
“Công Cha như núi Thái Sơn,  
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra..”  
 
Tháng Năm vừa qua chúng ta mừng ngày Hiền Mẫu, Tháng 
Sáu dành cho ngày Hiền Phụ. Nhưng Câu ca dao trên đặt 
người Cha lên trước để cho chúng ta thấy vai trò quan trọng 
của người cha trong gia đình Việt Nam.  
 
Ngoài việc đi làm lo cho gia đình, người cha còn có mối 
tương quan ngoài xã hội, về gia đình gánh vác công việc 
nặng nề, cùng khi phải quyết định những việc quan trọng 
khó khăn: “người Cha là Rường Cột trong gia đình”, hoặc 
“còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất gót chân đen sì” 
và “con có cha như nhà có nóc”… 
 
Ba Má tôi sanh 6 trai 6 gái, nhưng Chúa cất ông về ngày 
4/6/1966 hưởng dương 49 tuổi, để lại mẹ và chị em chúng 
tôi cùng với đứa em út còn trong bụng mẹ.  Hai người chị 
lớn mới lập gia đình. Năm ấy tôi sáu tuổi, còn không hiểu: 
“tại sao anh chị em lại được mặc “đồ mới” (áo tang)?  
 
Ba người làng Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Má người làng Phát 
Diệm, Ninh Bình. Nghe má kể: Ông Bà Nội giàu có, nhưng 
Ba thích tự lập: năm 19 tuổi cùng với 3 người bạn vào Nam 
lập nguyệp gặp Má trong Nam rồi đưa về ra mắt ông bà Nội 
và kết hôn năm 25 tuổi, sau đó lại trở về Sài Gòn sinh sống 
cho đến khi qua đời. 

 
Má nói: ngày đám 
tang của Ba, người 
đi bộ tiễn đưa Ba 
dài từ nhà thương 
Dưỡng lão cho đến 
nhà thờ Thị Nghè, 
vì khi sinh tiền Ba 
khó với vợ con, 
nhưng rất hiền lành 
và tốt bụng với bà 
con lối xóm, lo lắng 
cho gia đình và em 
út của má, là một 
thương gia biết chia 
sẻ những gì Chúa 
ban. Căn nhà ngày 
xưa được chính tay 
Ba Má gầy dựng, 
đối diện với “nhà 
thương dưỡng lão”, 
sáng nào Ba cũng 
dậy sớm đi lễ nhất, 
trong Hội Legio, 
thăm viếng người 
già kẻ liệt và giúp 
đỡ cha Thư trông 
coi xứ, căn nhà to 
lớn là Đại Lý buôn 
bán bỏ mối cho 
những quán nhỏ 
chạp phô chung 
quanh. Nghe các 

chị kể lại: cứ 
mỗi thứ bảy Ba 
bảo mang hàng 
hóa thức ăn vào 
nhà thương 
dưỡng lão cho 
các cụ  nghèo 
đơn chiếc.  
 
Ba cho các con 
học trường Đạo, 
chị lớn học 
trường “Nội Trú 
Thánh Mẫu Thủ 
Đức” còn anh 
trai học “Lasan 
Taberd”. Kỷ 
niệm về Ba tôi 
chỉ nhớ với mỗi 
tối gia đình đọc 

kinh dưới bàn thờ “Đức Mẹ Ban Ơn” thật to lớn, rồi cho các 
con đi ngũ, nữa đêm thức dậy xem chân tay các con có bỏ ra 
phía bên ngoài mùng không, vì sợ muỗi cắn con.  
 
Trước ngày Ba mất, Ba Má đã ký giấy sang nhượng nhà cho 
các Cha Dòng Thánh Tâm (Huế), sau khi Ba mất  Má định 
không bán nữa, nhưng các cha đã đặt tiền cọc rồi, và hứa 
cầu nguyện cùng tặng thêm món tiền lớn song song với tiền 
bán nhà.  Má mua căn nhà đối diện với trường học là nhà củ 
của Ba Má. 
 
Tuổi thơ của tôi ngày ngày lớn lên trong sân trường của 
chính căn nhà nơi mình sinh ra, tan truờng về bước qua mấy 
bước. Ngay cả giờ ăn giờ kinh của các cha, các thầy chỉ cách 
con hẻm nhỏ tôi đứng trông sang.  Lớn lên vào Đệ Thất 
(Cấp II) thì học trường Thị Nghè đến Trung Học (Cấp III) 
thì học Nguyễn Duy Khang.  Chiều chiều cùng với các anh 
chị em trong Hội Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu đến từng 
gia đình làm việc Đền Tạ.  
 
Gần 50 năm thiếu vắng bóng hình người cha, nhưng trong 
tôi hình bóng Ba lúc nào cũng sáng chói, người cha đạo đức, 
ngay lành, tôi sung sướng và hãnh diện mỗi khi nghe những 
người lớn tuổi nhắc nhở về người cha tuyệt vời của mình.  
 
Ngày trở về thăm lại ngôi nhà củ là Tu Viện Thánh Tâm bây 
giờ, các cha, các thầy mới tuy không biết nhiều nhưng vẫn 
cho chúng tôi biết về “Lịch sử hình thành và phát triển của 
Cộng đoàn Thánh Tâm Thị Nghè được ghi chép như sau: 
Năm 1964, vì nhu cầu cần có địa điểm cho các tu sĩ Dòng 
Thánh Tâm ở Huế vào Sài Gòn học tập hay lo công việc, 
Hội đồng Bề trên và Bề trên Tổng quyền bấy giờ là Sư 
huynh Ephrem Trần Công Thẩm đã xin phép Đức Cha 
Phêrô Ngô Đình Thục, Giám mục Giáo phận Huế để mua 
một căn nhà làm trụ sở của Dòng tại Sài Gòn. Đức Cha cho 
phép với điều kiện là mua một nhà vừa phải cho nhu cầu nói 
trên mà thôi. Tháng 7 năm 1964, Dòng Thánh Tâm đã xúc 
tiến mua lại nhà đất của gia đình ông bà Lê Văn Cửu tại số 
80A Hùng Vương, Gia Định; với diện tích đất mặt tiền 7m 
và chiều dài 30m. Khi mua lại, Dòng Thánh Tâm đã cải tạo 
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một phần nhỏ ở phía sau cho phù hợp với sinh hoạt của các 
tu sĩ. Sau khi đã hoàn thành thủ tục và chỉnh sửa nhà, Bề 
trên cử hai thầy Mai Thịnh Nguyễn Ngọc Bá (Martin) và 
Tôma Aquinô Nguyễn Hữu An Quỳnh vào quản lý trụ sở 
này, dự đinh ngoài việc mở Tư  Thục Tiểu Học, Dòng muốn 
mở Nhà In như ngoài Huế nhưng không thực hiện được vì 
diện tích không đủ… 
 
Rất nhiều thay đổi sau biến cố 1975, một số Thầy phải hoàn 
tục, một số Thầy di chuyển dời đổi đi nơi khác, một vài 
người ở lại để gìn giữ Tu Viện, một thời gian sau đó các cha 
ngoài Huế vào đã chỉnh đốn  lại. 
 
Tháng 6/2005, Thầy P.X Lê Văn Cường nay là Linh Mục 
Dòng phục vụ Nhà Thờ Thị Nghè, từ Việt Nam với sự 
chứng nhận  của Đức Giám Mục và Cha Bề Trên  đến Mỹ 
và qua gia đình tôi, Cha Sáng Lập Đền Thánh Mẹ La Vang 
Las Vegas Giuse Nguyễn Đức Trọng kêu gọi giáo dân giúp 
đỡ được trên $5,000.  
 
Đến ngày 28.11.2009, Lễ Khánh Thành Tu viện được cử 
hành tại Nhà Thờ Giáo xứ Thị Nghè với sự hiện diện khá 
đông đúc của Quý Linh mục, nam nữ Tu sĩ, quý ân nhân, 
quý khách và bà con giáo dân. “Muôn muôn đời tạ ơn. Tạ 
ơn Hồng ân Thiên Chúa”. Từ đây, Tu viện được dâng cho 
Tôi Tớ Chúa, Đức Hồng Y P.X Nguyễn Văn Thuận. 
 
Qua những việc lành Ba đã làm, ngày nay Chúa thương ban 
cho tất cả con cái của Ba được sống trên miền đất tự do, 
hạnh phúc, an vui phục vụ cho Đền Thánh  Mẹ La Vang. Mẹ 
Maria – Mẹ luôn ban Ơn Lành cho những ai yêu mến và cầu 
khần Mẹ.  
 
Nguyện mong qua đời sống nhân đức và chu toàn bổn phận 
với vợ con, và những việc lành bác ái cùng  lời kinh nguyện 
và những Thánh Lễ của Dòng Thánh Tâm, Xin Thánh Tâm 
Chúa cho Ba và Mẹ  được Hưởng Nhan Thánh Chúa. 
             
Con thứ chín  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Nếu có ai hỏi tôi: 
                   “Bạn có yêu Chúa không?” 

       Tôi sẽ trả lời: 
      “Có, nhưng còn quá ít ỏi, 
       Nhưng tôi xác tín rằng: 
       Chúa rất yêu tôi, 
       Cho dù tôi ra sao đi nữa! 

 
 
 
 
 

 
 
 
Người kia kể lại giấc mơ khủng khiếp như sau: Tôi thấy 
mình đứng trước một biệt thự nguy nga. Bước vào trong tôi 
thấy hai hành lang với hai hàng chữ “Bên phải dành cho 
người Công Giáo; bên trái dành cho kẻ ngoại đạo”.  
Theo bảng chỉ dẫn tôi đi theo hàng lang bên phải dành cho 
người Công giáo.  
 
Đi được một lúc, tôi thấy mình đứng trước  
một ngã rẽ khác. Lần này tôi đọc thấy bảng chỉ dẫn như sau: 
“Bên phải dành cho người có đức tin vững mạnh, bên trái 
dành cho kẻ có đức tin yếu kém”.  
 

Và tôi lại đi theo bên phải.  
 
Đến một ngã rẽ khác, tôi loại 
thấy bảng chỉ dẫn: “Bên phải 
dành cho những người có lòng 
bác ái, bên trái dành cho những 
kẻ ích kỷ”. Tôi lại chạy bên 
phải mà đi. Cuối cùng tôi gặp 
một bảng chỉ dẫn: “Bên phải 
dành cho những ai có đời  
sống thánh thiện, bên trái dành 
cho những kẻ tội lỗi”. Một lần 
nữa, tôi cứ chọn bên phải mà  

đi. Nhưng tôi đang hân hoan rảo bước, thì bỗng một cảnh 
tượng hãi hùng khủng khiếp hiện ra ở cuối hành lang ấy: 
cảnh hoả ngục với muôn vàn hình khổ không lời nào tả xiết. 
Tôi hoảng hốt kêu rú lên và giật mình thức giấc.  
 
Sau một phút tôi hoàn hồn và tự hỏi: “Phải chăng  
cuộc đời sống đạo của tôi cũng chỉ là một giấc mơ hãi 
hùng?” 
 
 ------------------------------------------------------------ 
 
Câu hỏi trên đây có lẽ cũng có thể được nêu lên cho tôi, và 
trong mỗi người chúng ta. Thường thì chúng ta cứ chọn bên 
phải mà đi, chứ mấy ai lại thích đi bên trái. Cái ảo tưởng về 
sự tốt lành của mình luôn luôn bám sát chúng ta như hình 
với bóng. Lòng tự cao tự đại thường mê hoặc ta, làm cho ta 
như chìm sâu mãi vào một giấc mơ hãi hùng. 
 
“Anh em hãy tỉnh cơn mê, đêm đã tàn ngày đang tới”. Lời 
ấy của Thánh Phaolô muốn thôi thúc chúng ta thành khẩn 
nhìn lại giá trị đích thực của đời mình. 

 

      Thập Giá Đức Kitô 

 
 
 

Giấc Mơ Hãi Hùng 
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