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MỪNG BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN 
CN 8/9/2013 

 

Nguyện xin Đức Mẹ La Vang_Nữ 
Vương Hòa Bình cầu bầu cho nền 
hòa bình thế giới, che chở hộ phù cho 
Dân Tộc Việt Nam chúng con và cách 
riêng những người dân Việt tha 
hương khắp mọi nơi. 
 
Xin Mẹ chỉ dạy chúng con, những 
người con yêu của Mẹ thuộc CĐ 
ĐMLV biết lắng nghe và thực thi Lời 
Chúa:  sống quảng đại, bác ái, yêu 
thương và phục vụ. 
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TIN MỪNG 
Lc 14, 25-33  

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo 
họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả 
mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá 
mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta."Có ai trong các ngươi muốn 
xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để 
hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem 
thấy sẽ chế giễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn 
thành nổi'."Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước 
tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương 
đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng 
chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu 
hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, 
thì không thể làm môn đệ Ta". 

 
CHIA SẺ TIN MỪNG 

CHỌN CHÚA KITÔ 
Niềm Vui Chia Sẻ 
Odette, một cô gái xinh đẹp, sinh ra trong một gia đình quý tộc ở nước Bỉ. 
Năm 17 tuổi, cô quyết định đi tu, nhưng chỉ vài ngày sau khi lãnh áo dòng, 
cha mẹ cô đến bắt trở về. Từ lâu, cha mẹ đã có ý gả cô cho lãnh chúa Simon 
ở một lâu đài gần đó. 

Vốn biết cô con cái cưng không muốn lập gia đình nên cha mẹ cô đã chuẩn 
bị hôn lễ một cách kín đáo. Một buổi sáng đẹp trời cô thức giấc vì sự ồn ào 
lạ thường của lâu đài. Vén màn nhìn qua cửa sổ, cô ngạc nhiên thấy xe hoa 
lộng lẫy đang tiến vào khuôn viên trước lâu đàu. Hỏi đầy tớ, cô mới biết 
người ta đang chuẩn bị lễ cưới cho cô. Kế đó, các người hầu vào phòng 
trang điểm và mặc áo cưới cho cô. Họ đưa cô xuống nhà nguyện của lâu đài. 
Nơi đây, có đông đủ quý khách, và linh mục tuyên úy của lâu đài cũng đã 
nghiêm chỉnh chờ sẵn. 

Nghi lễ đến phần giao ước. Vị chủ tế hỏi Odette có muốn nhận Simon là 
chồng theo luật Giáo Hội không? Cô đã dõng dạc tuyên bố “Con không 
nhận lãnh chúa Simon cũng như bất cứ người nào làm chồng, bởi vì tình yêu 
và đức tin của con đã hiến dâng cho Chúa Kitô từ lâu rồi. Vì thế, không một 
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tình yêu nào, cho dù sự hăm dọa có thể tách con khỏi tình yêu Chúa Kitô là 
bạn trăm năm duy nhất của đời con”. 

Sáng hôm sau, không thấy con gái xuống vườn đi dạo như thường lệ, cha cô 
gõ cửa vào phòng cô. Odette đang gục đầu trên vũng máu. Ông đau đớn 
nhìn con và hiểu ngay ý định của Odette. Vì muốn hủy hoại sắc đẹp của 
mình nên cô đã dùng gươm cắt chiếc mũi xinh đẹp của cô. Khi hồi tỉnh lại, 
được hỏi lý do tại sao cô làm như vậy? Cô thản nhiên đáp: “Như thế sẽ 
không ai cấm cản con đi theo Chúa Kitô nữa”. 

Thật vậy, khi vết thương đã lành, cô được phép nhập tu viện. Ba năm sau 
đó, nữ tu Odette được chị em chọn làm tu viện trưởng lúc mới 23 tuổi. 

Cử chỉ táo bạo và xem ra như điên rồ của Odette là bằng chứng hùng hồn 
nhất về lòng tin và tình yêu của cô đối với Chúa Kitô. Và để trung thành 
tuyệt đối với tình yêu cao cả đó, cô đã sẵn sàng hy sinh tất cả: cha mẹ, tiền 
tài, danh vọng, chức quyền, sắc đẹp và chính đời sống của cô nữa. 

“Ai theo Tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng 
sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ Tôi được”. 

Cuộc đời con người là một chuỗi những chọn lựa. Những chọn lựa đan 
thành đời riêng của mỗi người. Đối với người Kitô, chọn lựa là đáp lại tiếng 
Chúa đang vang lên trong lòng mình từng giây phút trong cuộc sống. Đôi 
khi nhìn lại những chọn lựa hằng ngày, chúng ta chợt giật mình, vì thấy 
chúng ta thường chọn mình: sở thích của mình, hạnh phúc của mình, tự do 
của mình. Chúng ta chọn tất cả những gì ít nhiều dính dáng đến bản thân. 
Trong khi Kolbe chọn chết thay cho bạn tù trong trại tập trung Đức Quốc 
Xã, Cha Đamien chọn hiến thân cho người phong cùi ở đảo Molokai, Mẹ 
Têrêsa chọn săn sóc cho những người hấp hối ở Calcutta. Và chúng ta hãy 
chọn cho mình một cách sống để diễn tả niềm tin và tình yêu vào Chúa Kitô 
Tử Nạn và Phục Sinh. 

Chọn lựa là phải từ bỏ. Người ta không thể bắt cá hai tay. Người ta không 
thể phục vụ hai chủ. Cũng không được đặt Chúa ngang hàng “cá mè một 
lứa” với tất cả những cái khác để chọn lựa. Chúa phải được đặt trên tất cả. 
Chọn Chúa là phải từ bỏ tất cả những cái khác. Không được coi những liên 
hệ tình cảm gia đình hơn Chúa. Không được coi tiền của vật chất hơn Chúa. 
Không được coi mạng sống mình hơn Chúa. Chúa đòi hỏi những người theo 
Chúa phải dành cho Ngài quyền ưu tiên trên tất cả mọi cái khác. Bất cứ điều 
gì đi ngược lại hoặc ngăn cản quyền chọn lựa ưu tiên đó đều phải bị loại 
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trừ. Không thể đi theo Chúa, nếu chúng ta không yêu Chúa hơn tất cả những 
người thân yêu của chúng ta, dù là cha mẹ, anh chị em, và yêu Chúa hơn cả 
chính bản thân mình, hơn cả mạng sống mình nữa: “Ai muốn cứu lấy sự 
sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ cứu được 
sự sống” (Lc 9,24). 

- Một người con tốt nghiệp Đại học Sư phạm muốn đi phục vụ những con 
người bị bỏ rơi ở một nơi xa thành thị, đường đi khó khăn, trắc trở, thiếu 
thốn đủ thứ, từ cái ăn đến nước uống… Người mẹ khóc lóc cản ngăn, sợ con 
cực, con khổ… 

- Một công nhân làm trong một xí nghiệp. Người công nhân biết rất rõ nội 
vụ tiêu cực làm thiệt hại nặng nề tài sản của nhân dân. Im lặng để được yên 
thân hay tố giác theo tiếng nói của lương tâm, của lẽ phải, nhưng lại liều 
mình chuốc họa vào thân… 

Theo Chúa trong những trường hợp nầy là một thử thách, là thập giá. Nhưng 
đằng sau thử thách, đằng sau thập giá là cuộc sống mới trong vinh quang. 

Khách quan mà nói, lời mời gọi của Chúa Giêsu thật là ngược đời và khó 
chấp nhận. Những lời đó vẫn làm khó chịu không ít người. Nhưng cũng 
những lời tuyên bố ngược đời đó vẫn không ngừng lôi cuốn bao người khác 
dấn thân vào một cuộc phiêu lưu không biết đâu là giới hạn. 

Chúng ta có thể hiểu và sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu, khi chúng ta 
khám phá ra được tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Tình yêu đó 
bao la, vô điều kiện, vô vụ lợi. Khi chúng ta cảm nghiệm được tình yêu đó 
bằng chính cuộc sống đời thường của một con người, thì lúc đó chúng ta 
mới thấy Chúa Giêsu có lý. Và chúng ta cũng có lý khi dấn thân vào việc 
thực hiện những hy sinh, từ bỏ. Vì tình yêu và chỉ vì tình yêu mà thôi, những 
từ bỏ, hy sinh tự nguyện của chúng ta mới có giá trị vĩnh cửu. Nói cách 
khác, nếu chúng ta yêu Chúa thật sự thì chẳng những chúng ta không ngần 
ngại mà còn sung sướng được chia sẻ thập giá với Chúa Giêsu. Vui sướng 
chấp nhận từ bỏ, hy sinh, khước từ của cải, danh vọng, quyền lực, để chứng 
tỏ chúng ta yêu Chúa thật sự, không giả dối. “Tình yêu không có hy sinh, 
chưa phải là tình yêu thiệt”. 

Tuy nhiên cần phải suy nghĩ, đắn đo cẩn thận trước khi quyết định theo con 
đường Chúa Giêsu mời gọi. Vì đây là một chọn lựa hết sức quan trọng. Nó 
liên hệ đến cả cuộc đời chúng ta. Đã bước chân theo Chúa thì phải theo đến 
kỳ cùng. Không chấp nhận bỏ cuộc, dừng lại hay thối lui. Theo Chúa cần 
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phải bền gan vững chí đến cùng mới được, như Chúa đã nói: “Ai bền đỗ đến 
cùng mới được cứu độ”. 

Theo Chúa không phải là vấn đề của lợi lộc trước mắt mà là vấn đề của tình 
yêu. Yêu là trung thành. Yêu là cho đi, cho đi từ từ, cho đi mãi, cho đi cả 
mạng sống. Đó mới là tình yêu lớn nhất, xứng đáng với tình yêu của Thiên 
Chúa. Đó cũng là biện chứng của Tin Mừng: cho đi là nhận lãnh, quên mình 
là tìm lại mình, chết là sống, tử nạn là phục sinh muôn đời. 

 
SỐNG ĐẠO 

ĐỨC MẸ LA VANG & QUÃNG ĐỜI RẮC RỐI  
Gia đình tôi chỉ còn lại hai cha con. Tôi học lớp Tứ Niên trường Đồng 
Khánh, còn cha tôi là một quan chức hồi hưu. 

Năm ấy cha tôi mắc phải bệnh lao, tôi đành xếp sách lo phụng dưỡng cha 
già. Vốn không dư dật khá giả, nay phải thuốc thang cho cha, nhà tôi lâm 
cảnh túng bấn. Đã thế, trong cơn quẩn bách, tôi phải vơ vét hết những tư 
trang kỷ niệm cuối cùng dùng vào các việc dị đoan, cúng bái chỉ mong cứu 
mạng cha già. 

Tôi nhớ có lần chị X, bạn thân nói chuyện Đức Bà La Vang ở Quảng Trị 
hay làm phép lạ, thi ân giáng phúc cho người dù lương hay giáo. Tôi giấu 
cha tôi lặng lẽ ra miền La Vang với một chút hy vọng. Tôi là người lương, 
không biết đọc kinh, không biết cầu nguyện nhưng thấy người ta vào nhà 
thờ, tôi vào theo. May sao khi ra cửa gặp cha Tây, mặt mày hiền từ, nghe 
tôi nói hoàn cảnh ngài an ủi đôi lời rồi cho ăn cơm, sai người múc cho tôi 
chai nước giếng và còn hứa sẽ cầu nguyện cho gia đình tôi. 

Thế rồi một thời gian cha tôi trở bệnh nặng. Trong lúc vô kế khả thi tôi sực 
nhớ tới chai nước giếng La Vang. Vừa uống xong một ly nhỏ, cha tôi buột 
miệng: “Mát mẻ thật!”, khi ấy khuôn mặt cha tôi trông thơ thới như người 
khỏe mạnh, rồi ngả mình an giấc. 

Từ giờ phút ấy chai nước đối với tôi trở nên vật quý giá vô cùng. Suốt đêm 
tôi ngồi ôm chai nước, chỉ chờ cha tôi thức giấc để rót thêm cho uống. 
Uống được vài lần cha tôi hết ho hen, ngủ yên cho tới sáng. Ôi nước giếng 
La Vang, thần dược hiệu nghiệm. Tôi sung sướng đến quên cả mệt mỏi dù 
đã thức trắng một đêm. Cha tôi tỉnh giấc, tôi định vớ chai nước rót thêm 
nhưng cha tôi ngăn lại hỏi: “Con ơi, vậy chớ thuốc gì đâu mà chỉ vài ly nhỏ 
mà bệnh cha qua một đêm mười phần đã hết tám chín?” Tôi thưa bẩm 



 6

ậm ẹ cho qua chuyện, không dám nói tới chữ “La Vang” vì biết cha tôi 
trước nay không ưa gì chữ “đạo”. 

Một tháng sau, uống hết chai nước thì cha tôi lành mạnh lại như xưa, ăn 
uống, đi đứng bình thường. 

Tôi không thể không nghĩ đến Đức Bà La Vang đã ban ơn tái tạo đấng sinh 
thành. Tôi giấu cha tôi, nói đi dự đám cưới rồi lẻn ra La Vang tạ ơn Thánh 
Mẫu. Ai dè ở nhà có người đâm tin, cha tôi giận dữ cầm gậy săng (gỗ) tức 
tốc lên tàu hỏa ra La Vang tìm tôi. Bao nhiêu nỗi bực tức đều được trút lên 
cây gậy săng. Tôi cắn răng chịu trận, bầm mình bầm mẩy, tóc tai bù xù, 
miệng tứa máu. Trên chuyến tàu vô, người ta nhìn tôi mỉa mai thậm tệ, chắc 
họ nghĩ trong đầu tôi là gái hư bỏ nhà đi hoang. 

Về nhà tôi còn chịu thêm mấy trận đòn như thế vì cha tôi chưa nguôi giận 
cái tội tôi đi đạo. Tôi cố chịu đựng và thầm hy vọng đòn vọt nầy có thể cảm 
hóa được cha tôi. Mà quả như tôi dự đoán, khi giận thì đánh đập tưng bừng 
nhưng khi thấy con tơi tả thì cầm lòng không đậu mà khóc ròng theo con. 
Thừa dịp tôi ôm chầm lấy chân cha tôi kể hết mọi sự tình. Nào chuyện mồ 
côi nhớ mẹ, nào chuyện tư trang kỷ niệm phải bán đi để thuốc thang cho 
cha, nào chuyện cái chai nước La Vang có phép mầu nhiệm cải tử hoàn 
sinh... Thật bất ngờ, cha tôi trở giọng dịu dàng: “Con ơi, thật thì cha chẳng 
giấu chi con, hồi trước khi con cầm chai rót nước thì lạ sao mắt cha thấy 
những hào quang sáng láng nhấp nhánh quanh miệng chai. Cha đã cố tình 
nhìn kỹ đôi ba lần cũng đều thấy rõ như vậy... Nhưng con ơi, hẳn con cũng 
biết cha là một quan viên ăn trên ngồi trước trong làng mà bây giờ cải 
lương tòng giáo thì dân làng sẽ coi cha ra sao?” Tôi lựa lời an ủi cha tôi và 
không quên cầu xin ơn Đức Bà La Vang phù hộ. 

... 

Hôm nay, đã mười lăm năm trôi qua, một buổi tối thật đầm ấm hạnh phúc, 
cả nhà chúng tôi - cha con, vợ chồng, các cháu - quây quần bên nhau, chén 
tạc chén thù mừng thượng thọ thất tuần cha tôi. Tiệc chưa mãn cha tôi đã 
nhắc: “Sắp tới giờ thắp đèn đọc kinh trước bàn thờ Đức Mẹ La Vang rồi 
nghe.” Đó cũng là lúc tôi hạ bút kết thúc câu chuyện QUÃNG ĐỜI RẮC 
RỐI rất thật, rất hậu của chính đời tôi. 

MeMaria.org 
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TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
ĐGH Phanxicô: “Đừng bao giờ giết người lân cận bằng lời nói!” 

3/9/2013, Vatican Insider - Kỳ nghỉ hè đã qua và Đức Thánh Cha Phanxicô 
lại tiếp tục cử hành các thánh lễ sáng hằng ngày của mình tại Nguyện đường 
của Nhà khách Thánh Martha. Các thánh lễ - bắt đầu từ lúc Đức Bergoglio 
trở thành Giáo hoàng - được các nhóm nhỏ giáo dân khác nhau tham dự, tạo 
cho họ cơ hội chia sẻ Thánh Thể với Đức Giáo hoàng. Từ khi các thánh lễ 
được cử hành, chúng tiếp tục thu hút sự chú ý của nhiều tín hữu, những 
người mong được nghe những lời khôn ngoan hằng ngày của Đức Giáo 
hoàng trước khi bắt đầu một ngày mới. 

Trong bài giảng thánh lễ sáng mồng 2-9, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói về 
đoạn Tin Mừng mô tả cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với dân làng Nazareth. 
“Những người Nazareth mà Chúa Giêsu đã cùng lớn lên với họ, những 
người ngưỡng mộ Ngài nhưng đồng thời kỳ vọng những điều kỳ diệu nơi 
Người: ‘họ muốn có một phép lạ’ để có thể tin vào Người. Và khi Chúa 
Giêsu nói với họ rằng họ không có đức tin, họ liền nổi cơn thịnh nộ, trục 
xuất Ngài ra khỏi thành, đưa Người lên đỉnh núi để xô Ngài xuống vực”, 
Đức Giáo hoàng nhấn mạnh. 

“Một tình huống bắt đầu với sự ngưỡng mộ đã kết thúc bằng một hành động 
tội ác: họ muốn giết Chúa Giêsu. Bởi vì ghen tị và đố kỵ. Việc này không 
chỉ là điều đã xảy ra từ 2.000 năm trước: điều này vẫn diễn ra hằng ngày 
trong tâm hồn chúng ta, trong cộng đồng chúng ta”, ngài nói.  
Ngài đưa ra ví dụ khi có người mới gia nhập một cộng đoàn, vào ngày đầu 
tiên, mọi người nói tốt về anh ta, ngày thứ hai không tốt lắm, và từ ngày thứ 
ba trở đi, những lời bàn tán và nói xấu bắt đầu lan truyền rộng rãi và kết thúc 
bằng việc đối xử tệ bạc với anh ta”, Đức Giáo hoàng nói tiếp. 
Việc bàn tán vô bổ thường trở thành nói xấu là một vấn đề xưa cũ nhưng lại 
rất hiện thực thường ẩn đàng sau cái đầu xấu xí của nó trong cuộc sống hằng 
ngày của con người. 

“Những ai trong một cộng đoàn hay nói xấu về người anh em mình, tức các 
thành viên khác của cộng đoàn, là muốn giết chết họ... Chúng ta thường nói 
xấu, buôn chuyện. “Nhưng biết bao lần cộng đoàn chúng ta, ngay cả gia 
đình chúng ta, đã trở thành địa ngục khi chúng ta ác độc giết người anh em 
mình bằng lời nói!” - Đức Giáo hoàng nói. 
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Nơi đâu có Thiên Chúa, nơi đó không có thù hận, ganh tị hay đố kỵ và xầm 
xì bàn tán giết chết anh em chúng ta. “Ghen tị có thể phá huỷ một cộng đoàn 
hay một gia đình khi chúng gieo sự dữ trong lòng mọi người và làm cho họ 
nói xấu nhau. Đó là hành động phá hoại.” 

Trong những ngày này - Đức Thánh Cha nói - những ngày chúng ta đang 
thường xuyên nói về hoà bình, chúng ta lại nhìn thấy các nạn nhân của vũ 
khí, nhưng chúng ta cũng phải phản ánh về thứ vũ khí hằng ngày của chúng 
ta: đó là ‘nói xấu và bàn tán vô bổ’. 

Mỗi cộng đoàn - Đức Thánh Cha kết luận - phải sống với Chúa và sống 
“như ở thiên đàng”. “Để có được bình an trong một cộng đoàn, trong một 
gia đình, trong một đất nước và trên thế giới, chúng ta phải ở với Chúa. Và 
nơi đâu có Chúa, nơi đó không có ghen tị, không có đố kỵ, không có tội 
phạm và không có hận thù. Nơi đó chỉ có tình huynh đệ.” 

“Hãy xem đây là lời cầu nguyện của chúng ta với Chúa: Đừng bao giờ giết 
người lân cận của mình bằng lời nói!”, ĐTC Phanxicô kêu gọi tín hữu trong 
thánh lễ sáng mồng 2-9, tiếp tục các suy tư hằng ngày nhằm mục đích đánh 
thức sự nhạy cảm của mọi người. 

Đức Thánh Cha Phanxicô thông báo buổi cầu nguyện toàn cầu vì hòa 
bình ngày 7 tháng 9 

Theo CNA, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi mọi người trên thế giới 
cùng cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt là ở Syria trong buổi đọc kinh 
Truyền tin hôm Chúa Nhật vừa qua. 

Nói với đám đông tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 1 tháng 9, ĐTC kêu 
gọi mạnh mẽ cho hòa bình, như một lời khẩn cầu phát sinh từ thâm tâm của 
ngài. 

Ngài nói, “Đây sẽ là một ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Syria, 
Trung Đông, và cho toàn thế giới. Buổi canh thức sẽ diễn ra vào ngày 
7 tháng 9, áp lễ sinh nhật Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình.” 

Các tín hữu được mời gọi có mặt tại Quảng trường Thánh Phêrô từ 7 giờ tối 
đến 12 giờ đêm, để tham dự đêm cầu nguyện canh thức cũng như ăn chay và 
cầu nguyện với nhau trong ngày 7 tháng 9” 

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng mở rộng lời mời của mình đến các Kitô hữu, 
những người theo các tôn giáo khác và tất cả những người thiện chí tham gia 
theo một cách nào đó. 
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ĐTC nói “Nhân loại cần được xem thấy những cử chỉ hòa bình và lắng nghe 
những lời hy vọng và bình an.” Ngài lo ngại việc sử dụng vũ khí sẽ tác động 
tiêu cực đến dân thường và trẻ em, đặc biệt là vụ việc gần đây tại Syria. 
Đồng thời, ĐTC lên án việc sử dụng vũ khí hóa học và yêu cầu những nhân 
viên nhân đạo cung cấp sự trợ giúp khi cần thiết . 

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã hướng dẫn đám đông khẩn cầu đến 
Đức Mẹ, ngài nói “chúng ta hãy xin Mẹ Maria giúp chúng ta đối phó với 
bạo lực, xung đột và chiến tranh, bằng sức mạnh của đối thoại, hòa giải và 
yêu thương. Mẹ sẽ giúp chúng ta tìm thấy bình an vì tất cả chúng ta là con 
cái của Mẹ.” 

CHẦU THÁNH THỂ LIÊN TỤC HẰNG ĐÊM CẦU CHO HÒA BÌNH 

Trước mối nguy hiểm và tương lai bất định, vũ khí mạnh mẽ để chống lại sự 
dữ của chiến tranh và khủng bố là “cầu nguyện và Chầu Thánh Thể”. 

Agenzia Fides/ Một cộng đoàn đại kết ở tu viện Thánh Giacôbê tại Qarah 
(thành phố nằm giữa Damascus và Homs) – gồm 20 tu sĩ nam nữ thuộc 8 
quốc tịch: Bỉ, Pháp, Bồ Đào Nha, Hoa Kỳ, Syria, Liban, Chile, Venezuela, 
và thuộc nhiều hệ phái Kitô giáo khác nhau – đã quyết định cầu nguyện liên 
tục nhiều ngày. 

Cha Daniel Maes, một linh mục Công giáo người Bỉ, người đứng đầu cộng 
đoàn, cho biết từ ngày thứ Năm 29-08 và trong những ngày kế tiếp, cộng 
đoàn sẽ liên tục chầu Thánh Thể hằng đêm, vì “ý thức sức mạnh của lời cầu 
nguyện và niềm tin vào Chúa Quan Phòng”. Hiện nay cộng đoàn đang cho 
một số gia đình Hồi giáo (khoảng 20 người) trú ngụ – họ đến tu viện tìm nơi 
trú ẩn để tránh cuộc xung đột dân sự đang diễn ra. 

Nhưng hiện nay cả tu viện đang gặp nguy hiểm. Cha Daniel Maes nói: “Cho 
đến nay chúng tôi đã thoát khỏi cuộc chiến bởi vì cả chính phủ và các nhóm 
đối lập đã bảo vệ và giữ an toàn chúng tôi một cách nào đó, họ biết chúng 
tôi chuyên cầu nguyện và rất hiếu khách. Ngày càng có thêm các nhóm 
khủng bố và chiến binh jihad, họ đang trở nên mạnh hơn và cho chúng tôi 
biết rằng chúng tôi có thể là mục tiêu của một cuộc tấn công bất cứ lúc nào. 
Nhưng chúng tôi có thể đi đâu được? Cả cộng đoàn đã quyết định ở lại và 
cầu nguyện. Tin tưởng và hy vọng”. 

Vào thời điểm nhạy cảm này, khi một cuộc tấn công quân sự của các lực 
lượng phương Tây dường như sắp xảy ra, cộng đoàn đại kết Qarah đưa ra lời 
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kêu gọi hòa bình, kêu gọi “phương Tây hãy hành động một cách khôn 
ngoan, có trách nhiệm và theo chân lý”. 

Cha nhấn mạnh: “Tấn công quân sự không bao giờ là giải pháp cho hòa 
bình, nhưng chỉ gây ra thù hận. Syria cần phải trở lại với các giá trị đã luôn 
được sống từ bao thế kỷ nay của lịch sử: sự chung sống hòa hợp giữa các 
nhóm dân tộc và tôn giáo khác nhau, lòng tốt, lòng hiếu khách, và tình đoàn 
kết đã luôn là đặc trưng của xã hội Syria”. 

Philippines: xin cầu nguyện cho các linh mục   

Theo ucanews, người đứng đầu Hội nghị Giám mục quốc gia Philippines 
đưa ra lời khiển trách chua cay về các linh mục trong cả nước vào hôm thứ 
Sáu, 30.8.2013. 

Đức Tổng giám mục Socrates Villegas của Lingayen – Dagupan cho biết, 
Giáo hội Công giáo Philippines không phải đối mặt với vấn đề thiếu linh 
mục, nhưng thiếu những linh mục nhiệt thành. 

Trong một lá thư gửi cho các linh mục, Đức giám mục Villegas nói: Các 
thành viên của hàng giáo sĩ đã rơi vào tình trạng chỉ còn duy trì Giáo hội, 
giữ lịch làm việc hàng ngày. 

Giám mục Villegas sẽ trở thành người đứng đầu Hội đồng Giám mục 
Philippines vào tháng 12 tới cho biết: “Điều này không thể tiếp tục.” 

“Chúng ta phải đến các làng mạc, đến các trường học công lập, thăm viếng 
và làm công việc từ thiện trong các bệnh viện, dạy giáo lý và thăm các gia 
đình.” 

Đức Giám mục Villegas cho biết, một trong những vấn đề nghiêm trọng các 
tín hữu phải chịu là “bài giảng dài dòng và khô khan” của các linh mục. 

Người trẻ phàn nàn về nghi thức phụng vụ tẻ nhạt, mất sự thánh thiêng. 
Trong lá thư gửi hàng giáo sĩ, ngài viết như sau: “”Làm thế nào chúng ta có 
thể đặt trái tim của họ trên lửa nếu chính chúng ta không đốt cháy mình cho 
Thiên Chúa?” 

Đức Giám mục Villegas nói: Việc thuyết giáo là không đủ, nếu các linh mục 
không thể kết nối họ với đời sống. Ngài viết: ”Chúng ta biết và tin nhưng 
chúng ta không sống nó”. 

“Có gì không, nếu chúng ta biết tín điều Chúa Ba Ngôi nhưng chúng ta 
không thể sống tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa giữa chúng ta?” Ngài hỏi: 
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Có còn quan trọng không, nếu Mười Điều Răn được học lui học tới nhưng 
người dân lại tiếp tục trộm cắp, giết người, lừa dối? 

Đức Villegas mô tả, sự hiểu biết đức tin mà không sống đức tin thì chỉ là sự 
“vuốt ve cái tôi” để rồi các linh mục “nghĩ rằng, chúng ta là người Công 
giáo tốt nhưng thực tế thì ngược lại.” 

 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ 2013 -2014 

Khai giảng: 15/9/2013 
Lớp học tổ chức vào các ngày CN trước Thánh Lễ từ 11:45 AM – 1:30 PM 
Nhận các em từ 6 tuổi trở lên. 
Chương trình học:  
_ 11:45 am – 12:30 pm: học Việt Ngữ 
_ 12: pm45 – 1:30 pm  : học Giáo Lý 
Ghi danh từ CN 28/7/2013 
Liên hệ: Thày Trí: 951.795.0120 & Cô Liên: 951.368.8664 

 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Phải chăng “phép lạ năm chiếc bánh và hai con cá giữa đời thường”? 

Quán ăn hai ngàn đồng cho người nghèo ở Sài Gòn 

Tại Việt Nam trong thời buổi kinh tế khó 
khăn hiện nay, người nghèo càng thêm 
chật vật chạy ăn từng bữa. Rất may là 
cũng có những tấm lòng vàng: ngoài một 
số bếp ăn từ thiện ở các bệnh viện, cũng 
có một số sáng kiến mở các quán ăn giá rẻ, 
hầu như là cho không, dành cho dân lao 
động nghèo. 
Đặc biệt tại Sài Gòn, phải kể đến quán 
cơm Nụ Cười 1 và 2 do nhà báo Nam 
Đồng chủ xướng, và quán Nụ Cười 3 của 

nhà báo Trần Trọng Thức. RFI Việt ngữ đã liên lạc với những người phụ 
trách quán Nụ Cười 3 (số 298A đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
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Thuận Tây, quận 7) để tìm hiểu thêm. 
Trước hết, anh Nguyễn Đức Huy, một tình nguyện viên của quán giới thiệu 
sơ qua hoạt động tại Nụ Cười 3: 

Quán mình hoạt động thứ Ba, Năm, Bảy, từ 10 giờ đến khoảng 2 giờ chiều 
mỗi ngày. Hiện nay mình bán chừng 400 phần ăn, mỗi phần ăn mình bán 
cho người nghèo giá tượng trưng là 2.000 đồng, nhưng giá trị của nó tương 
đương khoảng 14.000. 

Thông thường khi mọi người đến ăn, người ta mua vé, xong đi ngang qua 
một quầy có những khay cơm đầy đủ các thứ. Khách cầm khay đó tự mang 
ra bàn ăn, sau khi ăn xong cứ để đó sẽ có người đi dẹp. Người khách ăn 
xong đi ra ngoài có nước uống, và có một quầy báo. Tất cả các loại báo, 
truyện… đều bán giá 2.000 đồng một cuốn. 

Thực đơn các món ăn mỗi ngày đều thay đổi chứ không cố định. Tất cả 
những người phục vụ đều là tình nguyện đến đó phụ giúp quán, mỗi người 
góp một phần nhỏ. Có thể là giữ xe, có thể là bán phiếu, dọn bàn, múc cơm, 
cũng có thể là rửa chén hoặc đi dọn khay… Đa số là sinh viên các trường 
đại học. 

Tiêu chí của quán mình ở đây là mình bán chứ không phải là mình cho họ, 
nên khi người ta đến ăn bên em vẫn xem họ như là thượng khách. 2.000 
đồng đó chỉ lấy tượng trưng, cho người nghèo cảm thấy đến ăn là người ta 
có trả tiền, chứ không phải là đồ cho, nên người ta rất vui vẻ. 

Còn chị Lý, quản trị viên quán Nụ Cười 3, cho biết: 

Quán cơm từ thiện thì có rất nhiều, nhưng riêng quán 2.000 đồng thì ở Sài 
Gòn bắt đầu có từ năm 2008. Có một nhóm người quan niệm rằng tuy là 
quán cơm từ thiện nhưng không muốn có chuyện ban phát, mà bán với giá 
hỗ trợ cho người nghèo, để cho người tới ăn người ta không có mặc cảm, và 
người bán thì phục vụ đúng như là đang bán, một dịch vụ chứ không phải 
ban phát. Ý nghĩa là như vậy. 

Chúng tôi đi sau nên chỉ bắt chước mô hình đó để làm theo, chứ không phải 
chúng tôi nghĩ ra chuyện đó. Như đã biết, Nụ Cười có 3 quán 1, 2, 3, và 
quán chúng tôi là Nụ Cười 3 - quán sinh sau đẻ muộn nhất, mới vừa làm 
được khoảng 4 tháng nay thôi. Địa điểm do một ngân hàng cho mượn một 
năm, sau một năm lại tính tiếp. 

RFI: Nếu đã sinh sau đẻ muộn, chắc chị cũng rút được nhiều kinh 
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nghiệm từ các quán trước? 

Thật ra thì mỗi quán có cách điều hành khác nhau, chỉ cùng trực thuộc một 
quỹ từ thiện của thành phố. Nói là quỹ từ thiện thành phố nhưng bọn mình 
tự lo hết, tự lo huy động và tự quản lý - nghĩa là tự thân vận động, và mỗi 
quán có cách quản lý khác nhau một chút. Vì ra sau chót nên có thêm một 
cái mới nữa. 

Thay vì chỉ lo món ăn vật chất thôi, chúng tôi còn làm thêm một tủ sách 
món ăn tinh thần, mà chúng tôi rất tự hào đã giúp thêm cho bà con. Người 
nghèo cái ăn người ta đã khó rồi, nói chi tới cái đọc. Và quan trọng nhất là 
con em của những người đó lại càng không có tiền để mua sách. Chúng tôi 
làm được quầy sách cũng với giá 2.000 đồng. Cũng là huy động, xin trong 
xã hội mọi người đóng góp. 

Sách ở Việt Nam bây giờ đắt, bốn năm chục ngàn hay bảy tám chục ngàn 
một cuốn, nhưng mình vẫn bán với giá tượng trưng 2.000 đồng. Do số sách 
có hạn nên mỗi người khách tới ăn mỗi ngày chỉ dám chưng bán mỗi người 
một quyển sách thôi. Tuy vậy, các em nhỏ đi ăn được 10 ngày thì cũng có 
được 10 cuốn sách rồi. Các em rất sung sướng, vì nếu không các em không 
bao giờ có thể mua được sách để xem. Đó là niềm vui lớn nhất của chúng tôi 
hiện nay. 

RFI: Như vậy cha mẹ đi ăn rồi mua sách về cho con hay sao thưa chị? 
Thường thường cha mẹ đi ăn thì dắt theo con, hoặc cha mẹ là những người 
lao động đến ăn thì mua cho con họ. Đối tượng của chúng tôi nhắm đến rất 
rõ, đó là những bà con lao động nghèo. Khách của mình chẳng hạn như 
người bán vé số, xe ôm, thợ hồ, ve chai… và các sinh viên hoàn cảnh khó 
khăn. Vì đa số các sinh viên dưới quê lên thành phố thì các em khó khăn 
lắm, chuyện ăn chuyện học tiền gia đình cung cấp rất giới hạn. Đó là hai đối 
tượng chính chúng tôi phục vụ. 

Hiện nay chúng tôi đang phục vụ mỗi ngày 400 suất ăn, tức là cho 400 
khách. Do mới mở nên khả năng hoạt động một tuần chỉ 3 buổi thôi, thứ Ba, 
Năm, Bảy, vì nguồn trợ giúp của những nhà hảo tâm chưa được nhiều nên 
chưa thể mở rộng. Đây là quán từ thiện nên tất cả nhân lực toàn là các tình 
nguyện viên, và các tình nguyện viên chưa đủ. Số suất ăn cũng vậy. Đầu tiên 
mới mở là 300, lần lần lên 350, nay là 400, và có lẽ trong tương lai sẽ như 
các quán đi trước, thường thường vào khoảng từ 500 đến 600. 

Chúng tôi luôn đảm bảo 3 món : món mặn, món xào, món canh, tráng 
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miệng và nước. Về chất lượng thì rất tự tin để nói rằng bữa ăn đảm bảo được 
mấy tiêu chí. Thứ nhất là chất lượng thức ăn, từ thịt thà mọi thứ, mình mua 
thứ tốt, từ những nguồn cung cấp bảo đảm, và cố gắng tối đa để cho bà con 
ngon miệng. Thứ hai là đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều đó là 
quan trọng nhất, vì đó là vấn đề lớn trong xã hội ở Việt Nam hiện nay. 

RFI: Xin phép được ngắt lời chị ở đây, thấy báo chí trong nước vẫn 
thường xuyên báo động về vấn đề vệ sinh thực phẩm... 

Kinh khủng, thành ra bọn mình cái đó là bảo đảm. Bọn mình cân nhắc từ 
nước rửa chén trở đi. Thịt thì những tiệm ăn bình thường 10 tiệm hết 9 tiệm 
mua thịt trôi nổi cho rẻ, mà mình mua thịt của Vissan là công ty uy tín giá 
mắc hơn. Về nước uống, rất may có nhà hảo tâm cho hệ thống lọc nano, 
mình đem đi Viện Pasteur kiểm nghiệm - phải có tờ giấy đó rõ ràng mình 
mới nhận. Nước thì bà con có thể an tâm, chứ trước đây một ngày nấu cả 
trăm lít nước rất là cực khổ. Từ hồi có hệ thống lọc bảo đảm thì bà con uống 
nước thoải mái. 

Bọn mình hết sức kỹ, vì khi mấy chị em trong nhóm điều hành ngồi lại với 
nhau thì đã thoả thuận, cái gì mà tôi không mua cho nhà tôi ăn là tôi không 
mua cho ở đây. Nếu đồng ý với nhau thì làm, chứ hổng có cái kiểu muốn 
chọn thứ rẻ. 

Đôi khi cũng có một số nhà hảo tâm - tội nghiệp lắm - ở chợ, thì họ đem cho 
nước rửa chén. Tụi tôi phải xin lỗi không nhận, vì nếu nước rửa chén loại 
xấu không những làm hại cho các cháu tình nguyện viên khi rửa, mà làm hại 
cho người ăn nữa nếu rửa không sạch. Bọn mình cẩn thận lắm, trước hết vì 
trách nhiệm của mình - ba bốn trăm người ăn, lỡ có chuyện gì là mình chết 
luôn. 
RFI: Thưa, chị có thể cho biết thêm về các tiêu chí kế tiếp của quán? 
Thứ ba là cho bà con ăn đủ no, tức là phần cơm không hạn chế. Nhưng cái 
thứ tư, tiêu chí lớn nhất mà chúng tôi bảo đảm được là thái độ phục vụ. 
Bởi vì 95% tình nguyện viên phục vụ là các em sinh viên. Các em được 
huấn luyện rằng, tuy là đến để làm việc thiện nguyện, nhưng hướng đến 
cách phục vụ chuyên nghiệp. Đó là phục vụ với sự hoà nhã, trân trọng, vui 
vẻ. Đây là tiêu chí rất cao. 

Mình tạo được không khí ấm áp cho người ta tới ăn. Ít ra trong cuộc đời cực 
nhọc hiện nay thì trong ngày họ có được nửa tiếng đồng hồ vào đây họ được 
hết sức trân trọng. Họ có được bữa ăn ngon, bảo đảm, họ rất vui. Đó là điều 
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chúng tôi rất tự tin khoe rằng đã làm được. 

RFI: Như vậy người nghèo sẽ không bị mặc cảm... 

Đúng! Các em sinh viên khi vào luôn luôn được đọc điều lệ ở đây: thực 
khách mua chứ không xin, và chúng ta phục vụ chứ không ban phát. Điều đó 
phải được tuân thủ một cách tuyệt đối trong quán này. Không bao giờ được 
nói lớn tiếng. Tuy quán là quán bình dân, nhưng phục vụ hướng đến chuyên 
nghiệp và "có sao" chứ không phải là quán "không sao". 

Luôn luôn nói với các em là, các con là bộ mặt của quán, cho nên phục vụ sẽ 
đem lại tiếng tốt cho quán. Nhưng điều đó tốt luôn cho cả các con nữa, bởi 
vì các con sẽ học được tính kiên nhẫn, sự hoà nhã, cực bao nhiêu các con 
cũng phải vui vẻ. Trong vòng một tiếng rưỡi mà phải phục vụ 400 khách thì 
cũng rất vất vả nhưng mà các em làm được hết. 

Thương lắm, như là một gia đình! Chúng tôi là người lớn nên nói, cô chú hết 
sức là hạnh phúc, tự dưng có thêm một đàn con ngoan và có tấm lòng. 
Ngược lại, các con có thêm những bậc cô chú thương yêu, hướng dẫn các 
con mọi thứ, và bạn bè chung quanh các con lại vui vẻ với nhau. Bọn mình 
là một cái gia đình ấm cúng lắm, rất là dễ thương. 

RFI: Có lẽ vì vậy mà quán lấy tên là Nụ Cười? 

Vâng, quán Nụ Cười thì tất cả các em đồng phục là tablier có hình nụ cười 
rất lớn trước ngực, để nhắc nhở mọi người lúc nào cũng phải cười. 

RFI: Từ lúc mở quán tới giờ có những trường hợp nào gây ấn tượng cho 
chị, chị có thể kể lại được không? 

Ôi trời ơi, không biết bao nhiêu mà nói! Các nhà hảo tâm nói điều quan 
trọng là làm sao mình lọc được đúng đối tượng của mình. Khi làm cái này 
rồi mình mới biết là không ai có thể nói cứ nhìn bề ngoài mà đánh giá được. 
Có những người mà khi họ tới mình tưởng đó là nhà hảo tâm. Họ ăn mặc rất 
là lịch sự, thì mình tiếp cũng lịch sự. 

Tất nhiên khi khách người ta tới, nếu 95% là đúng đối tượng của mình thì đó 
là thành công lớn rồi, thế nào cũng có khoảng 5-6% là không đúng đối 
tượng. Trong đó có những người là nhà hảo tâm, người ta tới ăn cho biết 
trước khi người ta giúp mình. Có những người tuy không phải là người 
nghèo như đối tượng của mình nhưng người ta tò mò tới ăn một lần cho biết. 
Và còn lại tất nhiên cũng có những người họ dựa dẫm vào mình. Họ không 
phải là quá nghèo, nhưng mà có chỗ này vừa rẻ vừa sạch thì tới ăn. Chúng 
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tôi luôn luôn bắt buộc phải cố gắng lọc ra những người không đúng đối 
tượng của mình, vì nhà hảo tâm người ta góp tiền cho mình bao giờ cũng 
muốn đồng tiền đi tới đúng chỗ. 

Chúng tôi, những người điều hành phải tới gặp những người đó, trước hết 
lịch sự nói rằng, thưa, chắc đây là nhà hảo tâm. Khi họ nói "không" thì mới 
nói, dạ thưa, tới ăn một lần cho biết thôi, chứ xin nhường cho những người 
nghèo, chúng tôi chỉ phục vụ người nghèo. Thì có những người họ bỏ đi, 
như bản thân tôi bị rồi. 

Một người đàn ông ăn mặc rất là lịch sự, áo sơ mi trắng bỏ trong quần, mang 
giày đàng hoàng vô, tôi cũng nói như vậy thì ông quày quả bỏ đi. Nhưng mà 
ổng đi chút xíu thì có lẽ ổng tức, ổng quay trở lại nói: "Tui nói thật với chị, 
tui là xe ôm, xe tui để bên kia đường kìa. Chị đừng có nhìn bề ngoài mà chị 
nói vậy. Vì tui chạy xe ôm, tui phải ăn mặc cho đàng hoàng thì khách người 
ta mới chọn tui, chứ ăn mặc lôi thôi thì không!" Rồi ổng bỏ đi, mình phải 
chạy theo năn nỉ, thôi tôi xin lỗi. Sau này người đó thành khách quen của 
mình. 

Rồi có những đứa nhỏ... Không phải chúng tôi chỉ làm cơm không thôi, mà 
tới mùa tựu trường thì lại xin tiền nhà hảo tâm, bạn bè quen để mua cặp táp, 
sách vở… để làm quà tựu trường cho các em, cũng nhắm vào con của người 
lao động. Nếu hai mẹ con nhà nghèo, nhìn là biết đối tượng VIP của mình 
rồi, thì đồng ý liền ghi tên để tuần sau mình đưa. 

Bữa hôm có em tới, mặt mày bụ bẫm lắm. Riêng cháu đó tôi mới nói rằng, 
con ơi con không phải là đối tượng của bà, thôi con về nói ba mẹ lo đi. Thì 
người mà dắt cô bé này mới nói không cô ơi, bé này là con nhà nghèo, ở kế 
bên nhà em. Hai cha con mới vừa vô ăn, khi ăn xong cháu mới nói ba dắt vô 
ghi tên thì ba nó tự ái không chịu dắt vô, đã vậy còn đánh con bé nữa. Cái 
tay đỏ, sưng lên, con bé đứng khóc. 

Trời ơi, tôi xót không thể nói được. Về mới nói lại trong nhóm điều hành, kể 
từ nay tôi dứt khoát thà tôi giúp nhầm người chứ tôi không để sót người nữa. 
Không bao giờ có thể nhìn bề ngoài mà đánh giá người ta được. 
Còn người nghèo cô biết không, có người họ vô ngồi ăn mà họ chảy nước 
mắt. Bởi vì, nói thật, những người nghèo họ ít được trân trọng, ít được tiếp 
đón một cách nồng hậu. Họ chảy nước mắt, mình cũng muốn khóc theo họ. 
Những điều đó làm cho mình cảm thấy việc làm của mình có ý nghĩa lắm. 
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RFI: Có nhiều người khách quen không chị? 

Không phải chỉ quán này không thôi, mà sau một thời gian thì khách hàng 
80% sẽ là khách quen, tức là những người lao động xung quanh đến ăn. Chỉ 
có 20% là khách vãng lai ở nơi xa tới, là những người thí dụ như bán vé số, 
ve chai… tiện đâu họ ghé đó. 

Do đó, khi tìm địa điểm mở quán, bọn mình phải tìm như thế này. Thứ nhất 
là gần các trường đại học, thứ hai là gần khu lao động, để những người 
chung quanh đúng đối tượng ở gần đó họ mới tới mình được. Có 80% là 
những người lao động nghèo xung quanh: xe ôm, người giúp việc giờ, người 
buôn gánh bán bưng chung quanh khu vực đó. 

Những khách hàng bình thường thì mua phiếu đi vô và lấy khay. Riêng 
những người tàn tật thì tình nguyện viên sẽ đưa thẳng vô, đi mua phiếu, đem 
khay lại phục vụ tại chỗ luôn. 

RFI: Tuy là quán ăn giá rẻ nhưng có những người khách khó tính 
không? 
Bốn trăm người thì cũng có người này người khác. Mình có hai người khách 
tật nguyền rất là nhõng nhẽo! Bao giờ tới là mình phải ra đón, đưa vô. Cứ 
kêu hôm nay tôi ăn cái này không được, mai tôi ăn cái kia không được, hôm 
nay tôi mệt phải cho tôi nằm nghỉ, đủ thứ… 

Đến một lúc thì các em đều hơi mệt mỏi với bà, thì mình giải thích với các 
em như vầy. Các con phải biết rằng họ không có ai chăm sóc đâu, và bây giờ 
có người chăm sóc thì nên để cho bà nhõng nhẽo một chút. Các con cứ chăm 
sóc và tập tính kiên nhẫn đi, phải kiên nhẫn với bà bởi vì bà không có nhõng 
nhẽo với ai được đâu. Không có ai chú ý đến bà đâu! Thì các em lần lần 
nhẫn nại hơn, hiểu hơn, đó là bài học lớn nhất cho các em tình nguyện viên 
của mình. 

RFI: Nguồn hỗ trợ của quán là từ đâu ạ? 

Hoàn toàn trong xã hội, tức là từ các nhà hảo tâm. Có cái may là những quán 
cơm ra đời luôn được báo chí, đài truyền hình tới đưa tin, các mạng xã hội 
lan truyền nhau. Phải nói thật một tháng đầu khi mở ra thì phải dùng cái chữ 
"bàng hoàng" - một cái chuyện tôi nghĩ là rất nhỏ mà lại lay động xã hội đến 
như vậy. 

Có nhiều người họ giúp như vầy mới là cảm động nè. Có cô bán vé số ăn 
xong rồi đi ra vét hết tiền, mua một chai dầu ăn nhỏ vô giúp. Cầm cái chai 
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dầu ăn đó mà rưng rưng, vì biết rằng người ta đã góp hết tiền của người ta 
ngày hôm đó để mua gởi cho mình. Cái công đức đó nó lớn lắm. Lớn hơn là 
thí dụ bạn gởi cho tôi 1 triệu, mà tôi yên tâm chắc bạn vẫn còn có 1 triệu. 
Mà cái đó nhiều lắm, người ta cho đường, cho nước mắm, họ cho những cái 
càng nhỏ thì mình thấy giá trị của nó càng lớn. 

Một cái việc thiện trong xã hội nó lay động lòng con người ta kinh khủng 
lắm. Đôi khi bọn mình nói đùa như thế này, chắc tại vì bây giờ ở đây ít có 
việc tốt quá, cho nên có được một việc tốt thì mọi người sung sướng quá, 
cùng chung tay giúp đỡ. 

Bọn mình bàng hoàng lắm, không nghĩ là cái việc quá nhỏ của mình mà nó 
lay động con người ta đến như vậy, lay động tấm lòng của xã hội đến như 
vậy. Nhiều lắm, người ta giúp thấy thương lắm. 

Có những người cho hằng tháng, có người cho một năm, có những nhóm 
thiện nguyện hứa cho mỗi năm một lần trong vài năm. Đó là lòng tốt của 
người ta, nhưng về khả năng có khi hôm nay người ta có nhưng đâu có biết 
trong tương lai như thế nào. Thì thôi không sao hết, bọn mình thanh thản 
nghĩ, thôi thì mình cứ làm hết khả năng của mình, thì không có gì để phải ân 
hận. 
RFI: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn chị Lý và anh Nguyễn Đức Huy đã 
vui lòng tham gia tạp chí xã hội của RFI Việt ngữ hôm nay. 

Thuỵ My 
 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
RỪNG KHÓC GIỮA MÙA XUÂN 
PHẠM TÍN AN NINH 
Hơn hai mươi năm nay, từ ngày đến định cư tại Na-Uy, một nước Bắc Âu 
nổi tiếng với những mùa đông dài băng giá, nhưng lại rất đẹp vào ngày hè 
và lãng mạn vào thu, tôi vẫn giữ thói quen đi len lỏi trong rừng, không chỉ 
vào những ngày nghỉ cuối tuần mà bất cứ lúc nào thấy lòng mình trăn trở. 
Không phải tò mò vì những cuộc tình cháy bỏng trong "Rừng Na-Uy", cuốn 
tiểu thuyết nổi tiếng mới đây của một ông nhà văn Nhật Bản, nhưng để được 
lắng nghe những tiếng khóc. Tiếng khóc của cây lá, của gỗ đá trong rừng. 
Tiếng khóc có mãnh lực quyến dụ tôi, thúc bách tôi, cho dù nó đã làm tôi 
đau đớn, khốn khổ gần cả một đời. 

Tôi sinh ra ở Huế, nhưng lớn lên ở thành phố Nha Trang, sau khi cùng 
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cả nhà theo cha tôi vào đây nhận nhiệm sở mới. Có lẽ ngày ấy tôi là một cô 
gái khá xinh. Ngay từ năm tôi học lớp đệ lục trường Nữ Trung Học, cũng đã 
có vài chàng học trò khờ khạo si tình, đạp xe theo sau tôi những buổi học tan 
trường. Lên năm đệ tam, cũng có vài chàng SVSQ Hải Quân, Không Quân 
chờ trước cổng trường tán tỉnh. Nhưng như là số trời, trái tim tôi chỉ rung 
động trước một người. Anh là bạn chí thân với ông anh cả của tôi, hai người 
học cùng lớp thời còn ở trường Võ Tánh. Tháng tư năm 68, chúng tôi làm 
đám cưới, kết thúc một cuộc tình đầu thật dễ thương, không có nhiều lãng 
mạn, cũng chẳng có điều gì trắc trở. Ông xã tôi là lính Biệt Động Quân. Hậu 
cứ đóng ở Pleiku. Ngày về làm đám cưới, đôi giầy saut của anh còn bám đầy 
đất đỏ hành quân. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức tại một nhà hàng 
nằm gần bờ biển, không xa tòa tỉnh, nơi vừa trải qua khói lửa Mậu Thân. 

Sau đám cưới, cha mẹ chồng cho tôi theo anh lên Pleiku một tháng, rồi phải 
trở về sống ở nhà chồng, bởi anh đi hành quân liên miên, không an toàn khi 
tôi phải sống một mình. Chỉ khi nào tiểu đoàn về hậu cứ dưỡng quân, anh 
đánh điện tín để tôi lên với anh. 

Mãi đến ba năm sau, tôi mới sinh cho anh đứa con đầu lòng. Một đứa con 
trai bụ bẫm. Có lẽ vì nặng nợ với núi rừng, anh đề nghị tôi đặt tên cho con là 
Cao Nguyên. Lê Cao Nguyên. Anh về thăm con khi cháu vừa đầy tháng. 
Càng lớn Cao Nguyên càng giống cha. Đôi mắt to, sóng mũi cao, đặc biệt là 
trên đầu mỗi vành tai đều có một "lỗ tai nhỏ" như ba nó. 

Chỉ đúng một tuần sau khi chia tay vợ con về với đơn vị, anh bị thương nặng 
trong lúc đơn vị hành quân giải vây căn cứ Pleime. Tôi bồng con lên Pleiku. 
Hậu cứ lo cho mẹ con tôi nơi ăn chốn ở và có xe đưa đón mỗi ngày để tôi 
thăm và săn sóc anh mỗi ngày trong quân y viện. 

Sau khi xuất viện, đôi chân còn đi khập khiễng, nên anh được chuyển về Bộ 
Chỉ Huy Liên Đoàn đảm trách một công tác tham mưu ở hậu cứ. Mẹ con tôi 
ở lại Biển Hồ với Anh kể từ ngày ấy. Mẹ chồng tôi rất nhân từ, thường 
xuyên lên thăm chúng tôi và thuê cho tôi một người giúp việc. Cuối năm 
1973, trong một lần pháo kích vào trại gia binh làm một số đàn bà con nít bị 
thương, trong đó có cháu Cao Nguyên. Rất may, mảnh đạn gây một vết 
thương khá lớn ở cánh tay, nhưng không vào xương. Sau hôm ấy, chúng tôi 
ra thuê một căn nhà bên ngoài doanh trại để ở. Năm sau khi Cao Nguyên 
vừa tròn hai tuổi, tôi sinh đứa con thứ nhì. Lần này là con gái. Con bé giống 
mẹ, được chúng tôi đặt tên Thùy Dương để nhớ thành phố biển Nha Trang, 
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nơi hai chúng tôi lớn lên và yêu nhau. 

Mấy năm sống ở Pleiku, cái thành phố "đi dăm phút trở về chốn cũ" ấy, 
những ngày nắng chỉ thấy toàn bụi đỏ, còn những ngày mưa bùn bám dính 
gót chân. Pleiku đúng là một thành phố lính. Những người vợ lính sống ở 
đây dường như chỉ để chờ chồng trở về sau những cuộc hành quân, hoặc để 
chăm sóc chồng những ngày bị thương nằm trong quân y viện. Với họ thì 
đúng là "may mà có anh đời còn dễ thương". Trong số ấy đã có biết bao 
người trở thành góa phụ! 

Giữa tháng 3/75, sau đúng một tuần Ban Mê Thuột mất vào tay giặc. Một 
buổi sáng, từ bản doanh Liên Đoàn về, anh hối hả bảo mẹ con tôi và chị giúp 
việc thu dọn đồ đạc gấp, bỏ lại mọi thứ, chỉ mang những gì cần thiết, nhất là 
thức ăn và sữa cho các con, theo anh vào hậu cứ. 

Khi vừa đến cổng trại, tôi ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người đều đã ngồi 
sẵn trên xe. Chúng tôi rời khỏi doanh trại. Thành phố Pleiku như đang ngơ 
ngác trước những người từng bao năm sống chết với mình nay vội vàng bỏ 
đi không một tiếng giã từ. Đang giữa mùa xuân mà cả một bầu trời u ám. 
Pleiku tiễn chúng tôi bằng một cơn mưa đổ xuống khi đoàn xe vừa ra khỏi 
thành phố. Đến ngã ba Mỹ Thạnh, đoàn xe dừng lại. Phía trước chúng tôi 
dày đặc xe và người, vừa dân vừa lính, đủ các binh chủng, đủ các loại xe, kể 
cả xe gắn máy. Tôi nghe chồng tôi và bạn bè nói là ngoài lực lượng xung 
kích mở đường, một số đơn vị Biệt Động Quân còn được chỉ định đi sau, 
ngăn chặn địch quân tập hậu để bảo vệ cho đoàn quân di tản! Đây là trách 
nhiệm nguy hiểm và nặng nề nhất trong một cuộc hành quân triệt thoái. 

Hơn một ngày mò mẫm trên Tỉnh Lộ 7, chúng tôi đến thị xã Hậu Bổn vào 
lúc trời sắp tối. Vừa dừng lại chưa kịp ăn cơm thì bị pháo kích và súng nổ 
khắp nơi. Xe và người dẫm lên nhau trong cơn hốt hoảng. Địch đã bao vây. 
Các đơn vị BĐQ chống trả kiên cường, nhưng địch quá đông, mà bên ta thì 
vừa quân vừa dân chen chúc nhau hỗn độn. Trong lúc nguy nan này trời lại 
giáng xuống cho bên ta thêm một điều bất hạnh: Một chiếc phản lực cơ dội 
bom nhầm vào quân bạn. Đoàn xe vội vã rời Hậu Bổn, di chuyển đến gần 
Phú Túc thì lại bị địch tấn công từ khắp hướng. Nhiều xe bốc cháy và nhiều 
người chết hoặc bị thương. Cả đoàn xe không nhúc nhích được. Chúng tôi 
có lệnh bỏ lại tất cả xe cộ, băng rừng tìm đường về Củng Sơn. 

Chồng tôi, vừa chiến đấu vừa dẫn đường chúng tôi cùng một số binh sĩ, vợ 
con. Tôi dắt theo Cao Nguyên còn chị giúp việc bồng cháu Thùy Dương. 
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Chúng tôi lầm lũi trong rừng. Tiếng súng vẫn còn ầm ĩ, những viên đạn lửa 
như muốn xé màn đêm. Khi chúng tôi mệt lả cũng là lúc đến bờ một con 
suối nhỏ. Chồng tôi lo chỗ ngủ cho mẹ con tôi dưới một gốc cây, rồi cùng 
một số đồng đội chia nhau canh gác. Mệt qúa, tôi ngủ vùi một giấc, thức 
giấc thì trời vừa sáng... Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Tôi không còn đủ 
sức để bồng Cao Nguyên, nên chồng tôi phải dùng cái võng nilong gùi cháu 
sau lưng, bên ngoài được phủ bằng cái áo giáp. Vừa ra khỏi bìa rừng tôi 
ngạc nhiên khi thấy từng đoàn người lũ lượt kéo nhau đi cùng hướng chúng 
tôi, trong đó có nhiều người vừa bị thương, mình đầy máu. Tôi nghĩ họ cũng 
là những vợ chồng, con cái, cha mẹ dắt dìu nhau đi tìm sự sống. Hình như 
họ không còn mang theo bất cứ thứ gì. Nhìn nét mặt ai nấy cũng kinh hoàng. 
Chồng tôi bàn bạc cùng một số bạn bè trong đơn vị, chúng tôi lại tách khỏi 
đám đông này, tìm một lộ trình khác mà đi, để tránh sự phát hiện của địch. 

Vừa rời đoàn người chừng vài phút thì đạn pháo thi nhau rớt xuống. Tiếng la 
khóc thất thanh cộng với tiếng súng nổ khắp nơi làm cho cả một khu rừng 
như trải qua một cơn địa chấn. Trong nhóm chúng tôi cũng có một số người 
đã chết. Đến lúc này thì mạnh ai nấy tìm đường sống. Gia đình tôi cùng gia 
đình vài người bạn nữa chạy vào khu rừng phía trước, nơi không nghe tiếng 
súng. Kinh nghiệm bao nhiêu năm chiến trận, bây giờ chồng tôi chỉ còn 
dùng để mong cứu được vợ con mình. Địch quân tràn ngập. Một số đơn vị 
tan rã. Đồng đội kẻ chết người bị thương. Có thể một số đã bị bắt. Tôi không 
thể tưởng tượng được số mệnh bi thảm của những người lính Biệt Động 
Quân một thời oanh liệt trên khắp chiến trường, giờ này lại tan tác trong bất 
ngờ, tức tưởi! Chồng tôi suýt bật khóc, khi nghe cấp chỉ huy truyền lệnh từ 
ông tướng tư lệnh Quân Đoàn: "Đạp lên mà đi!". Trong cả đời binh nghiệp, 
chắc những người lính không còn nhận được cái lệnh nào đau đớn hơn thế 
nữa. 

Sau chừng một tiếng đồng hồ băng rừng, chúng tôi bất ngờ gặp một toán 
lính hơn 20 người thuộc tiểu đoàn cũ của chồng tôi... Thầy trò chưa kịp nắm 
tay mừng rỡ thì súng nổ. Địch quân phía trước mặt. Trở lại cương vị chỉ 
huy, chồng tôi lưng mang con, điều động anh em xông vào trận mạc. Một 
cuộc đánh tốc chiến, toán địch quân bị tiêu diệt. Chồng tôi quay lại tìm và 
hướng dẫn đám đàn bà con nít chúng tôi đi tiếp. 

Trong núi rừng đêm xuống thật nhanh. Cái bóng tối bây giờ thật rợn người. 
Tôi hình dung cái bóng của tử thần. Chúng tôi dừng lại trên một ngọn đồi 
thấp. Tôi nghiệp cho những người lính trung thành. Đáng lẽ họ lợi dụng 
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bóng đêm để đi tiếp, vì đó là sở trường của họ, nhưng thấy một số vợ con 
bạn bè cùng vài anh em bị thương không thể đi nổi, nghe lời chồng tôi, tất cả 
cùng ở lại qua đêm. Sau khi sắp xếp anh em phòng thủ, chồng tôi trở lại phụ 
lo chỗ nằm cho mẹ con tôi. Tối hôm ấy, dù mệt, nhưng sao tôi cứ trằn trọc, 
không ngủ được. Chồng tôi ôm tôi dựa vào một gốc cây. Anh ôm tôi thật 
chặt vào lòng, thỉnh thoảng hôn nhẹ tôi, trên môi, trên tóc. Trong hoàn cảnh 
này chẳng ai còn lòng dạ nào để lãng mạn yêu thương, nhưng có lẽ anh tội 
nghiệp cho một người con gái đã trót chọn chồng là lính chiến. Và cũng 
không ngờ đó là những nụ hôn cuối cùng anh dành cho tôi. 

Buổi sáng sớm khi vừa xuống chân đồi, chúng tôi chạm súng với địch. Cũng 
là lần cuối tôi chứng kiến những người lính Biệt Động can trường. Các anh 
phân tán từng toán nhỏ, xông vào lòng địch mà đánh, tiếng thét "Biệt Động 
Quân Sát" vang dội cả một vùng. Nghe súng nổ, tôi đoán lực lượng địch 
đông lắm. Một anh trung sĩ bị thương ở cánh tay trong trận đánh hôm qua, 

được chỉ định dắt tất cả đám đàn bà con nít chúng tôi ra khỏi vùng giao 
chiến. Đã vậy anh còn phải dìu theo một người lính bị thương khác. Vợ 
chồng tôi thất lạc nhau kể từ phút ấy. Tôi còn lạc mất cả cháu Cao Nguyên, 
được ba nó gùi theo phía sau lưng ngay cả những khi lâm trận. Không biết 
chiếc áo giáp có đủ để che chắn hình hài bé nhỏ của con tôi. Hình ảnh này 
trước đây tôi nghĩ chỉ có diễn ra trong mấy cuốn truyện Tàu mà tôi đã đọc. 

Tiếp tục di chuyển từng vài giờ đồng hồ nữa, khi tới một con đường mòn, 
chúng tôi lại nghe súng nổ. Anh trung sĩ dẫn đường chúng tôi nhận ra từng 
loạt lựu đạn nổ, bảo chúng tôi nằm rạp xuống. Chờ im tiếng súng, đám 
chúng tôi rời con đường mòn, chạy về bên hướng rừng bên phải, mà theo 
anh trung sĩ, có thể an toàn hơn. Khi đến bìa rừng, tôi thấy mấy người lính 
BĐQ nằm chết bên cạnh xác quân thù, máu me lai láng. Sau này tôi được 
biết những người lính này bị địch bao vây, đã tự sát. 

Đi vào cánh rừng bên phải chỉ vài trăm mét nửa thì chúng tôi bị một đám 
khá đông VC chặn lại. Anh trung sĩ bị tước hết vũ khí. Tất cả chúng tôi bị 
lùa vào bên bờ suối nhỏ. Ở đây tôi gặp một số sĩ quan, binh sĩ của ta bị bắt, 
nhiều người tay bị trói ngược ra sau, ngồi theo hàng dọc quay lưng ra suối, 
trước họng súng sẵn sàng nhả đạn của kẻ thù. Tôi cố ý tìm xem, nhưng 
không thấy chồng tôi trong số người bị bắt. Lòng tôi lo âu vô hạn. Từ lúc ấy, 
tiếng súng tạm im, chỉ còn tiếng quát tháo và tiếng nói rất khó nghe của đám 
người thắng trận. Tất cả chúng tôi bị lùa về địa điểm tập trung, một ngôi 
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trường nằm trong huyện Củng Sơn (Sơn Hòa). 

Trong cảnh khốn cùng này, tôi chỉ còn lại một điều may mắn: Chị giúp việc 
rất tốt bụng và trung thành. Vừa bồng bế, bảo bọc cho cháu Thùy Dương, 
vừa lo lắng cho tôi. Chị đi đâu đó xin cho tôi nửa bát cơm, nhưng tôi không 
nuốt nổi, mặc dù đã trải qua hai ngày đói khát. Nhìn đứa con gái vừa mới lên 
hai lây lất bên cạnh và nghĩ tới chồng tôi và đứa con trai giờ này không biết 
sống chết ra sao, lần đầu tiên tôi bật khóc. 

Cuối cùng thì tôi cũng lần mò về đến Nha Trang, khi thành phố này cũng 
vừa lọt vào tay giặc. Khi nhận ra tôi, mẹ tôi ôm tôi vào lòng và khóc như 
mưa. Tôi không đủ can đảm để mang tin buồn đến nhà chồng, nhờ cha tôi 
sang báo tin tôi và cháu Thùy Dương vừa mới về nhà, chồng tôi và cháu Cao 
Nguyên còn đang mất tích. Cả nhà chồng kéo sang thăm tôi, bồng cháu 
Thùy Dương về nhà chăm sóc. Mẹ chồng tôi thẫn thờ cả mấy ngày liền khi 
nhận được tin này. Nằm nhà hơn một tuần, nhờ mẹ tận tình chăm lo, sức 
khỏe tôi đã gần bình phục, tôi xin được trở lại Phú Bổn tìm chồng và cháu 
Cao Nguyên. Cả nhà tôi và cha mẹ chồng đều ái ngại, âu lo. Nhưng qua sự 
nài nỉ của tôi, cuối cùng cha mẹ chồng cho đứa em trai út của chồng tôi, 
dùng xe honda chở tôi ngược đường lên Tỉnh Lộ 7. 

Mặc dù đã chứng kiến bao nhiêu máu lửa tang tóc, cũng như đã chuẩn bị 
tinh thần, nhưng tôi thực sự kinh hãi những gì trước mắt, khi nhìn thấy ngổn 
ngang bao nhiêu xe cộ bị đốt cháy, vùng xông mùi tử khí. Chiếc khăn bịt 
miệng tẩm ướt dầu Nhị Thiên Đường đã giúp tôi và cậu em vượt qua chặng 
đường gần 100 cây số. Đến Cheo Reo, hỏi thăm một vài người dân, được 
biết một số sĩ quan bị bắt làm tù binh, đang còn giam ở Thuần Mẫn. Chúng 
tôi đến đó, trình giấy phép đi tìm chồng của Ủy Ban Quân Quản mới được 
cho vào trại. Sau khi tên VC trực ban cho biết không có tên chồng tôi trong 
danh sách tù binh, tôi xin được gặp bất cứ sĩ quan nào cùng đơn vị với 
chồng tôi. Rất may, tôi gặp được anh đại đội phó lúc chồng tôi còn ở tiểu 
đoàn. Anh cho biết là có gặp một số binh sĩ cùng chồng tôi chiến đấu dưới 
ngọn đồi gần đèo Tu Na. Họ cho biết chồng tôi bị thương, nhưng cố tìm 
cách đưa cháu Cao Nguyên đến một nơi nào đó. Tôi sáng lên niềm hy vọng. 
Ngay hôm ấy tôi thuê năm người thượng, theo tôi lần theo con đường dọc bờ 
sông mà tôi còn nhớ, trở lại khu đồi thấp, rồi bung ra xa đi tìm. Liên tục 
trong một tuần, chúng tôi chỉ tìm được mấy bộ xương người, một số mộ vô 
danh, nhưng không thấy dấu vết của chồng tôi. Tôi trở về mang theo niềm 
tuyệt vọng, không chỉ cho tôi, mà cho cả nhà chồng. 
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Cha mẹ chồng tôi lập bàn thờ cho chồng tôi và Cao Nguyên, đứa cháu đích 
tôn của ông bà. Ngày 19 tháng 3 là ngày giỗ của hai cha con. 

Hàng năm, cứ đến ngày này, tôi và Thùy Dương đều trở lại Phú Bổn, tìm 
đến chân đồi, dưới gốc cây nằm giữa đỉnh đồi, mà đêm cuối cùng chồng tôi 
ôm tôi vào lòng, thắp hương tưởng niệm anh và cháu Cao Nguyên. Tôi đã 
dùng dao khắc đậm tên anh và cháu Cao Nguyên vào thân cây. Lần nào, khi 
nước mắt ràn rụa, trong tiếng gió rừng, tôi mơ hồ như có tiếng khóc từ gốc 
cây này, rồi văng vẳng bao nhiêu tiếng khóc từ những thân cây khác, từ 
những khúc gỗ nằm vương vãi do bom đạn hôm nào, tạo thành những âm 
thanh não nùng, xé ruột. 

Tôi đã mang dư âm của tiếng khóc ấy đến tận Bắc Âu, nơi mẹ con tôi định 
cư sau chuyến vượt biển được một chiếc tàu của vương quốc Na Uy cứu vớt. 
Tháng 5 năm 1985, cha mẹ chồng tôi góp vàng cùng một người bạn ở vùng 
biển Lương Sơn đóng ghe vượt biển. Tôi, cháu Thùy Dương, và một đứa em 
trai của tôi đi cùng với gia đình chồng. Tôi cũng xin được một chỗ cho chị 
giúp việc lúc trước (chị đã về quê trên vùng quê Diên Khánh, sau ngày cùng 
tôi thoát chết trở về), nhưng chị chối từ. Tôi âm thầm gom nhặt tài sản của 
nhà chồng và của tôi mang lên biếu chị trước khi rời khỏi quê nhà. 

Hai mươi năm sau, khi Thùy Dương vừa làm đám cưới, tôi muốn đưa vợ 
chồng cháu về lại Việt Nam trình diện ông bà ngoại, và đến địa điểm cuối 
cùng khi chồng tôi và Cao Nguyên còn sống, như là một nghĩa cử để cháu 
tưởng nhớ đến cha và anh mình. Chúng tôi đến đây vào giữa mùa xuân, một 
ngày trước ngày giỗ chồng và đứa con trai. 

Con đường Tỉnh Lộ 7 ngày xưa bây giờ đã được tráng nhựa và đổi tên thành 
Quốc Lộ 25. Chúng tôi thuê bao một chiếc xe tám chỗ ngồi. Ngoài tôi và vợ 
chồng cháu Thùy Dương , còn có vợ chồng cậu em trai út của tôi và vợ 
chồng chị giúp việc ngày xưa. Chúng tôi đến Cheo Reo, bây giờ có tên mới 
là A Yun Pa thuộc tỉnh Gia Lai. Tất cả không còn gì dấu vết của chiến tranh. 
Người ta đã cố tình trát phấn tô son lên thành phố núi này để có dáng dấp 
của thời kỳ đổi mới. Màu sắc lòe loẹt, vài ngôi nhà cao tầng quê mùa kệch 
cỡm, những ngôi nhà sàn "cải biên" thành những biệt thự của các ông quan 
lớn, nằm chơ vơ giữa một vùng nghèo nàn mang tên "thị xã". Nhìn dãy núi 
Hàm Rồng từ xa, ẩn hiện trong những đám mây mù, lòng tôi chùng xuống. 
Nơi ấy, đã bao lần tôi đến thăm chồng, để được hòa mình vào đơn vị với 
những người lính trẻ, sẵn sàng chết cho quê hương. Cũng ở nơi ấy tôi đã 
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vinh dự chứng kiến chồng tôi cùng nhiều anh em đồng đội được ông tướng 
Vùng gắn huy chương lên ngực áo khi ban nhạc trổi khúc quân hành. Tất cả 
bây giờ đã trở thành huyền thoại. 

Sau khi thuê phòng trọ, tắm rửa và cơm nước xong, chúng tôi hỏi đường đến 
tháp Yang Mun và tháp Drang Lai. Vì nghe dân ở đây bảo các vị thần Chàm 
trong hai ngôi tháp này linh thiêng ghê lắm. Tôi khấn vái và xin xăm. Tôi 
ngạc nhiên vô cùng khi lá xăm tôi bốc trúng lại là bốn câu Kiều của ông 
Nguyễn Du: 
Từ phen chiếc lá lìa rừng 
Thăm tin luống những liệu chừng nước mây 
Rõ ràng hoa rụng hương bay 
Kiếp sau họa thấy kiếp này hẳn thôi. 

Tôi bán tín bán nghi, vì nghe nhiều người nói ở Việt Nam, chuyện cúng bái, 
mê tín dị đoan, bây giờ là một business. Chẳng lẽ ông thần Chàm này lại 
thuộc cả truyện Kiều. Nghĩ như vậy, nhưng thấy bốn câu thơ lại đúng vào 
trường hợp của mình, tôi cũng thấy lòng buồn vô hạn. Trở về phòng trọ, bà 
chủ nhà cho biết ngày mai có chợ phiên của người dân tộc, vừa đông vui 
vừa có thể mua nhiều thứ thổ sản, gia cầm với giá rất rẻ. Tôi cũng muốn 
mua mấy con gà, để cúng chồng tôi. Khi còn sống anh thích ăn gà luộc. Bà 
còn cho biết thêm dân chúng ở vùng này đa số là người Thượng thuộc các 
sắc tộc Djarai, Bahnar, Hroi và M'dhur. Có một số sống trong các bản rất xa, 
cách thị xã này từ 10 tới 20 cây số. 

Sau một đêm trằn trọc với những cơn ác mộng, vừa mới chợp mắt tôi đã 
nghe tiếng người réo gọi nhau. Ngôn ngữ của các sắc tộc, tôi không hiểu họ 
nói gì. Chợ phiên nhóm rất sớm. 

Chúng tôi vội vàng ăn sáng rồi kéo nhau ra khu chợ, nằm không xa trước 
nhà trọ. Tôi có cảm giác lạ lẫm vì đây là lần đầu tiên tôi đến một buổi chợ 
phiên của người sắc tộc. Đã vậy vợ chồng cháu Thùy Dương cứ theo hỏi tôi 
điều này điều nọ. Khi đang cố giải thích về nguồn gốc người Thượng, chúng 
tôi đến một quày gà. Những con gà tre nhỏ xíu được nhốt trong mấy cái lồng 
đan bằng tre. Tôi ngồi xuống lựa hai con gà béo nhất, bảo người chủ bắt hộ 
hai con gà này ra khỏi lồng. Người chủ là anh đàn ông người Thượng vừa 
đen vừa ốm, nói tiếng Việt chưa sõi...Khi Anh xăn tay áo lên và thò tay vào 
lồng gà, tôi bỗng giật mình khi phát hiện vết sẹo trên cánh tay trái. Vết sẹo 
có hình dáng đầu một con cọp. Tôi nhớ tới Cao Nguyên, đứa con trai ba 
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tuổi, bị thương trong trận pháo kích của VC vào trại gia binh ở Biển Hồ. Vết 
thương trên cánh tay cháu sau khi chữa lành cũng để lại một vết sẹo có hình 
ảnh đầu một con cọp. Biểu tượng binh chủng BĐQ mà chồng tôi luôn mang 
trên vai áo. 

Tôi biến sắc, nắm chặt cánh tay anh người Thượng và nhìn vào mặt anh ta. 
Cũng hai con mắt khá to, cũng cái sống mũi cao, nhưng khuôn mặt cháy 
nắng, mái tóc mầu nâu sậm như mầu đất đỏ Pleiku. Không có nét đẹp của 
Cao Nguyên ngày trước. Anh người Thượng ngượng ngùng, cúi mặt xuống, 
khựng lại. Nhưng tôi chợt nhớ ra trên vành tai của Cao Nguyên có một lỗ tai 
nhỏ, giống như ba của nó, tôi cúi xuống để nhìn kỹ vào tai anh người 
thượng. Tôi bàng hoàng khi nhận ra hai cái lỗ tai nhỏ trên hai vành tai. Bất 
giác, tôi ôm chầm lấy anh và nước mắt trào ra. Nhưng anh bán gà đẩy mạnh 
tôi ra và nói một tràng tiếng Thượng. Vợ chồng cháu Thùy Dương ngơ ngác 
nhìn tôi, không biết xảy ra điều gì. Nghĩ tới chị giúp việc ngày trước có thể 
xác nhận cùng tôi đôi điều kỳ lạ, tôi bảo cháu Thùy Dương đi gọi chị từ gian 
hàng hoa lan phía trước. Tôi kéo chị ra xa và nói vào tai chị: 

- Chị nhìn kỹ anh người Thượng này xem có giống ai không? 

Sau một lúc nhìn không chớp mắt, mặt chị biến sắc, rồi không trả lời tôi mà 
thì thầm một mình: 

- Thằng Nguyên? Chả lẽ là thằng cu Nguyên? 

Rồi chị nhìn thẳng vào mặt anh ta hỏi: 

- Mày có phải là thằng Nguyên, Lê Cao Nguyên không? 

Anh người Thượng lắc đầu. 

- Tao là thằng Ksor Tlang. 

Tôi mua hết những lồng gà hôm ấy và đưa cho anh một nắm tiền. Sau khi 
đếm xong anh trả lại cho tôi hơn một nửa, rồi buột miệng: 

- Mày bắt cái con gà nhiều tiền qúa! 

Tôi mất hết bình tĩnh, bảo vợ chồng chị giúp việc đứng giữ anh ta, rồi chạy 
vào phòng trọ tìm bà chủ nhà. Tôi kể rất vắn tắt những gì đã xảy ra. Có lẽ bà 
ta là người có tai mắt ở đây, nhưng là một người tốt bụng, nhấc điện thoại 
gọi công an. Chưa đầy ba phút hai gã công an chạy tới bằng xe gắn máy, 
một Kinh một Thượng, cúi đầu chào bà chủ. Chưa kịp nói gì, bà chủ kéo tay 
hai gã công an ra chợ. Vừa đi bà vừa giải thích. Đến nơi, gã công an nói một 
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tràng tiếng Thượng. Tôi không hiểu gì nhưng thấy anh bán gà gân cổ cãi lại. 
Cuối cùng hai người công an kéo anh đi, mặc dù anh cố tình chống lại. 
Chúng tôi đi theo phía sau trở về phòng trọ. 

Qua trung gian của bà chủ nhà trọ, tôi nhờ gã công an giúp tôi, dịch lại các 
điều trao đổi giữa tôi và anh bán gà, và cố gắng bằng mọi cách tìm ra tông 
tích của anh ta. Tôi nhét vào tay bà chủ nhà trọ hai tờ giấy bạc 100 đô la. 

- Em có cha mẹ không? Tên ông bà là gì? 

- Tôi có cha mẹ. Cha tôi tên Ksor H'lum, mẹ tôi tên H'Nu 

- Có anh em không? 

- Không. 

- Anh có nhớ ngày sinh không? 

- Không. 

(Gã công an nhìn sang tôi, bảo là sẽ đi tìm khai sinh sau) 

- Anh có nhớ lúc còn nhỏ, khi ba, bốn tuổi anh ở đâu không? 

- Không! Thì chắc tôi ở với cha mẹ tôi mà. 

- Cái sẹo trên cánh tay trái, anh biết vì sao mà có cái sẹo này không? 

(Gã công an bảo anh xăn tay áo lên và chỉ vào vết sẹo) 

- Không! Chắc là bị cành cây đâm trúng. 

Tôi thở ra thất vọng. Nhưng vừa chợt nghĩ ra điều gì, tôi lại hỏi: 

- Cha mẹ anh đang ở đâu? 

- Buôn Ban Ma Dek. 

(Gã công an nhìn tôi, bảo buôn Ban Ma Dek cách đây hơn 10 cây số) 

- Anh ở chung với cha mẹ anh? 

- Không, ở bên cạnh, với vợ và hai đứa con. 

- Đã có vợ con rồi à! Tôi buột miệng. 

Tôi đề nghị hai gã công an cùng đi với chúng tôi và anh bán gà về buôn Ban 
Ma Dek. Sau khi hỏi nhỏ bà chủ nhà trọ, hai gã công an gật đầu. Nhưng bảo 
chúng tôi phải thuê xe ôm, vì về buôn Ban Ma Dek chỉ có đường rừng, xe ô 
tô không chạy được. Bà chủ nhà trọ gọi giùm chúng tôi bảy cái xe ôm. 

Cha mẹ của anh bán gà đã khá già, trước đây chỉ sống lẻ loi trong núi nên 
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không nói được tiếng Việt. Chúng tôi lại trao đổi qua sự thông dịch của gã 
công an người Thượng. Vợ và hai con của Ksor Tlang thấy có nhiều người 
cũng chạy sang nhìn. 

Lúc đầu, ông bà cứ nhất quyết Ksor Tlang là con đẻ của ông bà. Nhưng thấy 
tôi khóc lóc, năn nỉ và nhờ gã công an gạn hỏi, cuối cùng ông cha mới kể lại 
sự thực. 

- Năm ấy, lâu rồi, sau mấy ngày chiến trận ác liệt, mà vợ chồng tôi phải nằm 
suốt sau tảng đá to trước nhà để tránh đạn. Bỗng một buổi chiều có người 
lính mặc áo rằn ri, bị thương nặng lắm, nhưng cố lết vào dưới căn nhà sàn 
của tôi rồi gục chết, trên lưng có mang một đứa bé. Nó là thằng Ksor Tlang 
bây giờ. 

- Rồi xác của người lính đó ở đâu? Tôi hỏi. 

Ông chỉ tay ra rừng cây phía trước: 

- Tôi đã chôn ông ta dưới gốc cây ấy, rồi rào lại, sợ thú rừng bới lên ăn thịt. 

Chúng tôi theo sau hai người công an dìu ông gìa đi về phía khu rừng. 

Tôi khóc ngất khi nhìn thấy ngôi mộ lè tè nằm dưới tàng cây, được rào lại 
bằng những que gỗ nhỏ. Vợ chồng cháu Thùy Dương cũng qùy xuống ôm 
vai tôi mà khóc. Tôi ngước lên dáo dác tìm Ksor Tlang, thằng Cao Nguyên, 
đứa con trai duy nhất của vợ chồng tôi. Nó đang đứng bất động, hai tay đang 
nắm chặt hai đứa con đang trần truồng, đen đúa. Tôi chạy lại ôm hai đứa nhỏ 
vào lòng, nhưng cả hai đứa trố mắt nhìn tôi dửng dưng, xa lạ. 

Tôi khóc lóc, năn nỉ lắm, ông già mới cùng vợ chồng và hai đứa con thằng 
Ksor Tlang về nhà trọ với tôi. Nhờ bà chủ thuê một cậu học trò thông dịch. 
Suốt một đêm, tôi, cháu Thùy Dương và vợ chồng chị vú giúp việc ngày 
xưa, giải thích, khóc hết nước mắt, xin vợ chồng Ksor Tlang và hai đứa con 
theo chúng tôi về Nha Trang ở với ông bà ngoại, rồi tôi sẽ tìm cách đưa sang 
Na Uy. Cả hai ông bà già, nếu muốn, chúng tôi sẽ mua nhà cửa ở Nha Trang 
và chu cấp cho ông bà sống gần Ksor Tlang. Nhưng cả Ksor Tlang và ông 
già một mực chối từ, bảo là họ không thể nào bỏ bản mà đi. Núi rừng mãi 
mãi là nhà của họ. Họ không thể nào sống xa rừng cũng như loài cá không 
thể nào sống mà không có nước. 

Dự trù lên đây ba ngày. Vậy mà chúng tôi đã ở lại đây hơn hai tuần rồi. Ban 
đầu tôi tính xin phép cha mẹ nuôi của Ksor Tlang cho tôi cải táng phần mộ 
của chồng tôi, mang về an táng ở nghĩa trang gia tộc ở Nha Trang, 
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nhưng rồi tôi đã đổi ý. Bởi anh phải nằm ở đây, bên cạnh đứa con trai và hai 
đứa cháu nội của anh, mặc dù bây giờ tất cả đã trở thành người Thượng và 
chắc không biết gì về anh. Và chắc có lẽ anh cũng muốn nằm lại với bao 
đồng đội, một thời cùng anh vào sinh ra tử, mà linh hồn chắc đang còn 
phảng phất quanh đây. Tôi mướn thợ xây lại ngôi mộ. Trên tấm bia không 
có hình chân dung của anh, mà có tấm ảnh anh chụp chung với tôi và hai 
cháu Cao Nguyên và Thùy Dương trong ngày sinh nhật bốn tuổi của Cao 
Nguyên, chỉ hơn một tháng trước ngày anh mất. Tấm ảnh này lúc nào tôi 
cũng mang theo. 

Tôi cũng không thể bắt Cao Nguyên và vợ con phải rời khỏi núi rừng, nơi đã 
cưu mang nó. Có lẽ cái tên Cao Nguyên mà ngày xưa chồng tôi đề nghị đặt 
cho nó đã vận vào cuộc đời của nó. Điều làm tôi đau đớn hơn là tôi chẳng 
làm được điều gì cho đứa con trai ruột thịt máu mủ của mình, ngoài việc nhờ 
bà chủ nhà trọ thuê người dựng cho vợ chồng nó và ông bà cha mẹ nuôi một 
ngôi nhà sàn chắc chắn và rộng rãi hơn, sắm cho vợ chồng nó và hai đứa con 
một số quần áo mới. Nhưng phải năn nỉ khóc lóc mãi nó mới chịu nhận, 
cùng số tiền 200 đô la. Bằng đúng số tiền mà tôi trả công cho hai gã công 
an! 

Ngày cuối cùng, chúng tôi ở lại với với vợ chồng Cao Nguyên trên ngôi nhà 
sàn mới. Buổi chiều tôi bảo Cao Nguyên và vợ con nó, thay quần áo mới, 
cùng với tôi và vợ chồng Thùy Dương ra thắp hương trước mộ ba nó. Nó 
quỳ bên cạnh tôi, cúi đầu nói điều gì lầm thầm trong miệng và khi ngước 
lên, đôi mắt đỏ hoe. Suốt đêm hôm ấy, tôi ngồi khóc một mình. Tôi nghĩ 
tình mẫu tử thật thiêng liêng, nhưng có lẽ ông trời đã phạt tôi. Tôi sinh ra 
Cao Nguyên, nhưng không bảo vệ được con mình, để mất nó trong núi rừng 
này từ ngày nó mới lên bốn tuổi. 

Tôi rời khỏi Cheo Reo, chạy ngược về cầu sông Ba theo Tỉnh Lộ 7 ngày 
xưa, mang theo trong lòng nỗi đau đứt ruột. Đang giữa mùa xuân nhưng cả 
bầu trời nhuộm màu ảm đạm. Nhìn núi rừng hai bên đường, ràn rụa nước 
mắt, tôi mơ hồ như cây lá không còn nữa, mà tất cả đều mang hình dáng của 
những bộ xương người nối tiếp nhau, trùng điệp. Tai tôi nghe trăm ngàn 
tiếng khóc quyện vào trong gió. Không biết đó là tiếng khóc của người hay 
tiếng khóc của cây? 

 Phạm Tín An Ninh 

(Phỏng theo lời kể của một người vợ lính BĐQ) 
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THÁNH CA 
Nhập lễ 
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Đáp ca:  
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Dâng lễ:  
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Hiệp lễ:  



 34

 

Kết lễ:  
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Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền 
Giáo Ngôi Lời, Xin liên lạc  
Cha Mai Thành Trung: 714-797-9072 
Email: trungmaisvd@aol.com 

Website: www.svdvocations.org 

Congregation of the Holy Spirit 
Provine of the United States 
Rev. Brandon Bảy Nguyễn, C.S.CP. 

               Vocation Director 
Off 773-734-4418 
Cell 501-908-6188 
brandon7cscp@aol.com 
www.spiritans.org 

Phở Đà Lạt 
Vietnamese Cuisine 

39400 Murrieta Hot Spring Rd #107 
Murrieta, CA 92563. 
Tel: 951-600-5700 

Hours: Mon-Sun: 10:00am-9:00pm 

Hiệp Hội Thánh Lễ Đời Đời 
Mỗi hội viên sẽ được nhớ đến và cầu nguyện trong những Thánh Lễ  

hàng ngày và được thông phần công đức do các linh mục và tu huynh thuộc 
Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời đang phục vụ trên các cánh đồng truyền giáo. 

Hiệp hội Thánh Lễ Đời Đời có thể xin cho người thân còn sống  
hay đã qua đời. 

Liên hệ: Cha Nguyễn Văn Long SVD. Phone ( 951 )454 - 0529 
Email: nguyenvanlong59@yahoo.com 

EJ Belle Tiệm Tóc - Nail Day SPA. 
Cựu Giáo Sư thẩm mỷ (40+ năm kinh 

nghiệm). Nhận dạy bằng về tóc hoặc da, 
cung cấp mỷ phẩm,trị các loại mụn 

không để lại thẹo không cần uống thuốc, 
sơn môi giữ nguyên ngày, lip conditioner 
cho phái nam chống khô môi, thâm môi 

Liên lạc: Cô Đào: 714 675 3950 
www.ejbelle.com 

Land For Sale: 
Hesperia City. one half acre 
corner lot on paved road near 
Freeway 15 and Main Street off 
ramp.  Zoned 2-8 units per acre. 
Water and electrical @ street. 
Near new Walmart, new hotels, 
and shopping. Only 60k. 
Owner 714 675-3950.

Cha Trương Bửu Diệp: 
Nếu ai có thiện ý muốn xin ký thỉnh nguyện thơ cho cha Cha Trương Bửu 
Diệp được phong thánh xin liên lạc: Minh Bùi, điện thoại: 909-528-7823

GIÁO XỨ NGHÈO MIỀN BẮC VIỆTNAM 
Ước mong đón nhận hảo tâm của Quí Vị Ân Nhân, xin Thiên Chúa trả công bội hậu 
cho những tấm lòng vàng. Suốt 100 năm qua, Giáo Xứ ước mơ một mái ấm đơn sơ 

cho con cháu có nơi học hành. 
Lm. Quản Xứ: Jacintô VÕ THÀNH CHÂU, SVD: email: hyachau@gmail.com 

Giáo Xứ Trang Cảnh                                                L/L tại Mỹ: 
Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An                              13552 Garden Grove Blvd. 
Xứ Nghèo Miền Bắc - Việt Nam                                Garden Grove, CA 92868 
Tel: 0903-877-053                                                  Tel: 714-226-6175, 714-750-0266

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại  

Ai có nhu cầu xin liên  
lạc với  

bantruyenthong@cddmlv.com 
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Phòng Mạch: Châm Cứu & Thuốc Bắc 
Bùi Hoài Albert, OMD.  Nhận: Bảo Hiểm 

Chuyên Trị: Đau nhức, nội ngoại thương, tai nạn xe cộ, 
nghề nghiệp. 

29950 Hunter Rd, #101,  Murrieta, CA 92563 
Cell: (702)-376-3971 
Off: (951) 461-8377 

Kevin Khương Nguyễn, MD  
Tận tình phục vụ Cộng Đoàn Việt Nam. 

Có nhận một số chương trình trợ cấp y tế. 
Hành nghề nhiều năm trong vùng với phòng khám. 

29798 Haun Rd. #203 
Menifee, CA 92586 

951-301-9188 

Redhawk Family Dentistry 
44274 George Cushman Court, 

Temecula,  
CA 92592. Suite 205 

Liên lạc: Hằng Nga(Gina) Vũ. 
Cell:  951-303- 8695 

Chuyên môn sản xuất hột vịt 
lộn organic 

Ra lò ngày thứ Tư và Chủ Nhật. 
Anh Chị Ba:  951-926-9986 

951-786-8693 

Kim Thu Pham 
R. E. Agent / Loan Consultant 

Direct 858-610-2246 Home 951-694-6780 
COUNTRYLAND 

 REAL ESTATE & MORTGAGE 
4744 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115 
Office: 619-282-9696  Fax: 619-516-1279 

ASIAN Printing 
15101 Moran St., Westminster, CA 92683  
Tel: 714-891-0898 Fax 714-894-1862  
email: asianprinting@gmail.com  

Chuyên in Thiệp Cưới và  
mọi dịch vụ Ấn Loát

IVY Springs 
Medical Care 
Bách Nguyễn, MD 

Board Certified in Family Practice 
41680 Ivy St, #A        Tel 951-677-2227 
Murrieta, CA 92562 Cell 951-235-9528 

Nhận Sửa Các Loại Máy 
Vi Tính 

Laptop, thay màn hình 
Motherboard, D.C. Jacks  

Liên hệ 951-473-0325  

Blinds & Shutters 
100% basswood shutters 
2”&2.5” basswood blinds 

2”&2.5” fauxwood blinds vertical 
Free In-Home quote 

 Professional Installation 
Phone: 626-572-3787 

29350 BigHorn ct, Murrieta, CA 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
951-765-3174 

Skin Care by Kim: Chuyên trị da mụn, nám, cằn cỗi.  Đặc 
biệt lột da mặt rất có kết quả . Nhận xâm thẩm mỹ cho môi, mắt và 
chân mày . Trang điểm cô dâu, dạ hội. Ngoài ra còn có hướng dẫn 
trang điểm và dưỡng da cho từng cá nhân .  Xin liên lạc: Kim  

Tel  951-235-8103 
29760 Rancho California Rd #103, Temecula, CA 92591. 

DAN VO Nhận sửa xe 26955 Holly Grove Ct., Murietta, CA 
Certified Toyota Master Technician, Certified Toyota Hybrid 

Vehicle,Certified Master ASE 
Dùng phụ tùng thay thế như của Dealer. 

Tiền công bằng ½ giá của Dealer. Bảo đảm 1 năm 
Xin gọi phone làm hẹn: 951-445-9362

FULL REALTY – Service, Inc. 
Realtor DRE License # 01806276 

Liên lạc:  D. “Chris” Nguyen.  Cell:  951-834-7701 
Email: nguyenchris@hotmail.com     Fax: 951-870-4053 

Website: www.chrisnrealestate.com

King Restaurant 
Bánh Mì & Phở 

31333 Temecula Parkway, Suite 130 
Temecula, CA 92583.  

Phone:  951-303- 8405 
 

Rental: Nhà mới xây (có solar energy) 3 
phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1800 sq.  ft. 
vùng Murrieta cho mướn.  Sân rộng, gần 
trường Alamos Elementary và Bella Vista 
Middle School rất tốt.  Góc 
Murrieta/Winchester.  $1550/tháng.   
L/L Hà Nguyễn 949-702-3122 
Có thể dọn vào: Feb/1/2013 

LỜI NGUYỆN: Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh 
Đấng Cứu Thế đầy quyền năng.  Nay con cầu khẩn Cha giúp con 
vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay.  Đọc những lời nguyện này 
9 lần/1 ngày. Đọc liên tục 9 ngày với lòng thành tâm sẽ được toại 
nguyện . Được việc hứa in lời nguyện này và tình Cha Trương 
Bửu Diệp.  Gia Đình Thuý Trần 

Smile Dental Care, Steven T. Nguyễn 
Cosmetic, Braces & Implants 

Office Hours: Mon-Tue, Fri: 9:00am-5:30pm 
Thu: 10am-6:30pm, Sat: 9am – 2pm 

25100 Hancock Ave. # 112 
Murrieta, CA 92562 
Tel 951-304-7881 

www.murrietasmiledental.com 


