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Theo tâm lý thông thường, người mẹ nào, từ bản thân, gặp 

nhiều đau khổ thì thường thương cách riêng những người 

con cùng cảnh ngộ. Đức Maria đã được mệnh danh là “Nữ 
Vương sầu bi tân khổ”, nên Ngài cũng yêu thương con cái 

Việt Nam là những người con đau khổ có một không hai 

trên thế giới. 
 

Dân tộc Việt Nam nói chung, người tín hữu VN nói riêng đã 

phải gánh chịu mọi đau khổ  qua những thế kỷ với những 

biến thiên của lịch sử. Không cần phải nhắc lại các thời kỳ 
đau thương trải dài trên 2.000 năm lập quốc, chúng ta chỉ 

nhớ lại một vài sự kiện đã xảy ra cho dân tộc Việt Nam gần 

đây, để chúng ta là những người đã được chứng kiến tận 
mắt, trực diện với những  nỗi bất hạnh đó. 

 

Chắc mọi  người VN ly hương trên dưới 70 tuổi, hiện nay 

còn nhớ nạn đói năm Ất Dậu (1944) khiến gần 2 triệu dân 
miền Bắc VN đã chết, Từ những tỉnh miền Trung Du đến 

Thượng Du, trên những đường đi, các hè phố, hầu như đâu 

đâu người ta cũng gặp những xác chết nằm ngổn ngang, vì 
chưa được chôn cất. 

 

Nạn đói chưa được khắc phục thì năm 1945 lại xảy ra dịch 
tả tại An Hoá, Mỹ Tho, người chết như rạ, sáng nào cũng có 

những xe “ba gát”của thành phố đến nhặt các xác chết của 

dân chúng bó chiếu để trước hàng ba, và đem đi thiêu ngay 

chứ không được phép chôn để tránh sự truyền nhiễm. 
 

Cũng trong năm này lại xảy ra chiến tranh ác liệt với những 

chính sách “tiêu thổ  và trường kỳ kháng chiến” kéo dài đến 
năm 1954 với Hiệp định Genève, chia đôi đất nước với hơn 

1 triệu người miền Bắc, bỏ nhà cửa di cư vào Nam tránh chế 

độ CS.  Tưởng đâu được yên thân, nhưng rồi chiến tranh lại 

khởi diễn từ năm 1960 đến năm 1975 với hơn 2 triệu người 
chết cả hai miền Nam Bắc. 

 

Sau ngày 30-4-1975, thanh niên trai tráng VN lại phải miễn 
cưỡng lăn xả vào chiến tranh ở Lào và Kampuchia. Nạn đói 

kém, thiếu lương thực hoành hành toàn cả nước, dân chúng 

phải ăn bo bo, ăn độn với khoai sắn v,v, một sự thật quá phủ 
phàng là Việt Nam lại đứng thứ hai trong các nước sản xuất 

gạo!  

 

Mọi thứ tự do, dân chủ, người dân VN đều bị tước đoạt kềm 
kẹp bởi một chế độ độc tài độc đoán, do đó hy vọng cuối 

cùng của người dân là bỏ nước ra đi, bất chấp mọi gian nguy 

trên đường vượt biên “tìm sự sống trong cái chết”. Danh từ 
“thuyền nhân” (Boat people) đã được cả thế giới đều nghe 

biết, và cả hơn trăm ngàn con dân VN đã bị chết ngoài biển 

cả. 

 
Trong khi đồng bào tại quê nhà đã và đang sống trong cuộc 

“đổi đời” qua bức màn sắt bao bọc, với biết bao nỗi đau khổ 

dằn vật con người thì hơn 1 triệu người VN tại hải ngoại 
cũng chẳng sung sướng gì. Họ mang một sự đau thương 

thầm lặng vò xé tâm can khi nghĩ đến tương lai của quê 

hương, đến ngày mai vô vọng của đất nước. Có thể nói Việt 

Nam là một trong những dân tộc bị đau khổ nhất thế giới, là 
một đất nước triền miên phải sống trong nghèo đói, lạc hậu, 

trong một đường hầm đen tối không nhìn thấy lối thoát. 

 
Nước VN đang cậy trông tín thác mọi sự trong tay Mẹ Sầu 

Bi nhân lành, không thể nào có được một Đấng bảo hộ nào 

tốt hơn Mẹ Maria là Mẹ Vô Nhiễm của họ. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Đức Mẹ đã nhiều lần hiện ra tại nhiều nơi trên thế giới, đến 

với mọi người trong hình ảnh thân thương, nhân từ, không 

giới hạn dân tộc, cá tính để an ủi giúp đỡ loài người đau 
khổ. Tại Quảng Trị La Vang VN Mẹ đã hứa: “Các con hãy 

kiên trì cam lòng chịu  khổ, và bất cứ ai chạy đến cầu khẩn, 

Mẹ sẽ nhậm lời và ban ơn theo ý nguyện” . 
 

Xưa kia cũng như hiện nay, bao giờ Đức Mẹ cũng ban ơn 

lành cho những ai trông cậy ở Ngài, nhất là những người 
Việt Nam đang bị đau khổ về thể xác lẫn tinh thần, và Mẹ đã 

trở thành niềm tin yêu và hy vọng của dân tộc chúng con.  

Lạy Mẹ xin thương xót dân tộc VN  sớm thoát khỏi cảnh đói 

khổ lầm than, và xin cầu nguyện Mẹ khiến cho chế độ hà 
khắc hiện hữu được thật sự thay đổi Tự do, Dân chủ.  

 

Hãy đến cùng Trái Tim Mẹ 

Nguyễn Ngọc & Huyền Nga 
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