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TIN MỪNG CN III PHỤC SINH 
Ga 21, 1-14 
"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao 
cho họ ăn". 
Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển 
Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc 
đã xảy ra như sau: "Simon-Phêrô, Tôma 
(cũng gọi là Điđymô), Nathanael quê tại 
Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và 
hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. 
Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các 
ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với 
ông". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng 
đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. 
Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ 
biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa 
Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì 
ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa 
không". Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên 
hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả 
lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy 
cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói 
với Phêrô: "Chính Chúa đó". Simon Phêrô 
nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì 
đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn 
đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá 
theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 
hai trăm thước tay. 
Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, 
trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các  
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con hãy mang cá mới bắt được lại đây". Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên 
bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều 
đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn". 
Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi "Ông là ai?", vì mọi người đã biết là Chúa. 
Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. 
Đây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi Người từ cõi chết 
sống lại. 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Chúa hiện ra gần biển Tibêria  

R. Veritas 
Trong số các Giám Mục nổi tiếng can đảm của Giáo Hội Châu Mỹ La tinh, phải 
kể đến Đức Cha Oscar Arnulfo Romero, Tổng giám mục Giáo phận thủ đô San 
Sanvador. Ngày Đức Cha còn sống, Chúa nhật nào nhà thờ chính tòa cũng chật 
ních tín hữu đến tham dự thánh lễ và nghe ngài giảng. Đức Cha thường cho giáo 
dân biết tin tức liên quan đến Giáo Hội, đến tình trạng trong nước và mạnh mẽ 
lên án tình trạng bạo lực, bất công và nghèo đói do chính quyền cũng như phe du 
kích gây ra cho dân chúng. Đức tổng giám mục Romero cũng dùng đài phát 
thanh để gây ý thức nơi dân chúng và thẳng thắn tố cáo các vụ vi phạm quyền 
con người do các lực lượng nói trên chủ mưu. Nhưng tiếng nói của Đức cha 
không làm cho chính quyền quân đội El Sanvador cũng như lực lượng du kích 
hài lòng. Sau nhiều lần hăm dọa mà không có kết quả, những kẻ thù ghét Đức 
Cha đã quyết định giết ngài. Sáng ngày 24/03/1980 họ đã sai người ám sát Đức 
tổng Giám mục Romero ngay trong nhà nguyện của bệnh viện thủ đô, nơi Đức 
tổng Giám mục hằng ngày vẫn đến dâng thánh lễ cho các nữ tu, nhân viên y tế và 
bệnh nhân. Kẻ sát nhân ngồi trà trộn trong số các tín hữu hiện diện. Không hiểu 
Đức cha có linh cảm mình sắp sửa phải đổ máu ra như hiến tế mưu cầu hòa bình 
cho một dân tộc El Sanvador hay không, nhưng trong vài lời suy tư ngắn trong 
Phúc Âm, Đức cha nói: "Như chủ chăn sẵn sàng hiến mình cho đoàn chiên, Ngài 
cũng sẵn sàng chết miễn là nước nhà được hòa bình tươi sáng, nhân dân El 
Sanvador được sống trong ấm no thịnh vượng". Đức Cha rời tòa giảng tiến lên 
bàn thờ, thì chính lúc đó kẻ sát nhân tiến lên rút súng bắn Ngài. Đức Tổng Giám 
mục Romero gục ngã trước bàn thờ máu lênh láng chảy và thánh lễ cuối cùng 
của vị chủ chăn hôm đó đã dang dở, nhưng đã thành Thánh lễ trọn vẹn. Vì vị chủ 
tế đã trở thành con chiên hiến tế y như Chúa Giêsu trên Thập giá ngày xưa. 
Đức tổng Giám mục Romero đã chết vì đã trung thành với sứ mệnh chủ chăn của 
Ngài: "Thà vâng lời Thiên Chúa còn hơn vâng lời người ta". Cái chết tử đạo của 
Đức cha giúp chúng ta hiểu sứ điệp Lời Chúa trong Phụng Vụ Chúa Nhật III mùa 
Phục Sinh hôm nay. 
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Áp dụng vào trong cuộc sống thường ngày, qua chương 5 sách Tông đồ Công vụ, 
Thiên Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta điều này: Ngài cần đến các nhân chứng biết 
vâng lời bằng thái độ không vâng theo giới lãnh đạo trần gian dối trá, tham lam 
và ác độc. Bằng cách biết nói "không" với các đề nghị và dàn xếp đổi chác của 
họ, biết cương quyết nói "không" trước những ve vuốt, tâng bốc hứa hẹn, lợi lộc 
và cạm bẫy họ giăng để biến đổi Tin Mừng trở thành dụng cụ phục vụ họ và vô 
hiệu hóa giáo huấn của Chúa. Thiên Chúa muốn Kitô hữu sống vâng lời bằng 
cách cương quyết chống lại tất cả những gì đe dọa sự sống, phẩm giá, tự do và 
tính chất thánh thiêng của con người. Thiên Chúa muốn Kitô hữu sống vâng lời 
Ngài bằng cách nói "không" với tất cả những gì nghịch với luật Chúa và lương 
tâm của mình. Cho dù tiếng "không" ấy được cất lên mà có phải thất bại và thiệt 
hại trong cuộc sống đi nữa, thì họ vẫn cương quyết giữ vững lập trường để bảo 
vệ giáo huấn Tin Mừng của Ngài. Chỉ khi nào người tín hữu Kitô biết sống như 
thế thì họ mới diễn tả trung thực lòng tin của mình vào Chúa Kitô Phục Sinh mà 
họ tôn vinh và cử hành trong Thánh Lễ mỗi Chúa Nhật trong năm. 
Cũng giống như kinh nghiệm của tác giả sách Khải Huyền trong chương 5, 
"chính trong bầu khí Phụng Vụ Chúa Nhật, chính lúc tụ họp nhau lắng nghe Lời 
Chúa và cử hành Thánh Thể mà Kitô hữu sẽ được sống kinh nghiệm sự hiện diện 
của Chúa Kitô Phục Sinh và bối cảnh cuộc sống thần thiêng vĩnh cửu mai sau. 
Nói một cách khác, các buổi cử hành Phụng Vụ Thánh Thể rất quan trọng trong 
đời sống đức tin của người tín hữu Kitô vì đó là suối nguồn ân thánh giúp vun 
trồng đồng cỏ cuộc sống thiêng liêng và ba loài hoa quí là tin cậy mến. Nếu 
không ý thức được sự thật tuyệt vời này, Kitô hữu sẽ không bao giờ sống Phụng 
Vụ một cách trọn vẹn. Mỗi một Kitô hữu, mỗi một cộng đoàn Kitô hữu không 
sống các thực tại nhiệm mầu của Phụng vụ một cách trọn vẹn và sâu thẳm thì 
sớm muộn cũng trở thành thờ ơ bất động, tê liệt và nguội lạnh. Mà nguội lạnh là 
sắp chết nếu không nói là đang chết hay đã chết như một cái xác không hồn bất 
động. Nếu không biết ý thức và cảnh tỉnh, người Kitô hữu rất dễ trở thành những 
cái xác nguội lạnh không hồn và sẽ là những bộ phận ung thối rữa nát trong thân 
mình Giáo Hội. 
Chương 21, thánh Gioan đã tường thuật biến cố Chúa Kitô Phục Sinh hiện ra với 
các tông đồ và can thiệp giúp các ông đánh được mẻ cá lớn sau một đêm lao 
nhọc mỏi mệt mà chẳng bắt được gì. Qua đó, thánh sử muốn nhắn nhủ chúng ta 
những điều sau đây: 
1. Nếu không muốn lao nhọc một cách vô ích trong công việc làm và cuộc sống 
mình, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu Phục Sinh để Ngài hoạt động, hiện diện 
và hướng dẫn chỉ vẽ cho chúng ta trong mọi sự: nghĩa là biết vâng lời Đức Kitô 
Phục Sinh quẳng lưới phía bên phải. Trong truyền thống Kinh Thánh, bên phải là 
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phía của phúc lành. Rất tiếc trong cuộc sống chúng ta lại thường cứng đầu cứng 
cổ, quẳng lưới bên trái là phía của án phạt và chúc dữ. 
2. Chúng ta hãy biết noi gương Chúa Giêsu Phục Sinh duy trì chiều kích nhân 
bản của cuộc sống. Phúc âm thánh Gioan là Phúc âm thiêng liêng kết thúc với 
hình ảnh Chúa Giêsu Phục Sinh sửa soạn bữa ăn sáng cho các tông đồ trên bờ hồ 
Tibêria chứng minh cho thấy tất cả chiều kích nhân bản trong kiểu cách sống của 
Chúa Giêsu. Đức Giêsu thành Nazareth trước kia và Chúa Giêsu Phục Sinh giờ 
đây vẫn là một. Ngài chuyện vãn đối thoại với các tông đồ. Ngài chú ý đến công 
việc làm, các sinh hoạt, các vấn đề khó khăn của họ và ngồi ăn với họ. 
Mầu nhiệm Nhập Thể dạy cho chúng ta biết rằng đức tin của chúng ta sẽ không 
vững chắc nếu không được xây trên chiều kích nhân bản với tất cả cái phong phú 
tuyệt diệu của nó. 
Khi còn sống và rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã luôn luôn yêu thương bênh 
vực những người nghèo hèn, bé nhỏ bị gạt ra lề xã hội. Giờ đây, khi trao ban cho 
Phêrô chăn dắt chiên con, chiên mẹ, biểu tượng cho lớp người yếu đuối, khiêm 
tốn, bé nhỏ, Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh vẫn tiếp tục đường hướng mục vụ ấy và 
muốn Giáo hội tiến bước trên con đường này. 
3. Trong sứ mệnh phục vụ này, cường độ của tình yêu thường là điểm qui chiếu 
và thước đo duy nhất. Càng yêu mến Chúa Giêsu Kitô nhiều bao nhiêu thì công 
tác phục vụ của Phêrô càng trung thực với tinh thần Tin Mừng của Chúa Kitô và 
càng hữu hiệu bấy nhiêu. 
Vấn đề ở đây không phải là khả năng trí thức, học cao biết rộng, mà là biết yêu 
mến nhiều nhất, yêu thương nhiều hơn hết đó là tước hiệu duy nhất có giá trị 
biện minh cho quyền bính cai trị, nghĩa là phục vụ trong Giáo hội. 
4. Tinh thần sẵn sàng theo Chúa Giêsu Kitô không phải để bước đi trên con 
đường danh vọng có nhiều đặc quyền đặc lợi, được người đời ca tụng kính nể, 
mà là để bước đi trên con đường Thập Giá khổ đau dẫn đến cái chết Phục Sinh. 

SỐNG ĐẠO 
 Linh mục là như thế đó... 

Thư một linh mục Công giáo gửi báo The New York 
Times 
Lời người dịch: 
“Đây là một bài đọc hữu ích để tái lập sự quân 
bình phần nào so với một sự tấn công dàn dựng của 
nhiều phương tiện truyền thông. Liệu việc tìm kiếm 
sự thật không đòi hỏi rằng các thực tại tiêu cực 
không ngăn cản chúng ta nhìn thấy các thực 

 
Linh mục là như thế đó... 
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tại tích cực, khi các thực tại này có thể khuyến khích chúng ta, truyền cảm hứng 
cho chúng ta làm sự thiện chăng? Nó cũng sẽ là một thuốc chữa cho sự rầu rĩ 
lan tràn” (www.riposte-catholique.fr). 
Nhật báo The New York Times là một tờ báo lâu đời ở Mỹ, nổi tiếng là chống 
đạo Công giáo một cách có hệ thống. Báo này khai thác, quá nhiều và không 
công bằng, một vài vụ linh mục ấu dâm ở Mỹ và nơi khác, trong khi không hề 
đưa tin về tuyệt đại đa số linh mục có tâm huyết với Giáo Hội, hy sinh cuộc đời 
vì Chúa và vì tha nhân. Do đó linh mục Martín Lasarte, người Uruguay, Dòng 
Don Bosco (SDB), một nhà truyền giáo ở Angola từ 20 năm qua, đã viết bài dưới 
đây gửi nhật báo The New York Times ngày 6-4-2010. Dễ hiểu là nhật báo không 
hề trả lời lá thư của cha. Vài ngày sau, lá thư được đăng trên trang mạng 
Enfoques Positivos ở Argentina, và phát tán nhanh trên các trang mạng bằng 
tiếng Tây Ban Nha. Sau đó, bản dịch tiếng Anh được phổ biến ở nhiều nước nói 
tiếng Anh. Mới đây, bản dịch tiếng Pháp được trang www.riposte-catholique.fr 
đăng ngày 22-3-2013. Xin được giới thiệu bài viết đầy tính thời sự này. 
Anh bạn phóng viên thân mến. 
Tôi chỉ là một linh mục Công giáo bình thường. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự 
hào về ơn gọi của mình. Trong 20 năm qua, tôi đã sống ở Angola với tư cách là 
một nhà truyền giáo. 
Tôi đọc trong nhiều phương tiện truyền thông, đặc biệt là tờ báo của bạn, sự 
phóng đại của chủ đề linh mục ấu dâm, nhưng trong một cách bệnh hoạn, vì chỉ 
tìm kiếm chi tiết trong đời sống các linh mục, các sai lầm trong quá khứ. 
Có một trường hợp linh mục ấu dâm, trong một thành phố của Mỹ, trong những 
năm 1970, một trường hợp ở Úc trong thập niên 1980, và cứ như thế, có trường 
hợp mới đây hơn.... Chắc chắn rằng tất cả các trường hợp này đáng bị khiển 
trách! 
Có các bài báo được cân nhắc và cân bằng, có các bài khác lại phóng đại, đầy 
thành kiến và thậm chí hận thù nữa. Tôi tự cảm thấy đau đớn nhiều về sự dữ lớn 
lao rằng các người đáng lẽ là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, lại là con dao 
găm trong cuộc sống của các người vô tội. Không có từ ngữ nào để biện minh 
cho các hành vi như vậy. Không có nghi ngờ rằng Giáo Hội phải là đứng về phía 
kẻ yếu, và người nghèo. Vì lý do này, tất cả các biện pháp mà người ta có thể 
dùng để ngăn ngừa và bảo vệ nhân phẩm của trẻ em sẽ luôn luôn là một ưu tiên. 
Nhưng sẽ là kỳ cục hết sức khi có ít tin tức và sự thiếu quan tâm đến hàng ngàn 
các linh mục khác, đã hiến đời mình và phục vụ hàng triệu trẻ em, thanh thiếu 
niên và các người bất hạnh nhất ở bốn phương trời của thế giới. 
Tôi nghĩ rằng đối với tờ báo của bạn, các điều sau đây không hề được quan tâm 
nói tới: 
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1) Tôi phải di chuyển qua các con đường đầy mìn do chiến tranh trong năm 
2002, để giúp đỡ các em nhỏ đang chết đói từ Cangumbe đến Lwena (Angola), 
bởi vì cả chính quyền không thể làm được và cả các tổ chức phi chính phủ không 
được phép làm. 
2) Tôi đã chôn cất hàng chục trẻ em chết do việc dời chỗ vì chiến tranh. 
3) Chúng tôi đã cứu sống hàng ngàn người dân ở Mexico, nhờ một trung tâm y tế 
duy nhất hiện hữu trong một vùng có diện tích 90.000 km2, với việc phân phát 
thực phẩm và các loại giống cây trồng. 
4) Chúng tôi đã cung cấp giáo dục và trường học trong mười năm qua cho hơn 
110.000 trẻ em. 
5) Cùng với các linh mục khác, chúng tôi đã cứu trợ cho gần 15.000 người ở các 
trại du kích quân, sau khi họ đã đầu hàng và giao nạp vũ khí, bởi vì thực phẩm 
của chính phủ và của Liên Hiệp Quốc không thể đến được với họ. 
6) Một linh mục 75 tuổi, Cha Roberto, rảo qua thành phố Luanda ban đêm, chăm 
sóc các trẻ em đường phố, dẫn họ đến một nơi trú ngụ, để cho họ không bị ngộ 
độc bởi xăng dầu mà họ phải hít để kiếm sống. 
7) Việc xoá nạn mù chữ cho hàng trăm tù nhân cũng không phải là tin hay sao? 
8) Các linh mục, như cha Stéphane, tổ chức các nhà tạm trú cho các thanh thiếu 
niên bị ngược đãi, đánh đập, hãm hiếp, để họ tạm lánh. 
9) Linh mục Maiato, 80 tuổi, đến thăm từng ngôi nhà một của người nghèo, an ủi 
người bệnh và người tuyệt vọng. 
10) Hơn 60.000 trong số 400.000 linh mục và tu sĩ hiện nay đã rời đất nước và 
gia đình của họ để phục vụ anh em mình tại các quốc gia khác trong các trại 
phong, bệnh viện, trại tị nạn, cô nhi viện cho trẻ em bị cáo buộc là phù thủy, 
hoặc cho trẻ em mồ côi do cha mẹ chết vì AIDS, trong các trường học dành cho 
người nghèo nhất, trung tâm dạy nghề, trung tâm tiếp nhận người nhiễm HIV...... 
11) Nhất là các linh mục dành đời mình trong các giáo xứ và các cứ điểm truyền 
giáo, động viên mọi người sống tốt hơn và nhất là thương mến người khác. 
12) Cha Marcos Aurelio, để giải cứu trẻ em trong cuộc chiến ở Angola, đã đưa 
các em từ Kalulo đến Dondo và khi trên đường trở về, cha bị bắn chết; và một tu 
sĩ tên là Phanxicô và năm nữ giáo lý viên, bị chết trong một tai nạn, khi họ đi 
giúp đỡ các vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh nhất của đất nước. 
13) Hàng chục các nhà truyền giáo tại Angola đã chết vì thiếu các phương tiện y 
tế, chỉ vì bệnh sốt rét đơn giản. 
14) Nhiều linh mục khác đã bị tung xác lên trời do mìn nổ, khi đi thăm các tín 
hữu; quả vậy, trong nghĩa trang ở Kalulo, có mộ các linh mục đầu tiên đến khu 
vực ấy... không ai sống hơn 40 tuổi cả.... 
15) Không phải là tin hấp dẫn, khi một linh mục "bình thường" sống công việc 
hàng ngày của mình, trong các khó khăn và niềm vui của mình, sống âm 



 7

thầm cả đời vì lợi ích của cộng đoàn mình phục vụ. 
Sự thật, là linh mục chúng tôi không cố gắng để có tên trong tin tức, nhưng chỉ 
mang "Tin Mừng", và Tin Mừng này, không ồn ào, đã bắt đầu vào buổi sáng 
Phục Sinh. Một cây ngã gây tiếng ồn nhiều hơn cả cánh rứng đang mọc và phát 
triển. 
Người ta gây nhiều tiếng ồn cho một linh mục phạm một lỗi lầm, hơn là gây 
tiếng ồn cho hàng ngàn linh mục hiến đời mình cho hàng chục ngàn trẻ em và 
người nghèo khó. 
Tôi không muốn làm một biện hộ cho Giáo Hội và các linh mục. 
Một linh mục không phải là một anh hùng, cũng không phải là một người rối 
loạn thần kinh. Linh mục chỉ là một con người bình thường, và với bản tính con 
người của mình, tìm cách theo Chúa và phục vụ Ngài trong anh chị em của mình. 
Linh mục có nhiều khổ đau, nghèo đói và sự mỏng giòn như các người khác; 
nhưng linh mục cũng có vẻ đẹp và hùng vĩ như mọi thụ tạo khác.... Việc nhấn 
mạnh một cách ám ảnh bẩm sinh và phá hoại về một đề tài đau đớn, trong khi 
mất tầm nhìn chung của công việc, tạo ra thật sự các biếm họa tấn công vào hàng 
linh mục Công Giáo, do đó tôi cảm thấy bị xúc phạm. 
Tôi chỉ yêu cầu anh, người bạn phóng viên thân mến, hãy tìm kiếm Chân, Thiện, 
Mỹ. Điều này sẽ làm lớn mạnh nghề nghiệp của bạn. 
Chào anh trong Đức Kitô, 
Linh mục Martin Lasarte, SDB 
"Quá khứ của con, Lạy Chúa, con phó thác cho lòng Thương xót của Chúa; hiện 
tại của con, cho Tình yêu Chúa; và tương lai của con, cho sự Quan Phòng của 
Chúa”. 

(www.riposte-catholique.fr ngày 22-3-2013) 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha Phanxicô: Chúa Kitô Phục Sinh giúp can đảm và dấn 
thân sống các thực tại thường ngày 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với hơn 70.000 tín hữu và du 
khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 3-4-
2013 tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trong số hàng trăm phái đoàn tham dự 
có nhóm 13 tân phó tế của Dòng Tên và thân nhân, trong đó có 2 thầy Việt 
Nam là Cao Gia An và Nguyễn Mai Kha, đã được Đức Hồng y Gianfranco 
Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Văn hoá, truyền chức chiều thứ ba 
2-4-2013 tại Nhà thờ Chúa Giêsu ở Roma. Ngoài ra còn có một nhóm tín 
hữu Việt Nam đến từ Hoa Kỳ. 
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Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: có biết bao nhiêu dấu chỉ 
qua đó Chúa Phục Sinh tỏ hiện ra: Thánh Kinh, Bí tích Thánh Thể và các Bí 
tích, lòng bác ái, các cử chỉ của tình yêu đem đến một tia sáng của Chúa 
Phục Sinh. Chúng ta hãy để cho mình được chiếu sáng bởi sự Phục Sinh của 
Chúa Kitô, chúng ta hãy để cho mình được biến đổi bởi sức mạnh của 
Người, để qua chúng ta trong thế giới các dấu chỉ của chết chóc nhường chỗ 
cho các dấu chỉ của sự sống. Tôi thấy có biết bao nhiêu bạn trẻ tại quảng 
trường. Họ ở đây, với họ tôi xin nói: Các con hãy mang theo sự chắc chắn 
này: đó là Chúa sống và bước đi bên cạnh chúng ta trong đời. Đó là sứ mệnh 
của chúng ta! Hãy đưa niềm hy vọng đó tiến lên. Hãy cắm neo vào niềm hy 
vọng ấy: cái neo này ở trên trời: hãy cầm chắc lấy dây neo, hãy cắm neo và 
đưa niềm hy vọng tiến lên. Các con là chứng nhân của Chúa Giêsu, hãy làm 
chứng rằng Người sống và điều này sẽ trao ban hy vọng cho chúng ta, sẽ 
trao ban hy vọng cho thế giới hơi già nua này vì chiến tranh, vì sự dữ vì tội 
lỗi. Các bạn trẻ ơi hãy tiến lên! 

Các gia đình được mời gọi dành cho Chúa ngày Chủ nhật 

Các gia đình nên phụng thờ Thiên Chúa và sum họp với nhau ngày Chủ 
nhật. 

Buổi chia sẻ có chủ đề “Gia đình, công việc, ngày lễ” diễn ra tại Trung tâm 
Mục vụ tổng giáo phận Sài Gòn trong tháng vừa qua. 
Các tham dự viên tại một buổi gặp gỡ các gia đình được mời gọi dành ngày 
Chủ nhật để nghỉ ngơi và vun đắp bầu khí sum họp gia đình. 
Ông Gioan Phêrô Tạ Đình Vui, một trong sáu thuyết trình viên, nói rằng 
thời gian cuối tuần của các gia đình ngày nay trở nên náo nhiệt, làm cho 
ngày Chúa Nhật bị ngột ngạt. “Người ta không nghỉ ngơi để trở lại với công 
việc, mà để vui chơi xả láng bằng các tiệc nhậu, xem tivi, xem phim suốt 
ngày đêm” – ông nhận xét. 
Ông Vui cho rằng điều đó ảnh hưởng xấu đến con trẻ, đặc biệt những gia 
đình có con ở độ tuổi thanh thiếu niên. Vì khi đó “con trẻ không cảm 
nghiệm được sự sum họp và gần gũi trong gia đình mình”. 
“Ngày Chúa nhật mất đi chiều kích gia đình, trở thành thời gian dành cho cá 
nhân, hơn là khung cảnh sống chung”. 
Người đứng đầu Hội Gia đình cùng theo Chúa đề nghị các gia đình “cần có 
sự dung hòa giữa công ăn việc làm với việc bảo vệ quan hệ gia đình cùng 
với việc phụng thờ Thiên Chúa”. Họ phải củng cố các giá trị gia đình một 
cách cấp bách để chống lại những thách đố đe dọa sự bền vững của gia 
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đình như ly hôn, phá thai, hạn chế sinh sản, hôn nhân đồng tính. 
Nữ tu dòng Đa Minh Maria Nguyễn Thị Hồng Quế khuyên rằng ngày Chủ 
nhật các gia đình nên cùng dự Thánh lễ, cầu nguyện chung trong giờ kinh 
tối, chia sẻ tâm tư với nhau trong trong bữa cơm để củng cố tình gia đình. 
Đồng thời các thành viên cũng nên dùng thời gian trong ngày này để tham 
gia các sinh hoạt mục vụ giáo xứ. 

Chị Thảo, 35 tuổi, mẹ của hai người con, nói với ucanews.com: “Chúng tôi 
luôn sống chung thủy, gia đình tôi luôn duy trì bữa cơm gia đình và tổ chức 
giờ kinh chung để làm gương cho con cái và làm chứng cho Chúa trong gia 
đình, khu xóm và cả nơi chúng tôi làm việc”. 
Bà Annê Trần Thị Chế, một tham dự viên, cho biết “Kể từ nay gia đình tôi 
phải thay đổi, để sống mỗi ngày Chúa Nhật cho thật ý nghĩa và xứng đáng”. 
“Chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, cùng tham dự Thánh lễ và tổ 
chức giờ kinh tối trong gia đình”, bà mẹ của 1 người con nói. 
Người phụ nữ 57 tuổi thừa nhận vợ chồng bà vẫn bán quán cơm cả ngày 
Chủ Nhật vì nghĩ rằng tham dự Thánh lễ là tròn bổn phận rồi. “Vì là ngày 
nghỉ, nên gia đình tôi xem đây là ngày tự do, vợ chồng hay con cháu ai 
muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi”. 
Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, người tổ chức buổi chia sẻ, cho biết mục đích 
của buổi chia sẻ nhằm “tiếp nối thông điệp của Đại hội Gia đình thế giới, 
góp phần củng cố các giá trị gia đình và đời sống đức tin cho giáo dân”. 
Theo vị linh mục 50 tuổi, việc nghỉ ngơi trong ngày Chủ nhật không chỉ để 
bảo vệ sức khỏe, mà nghỉ ngơi cũng là một nghi thức phụng thờ Thiên Chúa. 

Tác giả bài viết: P/V ucanews từ Saigon 

GH Việt Nam: các giám mục thảo luận về việc thành lập 1 số giáo phận 
mới 

SJVN – Theo trang tin chính thức của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, trong 
cuộc họp thường niên lần I năm 2013, các Đức Giám Mục đã thảo luận về 
việc chia tách và thành lập một số giáo phận. 

Một trong số giáo phận mà HĐGM VN đề nghị Tòa Thánh thành lập là giáo 
phận Hà Tuyên. Giáo phận mới này theo dự kiến sẽ bao gồm hai tỉnh Hà 
Giang và Tuyên Quang, vốn có liên hệ đến 3 giáo phận là Bắc Ninh, Hưng 
Hóa và Lạng Sơn. 

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên trang web của HĐGM VN, Đức 
cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục Hưng Hóa cho biết: “Hà Tuyên, gồm 
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2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, là miền đất xa xôi, liên hệ đến 3 giáo 
phận Bắc Ninh, Hưng Hóa và Lạng Sơn, khiến quan hệ giữa Giáo hội (3 
giáo phận) với chính quyền (2 tỉnh) trở nên rất phức tạp. Xem trên bản đồ, 
diện tích của hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang rộng gấp hai lần giáo 
phận Hà Nội. Đoạn đường từ Hà Tuyên đến Tòa Giám mục Hưng Hóa là 
hơn 300km, đến Tòa Giám mục Lạng Sơn là hơn 400km, đến Tòa Giám mục 
Bắc Ninh cũng gần 300km. Quả là rất xa xôi! Vì thế, chúng tôi, gồm Đức 
cha Bắc Ninh, Đức cha Lạng Sơn và tôi là giám mục Hưng Hóa, cùng thống 
nhất đề nghị HĐGMVN xin Tòa thánh cho thành lập giáo phận Hà Tuyên.” 

Việc thiết lập một giáo phận mới cần phải theo tiến trình của Tòa Thánh 
cũng như cần có sự đồng thuận của các giám mục, linh mục trong các giáo 
phận có liên hệ. Đức cha Gioan Maria nói rằng “đã có sự đồng thuận của cả 
3 Đức cha, và các linh mục trong 3 giáo phận cũng rất tán thành.” 

Đề cập đến những ích lợi của việc thiết lập giáo phận mới, Đức Giám mục 
Hưng Hóa nói rằng việc thành lập Giáo phận Hà Tuyên sẽ có điểm lợi về 
phương diện hành chính vì giáo phận sẽ nằm gọn trong 2 tỉnh; giáo quyền 
cũng như chính quyền ở nơi này sẽ không phải có những liên hệ phức tạp 
liên quan đến 3 giáo phận và 2 tỉnh như hiện nay. Ngài cũng nhấn mạnh 
rằng “giáo dân tuy là của 3 giáo phận nhưng tình cảm lại rất thân quen 
đồng điệu, không có chuyện kỳ thị.” 

Được biết, giáo phận dự kiến này sẽ có dân số Công Giáo khoảng 30.000 
(trên 1,3 triệu dân) với 16 giáo xứ, 78 giáo họ và 11 linh mục. 

Ngoài giáo phận dự kiến Hà Tuyên, trong tương lai, giáo phận Vinh cũng sẽ 
được phân chia để thành lập giáo phận Hà Tĩnh. Văn Hạnh, nhà thờ chính 
tòa tương lai của giáo phận này đã được Đức Giám mục Phaolô Nguyễn 
Thái Hợp khánh thành và cung hiến ngày 26.4.2012. Nhà thờ này có chiều 
dài 67,8m; rộng 27,6m; tháp cao 64,4m; thi công trên tổng diện tích 
2.013m2. Trong một cuộc phỏng vấn do website HĐGM VN thực hiện, Đức 
cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ, Tổng thư kí HĐGM VN nói về việc phân 
chia giáo phận Vinh rằng: “về phía HĐGM kể như là xong rồi, chỉ còn chờ 
Tòa Thánh… 

Giáo phận Vinh có số tín hữu đông thứ 3 cả nước (sau Xuân Lộc và Sài 
Gòn): 466.497 giáo dân, 19 giáo hạt và 166 giáo xứ. Địa giới giáo phận 
Vinh gồm 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình (Diện tích: Nghệ An 
16.692km2, Hà Tĩnh 6.054km2, Quảng Bình 8.037km2. Tổng cộng: 
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30.783km2). Ranh giới: phía Bắc giáp tỉnh Thanh Hoá, phía Nam tỉnh 
Quảng Trị, phía Đông là biển Đông, phía Tây giáp nước Lào. Dân cư đa số 
làm nghề nông, nghề cá, nghề muối, và nghề thủ công. Những sắc tộc sống 
trong vùng: Kinh, H’mông, Thổ, Khơ Mú, Ơ Đu, Thái, Mường, Chứt. 

Ngoài giáo phận Hà Tĩnh và Hà Tuyên, HĐGM Việt Nam cũng thảo luận về 
việc chia tách giáo phận Kontum theo đề nghị của Đức cha Micae Hoàng 
Đức Oanh. Tính đến năm 2007, Giáo phận Kontum hai tỉnh Gialai và 
Kontum với diện Tích là 25.110.21 km2 và dân Số là 1,584,116 người, trong 
đó có 243,751 người Công Giáo (Kinh 85,523 người, Dân tộc158,228 
người) 

Về phần Giáo Hội Việt Nam, tính đến 31-12-2008, Giáo hội có 26 giáo 
phận, 3,541 linh mục, 17,160 tu sĩ nam nữ, 6,187,486 tín hữu trên tổng số 
86,160,000 người, chiếm 7.18% dân số. Mặc dù việc phân chia giáo phận là 
một việc không đơn giản xét về nhân sự lẫn việc xây dựng cơ sở vật chất, 
nhưng đây là một việc làm rất cần thiết cho nhu cầu mục vụ của Giáo Hội 
Việt Nam hôm nay như khẳng định của Đức cha Cosma: “Tất cả chỉ vì nhu 
cầu mục vụ của dân Chúa.” 

Chỉnh Trần, SJ 

Giáo xứ Thuận Nghĩa: Khánh thành Mái ấm tình thương Phêrô Vũ 
Đăng Khoa 

Nằm cạnh bên bờ sông Thái, vùng đất rộng chừng 
10 ha là mảnh đất mang đậm dấu ấn lịch sử của 
giáo xứ Thuận Nghĩa. Hơn 400 năm về trước, đây 
là nơi cư ngụ của các gia đình Công giáo đầu tiên 
trên mảnh đất này. Lịch sử của giáo xứ đã ghi lại 
các gia đình Công giáo nơi đây đã đắp đê, xây 
dựng nhà cửa và sinh hoạt tôn giáo, trong đó có 
gia đình ông Phêrô Vũ Đăng Thân là thân phụ 
của của vị Thánh Tử đạo Phêrô Vũ Đăng Khoa.  

Trải qua dòng lịch sử với nhiều lần bị nước sông xâm lấn, thêm vào đó là 
hậu quả của những cuộc chiến tranh gây ra, vùng đất này đã trở nên hoang 
hóa và đầm lầy. Nhiều gia đình đã phải chuyển vào sâu trong làng để sinh 
sống và dùng mảnh đất này để canh tác nông nghiệp. Nhưng những dấu ấn 
lịch sử của vùng đất này vẫn được bà con gìn giữ và mong ước trong tương 
lai sẽ trở thành những công trình phúc lợi.  
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Từ mảnh đất hoang hóa đó, tháng 06/2011, cố linh mục Antôn Phạm Đình 
Phùng cùng với bà con giáo dân đã san lấp mặt bằng bỏ móng xây dựng mái 
ấm tình thương mang tên vị Thánh tử đạo Phêrô Vũ Đăng Khoa. Sau khi cha 
Antôn Phùng qua đời, linh mục quản hạt kế nhiệm Antôn Nguyễn Văn Đính 
đã tiếp tục xây dựng công trình. Với gần hai năm thi công, công trình xây 
dựng đã hoàn thành trong niềm vui hân hoan của bà con giáo xứ.  

Mái ấm tình thương Phêrô Vũ Đăng Khoa được tài trợ bởi quỹ từ thiện của 
cô Năm và những người bạn đến từ giáo phận Melbourne – Úc Châu. Với 
tấm lòng yêu thương những người nghèo và người kém may mắn, đồng thời 
mong muốn được góp phần mình để nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh, quỹ 
từ thiện cô Năm và những người bạn đã có nhiều chương trình thiện nguyện 
trong và ngoài giáo phận Vinh.  

Mái ấm Phêrô Vũ Đăng Khoa là nhà tình thương đầu tiên trên mảnh đất 
Thuận Nghĩa, một trong những giáo xứ có số giáo dân đông nhất giáo phận 
với gần 13.000 người. Thuận Nghĩa cũng là trung tâm sinh hoạt tôn giáo của 
hai giáo hạt Thuận Nghĩa và Phủ Quỳ với gần 70.000 giáo dân thuộc 20 giáo 
xứ. Mái ấm sẽ là nơi cưu mang những trẻ mồ côi, khuyết tật, những người 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn không phân biệt tôn giáo.Trong 
khuôn viên với 2 dãy nhà vừa được xây dựng khang trang, có sân chơi và 
nơi sinh hoạt tâm linh cho các thành viên và nhân viên phục vụ. Mái ấm do 
các nữ tu thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh trực tiếp đảm trách, nuôi dạy 
và chăm sóc các em.  

Sáng Thứ Sáu ngày 06 tháng 04 năm 2013, hơn 5.000 giáo dân trong và 
ngoài giáo xứ Thuận Nghĩa đã tề tựu tại khuôn viên mái ấm Phêrô Vũ Đăng 
Khoa để tham dự Thánh lễ khánh thành mái ấm. Đức Cha Phaolô Maria Cao 
Đình Thuyên đã nhấn mạnh tình yêu mà Đức Kitô đã thực hiện qua mầu 
nhiệm khổ nạn và phục sinh của Người. Giáo hội đã không ngừng kêu gọi 
con cái mình tiếp nối sứ mạng tình yêu đó của Thầy Chí Thánh. Thi hành 
việc bác ái tình thương, nâng đỡ những người nghèo, quan tâm đến những 
người bất hạnh là hình thức diễn tả tuyệt vời tình yêu của Đức Kitô.  

Ngài nói: “Là người môn đệ Chúa Kitô chúng ta cũng phải dấn thân vào 
mặt trận từ thiện bác ái. Chúng ta không nên chỉ dừng lại ở chiều kích vật 
chất nhưng là phải dành tình yêu thương của mình để chia sẻ với anh em 
đồng loại. Bác ái là dấu chỉ của Chúa Kitô, là dấu xác thực của Giáo hội. 
Giáo hội không chỉ dừng lại ở các hoạt động trong nhà thờ mà thôi nhưng 
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luôn lấy con người làm trọng tâm cho lời rao giảng. Cùng với mẹ Giáo hội, 
người Kitô hữu cũng phải dấn thân đồng hành và chia sẻ trách nhiệm với 
cộng đồng xã hội. Phải đem ánh sáng Chúa Kitô soi sáng cho mọi người để 
tìm ra những công thức đúng đắn và hữu hiệu, phù hợp nhất với sự phát 
triển nhân bản, đồng thời, đem men Tin mừng thấm vào tất cả mọi thực tại 
trần gian, giúp xây dựng một nền văn minh tình thương thay cho văn minh 
hưởng thụ ngày nay.”  

Đức Thánh Cha Phanxicô ghi nhớ việc cựu thủ tướng Anh cổ võ cho sự 
tự do 

VATICAN ngày 8, tháng 4, 2013 (Zenit.org) - Đức Thánh Cha Phanxicô nói 
ngài rất ngưỡng mộ các đức tính Kitô chứng tỏ sự cam kết của bà Margaret 
Thatcher cho việc phục vụ và cổ võ cho sự tự do. 
Ngài khẳng định điều này trong một điện văn gửi qua Tổng Trưởng Ngoại 
Giao của ngài là Hồng Y Tarcisio Bertone. 
Cựu thủ tướng Anh từ trần ngày 8 tháng 4 vì bị tai biến mạch máu não. Bà 
được 87 tuổi. 

Điện văn của Đức Thánh Cha viết: "Đức Giáo Hoàng Phanxicô rất đau 
buồn khi nghe tin bà bá tước Margaret Thatcher qua đời. Ngài nhớ lại và 
cảm kích các giá trị Kitô giáo chứng tỏ sự cam kết của bà cho việc phục vụ 
công chúng và cổ võ cho sự tự do giữa gia đình các quốc gia trên thế giới. 
Ngài gửi gấm linh hồn bà cho lòng xót thương của Thiên Chúa, và bảo đảm 
với gia đình bà và dân chúng Anh quốc là ngài sẽ nhớ đến bà trong kinh 
nguyện của ngài. Đức Thánh Cha cũng xin Thiên Chúa ban mọi ơn lành 
chan hòa cho tất cả những ai bà đã giúp đỡ" 

Từ Luân Đôn, Tổng Giám Mục Vincent Nichols, thuộc tổng giáo phận 
Wesminster cũng gửi lời phân ưu: “Chúng tôi hết sức buồn rầu khi nghe tin 
bà Bá Tước Thatcher qua đời, bà đã phục vụ quốc gia này rất nhiều năm với 
tư cách là thành viên của Quốc Hội và là Thủ Tướng. Chúng tôi cầu nguyện 
cho linh hồn bà và cho các ý chỉ của gia đình bà và tất cả những ai đang 
thương khóc bà.” 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Thông Cáo từ Ca Đoàn Thánh Linh/ CĐ ĐMLV 

Nhằm mục đích phát triển tài năng và phục vụ Thánh Nhạc, Ca Đoàn đang 
tìm kiếm các tài năng trẻ để hướng dẫn các em đệm đàn trong nhà thờ. 
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Điều kiện: ham thích âm nhạc, sẵn sàng phục vụ nhà thờ. 

Chương trình học: miễn phí, bắt đầu từ mùa hè 2013 

Liên hệ: Kelly Nguyen: kelhnguyen@gmail.com 

VƯỜN ADONG & EVA 
Hoa Hồng và Cái Gai 

Một ngày đẹp trời, hoa hồng tình cờ nhìn thấy cái gai 
ngồi khóc bên cửa sổ. Hoa hồng rất ngạc nhiên, liền 
hỏi nó: Tại sao bạn lại ngồi khóc? 
- Hoa hồng, tại sao không công bằng thế, chúng ta đều 
sinh ra trên một cành hoa, nhưng bạn là hoa hồng 
được nâng niu, còn tôi chỉ là một cái gai bị chối bỏ? 
- Có chuyện gì xảy ra với bạn vậy? 
- Bạn không biết ư, cô cậu chủ đang định cắt bỏ tôi ra 
khỏi cây hoa hồng tình yêu của họ đấy?! Vì họ cho 

rằng tôi chính là nguyên nhân gây ra những trận cãi vã, vì tôi là cái gai khiến 
tay họ bị chảy máu! 
- Họ đã tự đâm vào gai cơ mà! 
- Họ cũng biết hoa hồng là phải có gai, nếu vậy, khi cầm bàn tay họ phải 
nương nhẹ hơn, phải tránh chỗ tôi nằm, chứ không thể vì bị gai đâm mà đòi 
bỏ tôi, đúng không? Tại sao hoa hồng đã đẹp rồi, còn sinh ra những chiếc 
gai làm gì vậy, không có tôi có phải hơn không? 
- Bạn cũng đã trách oan cho hoa hồng rồi. Vì nếu như không có gai nhọn, tôi 
đâu còn được gọi là hoa hồng, tôi sẽ như bông cúc mong manh kia, như 
bông thược dược yếu ớt kia mà chẳng có sức sống và vẻ đẹp được. Những 
chiếc gai làm cho hoa hồng trở nên sắc sảo, không sợ bị bắt nạt, nó như vũ 
khí đặc biệt mà Thượng Đế đã dành riêng cho hoa hồng mà! Tôi sẽ không để 
họ bỏ bạn ra khỏi cây hoa hồng đâu?! 

Này, có phải bạn có đang muốn cắt bỏ những cái gai nhỏ trên cây hoa hồng 
tình yêu của mình? 
Bạn đang cho rằng, có những khiếm khuyết đang làm cho mình bị đau, đó 
có thể là những điều bạn chưa hài lòng ở người ấy, những điều người ấy 
chưa có, chưa thể có được; và bạn thì không thể chấp nhận được điều đó nên 
phải… ra tay. 
Khi những chiếc gai rơi đi, có phải cây hoa hồng sẽ trơ trụi lắm không? 
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Cũng như vậy, tình yêu của bạn sẽ mất đi sự tươi mới, tràn đầy háo hức của 
hai nửa trái tim lần đầu tìm đến với nhau. Nó sẽ chỉ còn lại sự gượng ép, 
công thức và nhàn nhạt. 
Như một cành hoa hồng trơ trụi không còn lấy một cái gai. 
Đừng nghĩ gai hoa hồng chỉ biết làm tay ta chảy máu, cũng như nghĩ những 
khuyết điểm của người ấy sẽ làm giảm đi “giá trị tình yêu” của bạn. Khi hai 
người đến với nhau, nghĩa là đang trên bước đường hoàn thiện bản thân và 
hướng đến một mẫu ghép hoàn hảo. Có thể bạn đang thiếu một chút nồng 
nhiệt, người ấy sẽ bù đắp; có thể người ấy chưa có sự chín chắn, bạn sẽ là 
người tiếp thêm niềm tin. Có tranh đấu, có gai nhọn và có cả… bàn tay 
rướm máu, cây hoa hồng tình yêu của bạn mới tươi tốt mãi mãi… 

Vì thế, hãy nương nhẹ bàn tay khi chạm vào gai của hoa hồng, cũng như hãy 
nâng niu tình yêu của bạn với chính người ấy nhé!. 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Ðôi Mắt Phượng... những tháng ngày đen tối nhất của nhân loại!  

Câu chuyện có thật của hai cha con bác sĩ Trần Quang và bác sĩ Trần 
Phượng Vinh kiêm tài tử và đạo diễn của phim "MẮT PHƯỢNG". Gia đình 
anh Trần Quang vượt biên và được tàu đánh cá Đài Loan vớt và đưa về Đài 
Loan và có nghe kể lại y như Nguyễn Đạt Thịnh đã kể. Số người trên chiếc 
tàu nầy ở trại tỵ nạn Đài Loan rất lâu vì có tiếng ăn thịt người nên các nước 
trên thế giới từ chối, tuy nhiên sau đó tất cả cũng được mốt số các nước 
nhận cho tỵ nạn. Tàu nầy,toàn là những người giàu có, họ chuẩn bị rất đầy 
đủ, không ai kiểm soát, vì họ đi với danh nghĩa đoàn thanh niên xung phong 
đi công tác. Có người kể lại rằng, lúc đầu hết nước, ai cần nước, một ly 
nước là một chỉ vàng, đến giờ anh vẫn còn nhớ ... 

Đôi Mắt Phượng (tiếp theo) 

Không trả lời câu hỏi của tôi, vợ tôi chỉ lập cập nói, “Em đã đóng đủ 10 cây 
cho họ rồi.”  
Mười cây vàng! Tôi choáng váng với con số lớn khiếp đảm đó.  
“Vàng đâu mà em có đến 10 cây?” Câu hỏi buột miệng không nuốt trở vào 
được nữa, tôi chỉ còn biết nhìn vợ tôi, câu xin lỗi ngầm chứa trong ánh mắt. 
Phượng cũng nhìn tôi, đôi mắt thăm thẳm tình tứ trên khuôn mặt vẫn còn 
đẹp dù đã gầy đi và dạn dầy phong trần. 
Sau một phút im lặng, nàng nghẹn ngào, “Em không biết mình có tin hay 
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không, nhưng sự thật lúc nào em cũng yêu mình.”  
Tôi ôm Phượng vào lòng; giữa một xã hội thù hận, cái bóng mát yêu thương 
nhỏ bé thật là vô giá. Mặc dù Phượng chưa nói, nhưng tôi cũng đoán hiểu 
mục đích vượt thoát của chuyến đi ngày mai, và hiểu 10 lượng vàng, giá của 
chuyến đi là kết quả của những canh dài Phương đem thể xác ra cho thiên hạ 
dầy vò để góp nhặt từng đồng hầu mua tự do cho tôi.  
Cổ nghẹn lại, tôi không nói được một tiếng nào cả; tôi vừa sung sướng trước 
những bằng chứng hiển nhiên của một mối tình to lớn, bền chắc, vừa xấu hổ 
nhận những hy sinh nhục nhã của vợ.   
Phượng bảo tôi, “Em chỉ đủ tiền đóng cho mình; nhưng em với con vẫn đi 
theo mình.” Nàng giải thích cho tôi hiểu chuyến tầu vượt thoát là tầu thầu 
việc chuyên chở thanh niên xung phong đi làm rừng ở cửa Cần Giờ. Sáng 
mai, tôi sẽ cùng với 30 người nữa đội lốt thanh niên xung phong xuống tầu 
tại bến Bạch Ðằng. Ðàn bà, trẻ con đi đường bộ xuống ngã ba Ðồng Chanh, 
chờ tại đó và sẽ đổ lên tầu. Họ là những người đi lậu, không đóng vàng.  
“Người ta đi lậu nhiều lắm,” Phượng bảo tôi. “Em cũng trà trộn vào đám 
người đó; không lẽ người ta xô mình xuống sông. Sợ gì?”  
Tôi sợ. Rùng mình tôi nghĩ đến cảnh “người ta xô vợ con tôi xuống sông”, 
nhưng có sợ tôi cũng không giải quyết được cái khó không tiền và đành theo 
mọi xếp đặt của Phượng.  
Ðêm đó tôi trằn trọc không ngủ, Phượng cũng không ngủ. Vào khoảng gần 
sáng nàng hỏi tôi, “Mình đã đủ tin vào tình em yêu mình để tha thứ hết mọi 
việc cho em chưa?”  
“Anh tin. Anh yêu mình.”  
“Em còn một tội nữa, chưa thú nhận được với mình.”  
Trong bóng đêm, tôi lặng thinh lo lắng. Ngần đó bất hạnh chồng chất vào 
một cuộc sống ngắn ngủi, cay cực, còn chưa đủ nữa hay sao.  
Vợ tôi thở dài, “Lúc đó em còn khờ quá nên chuyện mới xẩy ra. Em phải nói 
dối mình là em về Long Xuyên với má. Thật ra em không muốn mình 
buồn.”  
Dù vợ tôi chưa nói ra, nhưng tôi cũng đoán hiểu.   
“Em có con?” tôi hỏi.  
Rúc đầu vào ngực tôi, vợ tôi thút thít khóc, “Mình tha cho em.”  
Ðứa con chỉ là hậu quả đương nhiên của những việc làm mà tôi đã nhìn vợ 
tôi hàng ngày đi theo những bác phu xích lô để làm. Bây giờ tôi lại hiểu mục 
đích cao cả của việc làm đê tiện đó. Tôi thương Phượng hơn là trách nàng.  
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“Ngày mai em muốn cho con cùng đi?”  
“Nếu mình đồng ý.”  
Dĩ nhiên tôi đồng ý; đồng ý đưa những người thân nhất đời mình vào 
chuyến đi địa ngục, vào vòng tay tử thần.  

Trước 5 giờ sáng hôm sau, trong bộ đồng phục thanh niên xung phong, tôi 
chở Phượng và bé Mai trên chiếc xe đạp mà mấy tháng trước Phượng đã 
dùng để đón tôi ra khỏi trại tù cải tạo. Mặc dù giờ hẹn là 8 giờ, nhưng tôi 
vẫn đi sớm để hàng xóm đừng để ý đến bộ đồng phục của tôi. Hơn nữa, 
Phượng còn ghé Phú Nhuận, nơi nàng gởi nuôi thằng Vình, đứa trẻ ra đời 
trong thời gian tôi ở tù.   
Mọi việc xuôi lọt, và tương đối dễ dàng: 7 giờ sáng tôi đến điểm hẹn; nhiều 
người cũng mặc đồng phục như tôi đã có mặt; nhìn thái độ ngỡ ngàng, dè 
dặt của họ, tôi hiểu họ cũng như tôi, ngoài bộ áo thanh niên xung phong, 
chúng tôi không xung phong làm gì hết.  
Phượng bảo tôi, “Mình chờ ở đây, em qua Tân Thuận đón đò máy.”  
Nhìn vợ lưng đai một đứa con, chở đứa thứ nhì trên thanh ngang xe, ra sức 
đạp chiếc xe cót két, tôi nghe đứt ruột. Nửa tiếng đồng hồ sau tôi xuống tàu, 
chọn chỗ ngồi ngay bên hông, hy vọng giúp đỡ Phượng đưa con lên. 
Khoảng 8 giờ 45, tàu đến ngã ba sông Ðồng Chanh; bốn chiếc đuôi tôm xáp 
lại, đàn bà trẻ con ồn ào dành nhau leo lên. Tôi đỡ bé Mai trên tay Phượng, 
rồi kéo Phượng, tay còn lại bồng thằng Vinh lên theo. Cuộc đổ bộ của 
khoảng 70 đàn bà, trẻ con lên tàu không những đã công khai mà còn ồn ào, 
hỗn độn, tranh dành, la lối, đính chánh hùng hồn cái huyền thoại gán cho 
cộng sản một hệ thống an ninh bao trùm và hữu hiệu. Hàng chục khách 
thương hồ và ít nhất là 4 người tài công đuôi tôm đã chứng kiến và chắc 
chắn cũng đã biết mục đích của chuyến đi, nhưng cộng sản vẫn không bắt 
buộc được họ khai báo, phản phúc đồng bào ruột thịt.  

Mười rưỡi, tàu ra đến cửa biển Cần Giờ, và trưa hôm đó quê hương thương 
yêu chỉ còn là một vệt dài dậm hơn mầu biển. Ðến lúc này các “giới chức” 
trên tàu mới hò hét chửi mắng những người vượt thoát lậu. Họ bảo chỉ dự 
trù lương thực và nước uống cho những người có ghi tên và có góp vàng. 
Những người khác sẽ không có khẩu phần.   
Phần ăn và nhất là phần nước uống ít oi của tôi được chia làm 4; bao tử 
trống nhưng tâm tư vợ chồng chúng tôi tràn đầy hạnh phúc. Vợ tôi ngồi sát 
bên tôi, tay ẵm thằng Vinh, bé Mai nằm gọn trong lòng tôi; đầu vợ chồng tôi 
đội chung một cái áo, vừa làm nón cho người lớn, vừa làm mái nhà cho trẻ 
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con.  
Ngồi bó rọ trong cái cảnh mà nếu được nhìn thấy, chắc mọi người phải gọi 
là địa ngục trần gian, vợ chồng tôi bàn chuyện thiên đàng mộng tưởng. Cái 
thiên đàng của chúng tôi rất giản dị: bất cứ nơi nào cho tôi được đem sức 
đàn ông ra đi làm, làm bất cứ việc gì để nuôi vợ, nuôi con.  
Tôi bảo Phượng, “Anh sẽ làm việc, làm ngày, làm đêm, để không bao giờ 
em và con còn phải thiếu thốn khốn khổ nữa.”  
“Em thương mình,” Phượng thủ thỉ bên tai tôi. “Không bao giờ em còn làm 
mình buồn nữa.”  

Tất cả những cam kết, hứa hẹn, dự tính đẹp như mộng ấy, chúng tôi đem ra 
làm thức ăn để đánh lừa cơn đói. Khẩu phần của tôi mỗi bữa khoảng 2 chén 
cơm chỉ vừa đủ cho 2 đứa nhỏ. Phượng và tôi nhắp một đầu đũa để cầm 
hơi.  
Qua đến ngày thứ 3, vì đói quá, khi đi lãnh cơm tôi thò tay vào nồi, vừa bốc 
thêm một nắm cơm vừa nói, “Cho tôi xin thêm chút cơm.”  
Một quả đấm bay vào mặt tôi; yếu đuối sau 14 tháng bị giam cầm đói khổ, 
yếu đuối sau 3 ngày thiếu cơm, thiếu nước, tôi té ngửa dưới sức mạnh của 
quả đấm trời giáng.  
“ÐM quân ăn cướp. Ðã đi lậu mà còn đòi ăn nữa hả.”  
Quả đấm tuy đau, nhưng tôi vẫn mừng vì cà mèn cơm chưa đổ. Bưng cà 
mèn đầy cơm hơn nhờ bốc thêm được một nắm về mái lều to bằng manh áo, 
tôi sung sướng nhìn Phượng được ăn thêm miếng cơm thứ nhì. Tôi an ủi vợ, 
“Mình đi được 3 ngày rồi, nhiều lắm 2 ngày nữa cũng phải đến Thái Lan hay 
Mã Lai.”  
Héo hắt cười, Phượng nhìn tôi. Tôi muốn thuyết phục cho vợ yên lòng, 
nhưng chính giọng nói của tôi cũng không vững.  

Mũi tàu vẫn hướng về phía Nam, điều làm tôi thắc mắc. Mặc dù không có cả 
đến một tấm địa đồ nhỏ trong tay, nhưng tôi vẫn mường tượng được vị trí 
của Thái Lan và Mã Lai so với Việt Nam . Tôi góp ý với những người điều 
khiển tàu là nên cho mũi tàu chếch thêm về hướng Tây Nam . Tôi chưa nói 
dứt lời, một ông vạm vỡ nạt ngang, “Anh biết gì mà nói.”  

Ðến ngày thứ 5 của chuyến hải hành, vợ tôi lả đi vì đói, vì mệt và say sóng. 
Phượng dựa vào thành tàu, mắt nhắm nghiền, đầu gục xuống. Tôi van xin 
ông ngồi cạnh nửa thước khoảng trống để vợ tôi có thể ngả lưng trong thế 
nằm co quắp. Hai đứa bé không còn khóc được nữa; tiếng khóc của chúng 
trở thành những tiếng rên nho nhỏ.  Tôi mò xuống bếp tán tỉnh xin phụ 
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việc. Khoản thù lao tôi mong mỏi chỉ là mỗi bữa một chén nước cơm cho trẻ 
con uống. Chúng không còn sức để nhai và nuốt vật cứng nữa. Một ông 
“giới chức” hất hàm hỏi tôi, “Trước kia anh làm nghề gì?”  
Dĩ nhiên việc đi cải tạo không phải là một nghề, mà cũng không phải là việc 
đem ra khoe được, tôi đành khai, “Thưa ông, tôi làm bác sĩ.”  
“Biết chích không?”  
“Dạ biết.”  
 
Thế là tôi biến thành thầy Hai chích dạo. Bà vợ ông giới chức bị bệnh đái 
đường; ông đem theo một xách thuốc cần thiết cho bà, nhưng thiếu thầy Hai 
chích. Ðường lên, bà nằm mê man từ 2 ngày nay. Tôi được đưa vào khoang 
để chích insuline cho bà. Bữa đó không những có được chén nước cơm, mà 
trong cà mèn còn thêm được một miếng thịt.  
Ðược dinh dưỡng, vợ tôi và 2 đứa trẻ cũng tỉnh táo hơn. Chiều hôm đó tôi 
lại có thêm một thân chủ: gia đình một người Trung Hoa nhờ tôi chăm sóc 
cho đứa con bị cảm nắng. Họ tạ thầy một hộp Sumaco, khiến bữa ăn chiều 
của chúng tôi có thể nói là thịnh soạn.  
Cà mên cơm đầy ăn với cá hộp giúp Phượng đủ sức ngồi dậy săn sóc con. 
Hai đứa trẻ vẫn đuối, nhưng nhờ được uống nước cơm nên không đến nỗi bị 
lả đi như hôm trước nữa.  

Sáng hôm sau tôi trở lại chích thuốc cho bà giới chức; nhờ insuline làm tan 
đường, bà đã ngồi dậy được, tỉnh táo hơn. Uy tín lang băm của tôi gia tăng 
nhanh chóng, số thân chủ cũng gia tăng vì sau 5 ngày ngồi bó rọ phơi nắng, 
gần như tất cả mọi người đều cảm thấy mệt đuối, đau nhức, nhiều người sốt, 
cảm, và ho.  
Nỗi khổ tâm của tôi là trị bệnh không dược liệu; đem kinh nghiệm 14 tháng 
giúp bạn tù trị bệnh bằng phương pháp kháng bệnh, tôi chỉ dẫn mọi người 
cách hô hấp, cánh tập trung tư tưởng để tự kỷ ám thị.  
Nhờ hành nghề bác sĩ, khẩu phần của gia đình tôi trở nên sung túc hơn rất 
nhiều. Mỗi gia đình vượt biển đều có thủ theo một vài thứ thực phẩm khô, 
họ chia cho tôi một ít để thù lao bác sĩ.  

Ðến ngày thứ 7, nhờ được ăn no hơn vợ tôi đã bình phục và hai đứa trẻ cũng 
tỉnh táo. Trưa hôm ấy chúng tôi gặp hoạn nạn: chiếc áo mái nhà của tôi bị 
gió biển cuốn đi, vợ tôi lục giỏ tìm cái áo khác ra căng lều. Lần này tôi có ý 
cột kỹ tay áo vào thành tầu.  
Tối hôm đó, đang gục đầu trong thế ngủ ngồi tôi nghe như một biến chuyển 
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lớn đang xẩy ra. Giật mình tôi thức dậy trong tiếng reo hò của mọi người.  
“Tới rồi. Thấy đất rồi.”  
“Cảm ơn trời phật. Chuyến đi quá dài nhưng rồi cũng đến.”  
Giọng quát của một giới chức, “Ngồi cả xuống; chạy tới, chạy lui, mất thăng 
bằng lật tàu chết cả đám bây giờ.”  
Mọi người ngoan ngoãn ngồi trở xuống, nhưng tiếng ồn ào vẫn không ngớt. 
Người ta bàn tán, “Chắc là Mã Lai.”  
“Có lẽ như vậy, vì nó là hòn đảo, chứ Thái Lan thì đã thấy lục địa.  
“Không chừng Nam Dương.”  
“Rất có thể là Úc.”  

Vợ tôi nắm tay tôi bóp mạnh. Tôi nghe như những mừng vui của Phượng 
đang được chuyền sang tâm hồn tôi mà không cần một lời nói. Mọi người 
mừng vì chuyến hải hành 8 ngày đã đến đích. Cuộc hành trình của riêng tôi 
và Phượng đã kéo dài gần 4 năm, mà mỗi ngày là một cơn ác mộng bất tận 
cho cả 2 chúng tôi cũng đang chấm dứt với chuyến đi này. Nỗi mừng của 
chúng tôi, vì vậy mà to lớn hơn tất cả. Chúng tôi mừng đến không nói được 
nên lời, không hò reo được như mọi người. Tôi ngồi yên, không buồn chồm 
lên nhìn hòn đảo mà tàu đang tiến vào nữa. Niềm vui của tôi đã quá đầy từ 
ngày bước chân xuống tàu rời bỏ quê hương địa ngục, trên những bằng 
chứng xác nhận tình yêu tuyệt vời của Phượng đối với tôi. Không một người 
bạn đồng thuyền nào thỏa mãn bằng tôi.  

Ông bạn ngồi cạnh gợi chuyện, “Hình như hòn đảo nhỏ quá.”  
“Vâng,” tôi lơ đãng đáp.  
“Không chắc đã có người trên đảo.”  
“Vâng.”  

Mũi tàu vẫn hướng vào hòn đảo cô đơn trong khi niềm lạc quan trên tàu lắng 
xuống. Khoảng cách thu ngắn dần làm mọi người thấy rõ kích thước nhỏ bé 
của hải đảo. Nhưng giữa khoảng ngàn trùng của đại dương nhấp nhô hòn 
đảo kia vẫn là đất, vẫn bảo đảm vững vàng. Hơn nữa, nó cũng lớn tối thiểu 
bằng 20 lần con tàu dài 15 thước, rộng 3 thước với 140 người trong lòng 
tàu.   
Ða số góp ý kiến nên ngừng lại đảo.   
“Biết đâu bờ bên kia lại không có một làng chài lưới.”  
“Ghé nghỉ ngơi một ngày, đi lại cho dãn gân; ngồi bó gối mãi, mỏi quá.”  
“Có thể tìm nước ngọt, đánh cá tăng thêm thực phẩm trước khi tiếp tục đi 
nữa.”  
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Cuối cùng, những giới chức trên tầu quyết định cho tầu chạy một vòng 
quanh đảo để quan sát trước. Và đó là quyết định cuối cùng của họ với tư 
cách chỉ huy chiếc tiểu hạm tử thần: mới chạy được nửa vòng đảo, tàu chạm 
đá ngầm, vỡ đáy, lật nghiêng qua 30 độ. 
Phượng văng từ thành tàu bên này sang thành tàu bên kia, thằng Vinh tuột 
tay mẹ, rơi thẳng xuống biển. Trên đà nghiêng của con tàu, tôi phóng nhanh 
đến bên Phượng, trao vội bé Mai cho nàng và nhẩy xuống biển để chỉ vừa 
kịp nắm tay đứa bé chưa đầy năm, theo nó ngụp vào một đợt sóng lớn. Sóng 
đưa tôi và thằng Vinh vào gần bờ, và do đó tôi trở thành người đầu tiên đặt 
chân lên hòn đảo san hô thê lương, sau này biến thành nơi gởi xác của nhiều 
người trong chúng tôi.  
Việc làm đầu tiên của tôi là bồng thằng Vinh đưa lên cao để vợ tôi nhìn thấy 
mà yên lòng. Cách bờ khoảng 15 thước, mọi người nhốn nháo; tiếng kêu 
khóc thật là thê thảm, nhiều người nhẩy xuống nước chạy vào bờ.  

Sau khi bị vỡ đáy, con tàu mắc cạn đang từ từ trở lại thế thăng bằng, mặc dù 
vẫn còn hơi nghiêng, nhưng người trên tàu không đến nỗi phải bám cứng 
vào thành tàu để khỏi rơi xuống biển nữa.   
Nhờ người coi chừng thằng Vinh, tôi lội xuống nước trở ra mạn tàu bồng bé 
Mai, và xách gói hành lý khiêm tốn của chúng tôi, rồi dắt Phượng lên đảo. 
Nhiều người khác cũng làm như chúng tôi; họ lìa bỏ con tàu mà không cần 
biết là đi đâu, nhắm mắt đưa chân, như 8 ngày trước rời bỏ quê hương Việt 
Nam .  

Ðó là sai lầm của chúng tôi. Hòn đảo san hô khô cằn, lởm chởm, không 
dung nạp chúng tôi. Tìm được một chỗ bằng phẳng để ngồi xuống cũng đã 
khó chứ chưa nói đến việc ngả lưng.  
Sau gần một tiếng đồng hồ loay hoay tìm kiếm, tôi chọn được một hốc đá 
tương đối rộng rãi để định cư. Cái áo làm mái nhà đổi vai trò trở thành tấm 
chiếu cho trẻ con ngồi.  
“Ðau đít quá ba ơi,” bé Mai nhăn nhó nói.  
Tôi ẵm con lên, đặt nó ngồi trên bọc quần áo, rồi bảo Phượng, “Em coi 
chừng con, anh đi quanh tìm xem có con ốc, con sò nào không.”  
Tôi ngỡ mình là người nhanh chân trong việc đi kiếm ăn, nhưng hơn chục 
người khác cũng đã lom khom trong các hốc đá tìm kiếm như tôi. Cái may 
của tôi là trong một kẹt đá nhỏ, tôi chụp được hai vợ chồng một chú tôm 
hùm khá to, mỗi con khoảng hai kí.  
Phượng reo mừng, “đồ biển sẵn thế này là không phải lo đói nữa.”  
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Phượng lầm, mà tôi cũng lầm. Ðồ biển không sẵn như chúng tôi tưởng, hoặc 
ít ra thì đó cũng không phải là nguồn thực phẩm đủ cung cấp cho 140 người 
đói khát.  

Tôi đi nhặt rác và rong biển về làm củi nướng tôm; tôi cũng tìm được một 
mảnh ván nhỏ cho Phượng ngồi. Bữa ăn đầu tiên trên hoang đảo, cách tìm 
thực phẩm, nướng và ăn bốc theo kiểu thượng cổ, vừa ngon lại vừa vui. Vợ 
chồng, con cái chỉ ăn hết một con tôm, con thứ nhì để dành.  
“Em chưa thấy con tôm hùm nào lớn đến như vậy,” Phượng vừa chôn vỏ 
tôm xuống cát vừa bảo tôi.  
Mới 6 giờ chiều, mặt trời còn cao mà gió biển nghe đã lạnh; tôi lo lắng bảo 
Phượng, “Có bao nhiêu quần áo em lấy mặc hết cho con. Cả em nữa.”  
Gói hành lý được mở ra, tắp hết lên người. Mỗi đứa trẻ mặc 4 áo, 3 quần. 
Phượng được 3 áo, 2 quần. Tôi mặc thêm cái sơ mi nửa ra ngoài bộ đồng 
phục chưa thay từ ngày đi.  
Gia đình ông hàng xóm sát hốc đá nhà tôi định xuống tầu tránh lạnh nhưng 
bị đuổi trở lên. Một số thanh niên tổ chức chiếm độc quyền cư ngụ trên tầu. 
Họ cũng ngưng, không phát thực phẩm như trước nữa.  

Ðêm hôm đó một người đàn bà chết, có lẽ vì quá lạnh. Chúng tôi xuống tầu 
mượn được một cây xà beng và một cái búa để đục đá chôn người xấu số. 
Ðó là người đầu tiên và người cuối cùng được chôn. Lý do thứ nhất khiến 
chúng tôi không chôn người chết nữa là vì đục đá làm mồ là một công trình 
quá khó mà lại không hiệu quả. Lớp đá vụn lấp xác chết không chặt được 
như đất nên chỉ một ngày sau mùi thối đã xông lên nồng nặc. Lý do thứ nhì 
chua chát hơn: người ta không muốn vùi đi mấy chục kí thịt của người chết 
trong lúc tất cả đều đói.  

Xác chết đầu tiên tôi thấy bị xẻ thịt là xác một thiếu nữ trắng trẻo, xinh xắn. 
Tôi đang đi nhặt ốc thì nhìn thấy xác cô, khuy áo bị cổi banh ra, chỗ đôi nhũ 
hoa chỉ còn thịt lầy nhầy và mấy rẻo xương lồng ngực. Một tiếng đồng hồ 
sau, tôi trở lại, cô đã bị lột truồng, bắp vế, bắp chuối bị xẻo mất.  
Tôi rùng mình. Suốt 2 năm chinh chiến tôi cũng đã chứng kiến nhiều cái 
chết ghê rợn do súng đạn gây nên, nhưng quả thật chưa một xác chết nào 
làm tôi khiếp đảm hơn.  
Thượng Ðế ơi, người đã sinh ra con người như sinh vật khôn linh hơn mọi 
sinh vật khác, sao người lại còn bày ra những thử thách trớ trêu đó để làm 
gì? Ðể chứng minh là con người cũng không hơn gì loài cầm, loài thú ư?  
Tôi trở về hốc đá với khuôn mặt chắc phải vô cùng sầu thảm; nhìn tôi, 
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Phượng bảo, “Mình đuối lắm rồi, để em đi kiếm thực phẩm thay mình.”  
“Em không đi đâu hết,” tôi gạt phăng.  
Vợ tôi nhìn tôi lo sợ, có thể Phượng thấy phản ứng của tôi không bình 
thường, chưa bao giờ tôi gắt gỏng với nàng, ngay cả những lần nàng theo 
bác phu xích lô đi khách. Quanh chúng tôi, người ta phát điên, người ta đánh 
nhau chỉ vì những chuyện không đâu. Tình trạng tuyệt vọng, kinh hoàng làm 
chúng tôi thành hốt hoảng. Có thể Phượng nghĩ tôi cũng đang có những triệu 
chứng bắt đầu. Tôi an ủi vợ, “Anh không muốn em đi đâu hết. Quanh chúng 
ta đang có trên 100 người mất tự chủ. Em phải ở cạnh anh.”  
Thật ra tôi chỉ muốn tránh cho Phượng khỏi nhìn thấy xác người thiếu nữ 
không vú, không đùi. Kéo đầu Phượng gục vào vai, tôi vỗ về, “Rồi mọi 
chuyện sẽ khá hơn; thế nào chẳng có một thương thuyền đi qua đây.”  
Tôi nói để mà nói, nhưng tôi nghĩ Phượng không mấy tin, không mấy quan 
tâm đến những điều tôi nói.   

Chúng tôi đã đói khát gần 1 tuần lễ; quanh bờ biển không còn một cái vỏ 
hào nào nguyên vẹn. Người đầu tiên vừa đập vỡ con hào để lấy ruột, thì chỉ 
vài phút sau đã có người đến đập lần thứ nhì, hy vọng vớt vát một chút gì 
còn xót lại.  
Ðến tuần thứ nhì không ai còn dấu diếm chuyện ăn thịt người nữa. Gần như 
tất cả mọi người đều đã ăn thịt đồng loại. Tệ hơn là họ không chờ nạn nhân 
chết hẳn mới xẻ thịt. Ðể thịt và ruột gan không lạnh tanh, họ xẻ thịt những 
người đang thoi thóp, ngắc ngoải. Xương và đầu người chết bị ném xuống 
biển, cám dỗ hàng bầy cá mập.  

Nhìn những con cá hung hãn chồm vào đến tận bờ để chia phần thịt người, 
tôi bàn với ông hàng xóm phương pháp bẫy cá mập. Chúng tôi đào một 
vũng cạn, rồi lấy đá be bờ khá cao. Sườn vũng nước nghiêng vào bờ, bên 
trong sâu hơn bên ngoài bờ biển.  
Mượn cái đầu của một bà lão vừa bị xẻ thịt, chúng tôi thả mồi chờ cá mập; 
thời gian chờ đợi không lâu hơn 20 phút: theo đà sóng một con cá mập nhỏ, 
khoảng trên dưới 40 kí, trườn vào bẫy.   
Sóng rút ra, cá mập mắc cạn và chết ngay sau vài chục nhát búa và xà beng 
của chúng tôi. Chúng tôi lôi cá lên cạn xẻ thịt; khoảng vài chục người đến 
hôi món thịt cá mập. Việc xẻ thịt chưa xong, con cá mập thứ nhì đã lại trườn 
vào bẫy trước tiếng reo hò mừng vui của hơn 100 con người đói khổ.  
Thịt cá mập béo ngậy và tanh rình, nhưng vẫn giúp chúng tôi tránh được ăn 
thịt người, và cái bẫy cá mập của tôi trở thành nguồn cung cấp thực phẩm 
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khá dồi dào cho những nạn nhân mắc cạn.  
Cái khổ của chúng tôi là trên đảo san hô không còn một thứ gì có thể sử 
dụng thay củi nữa cả; một vài người liều lĩnh xách búa ra định bửa tầu lấy 
gỗ, nhưng chỉ cần một phát súng bắn chỉ thiên của nhóm thanh niên khỏe 
mạnh, ăn uống đầy đủ, lại có võ khí, đang chiếm giữ con tàu, cũng đủ làm 
những người liều nhất trở thành khôn ngoan, lui nhanh vào bờ.  
Cầm miếng cá sống, vừa xệu xạo cắn, Phượng vừa hỏi tôi, “Mình có còn tin 
được câu người ta thường nói ‘trời xanh có mắt’ nữa không?”  

Tôi thở dài. Nếu quả trời có mắt thì cặp mắt đó đã nhắm lại từ 4 năm nay 
rồi. Bé Mai chỉ còn là một cái xác nhỏ xíu, gầy ốm, thoi thóp níu vào cuộc 
sống. Thằng Vinh khá hơn đôi chút, nhưng cũng nằm lả, đôi mắt gần như 
không bao giờ hé mở.   
Tôi nhai miếng cá trong miệng đến thành nước rồi cúi xuống mớm cho con. 
Phượng thút thít khóc. Cũng như tôi, vợ tôi hiểu mạng sống của đứa con gái 
chúng tôi thương yêu, nâng niu, đang tàn lụi dần và sẽ tắt hẳn, khi gió biển, 
nắng cháy, và thiếu dinh dưỡng, cướp đi những sinh lực cuối cùng.  
Bé Mai bỏ đi tối hôm đó. Ôm con trong tay tôi nghe hơi thở nó yếu dần, yếu 
dần trước khi tắt hẳn. Cơ thể của đứa con yêu thương vẫn mềm mại nhờ chút 
hơi ấm của tình phụ tử ủ ấp.  
Tôi lặng đi ngồi ôm xác con trong gió biển cắt da; khoảng một tiếng đồng hồ 
sau Phượng hỏi tôi, “Con có khá hơn không mình?”  
Tôi hiểu nghĩa câu hỏi này: Phượng muốn biết bé Mai đã chết chưa, nhưng 
chữ “chết” ghê rợn không phát ra được trên đôi môi người mẹ. Tôi lặng 
thinh để vợ tôi ngỡ là tôi đã thiếp đi trong mòn mỏi. Nhưng rồi tôi thiếp đi 
thật; sức chống đỡ của cơ thể chỉ có giới hạn. Giữa những hoàn cảnh phi lý 
nhất, thể chất vẫn giữ nguyên những đòi hỏi bình thường của nó. Ôm xác 
con trong tay, ngồi giữa một cô đảo Thái Bình Dương, tôi ngủ ngon lành.  

Tôi bị mặt trời nhiệt đới đánh thức; mở mắt dạy trong ánh nắng chói lòa, tôi 
hốt hoảng nhận ra là bé Mai không còn nằm trong tay tôi nữa. Phượng cũng 
không thấy đâu cả. Tôi cất tiếng gọi vợ, tiếng sau lớn hơn tiếng trước, những 
tiếng cuối cùng trở thành tiếng gào kinh hoảng.   
Những người chung quanh nhìn tôi; cặp mắt họ không thiện cảm, nhưng 
cũng không ác cảm, mà chỉ là những cập mắt vô can mất hết khả năng xúc 
động. Cái khổ đau, bất hạnh của tôi, tôi cứ tự gánh lấy. Phần riêng của họ 
cũng đã quá lớn, họ không thể chia xẻ thêm với ai chút gì nữa cả.  
Tay ẵm thằng Vinh, tôi phóng nhanh xuống bờ biển vừa chạy quanh đảo, 
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vừa gọi Phượng. Vợ tôi ngồi xẹp trên một phiến đá, vẻ mặt sầu khổ. Ôm 
chầm lấy vợ, tôi hỏi, “Em đi tìm con?”  
Vợ tôi không nói được một tiếng nào cả.  
“Họ đã xẻ thịt bé Mai?” Phượng gật đầu rồi gục vào vai tôi thút thít khóc; 
tôi lặng đi, tê tái.  
Nguyên ngày hôm đó vợ chồng chúng tôi không nói thêm với nhau một câu 
nào nữa. Trước những đổ vỡ thương đau toàn diện, chúng tôi không còn khả 
năng khóc, than.   

Sáng hôm sau, sau một vòng đi tìm thực phẩm thất bại như từ nhiều ngày 
nay, tôi trở về hốc đá và tình cờ khám phá ra nguyên nhân giúp bé Vinh còn 
tương đối mạnh khỏe: Phượng đang cho con bú. Tôi ngạc nhiên vì từ trước 
đến giờ Phượng không hề làm việc đó. Cả bé Mai cũng bú sữa bò từ khi mới 
lọt lòng.  
Phượng bối rối nhìn tôi, trong lúc tôi nhìn bé Vinh: môi đứa bé đỏ lòm. Tôi 
kéo vú Phượng ra để thấy một vết cắt còn mới trên đầu vú. Tôi tìm thấy 
nhiều vết cắt khác ở đầu ngón tay, ở cổ tay người mẹ khốn khổ. Thở dài, tôi 
cúi đầu. Phượng đang trút tàn lực sang để nuôi một mầm sống. Việc làm vô 
cùng đáng kính phục đó chắc chắn sẽ làm tôi trở thành góa bụa sớm hơn.  
Dĩ nhiên tôi không ngăn cản, cũng không phiền trách gì Phượng. Ðiều độc 
nhất tôi có thể làm là cố gắng hơn nữa trong việc tìm kiếm thực phẩm để 
nuôi Phượng và bé Vinh, nhưng số người đói khát thì đông mà số thực phẩm 
lại giới hạn nên gần như chúng tôi không còn tìm ra bất cứ một thứ gì, dù 
chỉ là cỏ, là cây, để nhai trong miệng.  
Bốn ngày sau ngày bắt gặp Phượng cho con bú bằng máu, tôi tìm được một 
con cua khá lớn. Phượng ăn gượng gạo rồi lại nằm ngay. Vợ tôi đuối đến 
mức tôi phải xé từng miếng thịt cua, đút vào miệng cho nàng.  

Suốt tuần sau, tôi chỉ tìm được vài con ốc. Nhìn những triệu chứng sắp chết 
của vợ, tôi nghe đứt ruột. Tôi không dám đi kiếm thực phẩm xa nữa, sợ 
người ta đến ăn thịt Phượng.  
Hai ngày sau, đang nửa mơ, nửa tỉnh, tôi chợt nghe nhiều tiếng súng; tiếp 
theo là tiếng reo hò. Bàng hoàng choàng dậy, tôi nhìn theo hướng nhìn của 
mọi người và thấy một chiếc tàu đang từ từ tiến lại.   

Tim tôi ngừng đập; cuối cùng trời vẫn còn có mắt, chúng tôi sắp được cứu 
sống, và tôi vẫn còn Phượng, còn người vợ mà trong hoạn nạn tôi thấy tình 
yêu trở thành to lớn hơn, bền chặt hơn. Tôi sẽ lại được mê mệt, được khổ sở 
với cặp mắt đa tình của Phượng.  Trong tiếng reo hò của những người 
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đồng cảnh ngộ, tôi cúi xuống thủ thỉ bảo vợ, “Hôm trước em hỏi anh có còn 
tin là ‘trời xanh có mắt nữa không’; bây giờ anh trả lời em là anh tin. Anh 
tin cuối cùng rồi ông trời vẫn có mắt.”  
Nhưng tôi đã lầm. Ðối với những kẻ bất hạnh, vô phước như tôi, ông trời 
(nếu có ổng) đã vĩnh viễn nhắm mắt, quay mặt đi.  
Con tầu tôi đang nhìn theo là một ngư thuyền của Ðài Loan. Họ neo xa bờ 
chừng 2 cây số, rồi cho ghe nhỏ vào chở người đại diện của chúng tôi ra 
thương lượng. Cuộc thương lượng, nói trắng ra chỉ là một cuộc trả giá.  
Người đại diện trở về cho chúng tôi biết tàu Trung Hoa đòi một số vàng lớn 
mới chịu cứu chúng tôi. Số người có vàng đề nghị chia số người Trung Hoa 
đòi hỏi trên đầu người; những kẻ trắng tay như tôi ngồi lặng thinh, dự thính.  

Chiều hôm ấy người đại diện của chúng tôi trở ra ngư thuyền Trung Hoa với 
một phản đề nghị. Cuộc trả giá kéo dài cho đến tối, và ông ta ngủ lại trên tầu 
đánh cá. Sáng hôm sau ông trở lại với 3 người Tầu, và bắt đầu cuộc ghi 
danh, góp vàng.  
Những người có vàng để góp lần lượt được xuống ghe máy để ra tàu trước 
cặp mắt thèm thuồng của chúng tôi. Khoảng xế chiều, việc đưa những người 
góp vàng ra tàu hoàn thành. Người Trung Hoa chở vào cho chúng tôi một 
thùng cá và bảo, “Các anh ăn uống tạm tối nay. Sáng mai chúng tôi sẽ vào 
chở tất cả ra tàu.”  
Thì ra họ chỉ muốn làm khó dễ để lột một số vàng của những người có tài 
sản. Sáng hôm sau toàn bộ chúng tôi được chở ra tàu; một thủy thủ Trung 
Hoa giúp tôi bồng bé Vinh, trong lúc tôi bồng Phượng xuống ghe.  

Yếu đuối, tôi ngã mấy lần, Phượng mở mắt nhìn tôi, cặp mắt tình tứ, đắm 
đuối ngày xưa, giờ này đã mất thần.  
Xuống tầu, tôi xin một ly sữa, đút cho Phượng, nhưng vợ tôi không còn nuốt 
được nữa. Tôi biết cơ thể nàng đã mất hết hydrate; giải pháp độc nhất còn lại 
là truyền nước khoáng tinh chất, nhưng làm gì có thứ đó trên một ngư 
thuyền.  

Phượng lịm dần và hơi thở thật sự tắt hẳn vào đêm hôm đó. Xác nàng bị 
chuồi xuống biển theo hình thức thủy táng.  

TÔI DỨT CÂU CHUYỆN vào lúc 11 giờ sáng ngày 30 tháng Tư năm 2004, 
rồi bảo thằng Vinh, “Ba hứa ngày con học xong, ba sẽ kể lại câu chuyện về 
mẹ con cho con nghe; hôm nay ba đã thực hiện lời ba hứa.”  
Nó bước đến trước ghế tôi ngồi, quỳ xuống, gục đầu lên đùi tôi, “Ba đau khổ 
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nhiều quá,” lời nó nghẹn lại. “Con thương ba.”  
Tôi vuốt tóc nó, “ba thương con.”  
“Con muốn vinh danh mẹ,” thằng Vinh bảo tôi. Năm đó nó 26, vừa ra 
trường thuốc Austin , và đang tập sự tại nhà thương Memorial Hertman, 
Houston , nơi tôi làm việc.  
“Bằng cách nào?” tôi hỏi nó.  
“Con muốn về Việt Nam để cùng bác sĩ Nguyễn Ðan Quế tranh đấu giải thể 
chế độ cộng sản dã man đã giết mẹ con, giết chị Mai, và làm ba buồn khổ 
suốt cuộc đời.”  
“Môi trường tranh đấu tại hải ngoại thuận lợi hơn môi trường quốc nội,” tôi 
bảo Vinh. “ Tiếng nói của con sẽ lớn hơn, vì có một đối tượng rộng hơn, 
quyền hạn hơn.”  
Nó nghe lời tôi, và giờ này bác sĩ Trần Phượng Vinh, con của bác sĩ Trần 
Quang trở lại trường đại học; môn học mới của nó là điện ảnh.  
Họa sĩ Thương Thương, hôn thê của nó đã vẽ xong từ năm ngoái bức tranh 
quảng cáo cuốn phim đầu tay ÐÔI MẮT PHƯỢNG của tài tử kiêm đạo diễn 
Phượng Vinh.   
Nó đóng vai trung úy quân y của Sư Ðoàn Nhảy Dù, trung úy Trần Quang. 

Nguyễn Đạt Thịnh  
  

  
 
 

 
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 

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 
 

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 
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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: 951-973-1566

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

Grand Opening 
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 


