣ khi đau yế u. Tôi cũng thấ y các
bác si ̃ Công Giáo trong thành phố Pleiku luôn sẵn sàng
đón nhâ ̣n anh em dân tô ̣c trong nghề nghiêp̣ của mình,
luôn ta ̣o điề u kiêṇ giúp đỡ cho người dân tô ̣c. Các bác si ̃
này đúng là đã có lòng tố t đố i với anh em người dân tô ̣c
nghèo.

Ứơc gì có nhiều người Kinh chiụ chấ p nhận phầ n
thiê ̣t thòi về mình dù chỉ là một chút ít, để cho anh em
người dân tộc nghèo được có phầ n hơn. Đó chính là
Rao Giảng Tin Mừng Tình Thương và cũng chính là
Rao Giảng Tin Mừng Sự Số ng.
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* ĐEM TÌ NH THƯƠNG VÀ NIỀM VUI ĐẾN VỚI
NGƯỜI DÂN TỘC NGHÈ O
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* CHA CON TA CÙ NG NHAU ĐƯA NƯỚC
SẠCH VỀ LÀ NG
Cảm ơn hai em Nguyễn Sơn Phi và Nguyễn Quố c
Vũ, là người nhà Cha Đông. Theo lời yêu cầ u của tôi, hai
em đã gởi cho tôi mô ̣t số hình ảnh về "Những điều chia
sẻ" cho Mùa Đông Ấm Áp. Ước mong sao người đo ̣c sau
khi xem những tấ m hình này: Tâm hồ n se ̃ rô ̣ng mở cùng
với mô ̣t tấ m lòng yêu thương chân thành, để đế n với
những người dân tô ̣c nghèo mô ̣t cách chân tình.
Hồ Thủy
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AI ĐÃ DẪN ĐƯỜNG CHỈ LỐI

* Người dân tộc rấ t yêu thương người thương yêu
họ.
* Người dân tộc rấ t biế t ơn người đã giúp đỡ họ.
* Những người dân tộc có hiểu biế t thì rấ t sợ người
Kinh tới ở gầ n họ, rồi đưa đường chỉ lố i cho con cái họ
làm những viê ̣c không tố t.
Những nơi có làng dân tô ̣c, thì lúc nào cũng có vài
ba cái sa ̣p hàng của người Kinh dựng lên bán đủ thứ cho
người dân tô ̣c. Trẻ em dân tô ̣c bây giờ có nhiề u nhu cầ u
hơn trẻ em ngày xưa: nào là tivi, rồ i karaôkê rồ i thì trò
chơi điê ̣n tử... . Trong khi cha me ̣ đi làm suố t ngày, còn
trẻ con ở nhà thì thèm coi tivi, thèm chơi điê ̣n tử mà la ̣i
không có tiề n. Từ đó trẻ em người dân tô ̣c dễ trở nên ăn
cắ p những thứ có trong nhà của mình như: vài cái trứng
gà, hay là lấ y phân bò đi đổ i cho những sa ̣p ở đầ u làng để
lấ y tiề n đi chơi điê ̣n tử. Và như thế dẫn đế n tình tra ̣ng mô ̣t
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đứa làm đươ ̣c thì nhiề u đứa trong làng cũng làm đươ ̣c.
Thế nên những người dân tô ̣c có hiể u biế t rấ t lấ y làm lo
lắ ng về những người Kinh có sa ̣p buôn bán ở đầ u làng, vì
đã làm hư hỏng con cái của ho ̣.
Nhưng ngươ ̣c la ̣i có những người Kinh thâ ̣t lòng
yêu thương người dân tô ̣c, ho ̣ muố n giúp đỡ cho người
dân tô ̣c, giúp đỡ cho những người nghèo ở các làng, cũng
chỉ đường chỉ lố i cho người bênh
̣ ở trong làng thế này thế
no ̣. Điề u này làm cho người dân tô ̣c luôn biế t ơn những
người Kinh đã yêu thương, quan tâm đế n ho ̣.
Mô ̣t lầ n no ̣ Mă ̣t Trâ ̣n Tổ Quố c tỉnh Gia Lai mời
những người dân tô ̣c trí thức ho ̣p mă ̣t, tôi cũng có mă ̣t
trong buổ i ho ̣p đó. Mô ̣t trí thức già người dân tô ̣c ở Gia
Lai mà ai cũng biế t cu ̣, tên cu ̣ là Nay Phin. Ngày xưa vào
thời Pháp thuô ̣c, cu ̣ là nhà giáo da ̣y ho ̣c. Cu ̣ ra Bắ c và trở
về . Cu ̣ Nay Phin là mô ̣t người trí thức rấ t đươ ̣c người dân
tô ̣c kiń h mế n. Hôm đó tôi nhận thấ y nét mă ̣t cu ̣ không vui
khi trong cuô ̣c ho ̣p cu ̣ phát biể u mô ̣t câu như thế này:
- Người dân tô ̣c chúng tôi bây giờ cũng tiế n bô ̣ rồ i.
Thâ ̣t tình khi tôi nghe hai chữ "tiế n bô ̣" thì tôi
không hiể u tiế n bô ̣ về mă ̣t gì? Cu ̣ nói với gio ̣ng mỉa mai:
- Người dân tộc mình bây giờ cũng bắ t chước người
Kinh được nhiề u thứ lắ m. Biế t ăn cắ p rồ i!
Đúng là tôi thấ y gương mă ̣t cu ̣ rấ t buồ n khi nói tới
điề u này. Cu ̣ ngồ i trầ m ngâm mô ̣t lúc với ánh mắ t đăm
chiêu rồ i đứng lên nói tiế p:
- Người dân tô ̣c cùa mình bây giờ cũng biế t làm cái
ruô ̣ng nước rồ i. Nhưng khi biế t làm cái ruô ̣ng nước, hay
có cái ruô ̣ng nước để làm thì không còn ruô ̣ng để làm nữa.
Lý do là ta ̣i sao? Người dân tô ̣c của mình ai cũng thích cái
xe Honda, người Kinh cũng biế t rõ là người dân tô ̣c mình
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thích cái xe Honda, mà người Kinh thì thích có ruô ̣ng
nước. Người dân tô ̣c không cầ n giấ y tờ đâu. Mình nói
bằ ng cái miê ̣ng của mình là đươ ̣c rồ i. Thế thì anh có cái
ruô ̣ng nước, tôi có cái xe Honda. Xe của tôi là xe mới (xe
người ta làm cho có vẻ mới). Thế là trao đổ i với nhau,
người dân tô ̣c thì có xe để chạy, người Kinh thì có ruô ̣ng
nước để làm. Nhưng mô ̣t thời gian sau, vì người dân tô ̣c
không biế t xử du ̣ng xe, mà nhiề u khi chiế c xe la ̣i là xe cũ
nữa, cho nên mấ y tháng sau là xe bi ̣hư không cha ̣y đươ ̣c,
mà ruô ̣ng thì cũng mấ t luôn.
Cu ̣ thở dài rồ i ngồ i xuố ng, không nói nữa.
Bởi vì tôi cũng rấ t thương anh em người dân tô ̣c, và
tôi nhâ ̣n thấ y những điề u cu ̣ nói là đúng, lòng tôi cũng
ngâ ̣m ngùi, cho nên trong giờ giải lao tôi hỏi cu ̣:
- Chúng ta phải làm gì bây giờ? Tôi thương anh em
người dân tô ̣c hế t sức.
Cu ̣ biế t tôi là Linh Mu ̣c, cu ̣ nói với tôi mà nét mă ̣t
đầ y ưu tư lo lắ ng:
- Nói thâ ̣t với Linh Mu ̣c là tôi muố n nói nhiề u hơn
nữa nhưng mà tôi nghi.̃ .. tôi mắ c cỡ nên tôi không nói.
Con gái người dân tô ̣c của mình bây giờ cũng bị người
Kinh rủ rê đi làm đĩ, mà làm đĩ thì mau có nhiều tiền hơn
là làm ruộng. Mà làm đĩ là bị SIDA rồi, nhưng mà nó thì
không biế t SIDA là cái gi?̀ ...
Tôi thấ y cu ̣ buồ n rầ u, lo âu vì cu ̣ rấ t thương người
dân tô ̣c của mình nên tôi cũng cha ̣nh lòng. Mỗi khi tới
mùa làm cỏ cà phê, mùa tưới cà phê hay tới mùa hái cà
phê, thì người Kinh ở các nơi đổ xô tới Gia Lai, là vùng
mà người ta trồ ng rấ t nhiề u cà phê. Ho ̣ đổ dồ n về đó để
làm thuê làm mướn kiế m tiề n. Người Kinh ban ngày đi
làm mướn, nhưng ban đêm thì cũng tìm cách kiế m thêm
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"thu nhâ ̣p", tức là đi ăn trô ̣m chỗ này chỗ kia, gă ̣p bấ t cứ
thứ gì lấy được là lấ y. Khi đi thì rủ 3, 4 thanh niên trong
làng đi theo, đầ u tiên là rủ đi ăn cho vui. Người dân tô ̣c
mà có ai đó quen biế t rủ đi ăn là vui lắ m. Rồ i người Kinh
tổ chức đi ăn trô ̣m dẫn theo mấ y em dân tô ̣c. Khi bi ̣ba ̣i lô ̣
người Kinh co giò cha ̣y trố n mấ t tiêu, còn mấ y em dân tô ̣c
đứng lóng ngóng ở đó thì bi ̣ hố t hế t... Đúng là bi ̣ oan,
cũng còn may phước vì chính quyề n hiể u đươ ̣c điề u này,
chớ không thì tô ̣i nghiêp̣ cho nó, nó bi ̣ người ta dẫn du ̣ đi
theo chớ nó không phải là kẻ chủ đô ̣ng đi ăn trô ̣m.
Có những người Kinh không tố t đã mướn các em
nhỏ người dân tô ̣c, vì ho ̣ biế t các em này cũng cầ n tiề n để
thỏa mañ những nhu cầ u này, nhu cầ u khác. Ho ̣ sắ m đèn
pin cho nó để ban đêm nó đi hái trô ̣m cà phê. Người dân
tô ̣c xem rừng như là nhà mình mà, nên khi nó đi hái trô ̣m
cà phê, nế u có ai rươ ̣t thì nó cha ̣y cũng nhanh và dễ, còn
nế u như nó hái trô ̣m đươ ̣c thì sáng hôm sau những người
đó tới làng mua cà phê đó với giá rẻ. Đó là da ̣y người ta,
nhấ t là da ̣y cho con nít đi hái trộm.
Tôi nhớ có mô ̣t lầ n tôi hỏi mô ̣t làng dân tô ̣c:
- Ta ̣i sao làng mình gầ n cái rẫy cà phê đó, mà người
ta bảo mình đi hái trô ̣m cà phê của người ta?
Qủa thâ ̣t là những người làng nói:
- Miǹ h không biế t đâu, mấ y đứa nhỏ nó đi làm điề u
đó. Bây giờ mình biế t rồ i, mình sẽ nói với con mình thôi,
mình không biế t gì đâu.
Ai đã dẫn đường cho ai?
Do ̣c đường tôi thấ y mấ y người dân tô ̣c là giáo dân
của tôi đi bán mâ ̣t ong. Tôi dừng la ̣i nhìn mấ y chai mâ ̣t...
trời ơi! Cái chai thì đã cũ sì mà cũng không sa ̣ch sẽ gì, rồ i
thì có mấ y chút bánh sáp, rồ i có thêm mấ y con ong chết
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nằ m trong chai mâ ̣t đó nữa. Tôi cứ tưởng là người dân tô ̣c
đi lấ y mâ ̣t ong ở trong rừng về . Tôi bảo:
- Đem tới nhà Cha đi, Cha sẽ mua mô ̣t ít.
Mấ y người dân tô ̣c này biế t tôi nên nói với tôi:
- Không có đâu, người Kinh nó mướn mình đi bán
đó. Bán 1 chai thì nó cho mình 5.000 đồ ng. Mô ̣t chai là
mấ y chu ̣c nghìn. Cha đừng có mua, của người Kinh đó,
không phải của người dân tô ̣c đâu.
Tôi tức cười và tôi dă ̣n người dân tô ̣c không đươ ̣c
làm như thế .
Người dân tô ̣c trồ ng rau là không bao giờ xiṭ các
thứ thuố c trừ sâu no ̣ kia. Rau còn nhỏ là ho ̣ đã nhổ đi bán
rồ i. Người Kinh thấ y vâ ̣y nên rấ t thích mua rau củ hoă ̣c
trái cây của người dân tô ̣c vì nó không có chấ t hóa ho ̣c,
chấ t tăng trưởng gì đó. Nhưng bây giờ người dân tô ̣c cho
biế t là người Kinh cũng mướn người dân tô ̣c đi bán rau
của người Kinh trồ ng, mà người dân tô ̣c đi bán rau thì
người ta thích mua hơn vì nghi ̃ là rau của người dân tô ̣c
trồ ng không có thuố c trừ sâu.
Ai đã dẫn đường cho ai?.
Ngày xưa tôi ho ̣c về Tâm lý ho ̣c thì tôi đươ ̣c biế t
như thế này: Người tố t thường nghĩ ai cũng tố t như
min
̀ h. Bản chấ t người dân tô ̣c là tố t, cho nên ho ̣ nghi ̃ ai
cũng tố t như ho ̣, và vì thế mà người tố t hay bi ̣mắ c lừa. Ai
lừa ho ̣? Những người xấ u bu ̣ng hay lừa những người tố t
để tru ̣c lơ ̣i cho mình, nên người dân tô ̣c hay bi ̣ mắ c lừa là
như vâ ̣y. Người gian xảo quỉ quyê ̣t thì thường hay nghĩ
ai cũng xảo quyê ̣t như mình, cho nên họ nghi kỵ người
khác cũng có tính gian xảo giố ng họ. Tu ̣c ngữ Viêṭ Nam
có câu:" suy bụng ta ra bụng người" là như thế .
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Năm 1986 tôi phu ̣ trách mô ̣t làng dân tô ̣c Sêđăng là
làng Ea Luh, Xã Nghiã Hưng bây giờ. Làng này xưa kia ở
gầ n Biể n Hồ , Pleiku, đấ y đai nơi đây mầu mỡ tố t tươi,
người dân tô ̣c lâ ̣p làng canh tác trồ ng tro ̣t ở đây từ mấ y
mươi năm về trước, cuô ̣c số ng của ho ̣ rấ t ổ n đinh.
̣ Nhưng
sau này thì chin
́ h quyề n lấ y đấ t này của ho ̣, rồ i dời ho ̣ vào
gầ n mô ̣t chân núi. Đấ t đai nơi chân núi này la ̣i quá khô
khan cằ n cỗi, ở đây có mô ̣t hồ nước do nhà nước ngăn
giòng để chứa nước. Dân làng cũng góp công rấ t nhiề u để
làm đâ ̣p giữ nước la ̣i. Nhưng mà tấ t cả mo ̣i sinh hoa ̣t đề u
dùng từ nguồ n nước này, phía dưới đâ ̣p có gio ̣t nước,
nhưng nước cũng từ hồ này chảy ra, giă ̣t giũ cũng ta ̣i hồ ,
rồ i tắ m rửa cũng tắ m trên hồ , thâ ̣m chí bò cũng tắ m trên
hồ này luôn, nghiã là tấ t cả nhu cầ u dùng nước đề u dùng ở
hồ này. Và vì thế mà dân làng thường mắ c bệnh về đường
ruô ̣t, nhấ t là ho ̣ bi ̣ghẻ, mo ̣i người đề u có ghẻ.
Tôi đã tìm mo ̣i cách để có nguồ n nước sa ̣ch cho ho ̣.
Tôi bắ t đầ u đào giế ng và khuyên mo ̣i người nên uố ng
nước giế ng vì nước giế ng sa ̣ch hơn, Nhưng khổ nỗi có chỗ
thì đào giế ng đươ ̣c, có chỗ không đào đươ ̣c. Còn dân làng
thì vẫn thích uố ng nước gio ̣t hơn, thích tắ m hồ hơn là tắ m
giế ng... Vì hôm nay thì gàu bi ̣ đứt dây, ngày mai thì con
gà nó rớt xuố ng giế ng, mà cũng không biế t làm sao để lấ y
con gà lên, ho ̣ la ̣i bỏ không uố ng nước giế ng nữa.
Đế n năm 1994 mô ̣t lầ n tôi tình cờ leo lên mô ̣t ngo ̣n
núi gầ n làng, tôi thấ y có con suố i nhỏ ở trên đó. Bởi vì
gầ n làng Ea Luh có 2 con suố i chảy. Nói suố i nghe có vẻ
lớn vâ ̣y, chứ thực ra nước nó chảy như 2 con mương thì
đúng hơn, đươ ̣c cái là quanh năm luôn có nước vì nhờ
nguồ n nước từ trong núi chảy xuố ng. Tôi nảy ra ý nghi:̃
đem nước sa ̣ch từ núi về làng. Tôi cho người lên đo đa ̣c
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kỹ lưỡng, từ nơi nguồ n nước chảy về làng có đô ̣ cao
chênh lê ̣ch là 32 mét, như vâ ̣y là dư sức để đưa nước về
làng. Nhưng gă ̣p khó khăn là có 2 cái vực, ta ̣i 2 cái vực đó
chúng tôi phải treo ố ng từ bờ bên này sang bên kia.
Dân làng đồ ng ý và chúng tôi thực hiêṇ viê ̣c treo
đường ố ng dài 3km. Công trình này vào thời điể m đó tố n
hế t 100 triêụ đồ ng. Ống dẫn nước về làng loa ̣i 100. Khi
dẫn nước về đầ u làng, chúng tôi xây mô ̣t hồ chứa, để cho
dân làng hằ ng ngày đi làm nương rẫy về , sẽ tâ ̣p trung ở đó
mà tắ m rửa, lấ y nước... Sau đó thì chúng tôi dẫn nước từ
hồ về tâ ̣n làng, có 14 điể m lấy nước, tôi cho xây tru ̣ đàng
hoàng, có gắ n rôbinê để mở và khóa nước.
Công trin
̀ h hoàn thành, chúng tôi rấ t vui mừng.
Hôm đó là ngày lễ Hiển Linh, chúng tôi dâng
Thánh Lễ để "khai trương" đường nước này, ngay ta ̣i điạ
điể m của hồ chứa nước.
Tôi dă ̣n người ở đầ u nguồ n nước:
- Tôi dâng lễ từ 9 giờ đế n 10 giờ thì xong. Lúc đó
mà nước chảy về tràn hồ chứa nước thì chắ c là dân làng
vui mừng lắ m.
Sáng hôm đó tôi dâng lễ và tuyên bố :
- Chút nữa sẽ có nước về làng của mình, nước chảy
suố t ngày suố t đêm.
Tôi đang cho rước lễ thì nước tràn hồ , nước từ 10
cái ống xả trào ra. Dân làng rước lễ xong, ai cũng đến chỗ
hồ chứa nước đưa 2 tay ra dưới cái rôbinê hứng nước vuố t
vào mă ̣t mình. Lúc đó tôi cũng "lo ra" nhưng vẫn tiế p tu ̣c
dâng thánh lễ. Khi xong lễ thì tấ t cả chúng tôi: Linh Mu ̣c
cũng như giáo dân ra đứng chung quanh hồ , cùng nhau hát
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vang những bài ca ta ̣ ơn Thiên Chúa đã cho nước sa ̣ch về
tới làng.
Và từ đó, do đươ ̣c dùng nước sa ̣ch từ đầ u nguồ n
dẫn về nên số t rét cũng hế t, ghẻ cũng hế t và những bệnh
về đường ruô ̣t cũng hế t.
Nhờ đường nước chảy suố t ngày đêm nên cây cố i
trong làng xanh tố t quanh năm và có nhiề u cây nhấ t so với
các làng khác. Rồ i mô ̣t sáng kia khi thức dâ ̣y không thấ y
có nước nữa. Mùa cà phê năm đó xuố ng giá. Những người
đi hái cà phê mướn bi ̣ thấ t nghiê ̣p, vì không đươ ̣c ai thuê
mướn nhiề u cho nên không có tiề n, đã rủ nhau đi cắ t trô ̣m
đường ố ng dẫn nước của chúng tôi để bán nhôm, nhựa.
Sáng đó dân làng đi theo đường ố ng nước lên núi
thì thấ y mô ̣t đoa ̣n khoảng 50m bi ̣ cắ t mấ t nên nước không
chảy về làng đươ ̣c. Dân làng biế t chắ c chắ n là người Kinh
đã cắ t trô ̣m đường ố ng nước của ho ̣, nhấ t đinh
̣ là như thế ,
nhưng đi tìm khắ p nơi mà vẫn không thấ y. Tuy nhiên khu
vực này dù đi đâu thì cũng phải qua mô ̣t cây cầ u ngay đầ u
làng, không có con đường nào khác, và cây cầ u này nó
nhỏ nên chỉ có xe Honda đi đươ ̣c mà thôi.
Ngày hôm đó cũng có nhiề u xe Honda đi qua làng.
Dân làng cắ t cử người canh ta ̣i cầ u. Đế n gầ n trưa thì ho ̣
thấ y có mô ̣t người chở mô ̣t cái bao khá to, ho ̣ châ ̣n người
đó la ̣i, mở bao ra và thấ y đường ố ng nước của làng mình
đã bi ̣ cắ t ra từng đoa ̣n để bán đồ nhựa. Người ta liề n giữ
anh xe thồ này la ̣i, anh ta cương quyế t không khai ra là ai
đã mướn anh. Người dân tô ̣c trong làng thì đơn sơ, đi báo
công an xã nhưng chờ maĩ mà công an xã không vào, dù
ho ̣ chỉ ở cách làng có 3 cây số mà thôi.
Buổ i trưa dân làng về ăn cơm, phân công cho mô ̣t
anh thanh niên trong làng giữ anh xe thồ và chìa khóa xe
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Honda của anh ta la ̣i, đinh
̣ rằ ng sẽ điề u tra cho ra và bắ t
bồ i thường đường ố ng nước đó. Người xe thồ này thấ y chỉ
còn mô ̣t người thanh niên canh giữ, bèn nói rằ ng:
- "Xe tôi bi ̣ chảy xăng, cho tôi tới xe để tôi khóa
xăng". Anh dân tô ̣c này thì đơn sơ, nghi ̃ là mình đã giữ
chìa khóa xe rồ i thì sơ ̣ gì nữa kia chứ nên đồ ng ý. Anh xe
thồ tới xe và nố i sơ ̣i dây điê ̣n gì đó trong xe, rồ i anh ta đa ̣p
mô ̣t cái, xe nổ là cha ̣y luôn, bỏ la ̣i bao nhôm nhựa.
Chiề u tôi vào làng thì người làng báo cáo với tôi
khi mo ̣i chuyê ̣n đã xong xuôi hế t rồ i. Tôi nói:
- Biế t ai bây giờ... số xe là số mấ y?
- Miǹ h thấ y xe có số mà mình không biế t số xe là
số nào.
Qua câu chuyê ̣n này thì người trong làng càng thêm
có ác cảm đố i với người Kinh.
Đôi khi người dân tô ̣c tâm sự với tôi:
- Con không ưa người Kinh, người Kinh vô làng
của con, cái ổ gà của con đang ấ p vâ ̣y mà nó bưng đi hế t
cả ổ gà luôn, vào trong làng con mà bắ t không còn mô ̣t
con chó nào. Lầ n đầ u tiên trong làng con mấ t mô ̣t con bò,
khi mấ t con bò cả làng đi tìm hế t, tìm khắ p nơi, rồ i thì
thấ y con bò bi ̣người ta chă ̣t đứt gân chân luôn, con bò nó
lế t về tới nhà nên không mấ t. Làng nói đó là người Kinh
vì người dân tô ̣c chúng con không bắ t bò của nhau.
Từ những viêc̣ như vâ ̣y đã đem đế n những sự nghi
ky ̣ lẫn nhau giữa người Kinh và người dân tô ̣c. Luôn luôn
chúng tôi cố gắ ng nói cho ho ̣ biế t là con người, thì có
người tố t và người không tố t. Người Kinh cũng thế và
người dân tô ̣c cũng thế ; cũng có người tố t và người không
tố t... Nhưng thường thì những điề u đó tôi không thuyế t
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phu ̣c nổ i, bởi vì đa số những viê ̣c không tố t xảy ra trong
làng của ho ̣ đề u do người Kinh gây ra.
Cuố i cùng thì chiń h tôi cũng phải bỏ tiề n ra đề sửa
la ̣i đường ố ng nước, và dân làng sử du ̣ng cho đế n bây giờ.
Tôi nói những điề u này với là muố n chia sẻ
rằ ng: thâ ̣t sư ̣ thì chúng ta có trách nhiêm
̣ và bổ n phâ ̣n,
ngay cả khi chúng ta là những người thương yêu giúp
đỡ cho người dân tô ̣c, chúng ta cũng phải có trách
nhiêm
̣ nâng cao trin
̀ h đô ̣ của người dân tô ̣c, như là:
biế t giữ xe thế nào, biế t ghi la ̣i số xe của kẻ ăn cắ p để
nhà nước ho ̣ điề u tra.
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16
NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG LO NGẠI

Số ng và rao giảng Tin Mừng cho anh em người dân
tộc và phu ̣ trách mu ̣c vu ̣ cho ho ̣, đã có những điề u làm cho
tôi cảm thấ y thâ ̣t lo lắ ng.
* Điề u lo lắ ng thứ nhấ t: Uố ng rươ ̣u.
Từ xa xưa người dân tô ̣c, kể cả nam lẫn nữ, đôi khi
trẻ em cũng biế t uố ng rươ ̣u. Đó là rươ ̣u cầ n, uố ng bằ ng cái
cầ n, hoă ̣c là rươ ̣u ghè, bởi vì rươ ̣u đươ ̣c chứa trong mô ̣t
cái ghè. Có thể làm rươ ̣u bằ ng ga ̣o, bằ ng nế p, bằ ng củ mì,
bằ ng bắ p. bằ ng bo bo... v.v... Rươ ̣u tuy tương đố i nhe ̣
nhưng la ̣i say từ từ, ai cũng biế t uố ng.
Nhưng rươ ̣u nào thì cũng làm cho người ta say.
Người dân tô ̣c khi đi xưng tô ̣i, thường xưng cái tô ̣i :
- Con có uố ng rươ ̣u...
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Cấ p đô ̣ nhẹ.
- ...Con uống mà con say...
Cấ p đô ̣ này nă ̣ng hơn.
- ... Con say mà con còn ói mửa nữa...
Cấ p đô ̣ này còn nă ̣ng hơn nữa.
-... Con say mà con còn mấ t luôn trí khôn...
Đây là cấ p đô ̣ nă ̣ng nhấ t.
Thời Đức Cha Phaolô Kim, Ngài cũng biế t điề u này
có ha ̣i cho con người nên Ngài đã ra mô ̣t cái luâ ̣t: "cấ m
bán rươ ̣u ma ̣nh cho người dân tô ̣c", rươ ̣u ma ̣nh như rươ ̣u
đế chẳ ng ha ̣n. Thời bấ y giờ là thâ ̣p niên của thế kỷ XX,
người Kinh ở với người dân tô ̣c thường là người Công
Giáo. Mà ở trên Kontum người Công giáo Kinh rấ t đông,
cho nên ra luâ ̣t này thì cũng có hiêụ quả. Đố i với người
Công Giáo mà bán rươ ̣u ma ̣nh cho người dân tô ̣c là bi ̣dứt
phép thông công.
Đươ ̣c chừng nào hay chừng đó, và điề u này cũng có
hiêụ quả phầ n nào trong viê ̣c giới ha ̣n thói quen uố ng
rươ ̣u của những người dân tô ̣c. Bây giờ anh em Tin Lành
cũng có cái luâ ̣t là: Ai muố n trở về theo Chúa, theo Tin
Mừng của Chúa thì phải quyế t tâm bỏ rươ ̣u, như thế mới
đươ ̣c theo đa ̣o Tin Lành. Đây là điề u rấ t đáng cho chúng
ta bắ t chước.
Tôi đã trông coi mô ̣t làng dân tô ̣c trong gầ n 20 năm.
Tới Mùa Chay tôi cũng kêu go ̣i, nhấ t là cánh đàn ông
đăng ký giảm rươ ̣u trong Mùa Chay, có giấ y tờ ký tên
đàng hoàng. Những người có quyế t tâm số ng Mùa Chay
thì phải giảm uố ng rươ ̣u 75 %, 50 %, hay 25 %, và không
uố ng rươ ̣u trong Mùa Chay. Lúc đầ u cũng rấ t là thích thú
trong nhà thờ, nhưng ho ̣ không biế t giảm 75 % là bao
nhiêu? Tôi phải giải thích thế nào là giảm 75 %, 50 %...
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Sau khi nghe như vâ ̣y ho ̣ hứa sẽ giảm, nhưng không có
người nào hứa giảm 100 % cả. Rồ i tôi bảo ho ̣ ghi tên
mình vào tờ giấ y tôi đã làm sẵn và ký tên mình vào. Tôi
lấ y những tờ giấ y đó dán trong nhà thờ để mỗi Chúa Nhâ ̣t
tôi nhắc nhở ho ̣: "Chúng ta đã ký giao kèo trong Mùa
Chay là chúng ta giảm uố ng rươ ̣u, chúng ta bỏ bớt rươ ̣u".
Như thế cũng là có hiệu quả tố t đep̣ do niề m tin
đem la ̣i.
Trong các ngày lễ hô ̣i thường có rươ ̣u cầ n, rươ ̣u ghè
để uố ng, điề u đó thì cũng đúng thôi. Thế nhưng mỗi ngày
cánh đàn ông thường hay uố ng rươ ̣u đế , uố ng bia. Theo
quan niê ̣m của người dân tô ̣c thì khi đã uố ng rươ ̣u là phải
uố ng cho say. Nế u Linh Mu ̣c chánh xứ mà cấ m uố ng rươ ̣u
hay giảm uố ng rươ ̣u trong những ngày lễ thì cũng có kế t
quả, nhưng mà ho ̣ cũng lén uố ng.
Trong những dip̣ lễ lớn như lễ Giáng Sinh, lễ Phu ̣c
Sinh, tôi hay làm lễ ta ̣i các làng. Lễ bắt đầu có khi thì 8
giờ, khi 9 giờ, cũng có khi là 10 giờ. Trước lễ thì không
người nào đươ ̣c uố ng rươ ̣u, có uống mừng lễ thì cũng phải
uống sau lễ. Tôi nói trước buổ i lễ:
- Chúng ta phải tôn tro ̣ng Thánh lễ, chúng ta phải
giữ chay trong Thánh lễ.
Và giáo dân đã nghe lời tôi.
Do ̣c theo những con đường vào các làng, nế u chúng
ta gă ̣p mô ̣t người say rươ ̣u thì y như rằ ng đó là người nam,
vì giới nữ bây giờ cũng ít uố ng rươ ̣u. Có tiń hiêụ vui là
lớp trẻ người dân tô ̣c bây giờ có ho ̣c thức nên cũng bớt
uố ng rươ ̣u. Ta phải nâng cao trình đô ̣ ý thức cho người
dân tô ̣c và như thế thì mới có thể kêu go ̣i ho ̣ bỏ bớt rươ ̣u.
Phải cho ho ̣ biế t uố ng rươ ̣u là rấ t nguy hiể m, nó ảnh
hưởng tới thế hê ̣ con cháu của ho ̣ sau này, vì rươ ̣u làm cho
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con cháu của ho ̣ không đươ ̣c thông minh, do vâ ̣y sự ho ̣c
hành sẽ bi ̣kém đi.
* Điề u lo lắ ng thứ hai: Tiêu xài tiề n ba ̣c không đắ n đo.
Người dân tô ̣c tiêu xài tiề n ba ̣c thường không đắ n
đo cân nhắ c. Khi người dân tô ̣c mà cố gắ ng biế t lo làm ăn
thì cũng dễ có tiề n. Thứ nhấ t là ho ̣ có đấ t đai. Người Kinh
ở khắ p nơi trong nước đế n làm ăn ở các vùng thuô ̣c tỉnh
Gia Lai và Kontum, nế u cầ n mua đấ t thì mua đấ t của
người dân tô ̣c, dù nhà nước có luâ ̣t là người dân tô ̣c không
đươ ̣c bán đấ t cho người Kinh. Nế u người Kinh mua đấ t
của người dân tô ̣c thì sẽ không đươ ̣c ký giấ y tờ. Nhưng
mà người dân tô ̣c ho ̣ hay lắ m, ho ̣ cũng chẳ ng cầ n giấ y tờ:
ông đưa tiề n cho tôi, tôi giao đấ t cho ông là đủ rồ i, không
cầ n giấ y tờ, anh cứ làm nhà đi, không sao đâu. Người dân
tô ̣c muố n có tiề n thì hay bán đấ t, và người Kinh cũng ưa
du ̣ dỗ người dân tô ̣c bán đấ t cho mình, bởi ho ̣ là dân buôn
bán điạ ố c mà.
Người dân tô ̣c cũng bắ t chước trồ ng cà phê, tuy
không nhiề u: 3 sào, 5 sào hay 1 hecta. Nhiề u người dân
tô ̣c, nhất là người trẻ cũng biế t làm cà phê, khi cà phê
đươ ̣c mùa thì cũng có tiề n. Ho ̣ cũng biế t trồ ng rừng, trồ ng
bời lời, khi cây bời lời lên giá thì người dân tô ̣c cũng có
nhiề u tiề n...
Như ở tỉnh Kontum, trên các ngo ̣n đồ i hay triề n núi
người dân tô ̣c trồ ng mì, năm nay giá mì lát lên cao nên ho ̣
cũng có tiề n. Tôi nghe mô ̣t Linh Mu ̣c no ̣ kể : trong làng
của mình đế n ngày thu hoa ̣ch mì bán cho các thương buôn
người Kinh, xe tải tấ p nâ ̣p tới làng chở mì đi. Những ngày
bán mì như vâ ̣y là người dân tô ̣c trong làng có nhiề u tiề n,
và trong những ngày này người Kinh từ Kontum cách đó
50 cây số cũng có mă ̣t, người ta lên đó để dựng những cái
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lề u, cái tra ̣i do ̣c theo con đường vào làng rồ i bán đủ thứ ăn
nhâ ̣u: từ thiṭ chó cho đế n khô mực, những thứ gì nhâ ̣u
đươ ̣c thì ho ̣ bày ra bán, bia rươ ̣u thì có đủ loa ̣i. Và như thế
khi bán mì xong là người dân tô ̣c tâ ̣p trung đế n những
quán này để ăn nhâ ̣u cho tới khuya. Cuố i cùng khi ra về
người nào cũng chân nam đá chân xiêu vì đã uố ng quá
nhiề u rươ ̣u bia, ho ̣ ăn nhâ ̣u mà không biế t tiế c tiề n. Tiề n
ba ̣c làm ra từ công sức lao nho ̣c, từ những gio ̣t mồ hôi của
mình, ấ y vâ ̣y nhưng đế n khi tiêu tiề n thì không hề đắ n đo
cân nhắ c.
Tôi đươ ̣c Giám Mu ̣c Kontum cho biế t là:" chúng ta
cầ n giúp đỡ cho ho ̣c sinh, sinh viên người dân tô ̣c đi ho ̣c
xa nhà". Nhưng Ngài cũng khuyên chúng tôi: dù có giúp
đỡ nhưng cũng phải góp ý với ho ̣ là phải biế t tiêu tiề n mô ̣t
cách hơ ̣p lý. Cũng đã có sinh viên người dân tô ̣c xài tiề n
điêṇ thoa ̣i mỗi tháng tố n đế n cả triê ̣u đồ ng, đôi khi còn lên
đế n triêụ rưỡi, điề u này thì thâ ̣t là quá đáng. Nhiề u khi hế t
tiề n ho ̣ đòi gia đình gởi thêm tiề n lên cho ho ̣, và thế là ở
quê nhà cha me ̣ phải bán bò, bán đấ t để gởi tiề n cho con
đi ho ̣c... và tiêu xài.
*Điề u lo lắ ng thứ ba: Lao đô ̣ng không có phương pháp
không có tính khoa ho ̣c.
Tôi lấ y ví du ̣: bên này bờ suố i là vườn cà phê của
người dân tô ̣c làng tôi, bên kia suố i là làng của người
Kinh, ho ̣ mua đấ t và cũng trồ ng cà phê. Luôn luôn là từ
sáng sớm vườn cà phê của người Kinh đã có người, người
ta làm cỏ, tỉa cành, tưới nước... thâ ̣m chí người ta còn đi
lươ ̣m phân bò trong làng của người dân tô ̣c để bón cho
vườn cà phê của ho ̣.
Người dân tô ̣c chúng tôi ở bên này suố i cũng trồ ng
cà phê nhưng không xanh tố t bằ ng cà phê của người Kinh.
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Đôi khi làng của mình nuôi hàng 150 con bò mà không
biế t sử du ̣ng nguồ n phân bò dồ i dào của nhà mình, la ̣i đi
mươ ̣n tiề n để mua phân hóa ho ̣c bón cho nhanh. Thành
thử ra lao động như vậy là không có phương pháp.
Mỗi lầ n tưới cà phê là người dân tô ̣c la ̣i phải đi
mướn máy, rồ i mua sắ m thêm đủ thứ để tưới nên tố n rấ t
nhiề u tiề n. Đế n khi thu hoa ̣ch thì tính ra lơ ̣i cũng không
đươ ̣c bao nhiêu. Còn lao đô ̣ng thì maĩ đế n 8, 9 giờ sáng
mới ra tới nương, rẫy của mình. Rồ i mới 4 giờ chiề u thì đã
đi về .
Tôi đã từng nhiề u lầ n nói với giáo dân của tôi như
thế này:
- Chúng ta phải siêng năng làm viê ̣c. Bởi vì làm
biế ng là 1 trong 7 mố i tô ̣i đầ u. Cho nên chúng ta phải làm
viêc.̣ Thì giờ là của Chúa ban cho chúng ta, chúng ta phải
bắ t chước những ai siêng năng hơn chúng ta. Nhìn vườn
cà phê bên kia suố i chúng ta có thấ y không? Ho ̣ siêng
năng nên từ 5, 6 giờ sáng là ho ̣ đã có mă ̣t trên nương, rẫy
rồ i. Có siêng năng như vâ ̣y thì ho ̣ mới có tiề n lo cho con
cái của ho ̣ đi ho ̣c đươ ̣c chứ. Miǹ h cũng trồ ng cà phê hằ ng
trăm cây như ho ̣ mà rồ i chẳng đươ ̣c bao nhiêu. Vâ ̣y thì khi
chúng ta lao đô ̣ng không có phương pháp, không có sự
siêng năng thì chúng ta sẽ không có đủ điề u kiêṇ sinh
số ng, mô ̣t khi không đủ điề u kiêṇ sinh số ng thì chúng ta
cũng không thể cho con cái chúng ta đươ ̣c ho ̣c hành như
mo ̣i người. Nhấ t là người dân tô ̣c chúng ta sinh nhiề u con
hơn người Kinh.
* Điề u lo lắ ng thứ tư: Người dân tô ̣c ít lo lắ ng cho con
cái của min
̀ h được ho ̣c hành.
Xưa nay người dân tô ̣c vẫn coi thường viê ̣c ho ̣c
hành. Tuy rằ ng bây giờ cũng có mô ̣t số người biế t cho con
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đi ho ̣c, cũng thấ y viêc̣ ho ̣c là cầ n thiế t. Ho ̣ cho con đi ho ̣c
ở nhà trường, ở trung cấ p y tế , sư pha ̣m, mẫu giáo... v.v...
Nhưng đáng tiế c là số người này chưa đươ ̣c nhiề u lắ m. Đa
số cha me ̣ mù chữ nên cũng chưa cảm thấ y tha thiế t cho
con ho ̣ đi ho ̣c cái chữ. Con đi ho ̣c nhưng mô ̣t khi tới ngày
mùa, mà ngày mùa thì vui lắ m: lên nương lên rẫy bắ t
đươ ̣c con chuô ̣t, con cào cào... v.v... Thế thì đi ho ̣c không
vui, không hấ p dẫn bằ ng đi lên nương rẫy, lên núi hay đi
vô rừng... Cha me ̣ cũng không ý thức đươ ̣c viê ̣c ho ̣c của
con là cầ n thiế t, nên khi tới ngày mùa thì dễ dàng cho con
bỏ ho ̣c để theo cha me ̣ lên nương, lên rẫy bắ t con chuô ̣t,
con cào cào...
Cũng may là các cha me ̣ trẻ bây giờ đã có tiế n bô ̣ rõ
rê ̣t, đó là ho ̣ thấ y đươ ̣c viêc̣ ho ̣c hành của con cái là rấ t cầ n
thiế t và quan tro ̣ng.
* Điề u lo lắ ng thứ năm: Người dân tô ̣c không cầ u tiế n.
Nế u chúng ta đi do ̣c đường trong các thôn làng,
trong các huyê ̣n, các thành phố ở Tây Nguyên, thì chúng
ta thấ y những đoàn người lao đô ̣ng đi bô ̣ lên nương rẫy,
đích thị đó là người dân tô ̣c, vì không có phương tiêṇ nào
khác nên ho ̣ phải đi bô ̣. Bây giờ thì cũng có nhiề u người
dân tô ̣c sắ m xe đô ̣, xe công nông để chở người nhà, hoă ̣c
người trong làng của mình lên nương rẫy. Nguyên tắ c là
xe công nông không đươ ̣c cha ̣y trong thành phố . Nhưng
khi phiá chính quyề n, công an giao thông có bắ t thì cũng
chiụ thôi, bởi vì đó là phương tiê ̣n duy nhấ t để người dân
tô ̣c lên nương rẫy, cho nên những nơi mà người Kinh
không dám xử du ̣ng loa ̣i xe đó, thì tôi thấ y những người
dân tô ̣c vẫn hiên ngang đi trên những con đường mà các
loa ̣i xe đó bi cấ
̣ m.
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Người dân tô ̣c đa số là bằ ng lòng với số phâ ̣n của
mình. Do ̣c đường cát bu ̣i, do ̣c đường thành phố Pleiku tôi
cũng nhìn thấ y nhiề u người, nhiề u đoàn đi như thế , đa số
là phu ̣ nữ và trẻ em. Ho ̣ đi lươ ̣m những vỏ chai nhựa, bo ̣c
nylông, rác nylông trên những con đường trong thành phố
và trong những đố ng rác, thường thì ho ̣ bươi, móc trong
các baĩ rác để tìm nhôm nhựa và những đồ phế liêu,
̣ rồ i
bán cho những nơi thu mua của người Kinh, ho ̣ kiế m mỗi
ngày khoảng từ 10.000 đế n 15.000 đồ ng, và đó cũng là
mô ̣t cách kiế m tiề n của người dân tô ̣c nghèo.
Có lầ n tôi bảo với anh em người dân tô ̣c là nế u cứ
làm như thế này là chúng ta sẽ nghèo miế t thôi, không thể
nào giàu lên đươ ̣c. Thế là có mô ̣t người dân tô ̣c nói:
- Cha sơ ̣ nghèo chứ con không sơ ̣ nghèo đâu.
Tôi hỏi:
- Ta ̣i sao vâ ̣y?
- Ta ̣i vì con nghèo quen rồ i nên con không sơ ̣
nghèo.
Mà thâ ̣t sự nế u bảo tôi đi bô ̣ 5, 7 cây số thì tôi cũng
nga ̣i, nhưng mà người dân tô ̣c đi bô ̣ từ 5 đế n 7 cây số là
chuyê ̣n bình thường, mà ho ̣ còn đi rấ t nhanh nữa là đằ ng
khác. Cho nên điề u mà tôi lo nga ̣i là óc cầ u tiế n không có
nơi người dân tô ̣c, vâ ̣y nên ho ̣ bằ ng lòng với số phâ ̣n của
ho ̣ trong cái nghèo.
* Điề u lo lắ ng thứ sáu: - Ho ̣c điề u tố t thì rấ t khó.
- Ho ̣c điề u xấ u thì rấ t dễ.
Trong khi người Kinh thì áo quầ n hế t moden này
đế n moden khác, rồ i giày này dép no ̣, tóc tai thì thay đổ i
đủ kiể u. Nhưng mà người dân tô ̣c, nhấ t là người lớn tuổ i
thì không hề thấ y những nhu cầ u đó là cầ n thiế t. Nhưng
bây giờ thì đôi khi tôi cũng thấ y thanh niên nam nữ người
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dân tô ̣c cũng bắ t chước những điề u này. Cho nên tôi đã có
sự lo lắ ng là: ho ̣c điề u tố t thì rấ t khó, mà ho ̣c điề u xấ u thì
rấ t dễ và rấ t nhanh, vì điề u xấ u dễ làm, dễ bắ t chước.
* Những điề u tố t như ho ̣c hành, tiế t kiê ̣m tiề n ba ̣c,
giǹ giữ vê ̣ sinh, uố ng nước sa ̣ch hoă ̣c nước đã đun sôi để
nguô ̣i rồ i mới uố ng...v.v đó là những điề u tố t có lơ ̣i cho
sức khỏe của người dân tô ̣c, nhưng cũng khó bắ t chước.
Tôi tuyên bố với làng là tôi không bao giờ uố ng
nước nế u chưa đươ ̣c đun sôi. Tôi vào nhà ai mà bảo là
nước đó không đun sôi là tôi không uố ng. Nhưng mà sau
này tôi cũng không biế t làm cách nào để biế t rằ ng nước đó
đã đươ ̣c đun sôi hay chưa? Tiế ng Thươ ̣ng chữ sôi phát âm
là "srôi". Thế là tôi bảo phải pha lá chè, vì khi nước sôi thì
lá chè nó mới ra chấ t, cho nên tôi chỉ uố ng nước chè mà
thôi, không uố ng nước đun sôi nế u không có chè.
Có mô ̣t chuyê ̣n làm tôi cũng hơi mắ c cười: Có lầ n
tôi ngồ i tòa giải tô ̣i, mô ̣t người dân tô ̣c đi xưng tô ̣i với tôi:
- Con có ăn cắ p chè của người khác.
Tôi hỏi:
- Ta ̣i sao đi ăn cắ p chè của người khác?
- Thưa Cha, con đi ăn cắ p chè để nấ u nước cho Cha
uố ng.
Tôi cũng mắ c cở mà cũng tức cười. Tôi nói:
- Không, mình phải làm cách nào đó, không thì cha
mua chè cho mà nấ u chứ không đước ăn cắ p chè của
người khác.
Tôi thường nhắ c nhở với ho ̣:
- Khi vào nhà thờ thì tô ̣i ngủ gu ̣c cũng không nă ̣ng
hơn tô ̣i không nấ u nước sôi cho con mình uố ng, đó mới là
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điề u có tô ̣i, vì nế u uố ng phải nước ô nhiễm thì cả nhà
mình có thể bi ̣ bệnh đường ruô ̣t, bi ̣ đau bu ̣ng này kia no ̣...
Cho nên ngủ gu ̣c hoă ̣c lo ra trong nhà thờ cũng không có
tô ̣i bằ ng không đun nước sôi cho con mình và cả nhà mình
uố ng. Ai làm biếng đun nước sôi cho con mình uống là có
tội.
.
Mô ̣t lầ n tôi có nhờ Cha Toma Lê Thành Ánh giải
tô ̣i ở làng tôi, trên đường về Ngài cười và bảo:
- Giáo dân của Cha Đông có nhiề u loại tô ̣i nhỉ.
- Thưa Cha, nhiều tội gì?
- "Tội không đun nước sôi cho con uố ng 3 lầ n". Tôi
nghe giáo dân của Cha xưng tô ̣i như thế .
Tôi gâ ̣t đầ u:
- Đúng, con có nói như vâ ̣y. Nế u không có ý thức
đun nước sôi cho con mình uố ng thì đúng là cha me ̣ có lỗi
với sức khỏe của con cái mình.
Thâ ̣m chí tôi còn nói nế u không đi chích ngừa cho
con cái là có tô ̣i. Tôi giải thích cho ho ̣ biế t các bệnh như:
số t ba ̣i liê ̣t, uố n ván, ban sởi, lao... v.v... là như thế nào, và
tấ t cả những thứ bênh
̣ này thì đươ ̣c y tế xã hô ̣i người ta
chić h ngừa miễn phí cho trẻ em, vâ ̣y nên các bà me ̣ người
dân tô ̣c phải bế con mình đi chích ngừa. Nế u chúng ta
chưa hiể u biế t đươ ̣c thì chúng ta phải tin nhau, phải đưa
con cái mình đi chích ngừa, bởi vì trong làng mình cũng
có người bi ̣ số t ba ̣i liê ̣t. Vâ ̣y nên không chích ngừa cho
con cái thì đúng là có tô ̣i và tô ̣i đó cũng có thể là tô ̣i tro ̣ng
nữa. Như thế thì ho ̣c đươ ̣c những điề u tố t để thực hiêṇ cho
mình, cho dân tô ̣c mình thì đúng là điề u khó, còn những
điề u xấ u thì rấ t dễ bắ t chước, như là ăn cắ p: ăn cắ p đâ ̣u
phô ̣ng, lúa trong nhà để đổ i lấ y tiề n đi hát karaokê, đi chơi
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điêṇ tử thì phổ biế n rấ t nhanh ở trong làng. Hễ em này
làm đươ ̣c thì em khác cũng làm đươ ̣c.
Điề u tôi rấ t lấ y làm lo lắ ng là làm thế nào để người
dân tô ̣c có đươ ̣c mô ̣t trình đô ̣ hiể u biế t là chỉ bắ t chước
những điề u tố t đep̣ cho mình, tránh xa những điề u có ha ̣i
cho bản thân, cho gia đin
̀ h và cho dân tô ̣c của mình nữa
Chúng ta là những người đi rao giảng Tin Mừng
Tình Thương, Tin Mừng Sự Số ng. Chúng ta phải cố
gắ ng làm thế nào cho người dân tô ̣c giảm bớt những
điề u không tố t, và ho ̣c những điề u tố t ngày càng nhiề u
hơn để thư ̣c sư ̣ chúng ta là những người đi rao giảng
Tin Mừng Tình Thương, Tin Mừng Sự Số ng vâ ̣y.
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17
NHỮNG TẤM GƯƠNG SÁNG CHO ĐỜI TÔI

Tôi quan niê ̣m rằ ng: cuô ̣c đời của mỗi người đươ ̣c
dê ̣t thành bởi những công viêc̣ mình đã làm. Đời của tôi,
70 năm qua tôi đã làm những viê ̣c này viêc̣ khác, và trong
những công viê ̣c ấ y, có đươ ̣c sự tố t lành là cũng bởi nhờ
những tấ m gương sáng luôn soi đường chỉ lố i cho tôi.
* Cha tôi.
Tấ m gương sáng đầ u tiên mà tôi muố n nói đế n, đó
chiń h là cha me ̣ của tôi. Tôi lớn lên trong giai đoa ̣n Viêṭ
Minh 9 năm kháng chiế n: từ năm 1945 đế n năm 1954.
Suố t trong những năm kháng chiế n đó, gia điǹ h tôi cũng
như bao nhiêu gia đình khác luôn phải ăn cơm ghé (đô ̣n)
với khoai mì lát phơi khô, vì ga ̣o thì phải để dành cho
quân kháng chiế n.
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Tôi còn nhỏ, gia đình tôi la ̣i có nhiề u anh em (cha
me ̣ tôi có tới 8 người con, như tôi đã nói ở trên), nên lúc
nào cũng thấ y có nhiề u mì ở trong cơm thì anh em chúng
tôi ngán lắ m. Cơm thì ít mà mì thì nhiề u. Vì là mì lát phơi
khô nên nó cứng lắ m, muố n ghé cơm thì phải ngâm nước
trước mô ̣t ngày, tới giờ nấ u cơm phải bẻ nó ra thành từng
miế ng nhỏ, chờ đế n khi cơm sôi thì mới bỏ mì vô trong
nồ i cơm. Biế t anh em tôi rấ t ngán không muố n ăn cơm có
ghé mì nên mỗi bữa cơm như thế , cha tôi luôn đơm lấ y
phầ n mì vô trong chén cơm của mình và lựa phầ n cơm
nhiề u hơn để đơm cho con cái. Ngày ấ y tôi còn nhỏ nên
không cảm nhâ ̣n đươ ̣c điề u đó chính là sự hy sinh thầ m
lă ̣ng của cha tôi, vì tình yêu thương đố i với các con của
mình, mà tôi chỉ nghi ̃ rằ ng: "người lớn thì phải như vâ ̣y
thôi!"
Nhưng đế n khi tôi lớn lên, nhấ t là những năm sau
1975, thì Tòa Giám Mu ̣c cũng buô ̣c phải ăn cơm ghé mì,
đương nhiên là không ngon bằ ng ăn cơm mà không có mì.
Điề u này làm tôi nhớ la ̣i hình ảnh của cha tôi mỗi lầ n đơm
cơm cho chúng tôi, cha tôi đã luôn dành lấ y phầ n mì mà
ăn; còn phầ n cơm thì chừa cho các con... Tôi vô cùng cảm
phu ̣c và kính yêu cha của tôi. Đó là tấ m gương sáng tố t
đep̣ về sự hi sinh của cha tôi như mô ̣t bài ho ̣c cho cuô ̣c
đời tôi.
Tôi nhớ năm 1965 cha tôi phải đi cải ta ̣o trên núi,
chỉ vì cha tôi là ông Biêṇ của giáo xứ, và cũng trong đơ ̣t
cải ta ̣o này ông đã bi ̣ chế t. Nhắ c đên cái chế t của cha tôi,
lòng tôi xót xa đau đớn lắ m. Cha tôi đi cải ta ̣o, tuy sắ p
đươ ̣c phóng thích nhưng chưa đế n ngày. Vì thế nên ông
đươ ̣c tự do hơn những người cải ta ̣o khác, có nghiã là cha
tôi có thể xuố ng cánh đồ ng ở chân núi hái rau để bồ i
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dưỡng thêm cho khẩ u phẩ n ăn, nhấ t là trong tra ̣i cải ta ̣o có
mô ̣t ông già tên là ông Mâu, ở cùng xứ đa ̣o của cha tôi.
Ông Mâu bi ̣đau liêṭ người phải nằ m mô ̣t chỗ. Hôm đó cha
tôi đang hái rau ở trên cánh đồ ng thì máy bay Mỹ bay tới
để thả bom tra ̣i tù. Mới thả bom đơ ̣t đầ u nhưng cha tôi sơ ̣
ông Mâu đang đau nằ m mô ̣t chỗ, nế u không có ai cõng
ông ra ngoài thì ông có thể chế t khi tra ̣i bi ̣ cháy. Cha tôi
liề n cha ̣y về rồ i vô ̣i vàng cõng ông Mâu ra khỏi tra ̣i. Bom
bắt đầ u thả xuố ng đơ ̣t thứ hai. Cha tôi nằ m xuố ng, ông
Mâu tưởng cha tôi nằ m xuố ng để tránh bom, nhưng đế n
khi máy bay bay xa rồ i mà cha tôi vẫn nằ m yên bấ t đô ̣ng.
Ông Mâu kêu cha tôi dâ ̣y...nhưng hỡi ơi! Cha tôi đã bi ̣
mô ̣t mảnh bom ghim vô trán và ông đã chế t ngay ta ̣i chỗ.
Sau này khi nghe ông Mâu kể la ̣i về cái chế t của
cha tôi thì tôi càng khâm phu ̣c và thương mế n cha tôi
nhiề u hơn. Đây là tấ m gương sáng của cha tôi: ông sẵn
sàng hi sinh tánh ma ̣ng của mình để cứu người khác. Tôi
luôn ghi nhớ trong lòng những tấ m gương sáng về sự hi
sinh trong suố t cuô ̣c đời của cha tôi cho tới lúc chế t, đó là
hành trang vô cùng quí giá và tố t đe ̣p cho đời của tôi.
* Me ̣ tôi.
Cha tôi chế t khi ông đươ ̣c 51 tuổ i. Lúc đó me ̣ tôi 48
tuổ i. Cha tôi chế t đi để la ̣i cho me ̣ tôi gánh nă ̣ng là 8 đứa
con đang tuổ i lớn. Me ̣ tôi đành phải rời bỏ nơi chôn nhau
cắ t rố n là Nhà Đá, mang theo các con tới Qui Nhơn để lâ ̣p
nghiê ̣p. Cuô ̣c đời của me ̣ tôi cực khổ vấ t vả lắ m, bà phải
làm viê ̣c quần quâ ̣t suố t ngày, buôn tảo bán tầ n, mua đầ u
chơ ̣, bán cuố i chơ ̣ chỉ mong kiế m chút đồ ng lời để nuôi
các con ăn ho ̣c. Bởi vì theo như cha tôi nghi,̃ và ông cũng
thường hay nói với chúng tôi:
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- Các con cố gắ ng ho ̣c hành để sau này đời số ng của
các con có thể sung sướng hơn, chứ it́ ho ̣c như cha me ̣,
làm nông quầ n quâ ̣t thì sau này khổ lắ m.
Hơn nữa cha tôi cũng có thêm mô ̣t quan niê ̣m khác,
đó là: "đi tu cũng sướng hơn ở ngoài đời". Lúc nhỏ tôi
nghe như vâ ̣y nhưng không hiể u gì cho lắ m về đời số ng
tâ ̣n hiế n, nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng biế t rằ ng đó
chính là tình yêu thương của cha me ̣ dành cho con cái của
mình.
Me ̣ tôi luôn chiụ thương chiụ khó, ngày nào cũng
thức khuya dâ ̣y sớm, buôn bán tảo tầ n, ngày nào cũng bôn
ba đi lấ y hàng chỗ này chỗ kia để bán, có khi là hàng thit,̣
hoă ̣c nơi thì hàng cá, cũng có khi là hàng này hàng no ̣,
mua đi bán la ̣i kiế m lời nuôi các con , suố t mô ̣t đời me ̣ tôi
đã phải lao khổ nho ̣c nhằ n, hy sinh cho chúng tôi đế n nổ i
quên cả bản thân mình. Tôi không bao giờ quên gương
sáng của me ̣ tôi. Điề u này tôi cũng luôn khắ c ghi trong
tâm trí mình. Mỗi lầ n nhớ đế n sự hy sinh vấ t vả của cha
me ̣, lòng tôi luôn cảm đô ̣ng và kính yêu, không bao giờ tôi
quên.
Những năm cuối đời mẹ tôi ngày nào cũng đến nhà
thờ dự lễ, bà phải ngồ i trên xe lăn, các cháu nội của bà
đẩy xe đưa bà đi và bà cũng hay dấm dúi chút tiền cho các
cháu. Một lần về thăm mẹ tôi nói đùa với bà:
- Mẹ ơi! Ngày xưa mẹ làm ra tiền để nuôi tụi con
ăn học, nhưng bây giờ sức mấy mà mẹ làm ra tiền nổ i.
Bây giờ cần tiền thì mẹ phải xin tụi con chớ.
Nghe nói vậy, bà hứ một cái “cóc”. Tôi lại nói tiếp:
- Bây giờ mẹ có thể làm ra một thứ còn quý hơn
tiền bạc gấp nhiều lần, là mẹ hãy lần hạt Mân Côi và cầu
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nguyện cho con cái... đem lại ơn Chúa cho con cái vì ơn
Chúa luôn quý giá và cần thiết hơn tiền bạc.
Mẹ tôi rất tâm đắc về ý kiến của tôi.
Mẹ tôi mất khi bà được 94 tuổi.
* Các giám mục và các thầ y da ̣y của tôi.
Thời mà chúng tôi còn đi ho ̣c:
- Chủng Viện Kontum từ năm 1955 đế n 1959.
- Dòng Phanxicô- Thủ Đức từ năm 1959 đế n 1964.
- Giáo Hoàng Ho ̣c Viê ̣n từ năm 1965 đế n 1973.
Các thầ y da ̣y của tôi là những tấ m gương sáng vô
cùng quan trong và rấ t cầ n thiế t cho cuô ̣c đời làm linh
mu ̣c của tôi sau này.
Năm 1972 tôi chiụ chức Linh Mu ̣c. Trong suố t cuô ̣c
đời làm Linh Mu ̣c của tôi, tôi đã số ng cùng với các Giám
Mu ̣c trong Giáo Phâ ̣n Kontum, các bâ ̣c Linh Mu ̣c đàn
anh, cũng như các anh em Linh Mu ̣c, những người đó đã
cho tôi nhiề u tấ m gương sáng trong cuô ̣c đời tâ ̣n hiế n của
ho ̣, nhấ t là sự hi sinh của các nữ tu cũng là gương sáng
cho đời số ng Linh Mu ̣c của tôi. Không những vâ ̣y, còn có
rấ t nhiề u những giáo dân, nhấ t là những giáo dân nghèo,
ho ̣ cũng đã để la ̣i cho tôi rấ t nhiề u bài ho ̣c.
Tôi có quen biế t mô ̣t số các nhà sư cũng như các vi ̣
mu ̣c sư trong thành phố Pleiku này, những người đó đã để
la ̣i trong tôi nhiề u ấ n tươ ̣ng tố t về công viêc̣ rao giảng Tin
Mừng của các vi,̣ và điề u này cũng là mô ̣t tấ m gương tố t
cho tôi.
Ngoài ra còn có mô ̣t vài cán bô ̣ trong chính quyề n,
mà qua những lời phát biể u cũng như qua cử chỉ của ho ̣,
đã để la ̣i cho tôi nhiề u bài ho ̣c quí giá và hiể u thêm về con
người số ng trong chế đô ̣ xã hô ̣i vô thầ n là như thế nào.
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I-

Đức Cha Phaolồ Kim.

Năm 1972 là thời của giám mu ̣c Phaolồ Kim. Đức
Cha đã bổ nhiê ̣m tôi làm quản lý nhà Sohier ở Đà La ̣t.
Đức Cha mua nhà này của một bác sĩ người Pháp tên là
Sohier, vốn là bệnh viện của gia đình ông, căn nhà này ở
số 1 đường Thống Nhất, sát hồ Xuân Hương. Mua nhà
này là để Chủng sinh Kontum học cấp 3 đến ở và học văn
hóa ở trường Adran của các sư huyng La San. Lúc đó
trong nhà có 70 chủng sinh. Khi làm quản lý thì Đức Cha
dặn dò tôi những nguyên tắc mà tôi nhớ suốt đời:
Muố n có mô ̣t tâ ̣p thể tố t thì phải làm tròn 3 điề u:
* Điề u thứ nhấ t là phải có mô ̣t Bồ n Nước Tố t, tức
là phải có đầ y đủ nước cho tập thể . Ngài cũng dă ̣n dò tôi
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là nế u sau này có mua đấ t ở chỗ nào để làm nhà Thờ hay
nhà ở...v.v... thì viêc̣ trước tiên là phải xem nguồ n nước
như thế nào? Có sa ̣ch hay không? Và chỗ đó có thể đào
giế ng đươ ̣c không? Nế u không có nước hoă ̣c không thể
đào đươ ̣c giế ng thì đi tìm chỗ khác mà mua.
* Điề u thứ hai là phải có Nhà Vê ̣ Sinh, Nhà Tắ m
đầ y đủ. Đó là điề u rấ t cầ n thiế t cho tâ ̣p thể , nên bấ t cứ nhà
ở tâ ̣p thể nào cũng phải đáp ứng đươ ̣c vấ n đề Nhà vê ̣ sinh
đầ y đủ.
* Điề u thứ ba là Nhà Bế p: Nghiã là phải có nhà bế p
đầ y đủ mo ̣i tiêṇ nghi và có thêm người đầ u bế p biế t nấ u
ăn ngon.
Đó là 3 vấ n đề cầ n phải có để mô ̣t nhà ở tâ ̣p thể
hoa ̣t đô ̣ng tố t. Sau này khi nào và bấ t cứ ở đâu tôi cũng
luôn nhớ đế n và thực hiêṇ đúng 3 nguyên tắ c đó.
Ngài đã da ̣y cho tôi nhiề u bài ho ̣c. Đây là bài ho ̣c
thứ nhấ t khi Ngài dă ̣n dò tôi:
- Đã làm quản lý Chủng Viện thì cha phải cho
chủng sinh ăn uố ng đầ y đủ, có chấ t lươ ̣ng, đừng hà tiê ̣n.
Vì đươ ̣c ăn uố ng đầ y đủ thì mới có năng lươ ̣ng và sau này
khi ra làm Linh Mu ̣c thì mới có sức khỏe tố t, mà có sức
khỏe tố t thì mới làm viêc̣ tố t đươ ̣c. Vâ ̣y cho nên cha phải
tìm mo ̣i cách để cho chủng sinh của mình đươ ̣c ăn uố ng
đầ y đủ.
Bài ho ̣c thứ hai Ngài da ̣y tôi:
- Người dân tô ̣c đa số theo chế đô ̣ mẫu hê ̣, ho ̣ la ̣i it́
đươ ̣c ho ̣c hành nên chúng ta phải ta ̣o mo ̣i điề u kiêṇ để cho
các thiế u nữ dân tô ̣c đươ ̣c ho ̣c, sau này ho ̣ sẽ trở thành
những người vơ ̣, người me ̣ tố t, và mô ̣t gia điǹ h tố t là nhờ
có người vơ ̣ và người me ̣ tố t.
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Đức Cha đã mở nhà Nữ Công Gia Chánh ta ̣i
Kontum để đào ta ̣o các thiế u nữ người dân tô ̣c. Ngài nhờ
các sơ Bác Ái Vinh Sơn và các sơ dòng Ảnh Phép La ̣ tới
giúp nên đã đào ta ̣o nhiề u lớp thiế u nữ, sau này khi kế t
hôn với các Giáo Phu mới ra trường, ho ̣ là những gia điǹ h
gương mẫu cho các buôn làng. Khi làm Linh Mu ̣c tôi
cũng nghi ̃ như vâ ̣y. Ở Gia Lai thì người Jarai cũng có
truyề n thố ng là theo chế đô ̣ Mẫu hê ̣, vâ ̣y nên chúng tôi đã
mở nhiề u lớp đào ta ̣o "làm vơ ̣, làm me ̣ tố t", cho các thiế u
nữ người dân tô ̣c ở vào đô ̣ tuổ i 15 trở lên mà chưa có gia
đình, hoă ̣c sắ p lâ ̣p gia đình nhưng la ̣i không đươ ̣c ho ̣c
hành. Những lớp ho ̣c này đem đế n rấ t nhiề u ích lơ ̣i cho
các thiế u nữ dân tô ̣c, và đã có nhiề u hoa trái tố t đep̣ nhờ
vào những khóa ho ̣c đào ta ̣o này. Những công viêc̣ này là
cũng nhờ vào Đức Cha Phaolồ Kim đã soi đường chỉ lố i
cho tôi.
Năm 1975 thì Đức Cha và mô ̣t số Linh Mu ̣c khác bi ̣
nhà nước tru ̣c xuấ t về Pháp. Mă ̣c dù về Pháp nhưng lòng
Ngài vẫn rấ t yêu thương và luôn hướng về Giáo Phâ ̣n
Kontum của mình. Tôi đươ ̣c nghe kể là Đức Cha có mô ̣t
tấ m hình chu ̣p chung với các cha trong Giáo Phâ ̣n
Kontum, Ngài đã để tấ m hình này trên bàn làm viê ̣c của
mình, để Ngài luôn luôn nhớ đế n và cầ u nguyê ̣n cho Giáo
Phâ ̣n Kontum của Ngài mà Ngài rấ t yêu mế n.
Tôi nhớ vào năm 1978, nhà nước ra chỉ thi ̣là không
đươ ̣c sử du ̣ng xe gắ n máy, nên trong thời gian đó thì xe
đa ̣p lên giá...Không biế t thế nào mà tôi la ̣i thổ lô ̣ với Đức
Cha là tôi muố n có mô ̣t chiế c xe đa ̣p. Thế là Ngài bảo Cha
quản lý gởi cho tôi mô ̣t chiế c xe đa ̣p rấ t là tố t, chiế c xe
đa ̣p này đươ ̣c gởi từ Pháp về Viêṭ Nam, và bà Sáu Dung
đã đi nhâ ̣n giúp tôi, nhờ thầ y Bảy ra Hải Quan lañ h hàng
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rồ i gởi bằ ng xe tải lên Kontum cho tôi. Tôi nhâ ̣n mô ̣t cái
thùng to, mở thùng đem chiế c xe ra, vă ̣n la ̣i ố c ghi đông
cho chuẩ n là sử du ̣ng đươ ̣c ngay. Lúc bấ y giờ chiế c xe
đa ̣p của tôi là xe xiṇ nhấ t ở Kontum. Người ta nói với tôi:
- Xe của cha Đông là chiế c xe đáng để bo ̣n trô ̣m "ra
tay" nhấ t.
Công an cũng bảo tôi:
- Người ta để ý xe của Linh Mu ̣c lắ m đấ y.
Tôi rấ t cảm đô ̣ng và biế t ơn Đức Cha, vì trong lúc
khó khăn như vâ ̣y mà Ngài luôn có lòng thương các Linh
Mu ̣c của Ngài.Và chính những điề u đó là tấ m gương tố t
đã để la ̣i những bài ho ̣c có giá tri ̣rấ t lớn trong đời tôi.
II - Đức Cha Alexis Lộc
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Đức Cha Alexis Lô ̣c là người gố c Quảng Bình, gia
điǹ h Ngài ở Phú Cam- Huế . Ngài cũng đã để la ̣i cho tôi
rấ t nhiề u gương tố t.
* Chuyê ̣n thứ nhấ t là đóng hòm.
Thời bấ y giờ, sau năm 1975, nế u trong gia đình có
người qua đời thì phải khai báo với chin
́ h quyề n để ho ̣ cấ p
cho mô ̣t tờ giấ y khai tử, sau đó đế n cửa hàng của Nhà
Nước mua mấ y miế ng ván đủ đóng mô ̣t cái hòm. Có khi
mua phải ván còn tươi. Mua đươ ̣c ván rồ i thì phải kiế m
thơ ̣ mô ̣c, thời đó mà kiế m cho đươ ̣c mô ̣t người thơ ̣ mô ̣c để
đóng cho người chế t mô ̣t cái hòm thì thâ ̣t là vô cùng khó
khăn, đôi khi đóng qua quýt cho xong, chỉ cầ n làm sao có
hòm để chôn người thân của mình là được rồ i.
Đức Cha Lô ̣c bảo tôi:
- Anh haỹ tháo tấ t cả ván đóng các lớp ho ̣c ở dưới
tầ ng hầ m nhà Chủng Viện, ván này có thể dùng để đóng
hòm đươ ̣c.
Mà đúng là như vâ ̣y thâ ̣t, vì ván đó dùng để đóng
hòm rấ t tố t. Ngài còn bảo tôi phải mướn ông Sa là thơ ̣
mô ̣c ở giáo xứ Phương Nghiã về . Thế là ngày nào ông Sa
cũng đóng hòm. Gia đình nào có người chế t thì chỉ cầ n
mang giấ y khai tử đưa cho ông Sa, ông sẽ ra cửa hàng của
nhà nước mua ván, nế u ván chưa khô thì đem phơi. Còn
người nhà thì đế n gă ̣p tôi để nhâ ̣n mô ̣t cái hòm vì tôi là
quản lý mà.
Đức Cha Alexis Lô ̣c là mô ̣t tấ m gương sáng trong
công việc bác ái yêu thương mà tôi không bao giờ quên.
Sau này khi tôi đươ ̣c bổ nhiê ̣m làm cha xứ ở Tân Phú, tôi
cũng xin Ngài cho tôi mang mô ̣t số hòm xuố ng Tân Phú,
chúng tôi cấ t trong nhà mă ̣c áo, các em giúp lễ rấ t sơ ̣,
243

nhưng nhờ đó mà giáo dân Tân Phú có đươ ̣c những cái
hòm tố t để chôn cấ t người thân của mình.
* Chuyê ̣n thứ hai là cho mượn đồ cưới.
Lúc bấ y giờ nế u nhà nào có đám cưới thì phải đi
mươ ̣n từng cái chén, cái diã , rồ i mươ ̣n từng cái bàn, cái
ghế , vì thế mà không có cái nào đồ ng nhấ t: cái thì vuông,
cái thì tròn... Đức Cha Lô ̣c bảo phải gom đồ của Chủng
Viện và của cả tòa Giám Mu ̣c la ̣i, từ bàn ghế cũng như các
khung gỗ đã tháo ván để làm hòm. Ngài bảo tôi phải làm
những cái ra ̣p tháo ráp đươ ̣c bằ ng bù lon, to hay nhỏ tùy
mình ráp. Những tấ m ba ̣t phơi lúa của chủng viêṇ là
những tấ m ba ̣t của Mỹ rấ t tố t đươ ̣c dùng làm mái che.
Những đồ dùng cho đám cưới ấ y của Tòa Giám Mu ̣c phải
chia ra làm 2 phầ n: dự trù nế u như mô ̣t ngày có đế n 2 cái
đám cưới, thì Tòa Giám Mu ̣c cũng đủ đồ để cho 2 đám
cưới mươ ̣n cùng mô ̣t lúc. Và tôi là ông Linh Mu ̣c, là ông
Cha cho mươ ̣n đồ cưới. Những tháng trong mùa cưới thì
Tòa Giám Mu ̣c đã phục vu ̣ tấ t cả: cho mươ ̣n bàn, ghế ,
chén, diã ,...v.v... rồ i cây để làm ra ̣p, ba ̣t làm mái che.
Như thế thì ta cũng thấ y rõ Đức Cha là mô ̣t vi ̣giám
mu ̣c rấ t có lòng thương người, không hề phân biê ̣t tôn
giáo. Trong những năm khố n khó như thế , nế u ai có điề u
gì cầ n đế n thì Ngài luôn sẵn lòng giúp đỡ ho ̣. Tuy là giám
mu ̣c nhưng Ngài không sắ m cho mình mô ̣t chiế c xe
Honda, mà suố t ngày đi la ̣i trên chiế c xe đa ̣p bằ ng nhôm,
chỗ nào ta thấ y có dựng chiế c xe đa ̣p bằ ng nhôm màu
trắ ng, ấ y là xe của Đức Cha Alexis Lô ̣c. Chỉ khi nào có
viêc̣ gì cầ n phải đi gấ p thì Ngài mới phải nhờ tôi hoă ̣c ai
đó chở Ngài đi bằ ng xe Honda.
Người này hay chỗ no ̣ cho Ngài thuố c thì Ngài luôn
để dành cho người nghèo. Thời đó mua thuố c rấ t khó
244

khăn. Khi người nghèo cầ n thuố c men, người ta đế n nói
với Ngài, Ngài nhờ chỗ này chỗ khác mua giúp để cho
người nghèo chữa bênh.
̣ Cũng vào thời đó thì người nghèo
dân tô ̣c số ng rấ t là khó khăn, thiế u thốn từ cái quầ n, cái áo
cho đế n viên thuố c để uố ng khi bi ̣ bê ̣nh. Ngài còn mua
ga ̣o theo giá sỉ để chia la ̣i cho người nghèo, và chiń h Ngài
cũng đích thân ngồ i đong ga ̣o phát cho người ho ̣. Gương
sáng tố t lành của Ngài luôn ở trong tâm trí tôi.
III - Đức Cha Phêrô Trầ n Thanh Chung.
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Ngài là người Quảng Nam, giáo xứ Cồn Dầu. Năm
1995 Ngài chiń h thức đảm nhiê ̣m Giáo Phâ ̣n Kontum. Tôi
rấ t thương Ngài. Đức Cha Chung là mô ̣t người hiề n lành,
số ng đời số ng khiêm tố n nên trong lễ tấ n phong Giám
Mu ̣c của Ngài cũng diễn ra trong ầ m thầ m. Tôi nhớ 8 giờ
tố i hôm đó, khi không có cách nào khác trong viê ̣c làm lễ
tấ n phong Giám Mu ̣c cho Ngài, thì Đức Giám Mu ̣c Alexis
Lộc đã làm lễ phong chức cho Đức Cha Phêrô Trầ n Thanh
Chung trong nhà nguyê ̣n của Chủng Viện Thừa Sai
Kontum, đó là năm 1981. Không có điêṇ nên chỉ phải thắ p
đèn cầ y. Mă ̣c dù lễ phong chức diễn ra âm thầ m, khiêm
tố n nhưng rấ t là cảm đô ̣ng, tôi nghi ̃ rằ ng đây là mô ̣t buổ i
lễ phong chức Giám Mục đô ̣c nhấ t vô nhi ̣ của nước Viêṭ
Nam và có lẽ của cả thế giới nữa.
Đức Cha Phêrô Chung rấ t thương các Linh Mu ̣c và
các giáo dân của mình. Đôi khi Ngài cảm thấ y buồ n và áy
náy trong lòng, vì thương mà không làm đươ ̣c gì cho các
Linh Mu ̣c hay giúp đỡ cho các giáo dân nghèo của mình.
Ngài đi chỗ này chỗ no ̣ để xin ý lễ, Ngài cũng xin ý lễ từ
bên Lô ̣ Đức đưa về cho các Linh Mu ̣c, để các Cha nhờ
vào tiền xin lễ mà có điề u kiêṇ số ng tố t hơn.
Từ năm 1995 đế n năm 2003 khi Ngài làm Giám
Mu ̣c thì tôi đang ở Gia Lai nên không đươ ̣c số ng gầ n Ngài
như đã từng số ng gầ n Đức Cha Alexis (từ năm 1975 đế n
1986). Mă ̣c dù không đươ ̣c ở gầ n Đức Cha Phêrô nhưng
tôi biế t chắ c chắ n rằ ng Ngài rấ t yêu thương các Linh Mu ̣c
của mình, cũng như Ngài đã số ng mô ̣t đời số ng tố t lành
trong sự hi sinh và khiêm tố n, âm thầ m. Ngài cũng là tấ m
gương sáng của đời tôi.
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VI- Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh.

Năm 2003 thì Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh
lên làm Giám Mu ̣c. Tôi rấ t khâm phu ̣c vi ̣ Giám Mu ̣c này.
Ngài là mô ̣t vi ̣ Giám Mu ̣c ở ngoài đường nhiề u hơn là ở
trong nhà, có khi Ngài ngủ đêm ở trên xe giữa rừng núi.
Ngài rong ruỗi trên đường nhiề u hơn là ở trong Tòa Giám
Mu ̣c, Ngài đi hế t chỗ này đế n chỗ no ̣ trong Giáo Phâ ̣n,
Ngài là người ý thức hơn ai hế t về cánh đồ ng bao la bát
ngát của Giáo Phận Kontum mà Ngài đang trông coi.
Ngài không đủ sức, mà các Linh Mu ̣c trong Giáo Phâ ̣n thì
ít nên Đức Cha đã đi tìm thợ gă ̣t ở những nơi khác: Ai
cũng đươ ̣c Ngài mời, dòng tu nào cũng đươ ̣c Ngài kêu
go ̣i. Sau bao nhiêu năm nhờ vào sự nỗ lực, xông xáo của
Ngài mà Giáo Phâ ̣n Kontum có đươ ̣c nhiề u ơn go ̣i hơn.
Linh Mu ̣c ở các nơi đã về giúp Giáo Phâ ̣n Kontum khá
nhiề u. Đây chính là hoa trái trên cánh đồ ng của Giáo Phâ ̣n
Kontum. Đức Giám Mu ̣c Micae đươ ̣c Chúa ban cho ơn la ̣,
ấ y là Ngài đã từng mang trong người cái máy trơ ̣ tim,
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tưởng như Ngài không đủ sức đảm nhiêm
̣ công viê ̣c của
mình, thế nhưng cũng bởi nhờ ơn Chúa nên Ngài đã làm
đươ ̣c rấ t nhiề u viê ̣c mà mô ̣t Linh Mu ̣c có sức khỏe dồ i dào
cũng chưa chắ c đã làm đươ ̣c như Ngài. Cám ơn Chúa vì
đã cho Giáo Phâ ̣n Kotum mô ̣t vi ̣Giám Mu ̣c như Ngài.
Tôi luôn cảm ta ̣ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho
Giáo Hội Việt Nam chúng ta có được những vi ̣Thừa Sai
đầ y nhiê ̣t huyế t, các Ngài đã không quản nga ̣i những
gian nan vấ t vả đầ y khó khăn và lắ m thử thách, để đem
Tin Mừng Tình Thương của Chúa Giêsu đế n cho mọi
người, nhấ t là những người anh em dân tộc thiể u số ở
Tây Nguyên. Và Chúa đã ban cho Giáo Phận Kontum
chúng tôi những vi ̣ Giám Mục giàu lòng yêu thương,
số ng bác ái khiêm nhường, đã luôn lo lắ ng giúp đỡ cho
những người nghèo khó, những người bê ̣nh tật, phung
cùi... Tấ t cả đều là những tấ m gương sáng cho đời số ng
linh mục của tôi.
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18
NHỮNG GƯƠNG TỐT VÀ CÔNG VIỆC MÀ CÁC VỊ
THỪA SAI TIỀN BỐI ĐÃ LÀM

Tôi muố n nói về gương tố t của các Linh Mu ̣c cũng
như công viê ̣c mà các Linh Mu ̣c đã làm, từ xưa cho tới
bây giờ. Đó chính là nguồ n đô ̣ng lực rấ t lớn đã luôn đô ̣ng
viên tôi trong công viê ̣c và trong cuô ̣c đời làm Linh Mu ̣c
của tôi ở Giáo Phâ ̣n Kontum.
Nế u chúng ta đươ ̣c đo ̣c cuố n sách "Dân Làng Hồ "
chúng ta sẽ biế t là từ năm 1848 công viê ̣c của các Linh
Mu ̣c là vô cùng gian nan khổ cực, gă ̣p biế t bao nhiêu là
khó khăn vất vả, với đủ thứ bênh
̣ tâ ̣t, đau yế u. Với tình
yêu thương, lòng can đảm, sự quyế t tâm, sức chiụ đựng
bề n bỉ không lùi bước trước mo ̣i gian nan thử thách... Nhờ
những đức tiń h đó mà các Ngài đã làm nên sự nghiê ̣p vô
cùng lớn lao cho Giáo Phâ ̣n Kotum như chúng ta đang
thấy bây giờ.
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Và nế u chúng ta đo ̣c cuố n sách "Mở Đa ̣o Kontum"
của Cha Phaolồ Bang và cha Simon Thiê ̣t thì chúng ta
cũng thấ y đươ ̣c điề u đó. Song song với công viê ̣c đi rao
giảng Tin Mừng của Chúa, thì các Linh Mu ̣c đã làm thêm
nhiề u điề u rấ t quan tro ̣ng cho những người dân tô ̣c thiể u
số , thuô ̣c các sắ c tộc khác nhau, đó là khai hóa cho đầ u óc
còn hoang sơ của ho ̣, đồ ng thời đem nề n văn minh Tình
Thương của Chúa đế n với ho ̣. Như tôi đã kể , thì trước đó
ho ̣ thường đánh nhau để tranh giành quyề n lơ ̣i về đấ t đai,
lương thực hay là về mô ̣t vấ n đề gì đó, sự hiề m khích luôn
có trong lòng ho ̣ giữa sắ c tô ̣c này với sắ c tô ̣c khác. Nhưng
khi đã đươ ̣c nghe các vi ̣Thừa Sai rao giảng Tin Mừng của
Chúa Giêsu, thì ho ̣ nhâ ̣n ra mô ̣t điề u: ho ̣ cùng là anh em
với nhau, vì ho ̣ có chung mô ̣t niề m tin. Khi chiụ phép rửa
thì ho ̣ ăn mô ̣t bánh uống mô ̣t chén. Ho ̣ đã từ bỏ mo ̣i hiề m
khích để ngồ i la ̣i với nhau mà yêu thương và giúp đỡ lẫn
nhau. Đây chính là ảnh hưởng Tin Mừng Tình Thương
của Chúa; mà các Linh Mu ̣c đã dày công rao giảng cho
người dân tô ̣c thiể u số thuô ̣c các sắ c tô ̣c khác nhau thời xa
xưa ấ y. Có mô ̣t điều rấ t quan trọng cần đề cập tới: Ấy là
chữ viế t của các sắ c tô ̣c khác nhau mà các vị Thừa Sai đã
có công gầ y dựng, vì các Ngài muố n người dân tô ̣c biế t
đo ̣c, biế t viế t, biế t ho ̣c hành, đó là cả mô ̣t vấ n đề rấ t lớn,
mă ̣c dù là mô ̣t công viêc̣ rấ t khó khăn nhưng các Ngài đã
làm đươ ̣c và đã thành công.
Sau này, nghiã là sau năm 1975, cũng đã có nhiề u ý
kiế n cho rằ ng Giáo Hô ̣i Công Giáo ở trên Kontum đã hơn
100 năm nay mà không làm đươ ̣c gì cho người dân tô ̣c.
Theo ho ̣ thì người dân tô ̣c vẫn châ ̣m tiế n, vẫn nghèo... Thế
nhưng ho ̣ đâu biế t đươ ̣c những công viê ̣c ngay từ đầ u đă ̣t
chân lên đấ t Kontum, các vị Thừa Sai đã làm như thế nào?
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Đã gian nan vấ t vả ra sao? Đã gă ̣p biế t bao nhiêu là khó
khăn và nhiều thử thách?...

Tôi có quen mô ̣t người là cán bô ̣, tôi cho ông ta mươ ̣n
cuố n sách "Dân Làng Hồ ". Sau khi đo ̣c xong cuố n sách
đó ông ta hỏi tôi rằ ng:
- Những chuyê ̣n đươ ̣c viế t trong sách là thâ ̣t hay chỉ
là sự tưởng tươ ̣ng?
Tôi trả lời:
- Chúng tôi không tưởng tươ ̣ng đâu, chúng tôi viế t
hoàn toàn là sự thâ ̣t. Những cố gắ ng, sự hi sinh, tình yêu
thương của các Ngài rấ t đáng để cho con cháu chúng ta
trân trọng, khâm phu ̣c, tri ân, và phải luôn ghi nhớ. Vì các
Ngài đã làm nên những viêc̣ hế t sức lớn lao, có ích lơ ̣i cho
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con người, nhấ t là những người dân tô ̣c thiể u số ở tâ ̣n
những nơi xa xôi hẻo lánh, trong rừng trong núi...

Trường Cuenot, nay nhà nước đã trưng dụng làm trường cao đẳng
sư phạm.
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Từ đầu thế kỷ XX, Giáo Phận Kontum đã có nhà in
đặt tại trường Cuénot để in các loa ̣i sách như: giáo lý,
sách về Tin Mừng, sách về thiên văn, rồ i đế n các sách da ̣y
cấ y cày, những sách này đề u nhờ nhà in ho ̣ in bằ ng các
thứ tiế ng dân tô ̣c khác nhau, và Trường Cuénot là trường
đã có công đào ta ̣o ra nhiề u hoa trái vô cùng to lớn cho
đồ ng bào các sắ c tô ̣c khác nhau. Bắ t đầ u là công viêc̣ da ̣y
ho ̣c chữ, da ̣y giáo lý, da ̣y văn hóa, khai hóa tâm trí và đời
số ng của ho ̣.
Những người học ở trường Cuénot từ 7 đế n 8 năm,
sau khi ra trường ho ̣ đươ ̣c go ̣i là Giáo Phu. Các Giáo Phu
đi về các làng xa xôi, hay các làng ở tâ ̣n trong rừng núi...
ho ̣ là những giáo viên da ̣y cái chữ, da ̣y giáo lý cho người
dân tô ̣c và cũng là những người chủ sự các buổ i cầ u
nguyê ̣n ở trong các buôn làng. Chính vì thế mà trường
Cuénot là mô ̣t công trình sáng ta ̣o vô cùng thông minh,
thiế t thực của Đức Cha Phước khi Ngài còn là Linh Mu ̣c
vào đầ u thế kỷ XX.

Nhà dòng Ảnh Vảy tại Kontum
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Năm 1947, Đức Cha Khâm, người kế vi ̣ Đức Cha
Phước đã lâ ̣p ra Dòng Ảnh Phép La ̣. Đây là Dòng dành
cho các thiế u nữ người dân tô ̣c muố n dâng mình cho
Chúa, những thiế u nữ này tuy khác nhau về sắ c tô ̣c, nhưng
ho ̣ cùng có chung mô ̣t lý tưởng là phu ̣c vu ̣ cho những
người thuô ̣c các dân tô ̣c thiể u số , trong các buôn làng
khác nhau, nói những thứ tiế ng khác nhau bằ ng tiế ng me ̣
đẻ của ho ̣.
Chính các Linh Mu ̣c đã đưa những giố ng cây cà
phê, cây cao su, cây bơ... từ các nước khác lên trồng ở
miền đấ t cao nguyên, vì các Ngài thấ y đấ t bazan của vùng
cao nguyên khá thích hơ ̣p với các loa ̣i cây trồ ng này. Các
Linh Mu ̣c cũng đã đem thuố c men lên cho người dân tô ̣c,
nhấ t là thuố c số t rét, và nhiề u loa ̣i thuố c khác nữa để chữa
bênh
̣ cho ho ̣. Chúng ta là hâ ̣u thế , nhưng chúng ta phải
biế t rằ ng những công viê ̣c mà các Linh Mu ̣c ngày đó đã
làm thâ ̣t vô cùng quan trọng và cầ n thiế t cho người dân
tô ̣c, mă ̣c dù các Ngài đã gă ̣p rấ t nhiề u khó khăn. Không
phải dễ dàng gì để thuyế t phu ̣c người dân tô ̣c những điề u
như: nào là phải canh tác và sử dụng trâu bò để cày bừa,
nào là phải uố ng thuố c để chữa bênh,
̣ nào là phải biế t giữ
vê ̣ sinh trong sinh hoa ̣t hằ ng ngày...
Năm 1933 Chủng Viê ̣n Thừa Sai Kontum bắ t đầ u
đươ ̣c xây dựng, có chiề u dài là 100m, chỗ rô ̣ng nhấ t là
25m. Chúng tôi vừa mới dâng lễ mừng kỷ niê ̣m 75 năm
thành lâ ̣p Chủng Viên.
̣ Mă ̣c dù đã trải qua thời gian dài 75
năm nhưng cho tới bây giờ thì Chủng Viện Kontum vẫn là
mô ̣t công triǹ h sáng ta ̣o đầ y nét thẩ m mỹ mới la ̣, và chính
Đức Cha Phước đã xây dựng nên.
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Chủng viện Thừa Sai Kontum

Ngài có đầu óc của mô ̣t kỹ sư và mô ̣t kiế n trúc sư; nên khi
Ngài xây dựng công trình này thì nó có mô ̣t vẻ đe ̣p đô ̣c
đáo; uy nghi sừng sững đứng vững với thời gian. Đây là
mô ̣t công trình vô cùng to lớn, nhấ t là còn có tính lich
̣ sử
của vùng đấ t Tây Nguyên này. Bây giờ thì Chủng Viện
Kontum còn mang giá tri ̣ du lich
̣ cao, thu hút rấ t nhiề u
khách nước ngoài cũng như trong nước đế n tham quan.
Hầ u hế t mo ̣i người đề u trầ m trồ khen ngợi và vô cùng
khâm phu ̣c đầ u óc của những người đã xây dựng nên
Chủng Viện Kontum này.
Năm 1955 tôi đi tu và tôi đươ ̣c tiế p xúc với những
vi ̣ Linh Mu ̣c thời đó. Điạ phâ ̣n Kontum lúc đó gồ m có
Kontum và Ban Mê Thuô ̣t bây giờ. Các Linh Mu ̣c đã đi
làm lễ khắ p các rừng núi, có những lúc bi ̣ co ̣p rươ ̣t cha ̣y,
sơ ̣ quá trời nhưng vẫn cố gắ ng để hoàn thành nhiê ̣m vu ̣ và
bổ n phâ ̣n mà Chúa đã giao cho các Ngài.
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Tôi nhớ cha già Diên,
̣ có mô ̣t thời gian Ngài là cha
Bề Trên của Điạ Phâ ̣n Kontum, tới năm 1975 thì tôi về
làm viê ̣c ta ̣i Điạ Phâ ̣n Kontum, khi đó Ngài thuô ̣c vào
hàng các cha già và nghỉ hưu. Cha già Diê ̣n là mô ̣t Linh
Mu ̣c rấ t đa ̣o đức, tuy mù lòa nhưng ngày nào Ngài cũng
cầ m chổ i quét sân. Mỗi lần tôi đến nhà hưu dưỡng thăm
các Cha thì Ngài nói với tôi:
- Cha đến đây để tôi sờ má xem cha mập hay ốm.
Tôi cảm đô ̣ng rưng rưng nước mắ t khi Ngài đưa tay
cha ̣m vào má của tôi.
Thời gian từ 1975 đế n 1980: Ngài ở nhà hưu
dưỡng, lúc đó nhà hưu dưỡng có 4 Linh Mu ̣c là: cha
Nghiã , cha Diê ̣n, cha Cẩn, cha Thâ ̣n. Các Ngài nghỉ hưu
nên không làm gì, suố t ngày giải tô ̣i cho giáo dân đế n nhà
hưu xưng tô ̣i.
Từ năm 1976 đế n năm 1983 tôi làm quản lý ở Tòa
Giám Mu ̣c, bổ n phâ ̣n của tôi là phải lo cho các Cha già ở
nhà hưu, nói là lo nhưng thời kỳ đó các Cha già số ng rấ t là
thiế u thố n. Có mô ̣t lầ n vào khoảng năm 1977, cha Diêṇ
hỏi tôi:
- Cha Đông ơi! Bây giờ người ta có còn làm sữa
không?
Tôi không hiể u nên hỏi la ̣i:
- Sữa gì cơ a ̣?
Ngài nói:
- Sữa đă ̣c, sữa lon đấ y mà.
Tôi trả lời:
- Bây giờ thì có, nhưng Hợp Tác Xã chỉ bán cho
những người có giấ y chứng nhâ ̣n vừa sinh đẻ mà thôi.
Ngài thở ra và nói:
- Không biế t làm sao mà đẻ đươ ̣c bây giờ?
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Rồ i Ngài hỏi tôi:
- Mà có ngon không?
Tôi trả lời:
- Con cũng không biế t nữa vì mấ y năm nay con
không uố ng sữa.
Tôi cảm thấ y thương Ngài quá, vì người già thường
hay hóa trẻ, thèm gì thì nói nấ y, vì vâ ̣y nên tôi đi gă ̣p mô ̣t
giáo dân là cô Nữ, thuô ̣c giáo xứ Tân Hương. Tôi nhờ cô
cố gắ ng bằ ng cách nào đó mua dùm tôi mô ̣t lon sữa,
nhưng cô nói:
- Người ta có sanh đẻ thì mới đươ ̣c mua sữa, còn
như con không đẻ thì làm sao mua đươ ̣c sữa bây giờ?
Tôi nói đùa với cô Nữ:
- Giờ cô cố gắ ng tim
̀ cách đi đẻ... cũng đươ ̣c, để
mua mô ̣t lon sữa.
Tôi không ngờ và cũng không biế t cô Nữ làm sao
mà mua đươ ̣c mô ̣t lon sữa đă ̣c có đường, cô gói rấ t kỹ
lưỡng và đưa cho tôi vào ban đêm.
Sáng hôm sau tôi mang lon sữa xuố ng nhà hưu
dưỡng nói nhỏ với cha Diện:
- Cha ơi! con có sữa rồi.
Ngài hỏi tôi:
- Làm sao cha có sữa?.
Tôi cười và trả lởi:
- Con mới đẻ.
Ngài mắ c cười vì câu trả lời hóm hỉnh của tôi.
Nghe tôi nói có sữa, bốn Cha già cầm 4 cái ca vội
vàng xuống nhà cơm, ai cũng mừng...
Chúng tôi xuố ng nhà cơm, dì Mười Đào là người
phụ trách nấ u cơm cho các Cha già, tôi nói dì nấ u cho tôi
mô ̣t nồ i nước sôi để pha sữa, nghe tôi nói có sữa dì cũng
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nga ̣c nhiên không biế t vì sao mà tôi có...sữa? Tôi cũng nói
đùa là.. mình mới đẻ làm dì cũng mắ c cười quá chừng
luôn. Tôi bảo dì mang thêm 2 cái ly, 1 cho dì và 1 cho tôi.
Tôi đu ̣c 2 lỗ trên nắ p lon sữa, sữa nó trào ra. Cha Diêṇ tuy
bi ̣mù, nhưng Ngài cũng tinh ý và hỏi tôi:
- Sữa có ngon không cha Đông?
Tôi thắ c mắ c là ta ̣i sao Ngài la ̣i hỏi vâ ̣y thì Ngài
nói:
- Tôi biế t thế nào cha cũng liế m chỗ sữa trào ra.
Mà đúng là tôi có liế m phầ n sữa bi ̣trào ra. Sữa thâ ̣t
là ngon và chúng tôi ngồ i nhâm nhi hằ ng nửa giờ chỉ với
mô ̣t ly sữa. Sau bao nhiêu năm bây giờ mới đươ ̣c uố ng
sữa nên các Ngài có vẻ vui lắ m.
Cha Diêṇ cũng là mô ̣t gương sáng cho tôi về sự hy
sinh và tấ m lòng luôn biế t chia sẻ, Ngài luôn nghi ̃ đế n
người khác. Hồ i đó mua vải rấ t khó khăn, mô ̣t năm mỗi
người chỉ đươ ̣c mua 2m mà thôi, Ngài biế t điề u đó nên
nói với tôi:
- Cha Đông à, bây giờ mua vải cũng khó khăn, quầ n
áo cũ của tôi vẫn còn dùng đươ ̣c, Cha chỉ cầ n để dành cho
tôi 1 bô ̣ quầ n áo cũ tương đố i còn tố t, để sau này tôi chế t
thì mă ̣c cho tôi, phầ n còn lại Cha đem chia hế t cho người
nghèo. Áo ấ m thì cha để cho tôi 1 cái mà thôi, còn la ̣i bao
nhiêu thì Cha cho những người thiế u thố n, tôi già rồ i, tôi
không mă ̣c nhiề u đâu, sandal, giày dép cũng vâ ̣y, tôi
không mang nhiề u đâu. Còn cái đồ ng hồ treo tường, vì tôi
mù nên nghe tiế ng gõ của nó thì tôi biế t giờ, Cha để la ̣i
cho tôi, sau này khi tôi chế t thì Cha cho ông Quý, người
đã giúp tôi lâu năm rồ i.
Đó cũng là gương tố t cho tôi.
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Tôi nhớ có mô ̣t lầ n vào khoảng đầu tháng 11 năm
1980, tôi khoe với Cha già Diện:
- Cha ơi! Mình sắ p có lúa mới rồ i.
Vì hồ i đó tôi làm ruô ̣ng. Ngài hỏi:
- Khi nào thì có?
Tôi trả lời:
- Khoảng 2 tuầ n nữa thì gă ̣t đươ ̣c.
Ngài nói:
- Có khi là trễ rồ i.
Lúc đó tôi không hiể u ý Ngài vì tôi thấ y Ngài vẫn
còn ma ̣nh khỏe. Nhưng mà...thâ ̣t đúng là như vâ ̣y, vì
khoảng 10 ngày sau khi tôi chuẩn bị đi làm lễ ở dòng
Phaolồ Têrêxa thì tôi thấ y chú Phước là người giúp các
Cha già, chú đang ngồ i trước hè nhà tôi, chú thông báo
với tôi là cha Diêṇ mấ t rồ i. Tôi vô ̣i vàng đế n nhà hưu.
Sơ Hạnh dòng Bác Ái Vinh Sơn giúp các Cha vào
ban ngày, nhưng vì cha Diêṇ ngày càng yế u nên hôm đó
sơ ở la ̣i đêm. Sơ kể với tôi:
- Đêm hôm qua khoảng 12 giờ thì Cha kêu con dâ ̣y,
bảo con dẫn đi tiể u, bảo con thay quầ n áo mới cho Ngài,
rố i Ngài nói với con là Ngài sắ p đi, sơ haỹ đo ̣c kinh cầ u
nguyê ̣n cho tôi. Con nói để con nhờ chú Phước go ̣i cha
Đông xuố ng, nhưng Ngài bảo là "đã chào cha Đông rồ i,
cũng đừng làm phiề n các cha già vì tôi đã chào các Ngài
rồ i". Con đo ̣c Kinh cho Cha, Cha âm thầ m đi lúc nào con
cũng không biế t.
Tôi thấ y chú Phước và sơ đã mă ̣c áo lễ cho Cha.
Cha nằ m mà như đang ngủ vâ ̣y. Tôi thấ y Ngài có mô ̣t cái
chế t thâ ̣t bình an ở vào cái tuổ i 90, tôi luôn nhớ điề u này
và tôi ao ước cũng được như Ngài vậy.
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Tôi có quen với mô ̣t bác si ̃ hiê ̣n đang ở bên My,̃ đó
là bác si ̃ Bùi Tro ̣ng Căn. Bác si ̃ Căn đã từng ở tù trại
Pleibông ta ̣i Gia Lai. Sau khi ho ̣c tâ ̣p cải ta ̣o xong thì ông
về với gia đình ở Sài Gòn. Sau này gia đình của bác sĩ đều
theo đa ̣o Công Giáo, trong lòng tôi luôn thắ c mắ c về điề u
này. Vì ông là mô ̣t bác si ̃ giỏi nên sau khi ở tù về thì đươ ̣c
làm viê ̣c ta ̣i bênh
̣ viê ̣n Nhi Đồ ng 2. Ông từng bi ̣ cải ta ̣o
chung với em tôi nên tôi cũng có ý muố n gă ̣p ông. Nhân
dip̣ mô ̣t lầ n về Sài Gòn, chúng tôi đã có cuô ̣c heṇ và sau
đó gă ̣p nhau. Tôi hỏi ông:
- Ta ̣i sao bác si ̃ và luôn cả gia đình của bác si ̃ la ̣i
theo đa ̣o?
Bác si ̃ Căn đã tâm sự với tôi:
- Con ho ̣c tâ ̣p chung với linh mu ̣c Hoàng, lúc đó
cha Hoàng bi ̣ biê ̣t giam, vì con là bác si ̃ nên con có thể đi
thăm sức khỏe cho Cha mỗi tuầ n mô ̣t lầ n, và lầ n nào cũng
thế , tới thăm sức khỏe cho Cha, con thấ y Ngài vẫn luôn
vui vẻ, bình an, nói năng nhe ̣ nhàng nhã nhă ̣n. Thường thì
khi bi ̣biêṭ giam, không đươ ̣c nói chuyê ̣n với ai nên tâm lý
con người ta rấ t dễ trở nên khó chiu,
̣ bẳ n gắ t, thù hâ ̣n, bấ t
mañ , có khi còn bi ̣ trầ m cảm nữa... Nhưng với cha Hoàng
thì con thấ y điề u ngược la ̣i. Con nghi ̃ rằng Ngài đã có mô ̣t
sức ma ̣nh siêu nhiên nào đó rấ t đặc biệt nên mới được thư
thái như vậy. Từ đó lòng con muố n có đươ ̣c điề u bình an
như Ngài trong cuô ̣c đời đầ y sóng gió của mình. Con cầ n
nó và con biế t rằ ng sở di ̃ Ngài đươ ̣c như vâ ̣y là do Ngài có
mô ̣t đức tin tuyê ̣t đố i vào Chúa. Ở trong tra ̣i cải ta ̣o con đã
tìm hiể u về Chúa, về đa ̣o, và con quyế t tâm sau này con sẽ
theo đa ̣o, vì chỉ có đa ̣o mới ban cho con sức ma ̣nh đó.
Những điề u gì tố t đep̣ cho con thì con cũng muố n có điề u
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tố t đep̣ đó cho người thân, cho gia đin
̀ h của mình, nên cả
gia đình con theo đa ̣o cũng là như thế .
Những hình ảnh về cha Hoàng mà bác si ̃ Căn đã kể
cho tôi nghe, đó cũng là tấ m gương tố t cho bác si ̃ và cho
cả tôi nữa.
Khi còn làm viê ̣c ở Gia Lai thì tôi luôn nhớ hiǹ h
ảnh của cha Antôn Vương Đình Tài, Ngài là Linh Mu ̣c
của Dòng Chúa Cứu Thế . Ngài đã lên Tây Nguyên số ng
và rao giảng Tin Mừng Cứu Thế cho những người dân tô ̣c
thiể u số . Ngài đã số ng như mô ̣t người dân tô ̣c thực sự, từ
viêc̣ ăn uố ng hế t sức đa ̣m ba ̣c cho đế n nhà ở của Ngài
cũng rấ t là đơn sơ, Ngài nói tiế ng Jarai rất giỏi nên Ngài
rấ t gầ n gũi với ho ̣, yêu thương và lo lắ ng cho ho ̣, vì thế số
lươ ̣ng người dân tô ̣c trở la ̣i đa ̣o rấ t đông, đó chính là công
lao to lớn của Ngài. Phương tiêṇ đi la ̣i của cha Tài cũng
rấ t là thô sơ... Ngài luôn thao thức suy nghi ̃ về công viêc̣
rao giảng Tin Mừng của Chúa cho người dân tô ̣c. Dù
thuâ ̣n tiê ̣n hay không thì cha Tài vẫn là người luôn rong
ruỗi trên con đường đầ y gian khó mà không nản lòng.
Cha Vương Đình Tài đã miê ̣t mài làm viêc̣ như vâ ̣y
nên đế n tuổ i 70 thì Ngài kiêṭ sức. Nhưng cuô ̣c số ng cũng
như cái chế t của Ngài đã để la ̣i ấ n tươ ̣ng sâu đâ ̣m cho
người dân tô ̣c mà Ngài yêu thương. Ngài cũng chiń h là
tấ m gương sáng cho đời số ng Linh Mu ̣c của tôi: đó chính
là sự yêu thương, hy sinh và lo lắ ng cho người dân tô ̣c
thiể u số bằ ng tấ t cả sức lực và tâm huyế t của mình.
Cha già Ánh cũng thế , Ngài bi ̣ đi cải ta ̣o bao nhiêu
năm trời. Sau này khi đươ ̣c tha về thì Ngài số ng rấ t hiề n
hòa trong tòa Giám Mu ̣c. Ở tuổi 80, Ngài đươ ̣c bổ nhiê ̣m
về làm Cha xứ ở giáo xứ An My,̃ tỉnh Gia Lai. Mă ̣c dù 80
tuổ i nhưng Ngài đã làm nhiề u viê ̣c như: tìm mo ̣i cách để
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xây nhà thờ, nhà xứ... Sau này mỗi lầ n đi ngang qua An
Mỹ là tôi la ̣i nghi ̃ tới Ngài, nghi ̃ tới sự cố gắ ng của Ngài
để phu ̣c vu ̣ cho Giáo Phâ ̣n, Giáo Hô ̣i, Đó cũng là tấ m
gương tố t cho cuô ̣c đời làm Linh Mu ̣c của tôi.
Cha Tổ ng Đa ̣i Diện Giuse Nguyễn Thanh Liên, khi
còn khỏe, thì Ngài đã làm viê ̣c quầ n quâ ̣t suố t ngày không
nghỉ ngơi, bấ t chấ p mo ̣i nguy hiể m, khó khăn, cực khổ ...
Tính Ngài rất xuề xòa, vui vẻ với mo ̣i người, không hề
chấ p nhấ t điề u gì đố i với mô ̣t ai. Đế n khi bi ̣bê ̣nh ung thư,
nhiề u người bảo rằ ng nhờ Ngài số ng vui vẻ, la ̣c quan,
rô ̣ng lươ ̣ng nên Ngài có thể chiụ đựng đươ ̣c căn bênh
̣ nan
y mà hiế m có người nào chiụ đươ ̣c. Ngài cũng chính là
tấ m gương tố t cho đời tôi. Sự đau yế u của tôi so với căn
bênh
̣ ung thư của Ngài thì không là gì, thế nhưng Ngài
vẫn go ̣i điêṇ thoa ̣i thăm hỏi tôi, và Ngài rấ t mừng khi biế t
tôi cũng đã bớt bê ̣nh. Giáo Phâ ̣n luôn ở trong tim của
Ngài, mă ̣c dù Ngài đang ở xa Giáo Phâ ̣n.
Các Linh Mu ̣c trẻ bây giờ ở trong Giáo Phâ ̣n cũng
là tấ m gương tố t cho tôi. Các cha, các thầ y mă ̣c dù ở
những Dòng tu khác nhau nhưng số ng và đố i xử với nhau
như anh em mô ̣t nhà: luôn yêu thương gầ n gũi nhau và
cùng nhau tâ ̣n tình lo cho Cánh Đồ ng Lúa của Chúa.
Bằ ng tấ t cả tâm tình yêu mế n, các Cha đã luôn quan tâm
lo lắ ng, giúp đỡ cho người dân tô ̣c, kể cả người Kinh ở
những vùng xa xôi hẻo lánh, những vùng Kinh Tế Mới, đó
là phầ n đấ t mà các cha có trách nhiê ̣m phải trông nom.
Tôi rấ t cảm phu ̣c những Linh Mu ̣c với công viê ̣c mà các
Ngài đang làm: Đó là rao giảng và đem Tin Mừng của
Chúa đế n cho mọi người.
Có những người tôi không biế t, mà tôi chỉ đươ ̣c biế t
các vi ̣ấ y sau khi đo ̣c cuố n sách "Dân Làng Hồ ", hay cuố n
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"Mở Đa ̣o Kontum". Tôi vô cùng khâm phu ̣c và ngưỡng
mô ̣ các Ngài vì những thành quả, những hoa trái mà các
Ngài đã ta ̣o dựng đươ ̣c trong sự gian nan, vấ t vả đầ y khó
khăn, thử thách vào thời mà các Ngài số ng và làm viê ̣c...
Đó là những tấ m gương sáng đã soi đường chỉ lố i cho đời
số ng Linh Mu ̣c của tôi.
Kể từ năm 1975, khi tôi số ng với các Linh Mu ̣c đế n
nay, có người đã qua đời nhưng để la ̣i cho tôi nhiề u gương
tố t, như cha Phêrô Phaolô Hoàng văn Quy, cha Antôn
Đinh Ba ̣t Huỳnh, cha Giuse Trầ n Sơn Nam, cha Đaminh
Đinh Hữu Lô ̣c... mă ̣c dù các Ngài đã ra đi nhưng công
viêc̣ của các Ngài làm vẫn ở maĩ cùng chúng tôi. Với lòng
kính tro ̣ng yêu thương, chúng tôi luôn muố n hoàn thành
công viêc̣ mà các Ngài để lại.
Tôi xin chân thành cảm ơn các cha trong Điạ
Phâ ̣n đã trở nên những tấ m gương tố t và đó là đô ̣ng
lư ̣c để cho công viêc̣ thư ̣c hiêṇ sứ mênh
̣ Linh Mu ̣c của
tôi ngày càng đươ ̣c tố t hơn.
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LỜI CÁM ƠN
Trong tập hồi ký Những Điều Chia Sẻ của tôi có ít
nhiều nhận định mang yếu tố chủ quan, bên cạnh đó là
một vài suy nghĩ có tính cách cá nhân, những suy nghĩ và
nhận định này đối với nhiều người, nhất là với những linh
mục đã từng phục vụ cho người dân tộc ở Tây Nguyên lâu
nay sẽ nhận thấy những suy nghĩ của tôi còn nhiều thiếu
sót, rất mong có được những lời góp ý và động viên để
công việc phục vụ cho người dân tộc nghèo được tốt đẹp
hơn về mặt Đạo cũng như Đời.
Tôi xin gởi lời cám ơn đến:
* Cám ơn Thầy Bắc - Dòng Ngôi Lời - đã khởi
xướng, động viên và mua máy về để cho tôi có cơ hô ̣i nói
lên những suy nghĩ về ơn go ̣i linh mục của mình và việc
phục vụ cho những người dân tô ̣c nghèo.
* Cám ơn Vợ chồ ng anh Sĩ Hùng và Lan - Hiếu
Đạo - đã đánh máy bài đo ̣c của tôi ra văn bản. Công viêc̣
này đã tố n rấ t nhiề u thời gian.
* Cám ơn cháu Hoa Phượng, con của anh chị Tấn
- Tịnh - Pleiku - đã cố gắng chuyển gần hết tập tài liệu từ
văn nói thành văn viết.
* Cám ơn Chị Trần Ngọc Hải, là người quen của
tôi - đã giới thiệu " Những Điều Chia Sẻ" của tôi cho chị
Hồ Thủy .
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* Cám ơn Chị Hồ Thủy là người đã có công biên
soạn toàn bộ tập tài liệu Những Điều Chia Sẻ của tôi
thành một tập hồi ký hoàn chỉnh, và đặt tên cho tập hồi ký
này là Mùa Đông Ấm Áp. Chính sự quyết tâm của chị Hồ
Thủy đã làm cho Những Điều Chia Sẻ của tôi được nhiều
người biết đến, và cũng qua chị Hồ Thủy mà Những Điều
Chia Sẻ của tôi đã được cập nhật trên Newvietart.
* Cám ơn Anh Nguyễn Thành Tấn - là chồng của
chị Hồ Thủy - đã luôn đồng hành với chị Hồ Thủy, và
trong việc xuất bản anh đã chịu toàn bộ chi phí.
Mỗi khi mùa Đông đến trời lạnh giá, ước mong
sao mỗi người trong chúng ta cùng đốt lên ngọn lửa yêu
thương từ trái tim mình để sưởi ấm và chia sẻ những gì
chúng ta có cho những người nghèo khổ, chắc chắn
rằng họ sẽ được đón nhận một Mùa Đông Ấm Áp từ trái
tim nồ ng cháy của chúng ta.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông.
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LỜI KẾT
Sau khi biên tâ ̣p xong Những điều chia sẻ của Linh
Mu ̣c Nguyễn Vân Đông, tôi lấ y tựa đề cho cuố n sách là:
"Mùa Đông Ấm Á p".
Trong tâ ̣p tài liê ̣u Những điều chia sẻ này thì nhân
vâ ̣t chính là những người dân tô ̣c nghèo khó, bênh
̣ tâ ̣t,
nhấ t là những người bi ̣ bênh
̣ phong cùi... Cuô ̣c số ng của
những người dân tô ̣c thiể u số cũng như nế p sinh hoa ̣t của
ho ̣: từ tâm tình yêu thương gia đình, đế n sự gắ n bó với
làng; với núi rừng sông suố i... rồ i chuyê ̣n làm nương rẫy,
trồ ng tro ̣t...v.v... qua lời kể của Cha, đã trở thành mô ̣t bức
tranh vô cùng số ng đô ̣ng.
Điề u làm chúng tôi đau lòng nhấ t, đó là những
chuyê ̣n kể về các thai nhi bi ̣ phá bỏ, đế n chuyê ̣n những
người dân tô ̣c bi ̣ chế t vì các thứ bênh
̣ rấ t thông thường;
chỉ vì ho ̣ thiế u thố n đủ thứ: như thuố c men và tiề n ba ̣c,
nhấ t là khi ho ̣ ở trong các vùng sâu, tâ ̣n trong rừng núi...
quá xa bê ̣nh viên.
̣ Rồ i cuô ̣c số ng nghèo khổ vì làm viê ̣c
không có phương pháp, thêm nữa là ho ̣ không có óc cầ u
tiế n... Đế n hiǹ h ảnh đáng thương của những người bênh
̣
phong cùi với những mă ̣c cảm vì sự kỳ thi ̣ mà ho ̣ phải
chiu...
̣ đã làm chúng tôi cha ̣nh lòng.
Khi đo ̣c đế n bài số 16 của tâ ̣p tài liêụ này với tựa
đề : "Những điều đáng lo nga ̣i", lòng tôi ngậm ngùi, vì tôi
như thấ y mô ̣t mảng "màu xám" đang vây quanh cuô ̣c số ng
mô ̣c ma ̣c, đơn sơ của những người dân tô ̣c thiể u số ấ y...
nhưng thâ ̣t đáng buồ n và lo lắ ng hơn khi mà phầ n đông
người dân tô ̣c thiể u số không nhin
̀ thấ y cái "màu xám" đó,
ho ̣ vẫn số ng hồ n nhiên vô tư và bằ ng lòng với số phâ ̣n, với
cái nghèo của mình, vì ho ̣ không có óc cầ u tiế n, nhưng
nế u cứ như thế thì tương lai của ho ̣ và con cái ho ̣ sẽ đi về
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đâu? Không lẽ ho ̣ cứ số ng trong cảnh nghèo đói khố n
cùng maĩ sao? Cũng may là có mô ̣t số người dân tô ̣c trẻ
đươ ̣c đi ho ̣c và có ho ̣c, đã nhin
̀ thấ y đươ ̣c điề u đó, nhờ vâ ̣y
mà ho ̣ có ý thức và có sự cố gắng để cuô ̣c số ng của ho ̣
đươ ̣c đi lên.
Những trăn trở, lo lắ ng của Cha Đông chính là
những điều mà từ rấ t lâu Cha đã ấ p ủ trong lòng, và nó
ở mãi trong trái tim Cha mà Cha không thể và cũng
không muố n buông ra.
Chúng tôi: anh Nguyễn Thành Tấ n, cô Trầ n Ngo ̣c
Hải và Hồ Thủy cũng bi ̣ "lây nhiễm" với những nỗi lo
lắ ng của Cha, cả ba chúng tôi mong sao những ai sau khi
đo ̣c xong tâ ̣p tài liê ̣u "Những Điều Chia Sẻ" trong Mùa
Đông ấ m áp này, cùng mở rô ̣ng vòng tay và cả tấ m lòng
của mình nữa; để chia sẻ với những người dân tô ̣c thiể u số
nghèo; bằ ng cách này hay cách khác: từ vâ ̣t chấ t đế n tinh
thầ n, nhấ t là với những người bi ̣ bênh
̣ phong cùi, ho ̣ rấ t
cầ n đế n tình thương yêu chân thâ ̣t của chúng ta, vì trong
lòng ho ̣ đầ y mă ̣c cảm bởi sự kỳ thi ̣của những người khác.
Mùa Đông tuy la ̣nh giá, nhưng nế u chúng ta cùng
mở rô ̣ng vòng tay và trái tim của mình ra để đón nhâ ̣n, để
cùng nhau cảm thông, chia sẻ với những người dân tô ̣c
thiể u số đang số ng trong sự nghèo khó, bênh
̣ tâ ̣t, phong
cùi... bằ ng những ngo ̣n lửa yêu thương chân thành của
chúng ta thì mùa Đông sẽ trở nên vô cùng ấ m áp
Biên tâ ̣p: Hồ Thủy
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Đời người vắ n vỏi.
Chúa đã go ̣i tôi sau đuôi mô ̣t đàn bò.
Tôi yêu thương Giáo Hô ̣i, Giáo Phâ ̣n Kontum và
tôi yêu thương đấ t nước của tôi.
Giáo Hô ̣i Viêṭ Nam loan báo Tin Mừng cho ai?
Bảo vê ̣ sự số ng, chố ng phá thai.
Giáo Phâ ̣n Kontum và người phong cùi.
Mở nhà trẻ cho các làng dân tô ̣c
Người dân tô ̣c phải biế t tiế ng Kinh
Da ̣y cho các thiế u nữ người dân tô ̣c biế t làm vơ ̣
làm me ̣
Thầ y thuố c cho người dân tô ̣c
Tiế ng nói dân đen
Những điề u dễ thương nơi người anh em dân tô ̣c
Món quà tuy nhỏ mà niề m vui thì rấ t lớn
Buôn Thươ ̣ng
Ai đã dẫn đường chỉ lố i?
Những điề u thâ ̣t đáng lo nga ̣i
Những tấ m gương sáng cho đời tôi
Những gương tố t và các công viê ̣c mà các vi thư
̣ ̀a
sai tiề n bố i đã làm
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