


 1 



 2 



 3 

 

có một vườn thơ đạo 

 
 

tập 5 

bay tới cõi thiên đàng 



 4 



 5 

 

 
 

CÓ MỘT VƯỜN THƠ ĐẠO 
 

sƣu tập thơ 

TRĂNG THẬP TỰ 

Chủ biên 

 
Tập 5 

BAY TỚI CÕI THIÊN ĐÀNG 

 

Kỷ niệm 75 năm ngày qua đời 

nhà thơ Hàn Mạc Tử 

1940-2015 

 

 

NHÓM THỰC HIỆN 

 

MẠC TƢỜNG – NGUYỄN THANH XUÂN – 

THIỆN CHÂN – TRĂNG THẬP TỰ 

 



 6 

ĐÔI LỜI CỦA NHÓM SƯU TẬP 

 
Năm 2012, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh 

nhà thơ Hàn Mạc Tử, Ban mục vụ Văn hóa và Giáo 

dục Giáo phận Qui Nhơn đã phát hành những quyển 

đầu của bộ sƣu tập “Có Một Vƣờn Thơ Đạo” dày 

2000 trang. Quyển 1 nói riêng về Hàn Mạc Tử. Quyển 

2 dành cho các tác giả có năm sinh từ 1912 đến 1940. 

Quyển 3 dành cho các tác giả có năm sinh từ 1941 đến 

1956 và quyển 4, từ 1957 đến 1990. 

Nhóm sƣu tập hứa hẹn sẽ thực hiện những 

quyển tiếp theo vào 2015 mang tên “Vƣờn Thơ Đạo 

Nở Hoa”. Tựa đề này ôm theo ƣớc mơ tìm kiếm và 

vun trồng đƣợc thật nhiều tài năng trẻ. Thế nhƣng chỉ 

ba năm, thời gian quá ngắn để phát động nơi các bạn 

trẻ Công giáo lòng yêu mến và khả năng sáng tác thơ 

văn. Do đó, tập sách bạn đang cầm trên tay và tập tiếp 

theo chƣa có may mắn mang tựa đề ấy. Nó lấy lại tựa 

đề cũ và đánh số thứ tự tiếp theo.  

Tập 5 này ra đời khá muộn, có một phần vì 

nhóm sƣu tập thấy lúng túng liệu có nên khóa sổ bộ 

sách với quyển thứ 5 chăng. Nay thì chúng tôi đã tìm 

đƣợc cách giải quyết. Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc 

nhƣ một chƣơng trình phục vụ, cứ gom góp dần, mỗi 

lần đƣợc khoảng 40 tác giả mới với đầy đủ nội dung 

cần thiết, sẽ ấn hành một quyển mới. Theo hƣớng ấy, 
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quyển thứ 6 dự kiến sẽ ấn hành vào mùa hè 2016 và 

hy vọng rằng từ quyển thứ 7 trở đi sẽ bắt đầu có thêm 

nhiều tác giả trẻ. Trong mỗi quyển, chúng tôi giới 

thiệu các tác giả theo thứ tự năm sinh.  

Cách làm việc của chúng tôi ở quyển 3, quyển 4 

và các quyển sau này dựa trên sự hợp tác và đối thoại 

với từng tác giả. Chúng tôi xin nhƣờng việc đánh giá 

và phê bình cho những ngƣời nghiên cứu về sau. 

Chúng tôi chỉ thực hiện bộ sách trong tâm tình thuần 

túy phục vụ, mong đóng góp đôi phần cho sự nghiệp 

chung của văn thơ Công giáo Việt Nam. Mong rằng 

bộ sách sẽ là một địa chỉ để các tác giả dễ giao lƣu 

gặp gỡ độc giả. Quý tác giả nào muốn tham gia 

chƣơng trình cũng nhƣ quý thân hữu nào có tƣ liệu về 

những tác giả đã khuất cần giới thiệu với công chúng, 

xin vui lòng gửi cho chúng tôi. Mọi liên lạc xin gửi 

về: thoconggiao@gmail.com. 

Với phƣơng hƣớng ấy, chúng tôi xin trân trọng 

giới thiệu đến bạn đọc 45 tác giả của quyển thứ 5, 

“Bay tới cõi thiên đàng”, đƣợc ấn hành để tƣởng nhớ 

nhà thơ Hàn Mạc Tử nhân ngày giỗ lần thứ 75 của 

anh, 11/11/1940 – 11/11/2015. 

Thay lời nhóm sƣu tập 

Qui Nhơn, ngày 30-9-2015 

Lm TRĂNG THẬP TỰ 
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THẾ KIÊN DOMINIC 

 

 

 
Tên thật: Đôminicô Nguyễn Văn Thọ  
Bút danh: Thế Kiên Dominic 
Sinh năm: 1918 tại giáo xứ Ninh Cường, giáo phận 

Bùi Chu. Học chủng viện Ninh Cường 3 năm. Thư k{ tòa 
soạn báo Thanh Niên Công Giáo. 

Hiện sống tại giáo xứ An Lạc, Tổng giáo phận Sài 
Gòn.   

Từ năm 2010 đến nay sinh hoạt sáng tác thi ca 
Công giáo với Câu lạc bộ Đồng Xanh Thơ Sài Gòn. 

Địa chỉ: 766/16/23/1 CMT8 p5 q Tân Bình TP HCM 
Điện thoại 3.9.906.752 
thekiendominic@gmail.com 

mailto:thekiendominic@gmail.com
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NGỌN ĐÈN CHẦU TẮT 

Hồi trước kia, các nhà thờ và nhà nguyện đều có một 

ngọn đèn chầu rất trang trọng treo trước gian cung 

thánh và thả thẳng đối chiếu với nhà chầu. Người tín 

hữu bước vào nhà thờ, thấy ngọn đèn đỏ lửa, thì nhận 

biết có Mình Thánh Chúa hiện diện. Thường thường 

người ta cầu nguyện bằng kinh “rước lễ thiêng 

liêng”. 

 

Tại Tiểu Chủng viện La tinh Ninh Cường Bùi 
Chu vào lúc cuối giờ chơi, cậu chủng sinh nọ theo 
thói quen vào nhà nguyện viếng Chúa, trước khi 
vào giờ học chung cuối ngày. 

Hôm nay, cậu mới bước vào quz gối và làm 
dấu Thánh giá, thì một cậu bạn cũng bước vào. 
Cậu này quz sát bên, tay chỉ lên ngọn đèn chầu và 
ghé tai bạn: “Đèn chầu tắt mất rồi. Bạn cứ đọc 
kinh chầu, để tôi đi tìm thầy phụ trách”. Vừa ra 
khỏi cửa, gặp cha bề trên hưu trí người Tây Ban 
Nha, cậu ra hiệu “ngọn đèn chầu tắt”, rồi vội vã 
chạy đi. 

Sau chừng 10 phút, cậu bạn này cùng với 
thầy phụ trách trở lại, đã thấy cha già quz bên 
bạn kia. Cha già chỉ tay bảo cậu cũng quz bên 
cạnh mình. Ba cha con cứ thầm thì cầu nguyện 
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cho tới khi thầy phụ trách thả đèn chầu xuống, rót 
dầu, thắp đèn, rồi kéo lên lại. Sau khi xong công 
việc, thầy cũng đến quz bên cha già mà cầu 
nguyện. Tất cả mọi người đều say sưa trong thinh 
lặng cho tới khi một cậu chủng sinh thứ ba đến 
tìm hai bạn. 

Về tới lớp học chung, cả mọi người đều 
được nghe chuyện. Cha giáo phụ trách bảo: “Đèn 
chầu là biểu hiện niềm tin của Giáo Hội trước 
Thánh Thể Chúa Kitô”. Rồi ngài thêm: “Xin Chúa 
cho ta giữ được ngọn đèn đức tin trong ta luôn 
cháy sáng”… 

 
THẾ KIÊN DOMINIC 

TUYỂN THƠ 

 

ĐÊM VỀ TRÊN BÃI BIỂN SẦM SƠN1 

(Kỷ niệm trại hè Magnificat 19452) 

                                                 
1
 Sầm Sơn có hai khu: trên cao và dƣới thấp Khu dƣới thấp là ven rừng cũng 

có nhiều nhà nghỉ mát trong đó có trại Magnificat. 
2
 Trại Magnificat 1945 là trại T.hanh Niên Công Giáo.cuối cùng do cha 

Hoàng Cao Chiểu tổ chức theo chƣơng trình chiến sĩ Phúc Âm học tập trong 

một tháng. 
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Trời, Biển, Đất gặp nhau trong đêm tối. 

Sóng, Sao, Đèn tranh đấu sáng lung linh, 

Và ta đây, chiến sỹ Đạo Quang Minh 

Đem tâm trí hiệp cùng muôn ánh sáng. 

Đây phải chăng chốn hẹn hò các bạn, 

Ta, Trời, Biển, Đất tập họp, chung vui 

Để khong khen ca ngợi một Chúa Trời  

Là Chúa Cả muôn loài cùng vũ trụ.  

Tối tăm thay, núi rừng đang mê ngủ,  

Bao căn nhà đồ sộ đắm hoang mang (1) 

Có phải chăng đây chính cảnh huy hoàng 

Mà Trời Đất riêng dành ngƣời chiến sĩ?               

 

ĐUỔI XUÂN ĐI 2 

Một năm một tuổi, đuổi Xuân đi. 

Xuân đến rồi đây, nghĩ chuyện chi  

Sống đạo quanh năm chƣa mãn nguyện, 

Lo đời từng tháng đủ suy vi. 

Tiếng Xuân nhắc nhở: thêm công đức,                    

Hƣơng Tết khuyên rằng: chớ ngủ mê. 

Tết hết, Xuân còn, Xuân vĩnh cửu, 

Chúa Xuân Tạo Hóa gọi ta về… 

VƯỜN THƠ XUÂN 
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Đồng Xanh Công Giáo có vƣờn thơ, 

Tết đến Xuân về, góp mộng mơ. 

Sáng tác thi ca: lời chúc tụng, 

Niệm suy Kinh Thánh: việc tôn thờ. 

Tin Mừng, cảm nhận luôn tin tƣởng, 

Bác ái, yêu thƣơng chẳng đắn đo. 

Bông đẹp hƣơng thơm dâng tiến Chúa, 

Đồng Xanh Công Giáo có vƣờn thơ. 

MỪNG XUÂN MỚI 

(Xuân Giáp Ngọ, 2014) 

 

Ngày giờ năm tháng, mũi tên bay, 

Quý Tỵ qua rồi, Giáp Ngọ đây. 

Văn hóa niềm tin luôn phổ biến, 

Thơ văn sống đạo mãi ca say. 

Tin Mừng loan báo lòng trung tín, 

Kinh Thánh hƣớng linh sức mạnh đầy. 

Xuân mới vui trong Ơn Thánh Chúa 

Kiên tâm giữ vững bƣớc đƣờng ngay. 

XUÂN GIÀ 

Cành khô nảy lộc lại đơm bông, 

Lão giả an chi cũng nức lòng. 

Cháu chắt vui Xuân: ông phấn khởi, 

Láng giềng chúc Tết: lão thông công. 
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Ngợi khen phép tắc nơi Thiên Chúa, 

Nhớ tới công ơn của tổ tông. 

Xuân đến ngƣời già đầy nguyện vọng 

Vào Xuân Vĩnh Cửu, thỏa tình mong…  

 

SUY TÔN THÁNH GIÁ  

Thông nguồn ơn cứu độ: 

Thánh Giá Chúa Ki tô,  

Tín hữu đƣợc in dấu, 

Muôn năm chẳng nhạt mờ… 

 

Từ cao đỉnh tháp chuông,  

Biểu tƣợng suối Tình Thƣơng,  

Chỉ nẻo đƣờng Quê Thật, 

Phù vân chớ vấn vƣơng… 

 

Cột rắn đồng, thời trƣớc, 

Bóng hình Thánh Giá nay. 

Ai tin Cây Thánh Giá, 

Sẽ đƣợc sống đời đời…  

 

Tín hữu khi làm dấu, 

Tuyên xƣng tín đức mình,  

Vững lòng trông cậy Chúa, 

Ngƣỡng vọng phúc trƣờng sinh… 
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MAI THÀNH 

 
 
 
Tên thật: Maria Bùi Thị Như Kha, sinh ngày 12-6-

1928 tại Huế.  
Sau khi đậu Cử nhân Triết học Đại học Sorbonne, 

nhập Dòng Đức Bà Kinh sĩ Thánh Âu Tinh tại Pháp năm 
1953 với tên Thánh "Mai Thành” (Viết tắt của Maria – 
Anê Lê Thị Thành). Sau đó về phục vụ trong Dòng tại Sài 
Gòn. 

buinhukha@yahoo.com 

 

mailto:buinhukha@yahoo.com
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HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN 

Tôi sinh năm 1928 trong một gia đình Nho 
giáo, với tên Bùi Thị Như Kha, được giáo dục theo 
Đạo l{ Nho phong mà một nét cơ bản là Đạo 
Hiếu được diễn tả bằng đức Hiếu thảo với cha mẹ 
và nghi lễ Thờ kính Tổ tiên, không chỉ qua tâm thức 
mà qua các nghi lễ thờ lạy cúng bái đối với thân 
nhân, ông bà đã khuất núi... Thời ấy Tòa Thánh 
chưa chấp thuận cho người Công giáo Việt Nam 
thực hành các nghi thức cổ truyền về thờ cúng, nên 
gia đình tôi rất xa lạ với Đạo Chúa. Thế nhưng, anh 
ruột tôi tên Bùi Xuân Bàng lại có nhiều thiện cảm 
với Đạo Công giáo. Anh được học biết về  các văn sĩ 
Công giáo lỗi lạc trong chương trình Tú tài Pháp. 
Qua một cú sốc do bị té nặng, sức khỏe yếu, anh 
xin Ba tôi cho phép được lãnh bí tích Thánh Tẩy. Từ 
đó, bên cạnh anh, tôi được quen biết không những 
qua văn chương mà còn qua các vị Truyền giáo nổi 
tiếng ở xứ Huế. Nhờ đó tôi dần thấm nhập Ánh 
Sáng của Đạo l{ Tin Mừng. Tôi khám phá chân lý 
tuyệt vời:  “Thiên Chúa là Tình yêu. Thiên Chúa là 
một Cộng đồng yêu thương với Ba Ngôi vị: Cha, Con 
và Thánh Thần hiệp nhất”. Sau những thử thách 
khó khăn kéo dài nhiều năm, năm 19 tuổi tôi được 
ba tôi cho phép trở thành người Công giáo.  
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“Con xin quz gối trước mặt Chúa Cha vì  từ 
Cha mà mọi Gia đình trên trời dưới đất mới có 
tên” (Ep 3,14). Đức  Giêsu là vị Đại Hiếu Tử, vì Cha 
mà tự hiến cho nhân loại… "Như Cha đã biết con, 
con bIiết Cha và thí mạng sống vì đàn chiên của 
Cha" (x. Ga 10,2)…"Như Cha đã yêu mến Thầy thế 
nào thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh 
em hãy ở lại trong Tình Thương của Thầy và niềm 
vui của anh em sẽ được trọn vẹn" (Ga 15,9-10). 

 Tình Hiếu thảo và tình Huynh đệ trong Mầu 
nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi  thật là bất tận ngôn! 
Vì "bất tận ngôn" nên  xin chuyển sang việc  tiếp 
cận Vườn Thơ: 

 Trong vườn thơ thơm ngát nầy, hạt giống 
đầu tiên được gieo từ mẹ tôi. Thời đó (mẹ tôi qua 
đời năm 1954), người phụ nữ chưa được  đến 
trường học nhưng mẹ được ông ngoại dạy đọc và 
viết rất dễ dàng. Nhờ đó bà đã say mê Kim Vân 
Kiều, Cung oán ngâm khúc, Nhị độ mai, Lục Vân 
Tiên…v.v... và cả truyện Tàu như Tây du k{, Thủy 
Hử, Ngũ hổ bình Tây... Đọc xong bà kể lại vanh 
vách cho các con nghe. Bà còn viết về cuộc đời 
của mình bằng thơ lục bát dày  30 trang. Riêng tôi 
nhớ rất dễ các câu bà dùng để ru con như  các bài 
ca dao, thơ vè bình dân:   
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 Chàng ơi cho thiếp đi cùng, 

Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam. 

Tôi chuyển thành Tình yêu của Chúa Giêsu 
nhập thể: 

Người ơi cho Chúa đi cùng, 

Đói no Chúa chịu, lạnh lùng Chúa cam. 

 Một nguồn cảm hứng khác là "Thơ mới". 
Tôi được đọc qua các tác giả: Xuân Diệu, Huy Cận, 
Thế Lữ... nên cũng đã gợi hứng giúp tôi làm nhiều 
thể thơ đa dạng hơn, và cũng dễ làm hơn Thơ 
Đường hay Song thất lục bát. 

MAI THÀNH 

TUYỂN THƠ 

NGỠ NGÀNG 

        Tâm niệm trước Máng cỏ 

  

Ngỡ ngàng lặng ngắm Hài Nhi, 

Mong manh hơi thở, đôi mi dịu hiền. 

Phải chăng Chúa Tể vô biên 

Hôm nay nằm đó giữa miền đất trơ? 

Không gian vô lƣợng vô bờ,  

Một tay sáng thế, nguyên sơ thuở nào.  

Hôm nay lặng lẽ Ngài vào        
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Nằm trong lịch sử, giữa rào thời gian.  

Chào đời một tối đông sang 

Làm con trái đất, mỏng dòn phù du.  

Đấng mà tên gọi Thiên Thu, 

Vô chung, vô thủy, vƣợt bờ tử sinh, 

Đấng từng ném rải bình minh 

Ngân hà, nhật nguyệt lung linh ngập trời. 

Ngài không xuống tự cao vời, 

Mà từ bụi đất giữa đời bạc đen, 

Lâu đài tráng lệ cài then 

Nhà bên quán trọ về đêm chật rồi ! 

Chúa Trời đến tận nhà Ngài, 

Thôn xa im vắng, canh dài tịch liêu. 

Ô hay vạn vật mỹ miều 

Giờ đây lặng tiếng tiêu điều hoang sơ ! 

Kề bên là cặp bò lừa,                      

Mẹ Cha ngơ ngác, gió lùa tận xƣơng 

Co trong tấm vải thấm sƣơng,  

Chúa Trời cảm nghiệm thịt xƣơng kiếp ngƣời. 

Phải chăng đây chính Ngôi Lời, 

Oe oe tiếng khóc dƣới trời quạnh hiu? 

Làm sao giải nghĩa Tình yêu, 

Từ cao thăm thẳm phiêu lƣu cõi bùn? 

- Vì yêu nên phải chung phần 

Để thƣơng, để cảm, để gần ngƣời yêu 

Để nên giống hệt mọi chiều 

Cùng chia gian khổ, cùng liều bƣớc đi. 

Đêm nay giây phút diệu kỳ, 

Đất trời giao kết, đồng quy nhiệm mầu. 
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Đêm nay dứt vạn cổ sầu, 

Đêm nay ký bản "Địa cầu tái sinh". 

Không ai sống nữa một mình,                

Chúa cùng song bƣớc hành trình thủy chung, 

Ngƣời và Thiên Chúa bất phân, 

Giao duyên vĩnh cửu trƣờng xuân song tồn. 

Ngƣời ôm lấy phận mỏng dòn, 

Cho tôi hạnh phúc làm con Chúa Trời: 

Tình yêu kỳ diệu tuyệt vời! 

ÁNG HƯƠNG DÂNG ĐỨC MẸ LA VANG 

Đã về đây, đoàn con yêu vạn quốc, 

Ngập cõi bờ Thánh Địa, lửa hè chang. 

Ngƣớc mắt nhìn nhan thánh Mẹ La Vang, 

Kính dâng Mẹ, ngọn thủy triều hoan hỷ, 

 

Một lời kinh xuyên qua hai thế kỷ, 

Đang vùng lên rung động cả đất trời. 

Lời kinh hòa nƣớc mắt với nụ cƣời, 

Những giai điệu khổ sầu cùng ân lộc, 

 

Với điệu múa cung đình màu bích ngọc, 

Cuộn sóng vào nƣớc mắt ba dòng sông, 

Muôn trái tim, một điệu hát vang ngân, 

“Nhƣ sóng lộc triều nguyên ơn phƣớc cả”. 

 

Dù chỉ cơm khô, với bình nƣớc lã, 

Dù giƣờng sỏi đá, mảnh chiếu thô sơ, 
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“Khách sạn nghìn sao” hạnh phúc vô bờ, 

Bên bóng Mẹ, ôi bình an khôn tả! 

 

Đến nơi đây không tranh hùng tranh bá, 

Không đua chen, đọ sức, chỉ sấp mình, 

Giáo và Lƣơng cùng một dạ đinh ninh, 

Càng thƣơng nhau càng tiến gần đến Mẹ. 

 

Dù gần, xa, hòa chung bao thế hệ, 

Một điệu đàn, giáo sĩ cạnh giáo dân, 

Với thanh niên, bô lão một băng tần, 

Cùng trẻ thơ bên những ngƣời tận hiến. 

 

Hƣớng về Mẹ… trái tim vô giới tuyến, 

Đang ẵm ôm những đầu cúi chân quì, 

Những vừng đông và mọi ánh tà huy, 

Mọi giọt mồ hôi, nỗi niềm, khao khát, 

 

Quyện vào nhau thành bài ca duy nhất, 

Chuyển cho con, Đấng Cứu độ muôn dân. 

Đấng Vĩnh hằng, Đấng Vô thủy Vô chung, 

Yêu nhân thế với trái tim bất tử? 

 

Mẹ là Đấng không bao giờ thất hứa,\ 

Luôn trợ phù giáo hữu khắp muôn phƣơng, 

Đây đoàn con, Giáo hội với Quê hƣơng, 

Cùng Thế giới tiến vào thiên kỷ mới. 

 

Mẹ La Vang! Một mùa Xuân vời vợi! 
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TÔI ĐẾN ĐÂY TÌM NGƯỜI 

 
Tôi đến đây tìm Ngƣời, nơi sa mạc, 

Và gặp Ngƣời giữa hoa lá mênh mang, 

Bên bóng sa-kê, cạnh hoa sứ trắng, hồng, 

Giữa thảm tƣờng vi cƣời tƣơi dƣới nắng. 

 

Tôi đến đây, tìm Ngƣời trong thinh lặng, 

Và gặp Ngƣời trong tiếng hát cây xanh, 

Quanh đâu đây, những khóm trúc rung mình 

Chùm khế ửng thong dong đùa với gió. 

 

Tôi đến đây tìm Ngƣời trong chay tịnh, 

Để nhẹ nhàng vƣơn đến cõi thanh cao, 

Tôi gặp Ngƣời trong ly sữa ngọt ngào, 

Và chiều đến, dòng nƣớc dừa mát dịu. 

 

Tôi đến đây tìm Ngƣời trong đơn vắng, 

Và gặp Ngƣời trong Nhiệm Thể Tân Lang, 

Dáng áo nâu in bóng giữa hè chang, 

Kéo nƣớc, đẳn cây, vào ra đƣa đón khách. 

 

Tôi đến đây tìm Ngƣời trong tĩnh mạc, 

Và gặp Ngƣời trong Giáo Hội hoan ca, 

Khuya, sáng, chiều, trƣa, nhƣ tằm mải nhả tơ, 

Dệt dòng khẩn nguyện, tán dƣơng không ngơi nghỉ. 

 

Sống nơi đây, khiêm nhƣờng nhƣ Thánh Thể, 
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Có mặt mà luôn khuất dạng, im lời, 

Càng tan đi, càng hữu ích cho đời, 

Chúa càng tỏ, khi con ngƣời khuất diện. 

 

Tình chôn chặt, vun cuộc đời tế hiến, 

Mạch suối ngầm âm ỉ thấm đất sâu, 

Trong thâm u liên lỉ tƣới hoa màu, 

Cho trần thế nở Mùa Xuân Cứu Độ. 

 
Mùa Phục sinh 1989 

Tĩnh tâm Đan viện Clara. 

 

NGƯỠNG VỌNG “VÔ BIÊN” 

“Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con cho Chúa. 

Nên tâm hồn con khắc khoải. 

Cho đến ngày được an định trong Chúa” 

(Thánh Âu Tinh). 

 

Đấng ẩn mình trong miên trƣờng thinh lặng, 

Kiếp nhân sinh thao thức nỗi mong chờ. 

Hồn vắng Ngài, ôi sa mạc hoang sơ, 

Miền cát bỏng ngóng sƣơng mai buông nhỏ. 

 

Trong quán trọ, trƣờng canh không yên ngủ, 

Kẻ lữ hành nôn nóng đợi bình minh, 

Tim vấn vƣơng xao xuyến một mối tình. 

Nên thổn thức nơi lƣu vong cách biệt. 
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Nhƣng chính cô đơn, chính niềm luyền tiếc, 

Là tiếng Ngài thầm thĩ gọi trong đêm, 

Là nam châm hút lực trái tim, 

Nâng ƣớc vọng lên khỏi vùng cát bụi. 

 

Chính là Ngài hồn con luôn mong mỏi, 

Tìm vết chân mờ ảo giữa thế trần, 

Phải chăng Ngài, Đấng biền biệt chân dung, 

Gieo thƣơng nhớ trên đƣờng trần muôn lối? 

Phải hồn con khai sinh từ vĩnh cửu? 

Xác mong manh mà ngƣỡng vọng vô biên, 

Thân cát bùn mà mang nét siêu linh, 

Nên nhớ mãi một quê hƣơng bất tử. 

Ngày 1 – 12 – 1985 

CHIẾC BỊ 

Phỏng dịch theo “La besace” của J.J.R. 

 

Nghe tiếng bạn mời tôi hôm ấy, 

Lúc tới còn mê mải với vần thơ, 

Hoặc loay hoay tính lại số tiền nhà, 

Tôi vội vã nghe theo và dấn bƣớc. 

 

Tôi mang theo một ống tiêu bằng trúc, 

Nhiều áo quần và cả một tập thơ, 

Một album đầy kỷ niệm thiết tha, 

Với nhiều vật quí, nhét căng đầy bị. 
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Cùng bạn lên đƣờng, mặt trời vừa hé, 

Tôi bƣớc sau với chiếc bị trên vai, 

Chân kéo lê trên một quãng đƣờng dài, 

Bạn đi trƣớc, tay không, ôi nhẹ nhõm! 

 

Một ngày qua bên cánh đồng gió thoảng, 

Tôi mỏi vai xin ngừng lại giữa đƣờng, 

Mở bị ra, tôi quăng bớt gói áo quần, 

Rồi cùng bạn, dƣới trời, tôi rảo bƣớc. 

 

Vẫn tay không, bạn nhẹ nhàng đi trƣớc, 

Tôi đi sau, mồ hôi đẫm áo choàng, 

Sắp lên cầu để vƣợt khỏi dòng sông, 

Tôi vất lại tập thơ và sáo trúc. 

 

Rồi đi tiếp, đƣờng lên cao, uốn khúc, 

Chẳng bao lâu, cánh tay mỏi rã rời, 

Tôi nài xin: “Dừng nghỉ một chút thôi, 

“Để tìm lại một tấm hình đã mất!” 

 

Hình mẹ tôi, ngƣời tôi yêu dấu nhất, 

Chụp vào ngày hôn lễ với cha tôi, 

Mất thật rồi! Tay tôi bỗng buông xuôi, 

Mắt tối tăm giữa mặt trời đúng ngọ. 

 

Rồi đêm về, khi trăng vừa mới ló, 

Với màn sƣơng nhè nhẹ phủ không gian, 

Tôi quăng luôn cả chiếc bị trên đƣờng, 
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Nắm tay bạn, nhanh chân, tôi đi tiếp. 

 

Nhƣng bỗng nhiên, bạn bảo tôi ngừng bƣớc, 

Dƣới vòm trời trong suốt ánh trăng soi, 

Bạn tƣơi cƣời nhỏ nhẹ vỗ vai tôi: 

“Hãy dừng đây, vì ta đã đến đích.” 

 
Thủ Đức, ngày 22-6-1985 

(Trích tập thơ Hƣơng Nguyện, 2005) 
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KHẢI TRIỀU 

 

 
Tên thật : Antôn Nguyễn Văn Tùy (hộ tịch sau này: 

Nguyễn Văn Tuy), sinh năm 1936, tại An Mỹ, giáo xứ Kẻ 
Lường, nay là Lường Xá, huyện Phú Xuyên, Hà Đông 
(Hà Nội). Năm 12 tuổi vào Nhà Chung An Mỹ, sau đó đi 
học ở Hoàng Nguyên, Sở Kiện, Phủ L{, Hà Đông (Trường 
Minh Tân), Hà Nội (Trường Dũng Lạc). Năm 1954 di cư 
vào Sài Gòn. Năm 1955 học ở Trường Trần Lục. Năm 
1957-1960, lên Ban Mê Thuột dạy học. Năm 1960 về 
Sài Gòn, công tác tại các tòa soạn Nhật báo Dân Việt 
(1960-1964), Việt báo và Dân báo (1964), Việt Nam 
Nhật báo (1964), Tạp chí Quần Chúng (Bộ mới, 1969-
1970), Diễn Đàn Chính Đảng (1971), Nguyệt san Giáo 
Dục (1969-1975). Viết cho Nguyệt san Tinh Thần (1970-
1975). Từ 1976-1987, công nhân Đường sắt (Hỏa xa), 
tuyến đường Sài Gòn – Mường Mán. 
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Email: phuckhainguyen@yahoo.com.vn 
Điện thoại:  
(08) 3970-1685; 01214-457-689 

 

 TÁC PHẨM: 
1. Người ôm mặt khóc (Thơ, Đại Nam Văn Hiến, 

1963) 
2. Tiếng hát khuẩn trùng (Thơ, Đại Nam Văn 

Hiến,1964) 
3. Người ôm mặt khóc (Tuyển tập thơ, 1963-2013) 
4. 52 năm thơ Khải Triều (1963-2015) 
5. Bản Tự Thú (Tiểu luận, viết chung với Bùi Phổ. 

Từ Thức xuất bản, 1971) 
6. An Mỹ - Quê tôi một tuần trong đời (Truyện k{, 

1999) 
7. Ngọn nến ăn năn, (Chuyện kể, 2014) 
8. Công Giáo miền Nam Việt Nam sau 30-4-75     

(Biên khảo, k{ tên Nguyễn An Tôn. Cơ sở Dân Chúa xuất 
bản tại Hoa Kz năm 1988) 

10.Năm cùng tháng tận (Nhật k{ cuối đời, 2014-
2015) 

ĐÔI LỜI VỀ THƠ VÀ THƠ ĐẠO NÓI RIÊNG 

Bài thơ đầu tiên tôi viết là bài “Sang mùa”. 
Khi ấy tôi sống tại Ban Mê Thuột, vào khoảng năm 
1958-1959 gì đó. Tôi gửi cho tờ Bán nguyệt san 

mailto:phuckhainguyen@yahoo.com.vn
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Phổ Thông ở Sài Gòn của Nguyễn Vỹ. Bài thơ 
được đăng trọn một trang báo. Tôi không còn lưu 
giữ được bài thơ này và cả tờ báo đăng bài. Năm 
1960 tôi về Sài Gòn. Cũng trong năm này, tờ nhật 
báo Dân Việt ra mắt. Tôi vào làm cho tờ Dân Việt 
ngay từ buổi đầu. Công việc của tôi là sửa bài trên 
bản vỗ, đồng thời cộng tác với ông Thanh Tùng, 
còn có tên là Cô Lan Hương, làm trang Văn Nghệ 
Dân Việt cuối tuần, giữ mục riêng là Điểm Sách, k{ 
bút hiệu Khải Triều. Còn làm thơ và viết các bài 
văn thì tôi k{ Trăng Rừng hoặc Từ Đan Thanh. 

Những bài báo về văn nghệ này cũng như 
bài thơ “Sang mùa” đầu tay, tôi không lưu giữ bài 
nào. Ngay cả hai tập thơ đã in từ năm 1963 và 
1964, tôi cũng đều không giữ, lúc đó tôi chưa có { 
niệm nào về việc cần lưu giữ. Bởi vì, tôi làm thơ 
và bước vào làng văn từ bấy giờ cho mãi đến nay 
như một cái gì tự nhiên, rất tự nhiên như hơi thở. 
Bây giờ thì tôi tự hỏi: Phải chăng đó là cái gốc của 
sự Từ Bỏ vốn đã có ở trong tôi? Để được thanh 
thản, được an bình? 

Cho nên, ngay từ bài thơ đầu đời của tôi và 
nối tiếp cho đến nay, trong đó có thơ đạo, chỉ là 
một phát khởi từ nội tâm. Cái này người ta 
thường gọi là hồn thơ, hoặc là cõi sâu nhiệm. Thơ 
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được phát khởi từ cõi sâu nhiệm này. Để có được 
cái sâu nhiệm trong suốt cuộc hành trình của đời 
người, điều cần có là một đời sống nội tâm. Đời 
sống nội tâm hay còn gọi là đời sống thiêng liêng. 
Trong cuốn sách Gương Phúc, sau này đổi là 
Gương Chúa Giêsu, gọi đời sống này là nhiệm 
hiệp, hay tận hiệp, rất cần có đối với người có 
đạo, cách riêng cho bậc tận hiến và văn nghệ sĩ 
Công giáo. 

Còn việc tôi đến với thơ đạo, ngay từ đầu 
tôi chỉ nói đến những nét chấm phá trong đạo, 
phát sinh từ bối cảnh xã hội. Chẳng hạn: 

Con đường này đưa đến nhà thờ 

Một vì sao vừa lặn cuối phố 

Sau lưng tiếng hát da đen và tuổi trẻ 

Sau lưng thành phố và cuộc đời bắt đầu 

Một vì sao vừa lặn trên nóc thánh đường 

Tôi một giáo dân đi tìm bình yên 

Tôi một giáo dân đi về Thượng đế 

… 

(Trong  “Người ôm mặt khóc”, 1963) 

 

Những ai sinh vào cuối thập niên 1960 trở 
lại đây, thì không dễ nhận ra bối cảnh xã hội của 
những năm 1963-1964, đây là những năm “xáo 
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trộn” nhất của miền Nam lúc bấy giờ. Cũng thời 
kz đó, có người nói rằng tôi viết lịch sử bằng thi 
ca. Riêng tôi, tôi chỉ ghi nhận thực tại mình có 
mặt, sống cái thực tại mà Chúa đặt để mình trong 
đó. Từ cái thực tại ấy, tôi nhận ra thân phận của 
mình: 

Tôi cuộn tròn hai tay hai chân 

Như giấc ngủ mùa đông 

Tôi cuộn tròn linh hồn tôi 

                            ý nghĩ tôi 

Tôi dấu kín bi thảm vào tận cùng linh hồn 

Rồi những ngày cô đơn ngồi kể lể 

Tôi dấu kín buồn phiền lên tận cùng đôi mắt. 

… 

(Bài “Giấc ngủ”, trong tập “Tiếng hát khuẩn 
trùng”, 1964) 

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói: “Ngày 
nay người ta nói nhiều về vai trò ngôn sứ của giáo 
hội. Từ ngữ đó đôi khi bị lạm dụng. Nhưng đúng 
là giáo hội không bao giờ được phép chạy theo 
thời. Giáo hội phải nói lên cái xấu và cái nguy của 
thời đại; phải nhắc nhở lương tâm những kẻ có 
quyền, cả những người trí thức, và cả những kẻ 
thờ ơ hẹp hòi trước những nỗi thống khổ của thời 
đại.” 

Hơn 30 năm sau, năm 1997, trong bài “Lời 
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tự thú”, tôi đã nhớ Lời Chúa “Hãy nên như trẻ 
nhỏ”: 

Tôi ước mơ trở về thời dĩ vãng xa xưa 

Để thấy mình trọn vẹn hình hài. 

Chỉ sống Lời Chúa, con người mới có “bàn 
tay sạch” và chân đi đường công chính. Những 
điều này là mầm đạo đã ở sẵn trong tôi. Đến sau 
này, học hỏi Kinh Thánh và cầu nguyện, thơ đạo 
của tôi mang hình hài Chúa Giêsu trong cuộc 
thương khó. Thơ tôi nói chung và thơ đạo nói 
riêng, không thoát ly với bối cảnh xã hội.Theo tôi, 
có như thế, thơ đạo mới lan tỏa vào lãnh vực văn 
học. Đấy cũng là sứ mệnh của người cầm bút 
Công giáo. 

Sài Gòn ngày 1-9-2015 

KHẢI TRIỀU 
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TUYỂN THƠ 

VƯỢT QUA 

Đêm trầm tƣ, tôi nghe nhƣ có tiếng gọi 

Từ Canvê và từ vực sâu 

Tiếng ăn năn của Baraba, tên trộm thành Giêrusalem
3
 

Dân thành phóng thích nhƣng lại gào to lên: 

“Đóng đinh Giêsu ! Đóng đinh nó vào thập giá” 
4
 

Máu nó sẽ đổ trên đầu chúng tôi và con cháu chúng 

tôi 
5
 

 

Thánh giá nặng, Giêsu vác lên đồi, 

Pháp trƣờng của tử tội  

Giêsu ngã gục trên đƣờng đi 

Mẹ Maria nghẹn ngào 

Ôm chầm lấy Con yêu  

Nƣớc mắt Mẹ thấm ƣớt đầu Con đội mão gai 

Nƣớc mắt Mẹ chảy dài xuống thân Con trần trụi 

Nƣớc mắt Mẹ bao nhiêu cho vừa để rửa vết thƣơng 

Con 

Tấm thân này chịu bao nhiêu lằn roi đang rỉ máu  

Bao nhiêu hận thù 

Bao nhiêu nguyền rủa. 

                                                 
3
 Gioan 18,40  

4
 Gioan 19,6 

5
 Matthêu 27, 25 
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(Của nghìn xƣa và hôm nay) 

Giêsu run rẩy 

Ngã chúi xuống trên đƣờng đi. 

 

Ôi Giêsu ! Sao nhục nhã thế ! 

Ôi Giêsu ! Sao thƣơng ngƣời đến xót xa ! 

 

Đồi Canvê ở đằng kia 

Đồi Canvê hãi hùng.  

Bóng đêm của âm phủ.  

Ngập tràn gió hú 

Tiếng gió hú của bạo tàn 

Tiếng gió hú của tội lỗi 

Tiếng gào thét của Sa tan 

Màn trong Đền thờ xé ra làm đôi 
6
 

Vang vọng vào hồn ai ? 

Bây giờ và mãi mãi ? 

 

Hôm nay tiếng hú của Canvê 

Tiếng hú của âm phủ…vẫn tiếp nối 

Nhân loại khổ đau 

Không còn thần thoại 

Đƣờng trần gian phủ đầy bóng tối 

Không còn tiên tri 

Không còn tri kỷ 

Chỉ còn lừa dối 

Những lãnh tụ gian hùng 

Không một lần sám hối 

                                                 
6
 Marcô 15,38 
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Bởi hàng triệu ngƣời lính vô danh 

Đã chết trong chiến trận  

Chết cho những tay cuồng động 

Những bạo chúa hung tàn 

Chỉ còn ngƣời nghèo khóc than 

Khóc cho những đứa con mình bị chết 

Những đứa con bị bán làm nô lệ 

Những hài nhi bị giết 

Những em bé nói chƣa thành lời. 

 

Ôi Giêsu ! Ngƣời vẫn còn đây 

Đồi Canvê là đây 

Một thế giới tù đày 

Một thế giới nhiễm trùng  

Thế giới của bất bao dung  

Thế giới của những đám đông cuồng nộ 

Không sợ án phạt 

Ôi Giêsu !  

Ngƣời đang bị khủng bố  

Đang bị hành hạ 

Đang chịu nhục nhã 

Trên thân thể những ngƣời vô tội bị thẩm tra  

Trong sa mạc hoang sơ 

Giữa chốn đông ngƣời 

Trong phòng ngục tối. 

 

Hỡi Mađalêna, chứng nhân của Canvê 

Sao chị khóc? 
7
 

                                                 
7
 Gioan 20,11 
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CẦU NGUYỆN 

Nỗi buồn của tôi chạy vào xƣơng tủy 

Ở đó căn bệnh bắt đầu 

Căn bệnh mâng mủ và lớn lên 

Những bác sĩ già vô dụng 

Rồi thân thể tôi hao mòn đi 

Mạch máu tôi trộn cùng mủ đã vỡ 

Dòng máu mang vi trùng đi vào tim phổi 

Dòng máu mang vi trùng chạy khắp thân thể tôi. 

 

Những bàn tay trở thành vô dụng 

Những bàn chân trở nên mòn mỏi 

Những dòng máu mang vi trùng lên tận cùng ngọn tóc 

Những sợi tóc che phủ khuôn mặt tôi 

Hình hài tôi nên ý nghĩa giã từ. 

 

Tôi chắp tay cầu xin Thƣợng Đế 

Cho tôi trở lại nguyên bàn tay 

Để tôi khắc lên đá những bài thơ của ngƣời ôm mặt 

khóc 

Tôi chắp tay cầu xin Thƣợng đế 

Cho tôi trở lại nguyên hình bàn chân 

Để tôi mang những phiến đá đi về dâng Thƣợng đế. 
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NGƯỜI ÔM MẶT KHÓC 

Hai bàn tay buổi chiều giơ lên cao 

Tôi có mặt trƣớc Thƣợng đế 

Hàng ghế lặng yên những linh hồn 

Những ý nghĩ bây giờ đang ôm lấy tôi 

Nietzsche và tuổi trẻ 

Ôi nỗi buồn của Chúa 

Nỗi buồn của Thƣợng đế 

Hai bàn tay của tôi giơ cao 

Rồi nỗi buồn cúi xuống 

Những nỗi buồn ngủ gục thanh niên 

Hôm nay cuộc đời và nhạc Jazz 

Tiếng hát nô lệ cất lên từ thành phố 

Rồi những xác chết 

Rồi sự tù đày 

Ôi nỗi buồn của Chúa 

Nỗi buồn của Thƣợng đế 

Hai bàn tay của tôi giơ cao 

Nỗi buồn cúi xuống chân tƣợng đá lạnh 

Trên kia tiếng hát nữ tu đơn điệu 

Dƣới này một ngƣời ôm mặt khóc. 

ĐẦU ÓC DÃ THÚ 

Con đƣờng này đƣa đến nhà thờ 

Một vì sao vừa lặn cuối phố 
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Sau lƣng tiếng hát da đen và tuổi trẻ 

Sau lƣng thành phố và cuộc đời bắt đầu 

Một vì sao vừa lặn trên nóc thánh đƣờng 

Tôi một giáo dân đi tìm bình yên 

Tôi một giáo dân đi về Thƣợng đế 

Sau lƣng tiếng hát da đen và niềm vui tuổi trẻ 

Tiếng hát da đen vƣơn mình con chó sói 

Những viên đạn bắn vào đàn chó sói 

Những viên đạn bắn vào tiếng hát da đen. 

 

Một vì sao vừa lặn trên phố 

Tôi bƣớc từng bƣớc bỏ lại sau đại lộ 

Tôi bƣớc từng bƣớc về phía thánh đƣờng 

Gót giầy trên đá nhƣ cát sạn tim phổi 

Tiếng hát sau lƣng vƣơn mình dã thú 

Những quán cà phê ồn ào tuổi trẻ 

Còn lối này đằng kia một vì sao mới tắt 

Còn đƣờng này mầu nhiệm vào đêm 

Còn đƣờng này đƣa tôi về nhà 

Về đó tôi biết mình buồn vô kể 

Tôi biết mình lên cơn sốt mỗi chiều. 

 

Chai nƣớc lọc trên bàn đã hết 

Đầu óc tôi bây giờ dã thú 

Bàn tay tôi bây giờ cỏ dại. 
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ĐỐI THOẠI HÒA BÌNH 

Cuộc đối thoại của chim và em bé đang tiếp diễn 

Tôi gọi là cuộc đối thoại Hòa Bình 

Tôi gọi là cuộc đối thoại Tình Yêu 

Cuộc đối thoại bằng ngôn ngữ Thánh kinh. 

 

Cuộc đối thoại của chim và em bé đang tiếp diễn 

Những bƣớc đi của thời gian ngừng lại 

Những cỏ hoa mang mầu sắc thiên thần 

Những áo và tóc em bé kết bằng ngôn ngữ Phúc âm 

Cuộc đối thoại đang tiếp diễn 

Không bao giờ hết 

Sự có mặt của loài ngƣời vô nghĩa. 

CUỘC ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ 

Tôi mang niềm đau lớn khôn đi vào thánh đƣờng 

Hình hài tôi bây giờ nhỏ bé đi nhƣ đồng bào chung 

quanh nhìn tôi 

Nhƣng miệng lƣỡi tôi 

             bút mực tôi đang lớn dậy 

Tôi quyết làm ngƣời không biến đổi hình hài. 

 

Tôi mang niềm đau lớn khôn đi vào thánh đƣờng 

Buổi chiều cuộc đời tâm hồn tôi âu lo 

Những hàng ghế song song đều nhau nhƣ những linh 
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hồn sám hối 

Bây giờ tôi ngồi đây trƣớc Thƣợng đế 

Hai bàn tay úp mặt 

Cuộc đời bên ngoài diễn ra những đau đớn anh em 

bạn hữu 

Tôi trong này cuộc đối thoại thầm lặng với Thƣợng đế 

vẫn tiếp nối 

Nƣớc mắt chảy dài xuống kẽ tay. 

ĐAN S   

Ngƣời ở rừng sâu hay trên núi cao 

Giữa nơi u tịch hay phố chợ ồn ào 

Bƣớc chân quên lãng, đời Đan viện 

Hay là con đƣờng cứu nhân sinh ? 

Ngƣời đã đến đây nhà Bách Việt 

Nhƣng ngƣời nhà không ai biết tên 

Bởi ngƣời đi con đƣờng Cứu rỗi 

Tự hủy mình cho nhân thế bình yên 

Ngƣời ở trong tôi từ thuở nằm nôi 

Lớn lên tôi đƣợc dâng cho Ngƣời 

Trôi theo mệnh nƣớc tôi viết lời tế lễ 

Tiếng hát khuẩn trùng, nƣớc mắt đầy vơi. 

 

Hỡi ngƣời Đan sĩ tôi yêu 

Bóng ngƣời lặng lẽ nhƣ chiều ăn năn 

Với tôi ngƣời đã hóa thân 

Nên ngƣời Linh thánh dự phần thanh cao. 
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BÊLEM! BÊLEM!  

Belem ! Belem ! Hai ngàn năm diễm phúc 

Mặc dù ngƣơi là thân phận rơm hèn 

Những bò lừa và mục đồng nghèo khó 

Những sƣơng rơi và tuyết phủ tƣ bề 

Mà Thiên Chúa vẫn xuống ở nhà ngƣơi ! 

Noel ! Noel ! Hai ngàn năm tiếng vọng 

Từ lầu cao dinh thự trên đồi 

Từ đồng ruộng đơn sơ nhà tranh, sƣờn núi 

Từ rừng sâu cây cỏ hoang sơ 

Nơi sa mạc mênh mang huyền bí 

Và biển cả sông ngòi nƣớc vẫn qua đi 

Vẫn còn đó tiếng vọng hai ngàn năm 

Hai ngàn năm khẩn thiết 

Hai ngàn năm đau thƣơng 

Hai ngàn năm Cứu chuộc. 

 

Hỡi Ađam Evà huyền sử 

Ngƣời kéo Thiên Chúa xuống ở với chúng tôi 

Ngƣời đã ra đi 

Còn chúng tôi ở lại 

Nhƣng đã biến nhà mình thành hỏa ngục trần gian 

Chúng tôi trần truồng  

không lấy gì che thân 

Lầm lỗi nhƣng không sám hối 

Hận thù nhƣng không xóa bỏ 

Tha hƣơng không có đƣờng về. 
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Ngƣời có nghe tiếng vọng hai ngàn năm ? 

Hai ngàn năm tội lỗi 

Hai ngàn năm đi hoang 

Hai ngàn năm đọa đày 

Hai ngàn năm thống khổ 

Hai ngàn năm nƣớc mắt 

Nƣớc mắt ngập dòng sông ! 

 

Belem ! Belem ! Ngƣơi diễm phúc 

Từ lều tranh nên cao sang thánh điện 

Từ cô liêu đồng nội 

Nên huy hoàng nhƣ chốn thành đô 

Nhƣng con ngƣời hững hờ 

Không nghe tiếng vọng 

Không cúi đầu ăn năn sám hối. 

Ngƣơi có nghe 

Tiếng khóc thầm của những thai nhi 

Những thai nhi vứt bỏ ngoài đƣờng 

Những thai nhi bị giết nơi phòng lạnh ! 

Hỡi quyền lực văn minh 

Bản án treo trên đầu ngƣơi. 
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LAN CAO 

 

 
 
Tên thật: Gioan Baotixita Cao Hữu Báu 
Bút danh: Lan Cao  
Sinh và rửa tội năm 1937 – Nghệ An 
Di cư vào Nam 1954 
Tốt nghiệp Cử nhân Văn khoa Sài Gòn 
Trước tháng 4- 1975, dạy Trung học viết cho các 

báo Sự Thật, Hòa Bình, Thẳng Tiến, Công Dân. 
Sau 1975, sang Hoa Kz, thành lập nhóm Bèo Mây, 

chủ trương 12 thi tập Hoa Đất, thành viên thi văn đàn 
Trầm Hương, chủ trương Hội Quán Bụi Vàng, viết cho 
hầu hết các báo ở hải ngoại, cộng tác viên thường trực 
của các tạp chí Tin Văn, Văn hóa Việt Nam, Thế Giới, 
Sống, Đẹp, Hương Quê, Thời đại. 

Hiện định cư tại Tp Houston, bang Texas, Hoa Kz 
Tác phẩm: Áo nắng quê hương (Thơ 2001), Thắp 

đời (Thơ, 2010). 
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TÍNH LÃNG MẠN CHO THƠ ĐẠO 

... Viết về khuynh hướng Đạo trong thơ Lan 
Cao, việc này chẳng khó, nhưng ít khi mình lại viết về 
mình, điều này hơi không hợp. Chắc phải nhờ anh Đa 
viết hộ. 

Vốn mình là một Kitô hữu, tín l{ đã hằn sâu 
tâm thức, nên dù tính lãng mạn và cảm xúc trữ tình, 
khi đặt bút viết bài thơ có bao phủ, thì hình ảnh 
thiêng liêng vẫn cuốn hút hồn mình. 

Anh Đa và Trúc biết cho rằng: Dẫu có lãng mạn 
tới đâu, (có tới mức)  

“Tôi muốn tôi là con thú hoang 
Ngoài vòng cương tỏa của thiên đàng” 

Hay: 

“Thơ tôi viết  
nâng cao hồn du ngoạn 
lãng mạn cả thiên đàng 
coi thường địa ngục 
gởi thiên thần áo mỏng đức tin 
trong nắng sớm, hoàng hôn vàng xé rách 
thịt da nguyên thầm lặng { muôn nghìn” 

thì tôi vẫn nghĩ thơ là linh thánh, thoát ra khỏi 
mọi ràng buộc, cả tình yêu, cả hết cuộc đời thường. 
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Nó rung động khi nhìn cao vời vời, vào xa thẳm mênh 
mông. 

Trong tập thơ “Áo nắng quê hương”, tôi đã 
dành một phần cho hồn Đạo và trong tập “Thắp đời” 
có khá nhiều bài về Đức Mẹ. Đó là những suy tư chân 
chính về Chúa. Nhưng thơ mà không lãng (mạn) thì 
chỉ là đám đất khô cằn. 

(Trích thư gửi anh Nguyễn Trọng Đa và người 
em của tác giả tên Trúc, từ Houston, đề ngày 21-3-
2014) 

TUYỂN THƠ 

ĐÊM TƯỞNG NHỚ 

Đêm xƣa 

đá ngủ giật mình 

Sao khuya chụm nắng soi tình trời cao. 

 

Đếm qua 

gãy cánh chiêm bao 

Lạc đàn du tử chìm vào biển hoang 

 

Đêm nay 

đón Chúa Thiên Đàng 

Áo xiêm vệ nữ rụng vàng thế gian. 
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Đêm nào 

mộng đón bình an 

Chúa ôi ! Con khóc hồng nhan rã mòn. 

 

Đêm kia 

con rắn hoàng hôn 

Nát thân từng khúc mƣa hồn thánh ca 

 

Đêm Mừng 

Con mẹ sinh ra 

Đất Trời nối nghĩa chan hòa tình yêu 

ƯỚC VỌNG 

Quê hƣơng thời tiết đổi mùa đông 

Vợi nhớ đêm xƣa ngợp cõi lòng 

Băng giá bao trùm lên biển đỏ 

Bêlem sao lạ rực mƣa hồng 

 

Em thƣơng trái cấm môi khờ dại 

Thƣơng cả hồn ta lạc nẻo trời 

Do Thái còn say hay đã tỉnh 

Riêng mình kiểm lại quãng tình rơi. 

 

Đêm nay nghe trọn bài ca thánh 

Rạo rực vần thơ lễ Giáng Sinh 

Trái châu soi sáng tìm chân lý 

Những cánh đồng hoa nở hữu tình. 
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Em nghe khăn trắng thời chinh chiến 

Kể lể hận thù với đạn bom 

Trăng sáng hay mờ theo quá khứ 

Quê hƣơng sông núi đã hao mòn. 

 

Đêm nay nâng rƣợu ta cùng hát 

Uống cạn đi em, đợi gió về 

Thổi tung cát bụi tràn đô thị 

Thức tỉnh hồn ngƣời ngợp bến mê. 

 

Súng đạn biến thành hoa bác ái 

Tình yêu nở rộ đẹp muôn màu 

Tóc ta từng sợi ghi lời Chúa 

Môi sẽ cùng môi nối nguyện cầu. 

 

Xƣa kia trái cấm khổ Evà 

Rắn quỷ nguyên hình lộ bóng ma 

Xin đêm Chúa đến tan lo sợ 

Vui hƣởng ơn trời mộng thiết tha  

 

TRO TRÊN TÓC 

Vị linh mục bận màu áo tím 

Gối quỳ trƣớc ảnh Chúa giăng tay 

Bài giảng mùa chay 

Nƣớc mắt chiên ngoan đạo 

Sám hối đời, tội lỗi của hôm nay. 
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Tội gì em nhỉ, 

Bởi Ađam hay bởi Chúa sinh thì 

Trong biển khổ sân si 

Ta ngƣời yếu đuối 

Linh hồn đen, xin trắng dƣới từ bi. 

 

Quỳ bên em, 

Anh thầm kinh nho nhỏ 

Cúi đầu nhận những tàn tro 

Vì ta là tro bụi 

Cả những cô gái thật xinh 

Giọt nƣớc mắt lăn tròn khóc tội lỗi 

Hạt tro bay lên má đỏ hữu tình 

 

Là tro bụi 

Xin cúi chào nhan sắc 

Chào tình yêu trong nắng sớm Evà 

Hƣơng bông huệ hay tóc em thơm lạ 

Lệ hoen mi, em sám hối hay là… 

 

Anh hỏi em 

Hiểu gì mùa chay không nhỉ 

Em làm thinh, đấm ngực ba lần 

Anh hiểu ý, nắm tay em vào quá khứ 

Chiều Gôn – Tha 

Ngài đã chết vì ta. 

 

Em đứng dậy 

Đƣa tay làm dấu Thánh 
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Anh làm theo,  

Em thèn thẹn bảo ta về. 

Say ý Chúa, tình yêu thêm lắng đọng 

Phố giăng chiều, rạo rực nắng pha tro. 
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LÊ NGỌC HỒ 

 

 

(HÌNH BIỂU TƯỢNG) 

 
 
Tên thật: Giuse Lê Ngọc Hồ chào đời tại Hà Nam 

năm 1938 và cư ngụ tại Hà Nội. Di cư vài Nam năm 
1954. Cựu học sinh Chu Văn An, Hồ Ngọc Cẩn & Văn 
Lang. Cựu sinh viên Đại học Văn Khoa Sài Gòn. Tốt 
nghiệp Học viện Quốc gia Hành chánh. Sang Hoa Kz, 
định cư tại Seattle, Washington.  

Đã xuất bản: Tình yêu & quê hương I (1985), Tình 
yêu & Quê hương II (1987), Anh hùng tử đạo (1988), 
Ngợi ca I (1993), Đời Chúa Cứu Thế (1994), Tình Giáng 
sinh I (1995), Ngợi ca II (1996), Ave Maria - Tình Giáng 
sinh II & Một vẻ Thơ Đường (1997), Thơ trà (1999), Tình 
yêu & quê hương III (1999).  

Qua đời ngày 12-07-2012, hưởng thọ 74 tuổi. 
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PHÚT CUỐI 

(Trích thư báo tang của Nguyễn Thế Viên gửi 

bạn hữu) 

Vừa về tới nhà từ chỗ anh Lê Ngọc Hồ, tôi 
xin tường trình cùng qu{ anh chị và thân hữu. 
Thời gian gần đây sức khoẻ anh Hồ đã tương đối 
khả quan. Vài ngày trước đây anh có vẻ mệt hơn. 
Tuy nhiên anh vẫn sáng suốt và không muốn đi 
khám bệnh. Sáng sớm hôm nay (Thứ Sáu,12-07-
2012) anh trìu mến gọi chị Dung đến nói chuyện 
bên giường. Hai chị em chuyện vãn với nhau đến 
5:30 AM thì anh Hồ dục chị Dung đi ngủ. Sáng ra 
khi chị Dung vào thăm thì anh đã êm ả ra đi, do 
đó không biết chính xác giờ giấc anh từ giã chúng 
ta (chỉ đoán trong khoảng thời gian từ 6:00AM - 
8:00AM). Được khấp báo tôi đã đến nhà anh vào 
khoảng 10:00 AM. Tại đây đã có gia đình anh 
Đặng Phước Bảo, Cha chánh xứ giáo xứ Các Thánh 
Tử Đạo Việt Nam và anh Lưu (Legio Mariae) cũng 
có mặt. Các vị không biết anh đã chết, nhưng tình 
cờ đến thăm anh vì biết anh yếu mệt để ban phép 
lành cho anh.  Một lúc sau anh chị Trương Vinh 
Quang cũng đến. Chúng tôi đã cầu nguyện và 
chào tạm biệt anh Lê Ngọc Hồ trước khi khi nhân 
viên nhà quàn mang anh đi. 
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Theo niềm tin Công giáo, anh Hồ chết lành 
và đúng { muốn cuả anh: Anh thường cầu xin 
"Chúa cho con chết tại nhà con". 

Chị Dung rất buồn và nhớ em. Xin qu{ anh 
chị cầu nguyện cho anh Hồ và nếu có dịp hãy đến 
chơi an ủi để cho chị Dung khuây khoả phần nào. 

… 

Trân trọng, 

Nguyễn Thế Viên    

TUYỂN THƠ 

NIỀM ĐAU CỦA ĐÁ 

Bóng đổ dài, dung nhan phớt son 

Có ai tìm biết đá không buồn 

Ngàn xƣa còn lại dòng tâm sự 

Vạn kỷ dần trôi đá mỏi mòn 

Lằn vết thời gian cƣa cắt sâu 

Trán nhăn in đậm nét tim sầu 

Bao phen sóng nƣớc lau dòng lệ 

Không biết rồi sau đi đến đâu? 

Chân đứng ngâm mờ chân núi xanh, 

Nƣớc non gặp gỡ nét thơ tranh. 

Im lìm nghe sóng hoài thăm hỏi 
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Cảnh sắc tỉnh mơ giấc mộng thành. 

Tuổi đá tìm hoang vu lối xƣa, 

Áo rêu may rộng quá dƣ thừa. 

Thời gian lặng lẽ yêu mầu đá 

Hồn đã trầm ngâm uống nắng trƣa 

Một chút tình thôi đá cũng mƣa 

Bao giờ rực rỡ một trời thơ! 

Vàng son ngọc vết cùng năm tháng, 

Để đá tìm năm tháng đợi chờ  

 

 

 

 

TẬP THƠ AVE MARIA 

Trích 6 phần trong tổng số 53 phần 
 

1. 

Mẹ nhƣ một bài ca 

Làm tim con nở hoa 

Nhiệm màu nhạc rất thánh 

Ru hồn con thái hòa 

 

Mẹ nhƣ một bà tiên 

Với tất cả dịu hiền 

Lau khô bao giọt lệ 

Làm con vui hồn nhiên 
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Mẹ nhƣ hoa mùa xuân 

Sau đông giá khô cằn 

Thắm tƣơi về mở lối 

Hoa lá nẻo Thiên Đàng 

 

Mẹ nhƣ tia bình minh 

Loài ánh sáng nhiệt tình 

Đổi thay toàn vũ trụ 

Cho đời hồng lai sinh 

 

Mẹ nhƣ căn nhà ấm 

Hồn lang thang đêm đông 

Run mình trong tuyết ẩm 

Mẹ cho sƣởi lửa hồng 

Mẹ nhƣ bầu nƣớc ngọt 

Đoàn con lƣỡi se khô 

Hé môi mẹ chia sớt 

Giọt nƣớc sống đợi chờ 

 

Mẹ nhƣ vì sao đêm 

Lạc phong ba giữa biển 

Thuyền con đã hầu chìm 

Tìm phƣơng hƣớng thực hiện 

 

Mẹ nhƣ bàn tay nhẹ 

Vuốt tóc con ngây thơ 

Lắng nghe con kể lể 

Tình mẹ con nhƣ mơ 

 

http://www.nguoitinhuu.com/LeNgocHo/ave-maria.html
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Ngày xƣa mẹ bồng Chúa 

Ngày nay mẹ ôm con 

Mẹ không cần chọn lựa 

An ủi đàn chiên non 

 

Tình mẹ nhƣ biển Thái 

Quá khứ nhƣ hiện tại 

Cho đến cả tƣơng lai 

Mẹ yêu con mãi mãi  

 

2 

Niềm vui tình mẫu tử 

Mẹ mang lại chở che 

Hồn nhiên và lạc thú 

Trong vòng tay vỗ về 

 

Mẹ cho con tháng hoa 

Để nhân loại ngợi ca 

Một tình yêu tuyệt diệu 

Quí báu hơn ngọc ngà 

Mẹ cho mùa Giáng Sinh 

Chan chứa biết bao tình 

Nở hoa mùa bác ái 

Hồng lên màu hoa tim 

 

Mẹ cho tháng Mân Côi 

Đọc kinh hoa dâng lời 

Đƣợc đóng vai Thiên Sứ 

Chào kính mẹ Ngôi Trời 
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Mẹ cho con niềm vui 

Mẹ chia sẻ ngậm ngùi 

Mẹ vỗ về ôm ấp 

An ủi khi con xui 

 

3 

Mẹ bà Chúa Thiên Đàng 

Tƣớc hiệu thật cao sang 

Mẹ hiền lại khiêm tốn 

Ánh mắt thƣơng dịu dàng 

 

Năm ấy ngày xa xƣa 

Vui biết mấy cho vừa 

Lời “Xin vâng” lịch sử 

Nhảy nhót nắng cùng mƣa 

 

Bàn tay Chúa Thánh Thần 

Sau lời thƣa “Xin vâng” 

Tạo thai cung lòng Mẹ 

Một Ngôi Hai giáng trần 

 

Ôi mùa xuân Galilê 

Nắng nhảy múa đi về 

Hoa tƣng bừng đua nở 

Bƣớm cùng ong say mê 
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4 

Vòng Thánh Linh hào quang 

Từ một cõi Thiên đàng 

Đến bên Mẹ bao phủ 

Một tuyệt vời cao sang 

 

Mẹ mùa xuân vĩnh cửu 

Một vẻ đẹp hằng hữu 

Ngọn bút thần điểm tô 

Đỏ rực hồng hoa lựu 

 

Con cảm tạ Mẹ nhiều 

Mẹ thƣơng biết bao nhiêu 

Ngày ngày con trông cậy 

Mai, sớm, trƣa, tối chiều 

 

5 

Dâng lên Mẹ khổ đau 

Lâm nguy con kêu cầu 

Mẹ ơi ! xin cứu giúp 

Cho con qua cơn đau 

 

Con biết trông vào ai 

Qua những tháng năm dài 

Mẹ thƣơng xin chỉ bảo 

Cho con đƣờng tƣơng lai 

 

Phút giờ trong bóng tối 

Con xin Mẹ chỉ lối 
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Cho con nẻo đƣờng ngay 

Mở rộng chân trời mới 

 

Lạy Nữ Vƣơng Hòa Bình 

Xin Đức Mẹ thƣơng tình 

Trong bóng đêm bệnh tật 

Ban một trời bình minh 

 

Kính dâng lên trƣớc tòa 

Bao trăm triệu bài ca 

Tỉ ngàn trái tim nóng 

Và vạn “trỉ ”
8
 bông hoa 

 

6 

Mẹ là vì sao thánh 

Giữa vũ trụ bao la 

Mẹ là vì sao hoa 

Đẹp làm sao so sánh 

 

Mẹ là vì sao lạ 

Giữa muôn triệu tinh cầu 

Một vĩ đại minh châu 

Đẹp trội hơn tất cả 

 

Ô! Con thật sung sƣớng 

Là “vì sao” của con 

Rất nhân từ rộng lƣợng 

Niềm vui tràn ngập hồn 

                                                 
8
 trỉ = 1000 tỉ 
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Mọc từ Galilê 

Vì sao Maria 

Sửng sốt toàn vũ trụ 

Kìa một vì sao hoa 

Sáng soi tâm hồn con 

Muôn đời chẳng hao mòn 

Ánh sao càng rực rỡ 

Nhƣ nắng tuyết đỉnh non 

 

GẶP CHÚA 

Hồn gặp Chúa nhƣ bình minh thấy sáng, 

Nhƣ mùa xuân gặp lại cả muôn hoa, 

Nhƣ chim non chợt thấy giọng mình ca. 

Xuân cánh bƣớm chợt thấy màu rực rỡ, 

Vƣờn thƣợng uyển chợt cành hồng bung nở. 

Nhƣ ngày xuân mây trắng thấy trời xanh, 

Nhƣ lá non thấy mũm mĩn cây cành. 

Nhƣ nhạc gió thấy lời ru tiếng sáo, 

Nhƣ hỏa tiễn chợt vào trong quĩ đạo. 

Nhƣ hơi trầm chợt cảm thấy mùi hƣơng, 

Nhƣ trẻ thơ thấy ấp ủ yêu thƣơng. 

Nhƣ búp nõn thấy màu xanh tuyệt diệu, 

Nhƣ tiếng hát du dƣơng vào giai điệu. 

Nhƣ đàn tranh rung động phím tơ vàng 

Gió ra khơi thấy trời biển mênh mang. 



 59 

Nhƣ phấn nhụy thấy náng trời hong đẹp, 

Nhƣ mày liễu thấy cong cong mí khép 

Nhƣ ngày rằm thấy ánh đẹp vàng trăng, 

Nhƣ chồi non chợt thấy nhựa sữa măng. 

Đƣợc gặp Chúa nhƣ tối tăm thấy sáng, 

Thời gian thấy lại phút, giờ, năm, tháng. 

Nhƣ con côi tìm lại đƣợc Mẹ yêu, 

Tuổi mộng mơ tìm đƣợc nét diễm kiều. 

Nhƣ chết đuối tìm đƣợc vùng hơi thở, 

Nhƣ xuân thắm tìm thấy mùa hoa nở. 

Nhƣ cây cằn thấy bầu nhựa mùa xuân, 

Cần tình thƣơng đƣợc yêu đến bao lần. 

Hồn gặp Chúa chẳng cần chi mong ƣớc. 

CHÚA TRÊN THÁNH GIÁ 

Sắc mù kéo kín không gian, 

Đất rung, đá nát, bàng hoàng chân mây. 

Nhựa thôi hết chảy cành gầy, 

Màn nhung xé nửa, lá cây hết màu. 

Sỏi than, lời gió nhiễm sầu, 

Nƣớc trƣờng giang thấy lo âu ngỡ ngàng. 

Bụi gai chết lịm bên đàng, 

Cõi âm tràn tối, nghĩa trang dậy mồ. 

Suối khe hết chảy lững lờ, 

Thông rừng hết réo lời mơ xuân về. 

Thời gian dừng lại não nề, 

Chúa trên thánh giá sắp về cùng Cha. 



 60 

Mẹ Ngƣời, môn đệ xót xa 

Lắng nghe tiếng Chúa nói ra những lời: 

“Bỏ con sao nỡ Cha ơi!!!?” 

Tầng không run rẩy, mây trời đứng tim. 

Kêu lớn tiếng! Ngọc châu chìm!!! 

Đầu rơi bên ngực chết im lịm dần. 

Sƣng vù thớ thịt, đƣờng gân, 

Mạo gai giọt não, lƣng trần máu hoang! 

Rằng đây nát ngọc, tan vàng! 

Bến tim máu đã sang ngang không về! 

Ngàn ngàn vũ trụ não nề, 

Dòng tinh vân cũng tái tê lạnh hồn. 

Cửa trời khép mở bồn chồn, 

Thiên thần khóc ngất lịm hồn đớn đau. 

Chết im chịu đựng giờ lâu! 

Não lòng Mẹ thánh héo rầu châu thân. 

Mắt trơ, lệ đá, mi cằn, 

Máu tim thổn thức, não gân nghẹn ngào. 

“Xin Vâng” lần nữa dâng trào, 

Hy sinh hiến tế máu đào Ngôi Hai. 

Từ đây thánh thể hình hài, 

Mở đƣờng Cứu Độ đời dài muôn sau. 
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CUNG CHI  

 

 
 

Tên thật: Giuse Đinh Đồng Thượng Sách, bút danh 
Cung Chi, sinh năm 1939 tại Kẻ Nê, huyện Lương Tài, 
tỉnh Bắc Ninh. Thụ phong Linh mục 1972, thuộc Dòng 
Thánh Thể (SSS), giám đốc Thư viện Giáo xứ Việt Nam 
tại Paris. Cha có công gầy dựng một Thư viện Giáo xứ 
có số hàng chục ngàn cuốn sách, trong số có nhiều bộ 
sách hiếm qu{. Hiếm có thư viện giáo xứ nào, kể cả các 
giáo xứ tây phương, có thể sánh bằng.  

Email: svnsss@yahoo.fr 
 

mailto:svnsss@yahoo.fr
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KHÚC SÔNG THIÊNG TRONG THƠ CUNG CHI 

 

„„Ôi khúc sông thiêng của Thị Cầu 

Như làn huyết mạch rất nhiệm mầu 

Dội lên hừng hực tim Kinh Bắc 

Tình đời nghĩa đạo thật thâm sâu.‟‟ 

“Trăm năm duyêt kết” nhấp nhô sóng nước 
miền quê Kinh Bắc, là huyết mạch vần điệu Cung 
Chi, là dòng đời trăm năm, là không gian Thị Cầu...  

Không gian Kinh Bắc trên bến dưới thuyền, 
đất và nước đan lại với nhau, trung bình cứ 1km 
ruộng đồng lại có 1km sông ngòi.  

Kinh Bắc có sông Đuống, sông Cầu và sông 
Thái Bình. Thơ Cung Chi cũng có sông Đuống của 
tình mẫu tử, sông Thái Bình biểu tượng của Đức 
Mẹ - mẫu nghi thiên hạ, sông Cầu hợp lưu 40 năm 
linh mục. 

 Sông Đuống nhấp nhô tình mẫu tử, vì 
dòng sông này mang tên Thiên Đức (天德): Phúc 
đức tại mẫu là lời thế gian.  

 Sông Thái Bình mẫu nghi thiên hạ, vì Đức 
Mẹ Chúa Trời hằng ban ơn bình an cho chúng sinh 
(Mater Dei dona nobis pacem).  
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 Sông Cầu lưu danh kim cổ với dòng sông 
Như Nguyệt (1077), qua vần thơ tuyệt tác Nam 
quốc Sơn hà. Sông Cầu hợp lưu hai dòng Thiên 
Đức và Thái Bình, là lời Nguyện Cầu 40 năm linh 
mục của nhà thơ Cung Chi. Tuy tam phân mà cũng 
chỉ là một: Nước trôi ra biển lại mưa về nguồn, 
theo một biểu đồ nhất quán.  

Ba dòng sông là ba phần của tập thơ: 

 Nhiều vần thơ ngọt ngào sữa mẹ của Cung 
Chi làm theo thể lục bát, đong đưa nhịp võng ru 
con: có cước vận mà cũng có yêu vận ; vừa có 
nhịp chẵn (hai chữ một) mà cũng có nhịp lẻ (ba 
chữ) : 

Dẫu sao / ân nặng / nghĩa trời (nhịp chẵn) 

Nhớ sao thương nhớ mắt người thiết tha. 

 Thơ Cung Chi quyến luyến tình tự quan 
họ, cung điệu nhịp nhàng đối đáp như sóng lúa 
Bắc Ninh, ‘‘mang đến phúc vinh lộc hồng’’: 

Mẹ Vô nhiễm / Đấng Tuyết trinh (nhịp lẻ) 

Từ trời mang đến phúc vinh lộc hồng. 

 Phần thứ ba gạn lọc 40 bài thơ, là chung 
khúc của 40 năm linh mục. Trang sách thứ một 
ngàn của tập thơ Thương Ngàn Thương vọng lên 
kinh Cầu trên bến sông Cầu 40 năm linh mục: 
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Xin cho Linh mục mang nụ cười 

Từ Tim Thánh Chúa đến muôn người 

Tôi tớ niềm vui, hoa phước lộc 

Xuân trường bất tận suối ơn trời. 

 

Giáo sư LÊ ĐÌNH THÔNG 

(Trích lời tựa Tuyển Tập Thơ Cung Chi) 

 

TUYỂN THƠ 

NẾU KHÔNG LÀ LINH MỤC  

Con làm dấu trán mẹ  

Hằn lên những vết nhăn  

Tội tình chi đây mẹ  

Tội nuôi con khó khăn!  

Con xức dầu mắt mẹ  

Xƣa khóc thƣơng nhớ con  

Cạn khô cả dòng lệ  

Năm tháng thêm mỏi mòn.  

Con xức dầu tai mẹ  

Buồn vì con không nghe  

Những ý hay của mẹ  

Ý con mẹ lại nghe  
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Con xức dầu mũi mẹ  

Thoi thóp chút tàn hơi  

Suốt đời mẹ nhƣ thế  

Thƣơng đến cùng chƣa thôi.  

Con xức dầu môi mẹ  

Từng nhắc nhủ dạy con  

Những lời xƣa trách nhẹ  

Còn cuộn cuốn lòng con.  

Con xức dầu tay mẹ  

Một thời lau mắt con  

Mƣời ngón tay lớn bé  

Ngón nào tình cũng tròn.  

Con xức dầu chân mẹ  

Từng bƣớc dắt dìu con  

Hoang tím nhiều nứt nẻ  

Hy sinh dấu vẫn còn.  

Mỗi phần thân thể mẹ  

Có chút phần riêng con  

Con xức dầu cho mẹ  

Nhức nhối phận riêng con  

Tội mẹ hay tội con!  

Tội con hơn tội mẹ!  

Ai „„đấm ngực‟‟ thay con?  

Khi con „„tha tội‟‟... mẹ  

Làm các phép cuối cùng  

Giờ phút mẹ lâm chung  

Con nghẹn ngào khôn tả  

An ủi cũng vô song  

Nếu không là linh mục  
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Con đâu tích sự gì?  

Huyền nhiệm thay thánh chức  

Giúp con tiễn mẹ đi.  

 

Chép lại ngày giỗ đầu năm mẹ  

(06/06/2001 à 06/06/2002)  

THƯƠNG NGÀN THƯƠNG  

Năm chục kinh đời con  

Chục đầu mƣời tuổi tròn  

Thơ ngây dâng kính Mẹ  

Thơm nhƣ hƣơng lúa non.  

Chục sau hai mƣơi tuổi  

Lý tƣởng đƣơng phơi phới  

Mỗi lời kinh đọc lên  

Nhƣ tình xuân chới với.  

Tới chục hạt ba mƣơi  

Khắng khít chí không rời  

Từng lời gửi tới Mẹ  

Nhƣ thơ bay tuyệt vời.  

Sang chục kinh thứ tƣ  

Thấy Mẹ càng nhân từ  

Nhìn con đầy âu yếm  

Trách yêu sao quá hƣ.  

Năm chục tuổi kinh xong  

Mái tóc đã điểm sƣơng  

Mắt mờ trông lên Mẹ  

Dƣng dƣng lời cậy trông.  
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Liệu con còn đọc tiếp  

Bao chục kinh Mùa Thƣơng  

Nào đâu con có biết  

Chỉ biết thƣơng ngàn thƣơng.  

TRƯỚC MÁNG CỎ (Ga 5,22)  

Cho con thƣ thái bình an  

Khép đi con mắt lòng tràn niềm vui  

Cuộc đời tất tả ngƣợc xuôi  

Mà hồn vẫn nở nụ cƣời giòn tan  

Dù vinh hiển lúc lầm than  

Thân tâm quang tỏa muôn vàn mến thƣơng  

Dù cho oan khổ trăm đƣờng  

Cũng không chao động màn hƣơng tinh thần  

Một niềm bác ái từ nhân  

Khoan dung, trung trực, hân hoan, hiền hòa  

Trƣớc sau nhẫn nại, vị tha  

Nuôi nguồn thần lực bằng hoa an bình.  

CHÚA GIÊSU LINH MỤC  

Lạy Chúa Giêsu Linh mục nghèo  

Cuộc đời của Chúa quá đơn neo  

Nhƣng lòng của Chúa giầu vô hạn  

Giúp kẻ giầu sang lẫn kẻ nghèo.  

Chúa là Linh mục rất tinh tuyền  

Chẳng ngại hạ mình chốn đất đen...  



 68 

Thu thuế, điếm đàng, quân tội lỗi...  

Chúa đều đoái đến, cất đƣa lên.  

Chúa là Linh mục nguyện vâng lời  

Ngay từ ngƣỡng cửa bƣớc vào đời :  

„„Con đến, này đây, tuân Thánh ý  

Cứ thế Chúa đi đến trọn đời.  

Chúa là Linh mục nhận hy sinh  

Sẵn sàng tự hiến bản thân mình  

Trở nên tất cả cho tất cả  

Nhƣ lễ toàn thiêu vẹn nghĩa tình.  

Chúa là Linh mục thật khiêm nhƣờng  

Từ ngai Thƣơng Đế, bỏ Thiên cung  

Xuống đời phục vụ nhƣ tôi tớ  

Chịu chết ngang hàng bọn bất lƣợng  

Chúa là Linh mục giàu tình thƣơng  

Bao dung đón nhận đủ trăm đƣờng  

Lời xƣa trên núi: „„Xin tha thứ”  

Là dấu yêu đƣơng đến tận cùng.  

Chúa là Linh mục đến muôn đời  

Lấy Mình Máu Thánh nuôi loài ngƣời  

Ngày đêm hiện diện nơi nhà tạm  

Lắng nghe, nâng đỡ, ủi an ngƣời.  

Gƣơng Chúa nêu cao tuyệt vời thay  

Cho hàng linh mục thế gian này  

Từng ngày, từng bƣớc, noi theo Chúa  

Xứng danh môn đệ tôi trung Thầy.  

 

Paris, ngày khai mạc năm Linh mục  

(19/06/2009)  
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HƯƠNG QUÊ 

 
Tên thật là Giuse Nguyễn Văn Quế, sinh và lãnh bí 

tích Thánh Tẩy năm 1939 tại Xứ Kẻ Vồi, làng Hà Hồi, 
huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông, nay thuộc Thành phố 
Hà Nội. 

Năm 1954 vào Sài Gòn tự lập và tự học. Theo học 
Đại học Luật Khoa rồi chuyển sang nghề vẽ. Trước năm 
1975, mở xưởng vẽ Adam tại Quận 3, Sài Gòn. 

Sau 1975 dời về đường CMT8, quận Tân Bình, đổi 
tên là Nhà vẽ Tinh Hoa. 
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Từ năm 2010 đến nay vẽ tranh sơn dầu tại tư gia 
và sinh hoạt sáng tác thi ca Công giáo với Câu lạc bộ 
Đồng Xanh Thơ Sài Gòn. 

Tác phẩm hội họa: Tranh tôn giáo, sơn dầu, sáng 
tác và sao chép. 

Văn: Ăn Tết quê nhà (k{ sự vui Xuân Giáp Ngọ 
2004) 

Thơ: Trường thiên quê hương (2006) 
Địa chỉ : 219/5 đường Đất Thánh P.6 – Tân Bình - 

Tp-HCM 
Email : tinhhoa39@yahoo.com 
Điện thoại: 01223-802-098; 08-3970-0795 

THI CA SỐNG ĐẠO ĐƯỢC HUN ĐÚC "TỪ CÂU 

HÁT RU" 

Sinh trưởng trong một gia đình hàn nho, có 
3 đời nội ngoại làm đông y và là bổn đạo tại quê 
hương Cha Thánh tử đạo Giuse Nguyễn Đình Nghi 
thuộc Gx. Hà Hồi, Hà Đông nay là Hà Nội 

Từ tấm bé đã được nghe ngắm nguyện và 
kinh lễ, do cha mẹ, ông bà, những người thân yêu 
bế bồng, hát ru, tâm tình thi ca được cuốn hút cả 
vào trong giấc ngủ , sau này “nhập tâm” và hát lại 
để ru các em,. Đến khi lập gia đình thì ru con, bây 
giờ là ru cháu. 

mailto:tinhhoa39@yahoo.com
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Bằng những cung giọng  ca vè, kinh vãn của 
các mùa Vui, Thương, Mừng trong các Mầu 
Nhiệm Mân Côi Nhà Đạo và những bài hát về 
hạnh tích các thánh, khiến mình cảm nghiệm 
được nền thi ca truyền khẩu rất có tác dụng trong 
việc giữ đạo và rao truyền Nước Chúa. 

Với vốn liếng “gia truyền” Chúa ban, cộng 
với việc học hành, thu thập những kiến thức văn 
chương vào những thời điểm trước 1975 và cho 
đến nay qua những tham khảo, tìm tòi ở kho tàng 
văn hóa thi ca Công giáo, cộng với các yếu tố yêu 
mến, đam mê đã tạo nên một khát khao để đi vào 
nguồn thi hứng đến nỗi chỉ có vài ba người thân 
thiết ăn { nhau, chúng tôi đã có tham vọng lập ra 
một nhóm để cùng sáng tác thi ca, lại có khát 
khao quy tụ những người Công Giáo cầm bút 
nhiệt tình hãy cùng viết văn, làm thơ để ca ngợi 
Tình Yêu Thiên Chúa và phát huy tinh hoa ngôn 
ngữ dân tộc  đồng thời gây sức sáng tạo nơi 
các tâm hồn văn nghệ sĩ trong việc rao truyền 
Nước Chúa với chính ngòi bút của mình tại 
ngay địa bàn các giáo xứ, giáo hạt, vì trong giới 
văn nhân, thi hữu Công giáo, ngoài những vị rất 
khiêm nhu, chỉ muốn sống ẩn dật, cũng có những 
vị lại muốn được chia sẻ những áng văn thơ 
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truyền giáo của mình với cộng đoàn. 

Bản thân vẫn tham gia các đoàn thể của 
giáo xứ, giáo phận, phụ trách Hội đồng hương, 
được cảm tình của cộng đoàn, nhu cầu văn thơ 
càng trở nên  cần thiết và dẫn đến sự gắn kết với 
trang mạng Internet  để truy cập và đón nhận 
cũng như trao đổi, vừa làm tròn bổn phận vừa  
học tập những tinh hoa của các bậc cao minh, 
hiền tài . . . 

Khi tuổi tác tăng lên, nguồn thi hứng lại 
phát triển, điều quan trọng là càng đi sâu vào 
công việc càng thấy khả năng mình hạn hẹp và 
mục tiêu cao cả càng khó khăn đạt tới . Tuy nhiên, 
không vì vậy mà  niềm yêu mến và sáng tác đi đến 
chiều hướng tháo lui, tuyệt vọng,  ngược lại, rất 
chan chứa và có nhiều hứa hẹn ,vì hiện nay một 
loại hình sinh hoạt mới giữa lòng Dân Chúa tại 
quê hương Việt Nam đã được nhiều cộng đoàn và 
cá nhân  quan tâm và  thoi dõi, hưởng ứng, đó là 
trên trang mạng Internet đã xuất hiện nhiều hạng 
mục về thi ca Công Giáo, đặc biệt từ năm  2006 
đã có chuyên san Đồng Xanh Dũng Lạc về Thơ và 
năm 2008 có chuyên san  Vườn Ô-Liu về Văn. Với 
những sinh hoạt đều đặn của 2 nhóm Văn – Thơ 
này đã dẫn đến 2 cuộc gặp gỡ tại Tòa Giám Mục 
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Giáo Phận Phan Thiết vào đầu năm 2008 và 2010, 
tiếp theo là 2 cuộc thi viết mang chủ đề “Sen Giữa 
Lầy” và “Nhánh Huệ Nước Trời”  do Cha Trăng 
Thập Tự tổ chức, đã được nhiều người tham gia 
và có hoa trái tốt đẹp, các cuộc lễ phát thưởng đã 
lần lượt được tổ chúc tại các Giáo tỉnh Saigon, Hà 
Nội và Hải Phòng, đồng thời các nhà Văn, nhà Thơ 
của giới Văn nghệ sĩ Công Giáo cũng đã tổ chức 
các cuộc hành hương tưởng niệm Cố thi sĩ Công 
Giáo Hàn Mặc Tử thật trang trọng tại Ghềnh Ráng 
vào năm 2012 và các năm kế tiếp. 

Ngần ấy tin vui đã tạo thành một niềm hung 
phấn lớn lao cho nhiều người trong giới văn nhân, 
thi hữu Công giáo trong và ngoài nước, bởi “Đức 
tin đã có việc làm”, nên chi, việc dốc hết tâm lực, 
hết trí lòng vào yêu mến và sáng tác thi ca truyền 
giáo là một công tác rất trọng đại và là một “Ơn 
Gọi” cho những ai có đức tin vững mạnh và yêu 
mến Thiên Chúa cách nhiệtthành, chúng ta hãy 
chuẩn bị tâm hồn và dang tay đón nhận những Ân 
Hồng Thiên Chúa. 

Đáp đền ơn Chúa, với quỹ thời gian còn lại, 
tôi sẽ cố gắng tận dụng khả năng bé mọn vào việc 
sáng tác thi ca rao truyền tán tụng “Thiên Chúa 
Tình Yêu” như một cây nến phải cạn kiệt nhiên 
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liệu để làm nên dù chỉ là một tia sáng nhỏ để 
mong hội nhập với “ánh đuốc của những người 
cầm bút” vun bón cho nền văn hóa, đức tin của 
Văn Minh Tình Thương mà Giáo Hội đang mời gọi. 

Saigon, 27-9-2015 
Jos. Hương Quê 

 

TUYỂN THƠ 

HÃY MUA  

Xin mời bạn hãy mua đi 

Hãy mua tất cả những gì thiện chân 

Hãy mua những thứ tối cần 

Công bằng, bác ái, tƣơng thân, cứu đời 

Hãy mua lấy đức Yêu ngƣời 

Thực thi ý Chúa, gọi mời vẳng vang ! 

Hãy đi đến đích cao quang 

Mạch Nƣớc Hằng Sống... Thiên Đàng đón ta 

Hãy mua lấy sự hiếu hòa 

Hạt mầm chân lý, thứ tha lỗi lầm 

Quên mình, thức tỉnh, chuyên cần 

Chén đời đón nhận, thông phần gian nan 

Mua vào nhân đức khôn ngoan 

Đón Lời tinh trắng chu toàn thiết tha 
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Trái tim mua phúc chan hòa 

Trần gian – Thiên quốc, Ý Cha rạng ngời ! 

Hãy mua – không vốn, chỉ lời ! 

Hãy vào tận hƣởng đầy vơi mặc tình  

MƯA ÂN SỦNG 

Mƣa ân sủng dịu mời câu nhớ 

Nhẹ trái tim rộng mở tơ lòng 

Hạt ân thiêng tƣơi thắm chiều đông  

Dìu chân bƣớc tìm về cội rễ 

 

Ba Ngôi lƣợng cả Cha ban phúc 

Chín bệ cao minh Mẹ nhậm lời  

 

Xuân Thiên Đàng sáng cõi phúc thảnh thơi 

Đời vấp ngã cuộn lòng câu hối cải 

Mong tha thứ xa lìa đƣờng sai trái 

Thoát mê lầm hái trái chín hồng ân 

Thánh hóa tình thơ, gột rửa bản thân 

Trong sáng thế nhân, bừng say đức hạnh 

Lửa mến Thánh Thần tăng thêm sức mạnh 

Bửu huyết Cha Lành xóa sạch tội khiên 

  

Vững vàng con bƣớc …tiến lên… 
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ĐIỆP KHÚC TRỞ VỀ 

Trời xuân mây vẫn giăng hồng 

Hoa xuân tƣơi thắm, hoa lòng tím tê 

Mùa Chay Thánh đã lại kề 

Âm vang tiếng gọi vỗ về ăn năn 

  

Về với lề luật ! 

Nên chăng ? 

Về với nhiệm vụ ? 

Không bằng chính tâm ! 

Tìm về cùng Đấng Chí Nhân  

Đã yêu tôi trƣớc bao lần tôi yêu 

Khi chƣa đƣợc biết Ngài nhiều 

Mà Ngƣời đã hiểu tôi yêu thế nào 

  

Trở về cùng Chúa ra sao ? 

Kìa ngƣời thu thuế năm nào: 

Gia-Kêu 

Một lần gặp Chúa đã yêu 

Tâm tƣ thổ lộ ra chiều ăn năn 

Một lần Chúa đến viếng thăm 

Cuộc đời đổi mới, lƣơng tâm an bình… 

  

Về nhƣ thiếu phụ ngoại tình 

Quả tang bắt đƣợc, biện minh thế nào ! 

Mọi ngƣời lên án xì xào 

Tội này ném đá, không sao thứ tình 

Thế nhƣng Chúa vẫn làm thinh 
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Viết tay lên đất, mặc tình xem sao  

Phút giây, Chúa phán : 

Ai nào ? 

Thấy mình sạch tội ném vào trƣớc đi 

Đám đông thôi, hết xầm xì 

Trƣớc sau tất cả bỏ đi “cau mày” 

Còn lại chị đứng trông Thầy 

Thầy không lên án : 

Về ngay - Cải chừa ! 

Hai hàng suối lệ nhƣ mƣa 

Lòng ngƣời thiếu phụ hƣởng Mùa Thánh Ân 

Tìm về phó thác, canh tân 

Vui đời sống mới : 

Tinh thần Ki-tô 

  

Trở về nhƣ thánh Phê-rô 

Ba lần chối Chúa, cơ đồ tàn phai ! 

Nƣơng theo ánh mắt tình Ngài 

Phê-rô xúc động, một hai thƣơng mình ! 

Ăn năn thảm thiết biện minh, 

Trở về cùng Chúa tội tình thứ tha 

  

Trở về nhƣ Mắc-len-na 

Khóc than, thống hối đƣợc tha tức thì 

Tình yêu mến, lƣợng từ bi 

Lòng thƣơng xót Chúa : 

Xá chi tội tình 
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Trở về nhƣ kẻ trộm lành 

Ở bên hữu Chúa đóng đanh 

Khấn nài : 

Khi nào lên Nƣớc của Ngài, 

Xin cho con hƣởng Thiên Đài bình an 

Chúa rằng : 

Anh hãy hân hoan ! 

Ngay hôm nay sẽ : 

Vinh quang Nƣớc Trời 

Đức tin khiêm tốn tuyệt vời 

Trở về bên Chúa, muôn lời tung hô 

  

Trở về nhƣ nhƣ Thánh Phaolô 

Bao phen bắt bớ tín đồ Chúa Con 

Trên đƣờng Đamas 

To gan ! 

Giơ chân mũi nhọn đã toan thử tài 

Sao- lô đƣơng lúc dƣơng oai 

Vó câu tuấn mã hết bài hung hăng ! 

Lệ nhòa thống hối ăn năn 

Ngƣớc nhìn lên Chúa 

Thƣa rằng con đây ! 

Một lòng dốc quyết từ nay, 

Quyền uy Thiên Chúa hăng say rao truyền  

Tông đồ dân ngoại khắp miền 

Đại dƣơng, hải đảo con thuyền lênh đênh… 

Phong ba, bão táp gập ghềnh 

Sơn khê, lục địa mặc tình truyền rao . 

Ngọn cờ Thánh Giá giƣơng cao 
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Hối nhân quyết đổ máu đào chứng minh 

Rao truyền là phải hy sinh 

Tông đồ dân ngoại đắc tình ý Cha 

  

Tình yêu Thiên Chúa bao la 

Nguời đã tha trƣớc khi mà tôi xin 

Tôi cần tiếp nhận triền miên 

Để gặp Chúa mãi trong niềm Tin yêu 

Lòng tôi sám hối thật nhiều 

Mến yêu, dòng lệ sớm chiều ăn năn 

Mắt tôi nhìn Chúa đăm đăm 

Tôi yêu mến Chúa ! Chúa hằng yêu tôi 

Yêu tha thiết nhất trần đời 

Tôi xin phó thác mọi nơi, mọi ngày 

Tƣơng lai, hiện tại từ nay 

Cũng nhƣ quá khứ: 

Chắp tay dâng Ngài 

Hằng ngày tôi phải miệt mài 

Lo toan sám hối, không phai trí lòng 

  

Làm theo ý Chúa hằng mong 

Để xin phó thác phận thân yếu hèn 

Tình yêu Thiên Chúa - quê hƣơng 

Lòng nhân hậu Chúa là đƣờng soi đi 

Có Chúa đâu phải lo gì ! 

Tin yêu vững chắc, Chúa đi đồng hành. 
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TÍN THÁC 

Tơ Ánh Sáng xin hãy tràn muôn sóng 

Nhẹ thanh trời phủ bóng trái tim son 

Lá long đong xoáy cuộc thế mỏi mòn 

Cây trơ trụi xoay vần đời tăm tối 

 

Giữa chợ thế, muôn muôn điều giả dối ! 

Trong lòng người, vạn vạn nỗi khiên oan ! 

  

Thở thở than than ! Niềm tin lắm nghi nan   

Cậy mến kêu van ! Chúa Trời ban lộc phúc 

Bởi xác hèn mỗi ngày thêm vẩn đục 

Mãi mê lầm càng lúc ngập miên man 

Nhìn lên Cha mong chỉ lối đƣa đàng 

Dẫu là ngà trắng, tuyết tinh ngần, mát lạnh 

Khôn sánh đƣợc, sao ví bằng tích hạnh 

  

Đƣờng Núi Thánh dẫu vách đá hiểm nghèo ! 

Bến Thiên Đàng dù cửa hẹp cheo leo... 

  

Lòng tín thác – Vững tay chèo 
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BÙI TIẾN TÍCH 

 

 

 
 
 
Tên thật: Phêrô Bùi Tiến Tích, sinh ngày 01-8-1941, 

tại Quang  ực, Hồng Phong, Ninh Giang, Hải Dương. 
Địa chỉ hiện nay: Quang  ực, Hồng Phong, Ninh 

Giang, Hải Dương 
Điện thoại: 0966-997-970; 032-0376-9290 
Email: buivinhquangruc@gmail.com 

 

mailto:buivinhquangruc@gmail.com
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CON LÀ CÔNG CỤ CỦA NGÀI 

Trong lịch sử Hội Thánh xưa nay, chúng ta 
đã từng được biết việc Thiên Chúa tuyển dụng 
người hầu việc Ngài có những bậc tài danh và có 
cả những người tài hèn sức mọn. Những ai được 
Chúa sử dụng đều là công cụ trong tay Đấng Tạo 
Hóa, cho nên Ngài sử dụng cách nào là do { Ngài 
muốn, do quyền năng của Ngài. 

Tôi hằng tâm niệm rằng: “Từ xưa đến tận 
bây giờ-Hồn thơ sinh động luôn nhờ Tâm Linh”, 
và luôn xác tín rằng: “Không có Thầy, anh em 
chẳng làm gì được” (Ga 15, 5). Vì vậy, các sáng tác 
này có được đều nhờ ơn Chúa soi sáng cho tôi 
viết ra, trước hết là để cho mình suy ngẫm và để 
chia sẻ cùng qu{ bạn đọc xa gần. 

Vì trình độ văn chương rất… “không 
chuyên”, kính mong qu{ vị cảm thông cho tác giả 
được cống hiến với tâm tình “lễ bạc lòng thành”. 

Phêrô BÙI TIẾN TÍCH 
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TUYỂN THƠ 

LỜI KINH DÂNG CHÚA 

 

Dấn thân con bƣớc theo Ngài 

Đi làm nhân chứng giữa đời hôm nay. 

Vui buồn xen lẫn đắng cay 

Bấy nhiêu thử thách tháng ngày đời con. 

 

Lời Chúa – lƣơng thực nuôi hồn 

Cũng nhƣ hơi thở giúp con trƣởng thành. 

Cậy – Tin – Mến Chúa đinh ninh 

Tạ ơn Tình Chúa đã dành yêu con. 

 

Hồn con mong Chúa mỏi mòn 

Bao lâu còn sống con còn tin yêu . 

Lời Kinh dâng Chúa sớm chiều  

Xin Chúa vui nhận mọi điều con dâng. 
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CẬY MẸ 

 

Ngƣời đi biển dõi nhìn sao Bắc Đẩu 

Vƣợt biển đời, con chỉ cậy Mẹ thôi 

Thuyền mong manh mà sóng nƣớc chơi vơi 

Xin Mẹ dẫn thuyền con về Bến Phúc. 

 

NƠI TRÚ ẨN AN TOÀN 

(Kính dâng Thánh Tâm Chúa Giêsu) 

 

Lòng trắc ẩn Chúa khiến lòng con hy vọng 

Máu Thánh Ngài rửa sạch hết tội con 

Tình yêu Chúa nhƣ hoa thơm quả ngọt 

Thánh thể Ngài là mĩ vị thần lƣơng. 

 

Con biết con yêu Chúa chẳng vuông tròn  

Mà Chúa vẫn yêu con tha thiết 

Không yêu Chúa, khác nào… xác chết 

Thối rữa trong mồ cùng với thời gian. 
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Con yêu Chúa, con sống theo ý Chúa 

Chúa yêu con, Chúa nuôi dƣỡng hồn con 

Trái tim Chúa là nơi con trú ẩn 

Để sống an toàn, khỏi mọi nguy nan. 

CHÚA PHỤC SINH 

 

Bỏ lại ngôi mộ trống 

Với khăn liệm hôm nào 

Chúa Phục Sinh vinh hiển 

Tông đồ vui xiết bao 

 

Chúa sống lại thật rồi 

Hiện ra cùng môn đệ 

Tin Mừng vang khắp cõi 

Ân phúc tràn muôn nơi. 
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GIOA-KIM 

 

Tên thật: Gioakim Nguyễn Văn Sâm 
Bút hiệu: Gioa-Kim 
Sinh và rửa tội: 1941, tại Hà Thanh, Thừa Thiên 
Cựu đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế, học nhạc với Lm. 

Nhạc sĩ Hoàng Diệp, DCCT 
Tốt nghiệp cử nhân Văn khoa Sài Gòn năm 1969. 
Sáng tác thánh ca. Làm thơ Đạo, đăng trên Mạng 

Lưới Dũng Lạc và Blog Viết Cho Nhau 
- Hiện cư ngụ tại Houston,Texas, Hoa Kz. 
-Email: ns.gioa.kim@gmail.com  
-Blog cá nhân: http://gioakim.blogspot.ca/  
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HẠNH PHÚC TÌM LẠI. 

Chiều nay, vừa bước vào nhà nguyện mình 
chợt thấy một người bạn cũ đang quì cầu nguyện 
rất sốt sắng. Gia đình mình thường gọi anh ấy là  
“chú Xuân” vì anh ấy nhỏ hơn mình vài tuổi.  
Mình và Xuân là bạn học hồi nhỏ từ khi bắt đầu 
học Lớp Nhất (tức là Lớp Năm bây giờ). Cho đến 
bây giờ mình vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt ngây 
thơ với nụ cười hồn nhiên để lòi ra chiếc răng 
khểnh  rất dễ thương của Xuân thuở nào.  Bây giờ 
chiếc răng khểnh không còn nữa vì cả hai hàm 
răng đã “đi chơi” đâu mất rồi, thay vào đó là hàm 
răng giả đều đặn, và nụ cười tươi tắn ngày nào 
bây giờ cũng  đã nhuốm màu  thời gian. Có lẽ đó 
là hậu quả của  những tháng năm dài gian nan 
khốn khổ vì thời cuộc… Ngoài việc mất hàm răng, 
Xuân còn  mắc chứng lãng tai nên được những 
người chung quanh tặng cho biệt danh là “Xuân 
điếc” để phân biệt với mấy anh khác có cùng tên 
trong cộng đoàn. Anh bạn “Xuân điếc” của mình 
là một người rất đạo đức, mặc dù cuộc sống có 
những khốn khó đến với anh, tuy nhiên anh vẫn 
vui vẻ chấp nhận và có một niềm tin vững vàng 
vào Thiên Chúa.  Anh sống ẩn dật vì không nghe 
được rõ ràng những gì người khác nói.  Anh bảo 
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nhờ sự điếc lác mà anh tìm được sự bình an trong 
tâm hồn và anh có được sự tĩnh lặng để hướng 
lòng về Chúa.  Thay vì chuyện trò với người đời thì 
anh nói chuyện với Chúa.  Điều đó làm anh thấy 
hạnh phúc.  Thật vậy, sự đau khổ mà mình chấp 
nhận và thậm chí còn muốn nhận thì đau khổ sẽ 
vơi đi hoặc không còn là đau khổ nữa.   

Thấy anh bạn điếc lác của tôi vui vẻ với 
bệnh hoạn của mình, tôi nhớ đến một người điếc 
khác rất lừng danh, là một nhạc sĩ vĩ đại của thế 
giới âm nhạc: Đó là Ludwig van Beethoven.  
Những triệu chứng của bệnh điếc đã gây phiền 
toái cho ông và làm ông cáu kỉnh buồn bực.  Ông 
phải mang theo cuốn sổ để viết ra những câu đàm 
thoại cho người khác biết ông muốn nói gì và 
ngược lại.  Thấy rằng không ai thông cảm và 
muốn giúp ông nên Beethoven xa lánh mọi người 
và sống cô độc.  Ông bị người đời cho là một kẻ 
yếm thế, vì vậy ông càng sa sút tinh thần hơn.  
Ông soạn chúc thư nói rằng có lẽ ông phải tự tử.  
Nhưng may mắn cho ông vì Thiên Chúa quan 
phòng đã cho ông gặp được một thiếu phụ bị mù 
lòa cùng trọ chung một nhà. Một đêm nọ cô ấy 
nói như hét vào tai ông cho ông nghe: “Tôi ước ao 
đổi hết mọi sự để được một lần nhìn  thấy ánh 
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trăng”.  Lòng ham sống trở lại mãnh liệt với ông 
và đưa ông đến việc sáng tác một trong những tác 
phẩm hay nhất của mọi thời đại, đó là bản nhạc 
“Sonata Ánh Trăng” (Moonlight Sonata).  Những 
năm tháng sau khi khắc phục được sự muộn 
phiền cũng giúp ông sáng tác nên bài “Ca Tụng 
Niềm Vui” (Ode to Joy) trong giao hưởng số 9 là 
đỉnh cao của sự nghiệp sáng tác nghệ thuật phi 
thường của Beethoven.  Người ta cho rằng bài 
“Ca Tụng Niềm Vui” biểu lộ lòng biết ơn của ông 
đối với Thiên Chúa và cuộc đời vì đã giúp ông khỏi 
phải tự tử.  Ông cám ơn người thiếu phụ đã gợi { 
cho ông dệt nên bài “Sonata Ánh Trăng” với một 
giai điệu tuyệt vời.  Câu nói của người con gái mù 
lòa đã làm cho ông thấy rằng ông còn có phúc 
hơn một số người khác. Đây là môt thái độ sống 
giúp cho con người biết bằng lòng với số phận và 
hoàn cảnh của mình. Đây chỉ là một thứ triết l{ 
bình dân và phổ thông, nhưng ai biết để tâm suy 
ngẫm mới thấy được giá trị của nó.  

Nhân nói về bài nhạc “Sonata Ánh Trăng” 
mình liên tưởng đến nhà thơ lừng danh Hàn Mạc 
Tử, một người say mê Trăng. Hàn Mạc Tử bị 
phong cùi rất đau đớn và trong cơn đau đớn đã 
làm nên bài trường thi Ave Maria bất hủ.  
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Là Nguồn Trăng yêu mến Nữ Đồng Trinh  

          Là Nguồn Đau chầu lụy Nữ Đồng Trinh. 

Mình nhớ lại hồi còn nhỏ, bản thân mình 
cũng có khi buồn phiền vì thấy thua chúng kém 
bạn mặt này mặt nọ.  Thấy vậy, một hôm mẹ 
mình bảo: “Con đừng nhìn lên mà nên biết nhìn 
xuống để thấy con còn có phúc hơn nhiều người 
thì con sẽ không thấy buồn phiền nữa”.  Câu nói 
của mẹ đã gây cho mình một ấn tượng sâu sắc 
trong suốt cả cuộc đời. Mình nhận thấy rằng con 
người sở dĩ khổ sở vì không bằng lòng với số phận 
và khi gặp hoàn cảnh đau thuơng thì thường than 
trời trách đất và cho rằng mình không đáng phải 
chịu cảnh ngộ ấy.  Một lần kia mình chia sẻ { nghĩ 
đó với một người khác.  Anh ta bảo rằng: “Nhìn 
xuống à?  Nếu tôi không còn thấy ai khổ hơn để 
nhìn xuống thì sao?”.  Mình ngẫm nghĩ rồi bảo 
anh ta: “Nếu bạn thấy không còn ai để nhìn xuống 
thì hãy nhìn vào Chúa Giêsu.  Chúa Giêsu chấp 
nhận thân phận của môt con người khốn khổ, 
sinh ra khó hèn nơi hang bò lừa hôi hám, chiụ 
thương khó và chết đau đớn nhục nhã trên thập 
giá để cứu chuộc chúng ta. Chúa Giêsu là Thiên 
Chúa, còn ta là phàm hèn tội lỗi. Chúa có đáng 
chịu lầm than khốn khổ vậy không? Hoàn toàn 
không! Vậy sự đau khổ của ta so với sự thống khổ 
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của Chúa và thân phận ta so với Đấng Toàn Năng 
thì nào có đáng gì. Nhận thức được điều này ta sẽ 
không còn thấy là ta không đáng phải chịu đau 
khổ nữa mà sẵn lòng chấp nhận hoàn cảnh của 
mình. Lúc mình biết bằng lòng là đã bước gần đến 
hạnh phúc rồi đó. 

GIOA-KIM 

TUYỂN THƠ 

NHỚ LA VANG. 

Bao giờ em về Huế, 

Nhớ ghé qua Quảng Trị, 

Viếng Mẹ ở La Vang, 

Dù đƣờng xa miên man. 

 

Khi nào đến La Vang, 

Đừng hấp tấp vội vàng, 

Mà quên quà anh dặn, 

Xin Mẹ nắm lá vằng. 

 

Bao năm trời xa vắng; 

Vẫn nhớ chốn linh thiêng, 

Hằng năm thƣờng kính viếng, 

Lúc còn thời thiếu niên. 
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Bây giờ xa vạn dặm, 

Mãi nhớ về quê hƣơng, 

Hƣớng về đền thánh cũ, 

Dâng Mẹ tình mến thƣơng. 

 

La Vang có gì khác? 

Bom đạn tháng ngày qua, 

Tan nát đền thánh Mẹ; 

Đau lòng con xót xa. 

 

La Vang thƣơng nhớ lắm. 

Đền Mẹ sáng hào quang. 

Cách xa lòng vƣơng vấn 

Hình bóng Mẹ dịu dàng. 

 

Ôi La Vang, La Vang. 

Hình bóng Mẹ dịu dàng ! 

 

BÀI CA NÀO CHO EM 

Sao em lại hát bài ca máu lửa 

Khơi hận thù một thuở trên quê hƣơng 

Sao ngân nga hoài câu hát thê lƣơng 

Về thân phận bi thƣơng nơi trần thế. 

Em khóc gì khi chiều tà bóng xế; 

Khi thu về lặng lẽ cánh hoa rơi; 

Khi đông tới gió mƣa lấm khung trời; 

Tình bay xa và một thời tiếc nuối. 
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Sao em không hát bài ca khen ngợi 

Chúa muôn loài tạo dựng cõi trần gian, 

Bao kỳ công, bao ơn phúc tuôn tràn 

Và Tình Ngài trao ban cho ngƣời thế. 

Sao không hát bài ca chúc tụng Mẹ 

Là mùa xuân vạn tuế của trần gian, 

Là cửa ngõ Ơn Cứu Độ tuôn tràn, 

Là Hiền Mẫu của muôn dân dƣới thế. 

Em hát gì những bài ca rầu rĩ 

Cho tâm hồn bi lụy chẳng ích chi. 

Cõi đời này mọi sự sẽ qua đi. 

Hãy hát lên thánh thi ca ngợi Chúa, 

Vì tình Ngài yêu ta từ muôn thuở 

Và tình ca thánh thiện của thiên đàng 

Cho vơi đi sầu muộn của trần gian 

Để tâm hồn bình an và hoan lạc. 
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ĐINH QUÂN 

 

 
 

Tên thật: Giuse Đinh văn Tiến Hùng. Bút danh: 
Đinh Quân. 

Sinh 25/12/1942 tại Quảng yên Bắc Việt. 
Cựu chủng sinh Phát Diệm. Cựu Giáo chức Trung 

học Thánh Monica Long Khánh và Thánh Tâm Biên Hòa. 
Định cư tại Hoa Kz năm 1991. Sinh hoạt Cộng 

đoàn Công giáo Connecticut: Trưởng ban Giáo lý và 
phụ giảng chương trình Dự bị Hôn Nhân. 

Đã và đang cộng tác với các Báo và Websites: 
Nguyệt san Hiệp Nhất, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 
Vietcatholic, Dân Chúa Mỹ Châu, Công giáo Việt Nam, 
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Đồng xanh thơ Dũng Lạc, Thi ca Cầu nguyện, Giáo phận 
Phát Diệm, An Việt Toàn cầu… 

Địa chỉ: 6352 San Harco Cirle, Buena Park, 
CA.90620, USA 

Điện thoại: 1.714.826.7793  
Email : quocvietj97@yahoo.com 

NIỀM TIN VÀ HY VỌNG 

Đời người giống như một cuộc hành trình 
leo núi. 

Khi còn trẻ ta hăng hái leo lên, không ngại 
hiểm trở gian lao. Khi đạt tới đỉnh, ta say sưa nhìn 
vạn vật huy hoàng dưới ánh dương và thỏa mãn 
vì đã đạt  được mục đích và ước mơ: Công thành 
danh toại… Rồi cũng đến lúc phải trầm tư xuống 
núi theo ánh hoàng hôn đang nhạt dần, lưu dấu 
bao tự hào, vui buồn lẫn lộn, nuối tiếc ngày tháng 
qua mau... 

Theo tử vi Đông Phương thì cuộc đời mỗi 
con người vận số vào một vì sao trong muôn ức 
triệu tinh cầu. Có những vì sao sáng xuất hiện khi 
có Thánh Nhân hay Vĩ Nhân chào đời, mà trong 
đó vì sao rực rỡ nhất đã xuất hiện trong đêm 
Chúa Giáng trần...  
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Còn vì sao đời mình thì như lu mờ lạc lõng 
trong màn đêm vũ trụ mà chính mình cũng không 
tìm thấy. Nhưng Thiên Chúa lại biết rõ vì sao đó 
xuất hiện và biến mất khi nào. Với niềm tin ấy, 
cuộc đời dù trải qua bao thăng trầm biến đổi, con 
luôn giữ vững Niềm tin trên đường Hy vọng. Vì 
Chúa sẽ dìu dắt con đi theo ánh sao sáng của Ngài 
dẫn đường trong bầu trời đen tối, con không còn 
lo âu lạc lối. Niềm tin có Chúa luôn đồng hành 
theo con khi “lên dốc” và cả khi đang “đổ dốc” 
cuộc đời trên đường Hy vọng về Nước Hằng Sống. 
Bởi chưng Chúa đã phán bảo: “Ta là sự sáng đã 
đến trong thế gian, để phàm ai tin vào Ta, thì khỏi 
phải lưu lại trong tăm tối”  (Ga. 8: 12). 

Xin mượn tâm tình trong Đường Hy Vọng 
của Cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận: 
“Con ôm ấp một ước nguyện “Nước Cha Trị đến, { 
Cha được thành sự, dưới đất cũng như trên trời” 
(Mt.6: 10).- Dưới đất lương dân biết Chúa như 
trên trời- Dưới đất mọi người khởi sụ yêu nhau 
như trên trời- Dưới đất đã bắt đầu hạnh phúc 
cũng như trên trời- Con sẽ nỗ lực thực hiện 
nguyện vọng ấy- Khởi sự đem hạnh phúc Thiên 
đàng cho mọi người ngay từ trần thế”... 

Đó chính là Niềm tin và Hy vọng của đời 
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con. Con đã vào đời như Chúa Giáng thế không 
manh áo che thân. Và con sẽ ra đi như Chúa treo 
trên Thập giá, buông trắng hai tay. 

“Chúa ơi! Con có gì đâu! 

Thơ Kinh tha thiết nguyện cầu dâng lên”. 

ĐINH QUÂN 

 

TUYỂN THƠ 

ĐỜI ĐẸP QUÁ                                  

Cảm nhận cùng Đức Tổng Giám Mục FULTON 

SHEEN qua chương trình truyền hình nổi tiếng Life is 

Worth Living (Cuộc đời đáng sống – vì đời đẹp quá) 

“Chắc chắn con sẽ có một tương lai và hy vọng 

của con sẽ không thành mây khói” (Châm ngôn 10, 2) 

 
Đời sẽ qua mau nhƣ cơn gió thoảng, 

Hãy vui lên đừng buông tiếng thở dài, 

Dấn bƣớc vào sẽ thấy đẹp tƣơng lai, 

Gạt âu sầu là ngàn hoa đua nở. 

 

Đời đẹp quá! 

Tại sao lòng xao động? 
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Những đêm khuya   

Trăn trở thức một mình. 

Nhìn ánh trăng, 

Qua khung cửa lung linh, 

Ta say ngắm, 

Muôn vì sao lấp lánh. 

 

Đời đẹp quá! 

Buổi bình minh bừng tỉnh, 

Nghe tiếng chim , 

Đang ca hót ríu ran. 

Nhìn ra vƣờn, 

Khóm cúc đã nở vàng. 

Lòng rạo rực, 

Với tình thu chan chứa. 

 

Đời đẹp quá! 

Bao tuổi thơ trong sáng, 

Vƣơn mầm non,                                                                    

Mang sức sống Thiên Thần. 

Tuổi thanh xuân, 

Tràn nhựa sống dâng dâng, 

Xây mộng đẹp, 

Miên man đầy hy vọng. 

 

Đời đẹp quá                                                                      

Tuổi xế chiều nhạt nắng, 

Mắt mơ màng, 

Nƣơng dõi cánh chim bay. 
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Từng cụm mây, 

Đan quyện sắc vơi đầy, 

Bỗng đột biến,  

Tan trong làn gió thoảng. 

 

Đời đẹp quá! 

Làm chi ta hốt hoảng? 

Đêm chập chờn, 

Ngày vội vã u sầu. 

Tìm kiếm gì, 

Mê tích lũy sang giàu, 

Khi nằm xuống, 

Tất cả đều vĩnh biệt. 

 

Đời đẹp quá! 

Mà sao ta không biết, 

Sống vui lên, 

Và gieo rắc yêu thƣơng. 

Đừng bày trò, 

Say cuộc đấu hí trƣờng, 

Dìm nhân loại, 

Trong đau thƣơng tàn khốc. 

 

Đời đẹp quá! 

Đừng nghĩ mình cô độc, 

Nhận hồng ân, 

Mà Thƣợng Đế trao ban. 

Sống mỗi ngày, 

Là diễm phúc vô vàn, 
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Hãy hân hoan, 

Vì cuộc đời diễm tuyệt. 

 

Đời đẹp quá!                                                                       

NHỮNG THÁNG HOA KỶ NIỆM 

  

Ghi niệm những Tháng Hoa - Dâng kính Mẹ nơi 

Quê nhà 

 

Vâng thƣa Mẹ làm sao con quên đƣợc 

Những tháng Năm thơ ấu tại quê nhà 

Chuông giáo đƣờng vang vọng gọi thiết tha 

Đoàn mục tử lại cùng nhau qui tụ 

 

Dƣới chân mẹ trăm bông hoa rực rỡ 

Hai hàng đèn nến toả sáng lung linh 

Ôi muôn ngƣời cất cao tiếng cầu kinh 

Thật đầm ấm vây quanh hang Lộ Đức 

Lòng trải rộng vì cuộc đời đơn thật 

Các bé thơ niềm mơ ƣớc bao la 

Mắt tròn xoe với gƣong mặt hiền hoà 

Tim nhộn nhịp đời tuổi thơ là thế 

Những thôn nữ má hồng lên e lệ 

Tà áo dài che khuất bƣớc chân đi 

Hồn lâng lâng dạo khúc nhạc xuân thì 

Rƣớc kiệu Mẹ vòng quanh khu xóm nhỏ 

Hoa muôn màu với hào quang rực rỡ 
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Trống chiêng rền theo những cánh hoa rơi 

Đoàn con chiêm bái Đức Mẹ Chúa Trời 

Tim rạo rực cùng ca vang khúc hát 

Những cụ già miệng lâm râm lần hạt 

Mắt mơ màng nhƣng nhìn rõ tƣong lai 

Bỗng nuối tiếc sao năm tháng không dài 

Để tiếp tục dâng lời kinh sám hối 

Riêng chúng con tâm hồn thật vô tội 

Chỉ thấy vui quên mất cả thời gian 

Đâu biết đời nhƣ mây gió hợp tan 

Nhìn cuộc sống đầy hoa thơm cỏ lạ 

Bóng Mẹ Hiền trùm lên con tất cả 

Ôm ấp vỗ về dịu ngọt tuổi thơ! 

 

Vâng thƣa Mẹ con nhớ mãi tới giờ 

Thời gian đó chỉ còn trong kỷ niệm 

Nhƣng dƣ âm không bao giờ tan biến 

Con lớn lên theo năm tháng dòng đời 

Dù nơi đây cuối góc biển chân trời 

Con vẫn mơ về Những Tháng Hoa Kỷ Niệm. 

MỖI NGÀY LÀ MỘT HỒNG ÂN 

“Trước mặt Thiên Chúa một ngày cũng tựa ngàn 

năm, và ngàn năm cũng như một ngày” (2Pr 3,8) 

 

Hồng Ân nối tiếp Hồng Ân, 

Mỗi ngày ta lại đến gần quang vinh. 

Hồng Ân tiếp nối Hồng Ân, 
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Mỗi ngày ta lại đến gần Chúa hơn. 

 

Nhân sinh hòa nhịp bốn mùa, 

Chúc mừng thêm tuổi tiếng Thu chào mừng.  

Mùa Xuân trời đất tƣng bừng, 

Hạ về nắng ấm nghe chừng nôn nao. 

Đông sang gió lạnh rì rào, 

Lại một năm nữa đi vào thiên thu. 

Vẳng nghe nhƣ tiếng mẹ ru, 

Ngọt ngào năm tháng giấc mơ đầu đời. 

Trƣởng thành giờ đã lên ngôi, 

Đuổi theo danh vọng tiếng cƣời hiên ngang, 

Vƣợt bao vất vả gian nan, 

Nuôi bao mộng đẹp muôn vàn ƣớc mơ. 

Quên đi năm tháng ngày giờ, 

Bóng câu qua cửa có chờ ai đâu ! 

Phút giây đã bạc mái đầu, 

Trăm năm cũng tựa qua cầu gió bay. 

Sống đƣợc hạnh phúc mỗi ngày,                                                                                                                                                                                                                             

Sống thêm tuổi hạc là đây ơn trời,  

Đó là diễm phúc ngƣời ơi ! 

Mỗi ngày đón nhận Chúa Trời ban ân. 

 

„Cám ơn Trời mỗi sớm mai thức dậy, 

Ta có thêm ngày nữa để yêu thƣơng.‟ 
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SỐNG GỞI THÁC VỀ 

 “Tiền công của tội lỗi là Sự Chết” ( Roma.6: 23 ) 

 

 

„Thoạt sinh ra thì đà khóc chóe, 

Trần có vui sao chẳng cƣời khì?‟ 
9
 

Đời ngƣời sinh ký tử qui, 

Sống là chuẩn bị để ly biệt trần. 

 

Bé thơ ngây hoa đời chớm nở, 

Chẳng có gì lo sợ vấn vƣơng, 

Bao quanh tràn ngập yêu thƣơng, 

Nhƣ hoa vừa nở dâng hƣơng ngạt ngào. 

 

Trai trƣởng thành nuôi bao mộng đẹp, 

Chung quanh ta chật hẹp không gian, 

Sự nghiệp, danh vọng, giàu sang, 

Đuổi theo đạt đƣợc lại càng hăng say. 

 

Gái tự hào soi gƣơng tô điểm, 

Vẻ diễm kiều sai khiến lòng ngƣời, 

Tâm hồn rộng mở thêm tƣơi, 

Tƣơng lai bừng sáng đón mời vào xuân. 

 

Nhƣng cuộc đời có đâu đẹp mãi, 

Có vui nay, mai lại có sầu, 

                                                 
9
 Thơ Nguyễn Công Trứ 
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Hoa kia tƣơi mãi đƣợc đâu, 

Con ngƣời không thể sống lâu ngàn đời. 

 

Mới ngày nào tuổi thơ tƣơi thắm, 

Mới ngày nào phấn khởi hiên ngang, 

Chàng thì sự nghiệp vẻ vang, 

Nàng thì rực rỡ cao sang hơn ngƣời. 

 

 

Vừa mới đây tháng ngày thấm thoát, 

Giờ lúc này sao khác năm xƣa, 

Hàm răng đã thấy lƣa thƣa, 

Tóc mây bỗng chốc lại vừa điểm sƣơng.  

 

Xƣa nay nhân trần nuôi hy vọng, 

Tìm mọi cách xây mộng trƣờng sinh, 

Thật không biết lựa sức mình, 

Luật trời sinh tử chứng minh tỏ tƣờng. 

 

Suốt đời dù mải mê tích lũy, 

Xuôi hai tay nắm giữ đƣợc gì, 

Đời ngƣời sinh ký tử qui, 

Sống là cõi tạm, thác là trƣờng sinh. 

 

Luật trời chính là quyền Thƣợng Đế, 

Phúc của mình tích để sau này, 

Nếu sống tốt đẹp hôm nay, 

Mai sau vĩnh cửu tràn đầy hân hoan. 
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Hoàng hôn xuống chậm nghiêng soi bóng, 

Cô khách dừng chân đứng ngẩn ngơ, 

Màn đêm buông phủ lờ mờ, 

Bóng ngƣời chìm lắng ơ hờ trong đêm. 

 

Lạy Chúa! Là Đƣờng! Là Sự Sống! 

Lạy Chúa chính là Đấng tình thƣơng! 

Bụi trần che phủ mù sƣơng, 

Xin Ngài dìu dắt soi đƣờng con theo. 

THÁNH GIÁ LÀ GÌ ?  

“Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác Thánh giá 

của mình mỗi ngày mà theo Ta”  (Lc 9,23) 

 

Thánh giá là gì anh biết không ? 

Trời mây non nƣớc nhuộm sắc hồng, 

Đỉnh cao vời vợi trông đẹp quá ! 

Thánh giá vƣơn lên giữa không trung. 

 

Biểu tƣợng đó tuyệt mỹ vô cùng, 

Ngàn năm biến đổi vẫn uy hùng, 

Vƣơn lên sức sống Kitô giáo, 

Ấp ủ chở che bao tấm lòng. 

 

Thánh giá đâu phải để theo thời, 

Không là trang điểm để thêm vui, 

Dù bằng kim cƣơng hay vàng bạc, 

Vòng quanh cổ, ngực cho đẹp tƣơi. 
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Đừng dùng Thánh giá mà đấu tranh, 

Đừng mang Thánh giá mà tuần hành, 

Che lấp dƣới chiêu bài chính trị, 

Âm mƣu lừa dối sẽ không thành. 

 

Hãy nhìn lên đỉnh tháp giáo đƣờng, 

Thánh giá vƣơn cao giữa trời trong, 

Tiếng chuông vang dội đang mời gọi, 

Hồn ta lắng dịu khỏi sầu vƣơng. 

 

Lặng nhìn tƣởng niệm nơi nghĩa trang, 

Mộ bia Thánh giá lớp hàng hàng, 

Bao ngƣời nắm xuống hai tay trắng, 

Giã từ phú quí lẫn vinh quang. 

 

Thánh giá cuộc đời của mỗi ngƣời, 

Buồn vui vinh nhục của một đời, 

Thiên Chúa đã trao ta đón nhận, 

Gánh vác trên đƣờng một mình thôi. 

 

Xƣa Chúa trên đƣờng Gôn-gô-ta, 

Nhục hình quặn quại, máu lệ nhòa, 

Hơi thở đứt đoạn, thân gục ngã, 

Thánh giá trĩu nặng bởi tội ta. 

 

Thánh giá minh chứng của tình yêu, 

Hy sinh cao cả biết bao nhiêu, 

Chết khổ nhục, không lời oán trách, 

Núi Sọ cô đơn buồn hắt hiu ! 
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Lạy Chúa ! Con đây đã hiểu rồi, 

Ấn tín trao con từ Chúa trời : 

Hãy vác Thánh giá theo chân Chúa, 

Chỗi dậy mà đi hết cuộc đời. 
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KIM DUNG 

 

 
 

Tên thật là Anna Lê Thị Kim Dung, sinh ngày 18-6-
1942 tại Hải Phòng. Hiện tại đang đồng hành cùng 
nhóm Sinh viên Công giáo Hải Phòng.  

Email: annakimdung@gmail.com.  
Số điện thoại: 0973711651. 

 

HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN 

Con gặp nhiều đau khổ do sự ly tán của gia 
đình vì chiến tranh, ít khi được chung sống cùng 
cả hai bố mẹ… Con được mẹ con kể nhiều chuyện 

mailto:annakimdung@gmail.com
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Kinh Thánh và dạy con kinh đọc hàng ngày. Mẹ 
con là một giáo dân rất sùng kính và trung thành 
với giáo hội Công giáo… 

Từ sau giải phóng Điện Biên, sau cải cách 
ruộng đất thì việc giữ đạo Công giáo Tông truyền 
có nhiều khó khăn, bởi lúc ấy linh mục ở  miền 
Bắc còn lại một số cha già nhưng phải đi “làm 
phúc” ở nhiều giáo xứ xa… Khi ấy gia đình con 
sinh sống bằng nghề đồ gốm tại giáo xứ Mạo Khê 
thuộc tỉnh Quảng Ninh. Mẹ con phải dẫn con đi 
mấy chục cây số đường bộ để tới dự lễ ở nơi có 
linh mục của Giáo phận Hải Phòng. Con được lớn 
lên, trở thành con người sống Đức tin  nhờ có cội 
nguồn từ mẹ con… 

Năm 1975 con tham gia hoạt động tông đồ 
là đến với các bệnh nhân hấp hối. Nhiều khi con 
cùng các chị em tổ chức tang lễ cho những người 
mình đã giúp khi hấp hối được chôn cất theo nghi 
thức Công giáo. Khi ấy không được mang xác vào 
nhà thờ nên chúng con đón cha tới nhà cầu 
nguyện và làm nghi thức chôn cất. Cứ thế con 
cộng tác mật thiết với các cha xứ để giúp mọi 
người, len lỏi vào các khu tập thể tìm kiếm và 
nhắc nhở những ai còn xa Chúa, đã chịu phép rửa 
tái sinh nhưng vì sợ hay vì lợi mà đã bỏ Chúa. Có 
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lẽ linh hồn của những người con gần gũi họ ở giây 
phút cuối cùng đã được về với Chúa, và họ cầu 
bầu  cho con nên con luôn yêu mến Hội Thánh và  
muốn làm việc phục vụ. Các con của con cũng 
được lớn lên cùng với sự say mê tham dự Thánh 
lễ hàng ngày để được Mình Thánh Chúa nuôi 
dưỡng đời sống Đức tin. Chúng đều trở thành 
giáo l{ viên và thầy dạy hát các ca đoàn trong Hội 
thánh, và nay vẫn còn hoạt động phục vụ trong 
Ban hành giáo. Con cảm tạ Chúa nhiều lắm vì 
chẳng ai có thể lên Thiên Đàng một mình được! 

Từ năm 1988 đến năm 1995, con quy tụ 
một số thanh niên Công giáo trẻ tuổi thành “Gia 
đình thợ mộc Thánh Giuse”. Cộng đoàn ấy vừa lao 
động, vừa học giáo l{, hát thánh ca phục vụ Thánh 
lễ hàng ngày và giao lưu cùng các ca đoàn lân cận 
giúp nhau sống lành mạnh. Đồng thời con đỡ đầu 
ca đoàn giáo xứ An Tân và cùng với ca đoàn quy 
tụ thêm một số người trẻ là di dân đến làm việc 
sinh sống ở Hải Phòng, để có thêm những giờ cầu 
nguyện và học Lời Chúa.  

Năm 2006 một tai nạn xảy đến với con, 
chính điều này làm tin rằng đây là điều Chúa làm 
để kéo gọi con vào công việc Chúa muốn, nên 
trong lòng con luôn nghĩ về điều ấy như một phép 
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lạ. Hôm ấy con được nhà thờ Cống Mỹ cách thành 
phố Hải Phòng 7km mời dự lễ khánh thành một 
phần công trình xây dựng nhà thờ. Ca trưởng ca 
đoàn An Tân chở con đến dự lễ và chở về. Khi ra 
đến đường 5 con nhìn thấy một đoàn xe công-
ten-nơ đang tránh nhau đi sát vào luồng đường 
của người đi xe máy. Con bảo ca trưởng dừng lại 
nhưng chẳng hiểu sao nó lại cứ đi ra và có một cái 
gì từ xe công-ten-nơ mắc ngay vào đầu xe máy 
của con và kéo đi luôn. Khi ấy con phó linh hồn 
cho Chúa vì cầm chắc cái chết… Thế rồi chẳng 
hiểu vì sao chiếc xe công-ten-nơ dừng lại hất tung 
cả xe máy lẫn hai mẹ con. Con thấy mình bị quăng 
xuống ngay cạnh gầm xe, con tỉnh lại và ngay lúc 
ấy con nghĩ Chúa đã làm phép lạ cứu con. 

Sau đấy một tháng con vẫn còn đau khắp 
người và chân chưa đi được bình thường, nhưng 
cha xứ chính tòa Hải Phòng cử con cùng với ba 
người trẻ nữa vào giáo xứ Hà Nội (Hố Nai, Biên 
Hòa) để học Tác viên Tin Mừng… Con đã làm thơ 
cảm tạ Chúa và làm thơ ca ngợi tình thương của 
Chúa dành cho con. Rồi con tham gia tổ chức xây 
dựng nhóm thơ “Tâm nguyện” của Hải Phòng, để 
cùng với những người yêu mến thơ Công giáo 
mong làm thơ để ca ngợi Chúa, ca ngợi cuộc sống 
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chính Chúa tạo thành… Con đã viết, và viết rất 
nhiều. 

Qua bao thăng trầm, bao sóng gió của cuộc 
đời, con cảm nghiệm được một điều là:  “Tình 
Chúa thật bao la!”. Ngài đã ban cho con một đoàn 
con yêu dấu, đó là các bạn sinh viên Công giáo 
đang theo học tại Hải Phòng, những người trẻ 
luôn nhiệt huyết, hăng say trong tinh thần của 
Giáo Hội. 

Cho tới nay, số bài thơ con đã làm  phải tới 
4-5 trăm bài đi cùng mọi sự kiện xảy ra. Cuốn thơ 
gần đây nhất là NHẬT KÝ THƠ CẦU NGUYỆN, được 
Đức Giám mục Giáo phận giới thiệu và chúc lành. 
Con mong được đóng góp phần mình vào thơ 
truyền giáo thành một lễ dâng lên Chúa trong vui 
mừng và hy vọng. 

KIM DUNG 
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TUYỂN THƠ 

XIN CHO CON 

(Ngày 17-8-2010) 

 

“Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và 

nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.” (Mt 19,30) 

  

Lạy Chúa! Con là đầu, hay chót! 

Con băn khoăn không biết thật về mình  

Chót và đầu rành rẽ phân minh 

Nhƣ thế nào là thực tâm từ bỏ!... 

Xin chiếu soi để hồn con thấu rõ 

Rõ về mình, và rõ ý Chúa cần  

Khi sinh ra con, Chúa đã đặt thiện căn… 

Và Chúa đã lập trình nơi con nguồn gien và sắc tố. 

Lời và Đời Chúa đã là đƣờng sáng tỏ, 

Dẫn dắt con thƣợng lộ đúng đặt cài 

Đã bao lần con vấp ngã lạc sai, 

Để Chúa lại phải đặt, cài trở lại... 

Con trỏ, mũi tên Ngƣời cầm tay con di tới… 

Mở cho con nhìn viễn giới của chƣơng trình… 

Xin đừng để con lủi thủi một mình, 

Trong thế giới hữu hình muôn màu, sắc, vẻ…. 

Làm nguệch ngoạc nơi con hình Chúa vẽ, 

Sai lập trình mà Chúa đã đặt cài! 
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Xin cho con học hỏi mãi không thôi… 

Để không xa rời và không ỳ trệ. 

Sẵn đón chờ “Ông chủ” trở về 

Với tâm tình thấp thỏm lắng nghe 

Đón “Ông chủ” với tất cả cuồng say si mê tình ái 

Để “Ông chủ” yêu thƣơng con mãi mãi 

Chỉ vì con đã chờ đợi ngóng trông 

Đã sẵn sàng thức tỉnh đón “Ông” 

Với tất cả tấm lòng kiên trung tín thác. 

THÁNH Ý 

Ngày 20-8-2010 

 

Chúa ơi! Con hiểu ý Chúa rồi! 

Thật thì Chúa đã vùi con trong lửa đỏ 

Nhƣ sắt “tôi” chảy giữa than hồng 

Con đã đƣợc nấu nung, bởi những khát khao cháy 

bỏng 

Để khi lắng đọng…. 

Còn thành khí cụ Chúa tiện dùng 

Khí cụ này khi méo mó sần sùi 

Chúa lại nung, lại dùi, lại đục! 

Dù con khóc lóc, 

Dù con van xin, 

Chúa vẫn lặng nhìn với chủ trƣơng rèn dũa. 

Để thực hiện ý Chúa 

Chúa đớn đau nhìn con giẫy giụa, cong, quằn! 

Nhƣng Chúa không ngừng 
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Ngƣời vẫn nung, vẫn rèn, vẫn dũa 

Để thành công cụ trong tay Chúa 

Vân con xin Chúa cứ nung…. 

Cho con đƣợc hồng lên nhƣ màu hồng của lửa 

Đƣợc bùng lên soi tỏ hƣớng đi 

Để khi nói hay làm bất cứ điều gì 

Là con nói, làm, trong ngọn lửa 

Với sức nóng của tình yêu Thiên Chúa 

Cho ngọn lửa tình ngƣời lan tỏa khắp nơi nơi 

Con yêu Chúa! Tiếng gọi Cha ơi! Vang cùng trời cuối 

đất 

Tiếng gọi: Cha ơi! Làm ngây ngất trần gian  

Tiếng gọi: Cha ơi! Tỏa chiếu vinh quang 

Nƣớc tình yêu hiển trị đến vạn ngàn… 

Một thế giới huy hoàng vĩnh hằng hoan lạc…. 

Vì tất cả niềm cậy trông tín thác 

Con phó dâng hoàn toàn trong tay Chúa toàn năng. 

NÀY CON XIN ĐẾN 

Ngày 03-6-2012 

 

Từ sáng sớm con dâng lời cầu nguyện 

Kiễng thân con níu kéo nguồn ơn thiêng 

Con dâng lên cả thân xác linh hồn 

Nhờ tay Chúa tẩm ƣớp thêm tình mến  

Dâng đời con với quả tim tận hiến 

Để Chúa điều hành ý muốn, niềm vui… 

Ôi! Cao quang… con say đắm tình Ngƣời 
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Con yêu lắm Chúa ơi! Này con xin đến… 

Đến thực thi ý muốn Chúa tình yêu 

Hóa thân con làm quyết định vâng theo 

Vào cuộc sống với tiếng yêu làm chủ thể 

Bởi Chúa là Chúa Tình Yêu muốn thế  

Vâng! Con vâng, thiết tha mời Chúa đến  

Đến cùng con để thăm viếng xót thƣơng  

Những con ngƣời bất hạnh con gặp gỡ trên đƣờng 

Chúa đặt tay cho con yêu thƣơng nâng đỡ. 

CẢM GIÁC TRƯỚC MÙA THU ĐANG QUA 

Trời đang đổ cuối thu, 

Không gian vƣơng mây mù u ám 

Hồn thơ vẩn lên màu ảm đạm 

Kiếp phù du một thoáng lƣớt qua  

Những nỗi đau xót xa 

Quằn lên nhƣ đâm, nhƣ chích 

Nhƣ xé thịt, căng da 

Ôi! Những cái đã qua làm tim ta tan nát 

Những ngoa nguyền điêu bạc 

Kế hoạch, mƣu mô hiểm ác 

Gian dối dã tâm 

Những đòn ngầm giấu tay ném đá 

Tất cả cũng đã qua! 

Ta xót xa nhƣng không thù hận 

Bởi trong ta tiềm ẩn 

Máu thịt của Đấng Xót Thƣơng  

Nốt đinh còn vƣơng, cạnh sƣờn còn rƣớm máu  
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Đã thốt lên lời cầu  

“Tha cho chúng vì chúng nhầm chẳng biết” 

Ở đây thì không phải chúng nhầm chẳng biết  

Nhƣng vì chúng tham lam, cùng với lòng ghen tị 

Còn cũng xin Chúa tha 

Và chữa chúng khỏi những hận thù vô lý 

Để lòng vui và trí đƣợc thảnh thơi  

Ôi! Chúa ơi! Dẫu đời mau qua nhƣng đầy hƣơng vị…. 

Cám ơn Ngƣời đã cho con có trên đời…! 

CHIỀU MƯA 

Ngày 12-4-2007 

 

Trận mƣa chiều buông màn đêm tới sớm 

Hàng cây xanh mơn mởn đón mƣa rơi 

Bấy lâu nay khô khát đã lâu rồi  

Bao mầm ẩn gặp mƣa trời nhú lộ 

Muôn hoạt động sinh tồn luôn vẫn có 

Một trời xuân – mƣa gió nảy nụ xuân 

Con ra đây thầm khấn Mẹ ban ơn 

Mẹ đứng giữa mƣa nhỏ giọt tình trong mát 

Nhìn ngắm mẹ mà tim con dào dạt 

Ngọt ngào thay ôi tình mẹ thƣơng con 

Con dâng lòng cảm mến tạ ơn 

Con biết mẹ luôn cùng con chia sẻ 

Dẫu một mình nhƣng con không đơn lẻ 

Bởi vì con có mẹ kề bên 
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Ơn Phục Sinh lan tỏa rộn trong tim 

Những cảm nhận im lìm thấm tận xƣơng tận tủy 

Cả cuộc đời lắng nghe suy nghĩ 

Một tình yêu tri kỷ thâm sâu 

Mẹ giúp con vƣợt thắng mọi sầu đau 

Thành khí cụ thƣơng yêu và bình an của Chúa 

Mẹ đứng đây giữa mƣa trời tuôn đổ 

Mƣa hồng ân mƣa tình Chúa Phục Sinh. 
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CÁI ĐẸP CỦA THƠ 

Khi dạy Việt Văn cho các học sinh trường La 
San Việt Nam, trước 1975, tôi mơ ước dạy các em 
sáng tác thơ với 2 mục đích:  

- Thêm lòng yêu mến quê hương. 

- Biết Cái Đẹp của Thơ là một trong bảy loại 
hình nghệ thuật, để trau dồi óc thẩm mỹ. 

Nhưng đến khi được hân hạnh viết cảm 
nhận cho các sách truyện đạo của Song Nguyễn 
(bút hiệu của ĐGM Đa Minh Nguyễn Chu Trinh), 
tôi mới ngộ ra: Cái Đẹp trong Thơ Văn dẫn tới cái 
Đẹp Vĩnh Hằng là Đấng Chân Thiện Mỹ. 

Làm một bài thơ hay để được trầm trồ khen 
ngợi một tiếng thì chưa đủ, vì sau đó gió cuốn bay 
đi... Nhưng nếu làm bài thơ hay mà có khả năng 
nhấc lòng trí độc giả lên cao tới Chúa để suy nghĩ 
thêm về { nghĩa cuộc đời, về cõi mai sau... thì mới 
thâm trầm, mới góp phần "rao giảng Tin Mừng" 
cho thế giới hôm nay... 

Khi làm thơ, tôi ngẫm ra rằng: Tìm { Chúa qua 
Lời Chúa, trong mọi biến cố lớn nhỏ của đời mình 
và quanh mình, lồng vào đâu đó trong bài thơ cho 
nhẹ nhàng { nhị. Và như thế, mưa lâu thấm dần, sẽ 
dọn đất cho hạt giống đức tin đâm chồi... 

PETRUS DƢƠNG KIM QUỚI 
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TUYỂN THƠ 

 

MẸ LÀ AI   

Mẹ Việt Nam thân cò quãng vắng, một nắng hai sƣơng, 

chân đất, tay không, đầu trần, áo vải thô,  

tất bật ngƣợc xuôi, chạy cơm từng bữa toát mồ hôi… 

Niềm vui gia đình là hạnh phúc bản thân!... 

 

“Mẹ sống cùng, Mẹ sống vì, mẹ sống với...” 

Mẹ là ai 

Mà chẳng sống cho riêng mình một tuổi... 

Chẳng thở than trong đêm dài tăm tối, 

Chẳng u hoài sông nƣớc mịt mờ trôi, 

Khi tất tả suốt miền ngƣợc miền xuôi, 

Khi bùi ngùi bán rao từng tấm vé số, 

Khi bại liệt lê lết tìm mọi chỗ 

xin chén cơm từng bữa nuôi đàn con... 

xấu hổ bỏ ngoài ngõ, 

tự trọng để trong lòng, 

Dọc thời gian mỏi mòn nẻo chờ mong,  

Mà phủ lấp đƣờng dài quanh co lồi lõm... 

Mẹ là ai 

Chẳng trách móc phàn nàn thắp thỏm, 

Khi bán dạo lo toan trăm nỗi trong ngoài, 

Lúc làm thuê, 

thƣơng chồng, bỏ cuộc vui... 

Để nên đôi mắt cho con gái mù đui,  
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Để nên đôi chân cho con trai què cụt... 

Để mọi ngƣời cùng những bƣớc đi trầy trật 

mà không biết đi đâu, về đâu... 

Mẹ là ai 

Chẳng sợ chia lìa ngăn cách, 

Chẳng màng tiền tài ngọc thạch, 

Sẵn sàng đánh đổi trăng sao,  

Chỉ cầu mong bón chăm những“cây vàng sống”... 

Mẹ là ai, là ai... 

Mà mù lòa... vẫn sáng lên... 

tựa vào con, 

nhƣ cây sào đỡ chống... 

Có khi làm thân phận cô giáo chèo đò 

đƣa trẻ ngang dọc bến bờ 

dọc ngang tuổi thơ bơ vơ 

không tên không tuổi! 

Mẹ là ai, suốt đƣờng đời dong duỗi... 

Nay công nhân, mai mốt làm nông dân 

Đi tìm trân châu trong đồng ruộng thiên thần... 

Mẹ là ai, 

Mẹ sống nhờ ai... có gì... 

để Mẹ chói lọi nhƣ trang sức áo mặt trời, 

để Mẹ giàu sang nhƣ Mẹ trên cao 

đầu đội triều thiên mƣời hai sao, 

rực rỡ tựa dải ngân hà lộng lẫy! 

Hằng Nga ơi, long phụng tuyệt trần tuyệt mỹ, 

Sao bằng chân Mẹ đạp vầng trăng khôn ví,  

xiêm y ngợp ánh hào quang rạng ngời trăm họ... 

Mẹ là ai... 
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Hỡi Mẹ dân Việt hiền lành vạn thọ,  

làm đủ nghề nuôi con cháu rồng tiên! 

Hỡi Mẹ đất Việt bạt ngàn sông núi rừng thiêng, 

trên bầu trời tổ tông sơn hà cẩm tú!... 

Hỡi Mẹ là Mẹ Eva thật mới...  

Ngày xƣa, 

một mình „xin vâng‟ chờ đợi, 

một mình đạp đầu rắn quỉ satan, 

Ngôi Lời nhập thể một mình cƣu mang, 

một mình trân tàng nguồn ơn cứu thế... 

Ngày nay,  

Lặn lội thân cò những ngƣời mẹ, 

Một nắng hai sƣơng nhƣ tù tội mọn hèn... 

Chín tháng mƣời ngày nhƣ tôi tớ lãng quên, 

Cho lũ lụt bão mƣa, gió rét căm căm sám hối!  

Rồi nhƣ Mẹ, dù không có gì hay ho  

ở cái làng Naza thầm lặng tăm tối,  

Mà oai hùng cùng Chiên Con lên núi Sọ 

đổ máu đào cứu chuộc muôn cõi muôn phƣơng!... 

Những Ngƣời Mẹ tinh thần hay bại liệt, cùi phong,  

Mẹ bán bún, bán xôi, hay bán vé số, 

Ƣớc chồng con, mong cả nhà vơi phần đau khổ... 

Sống cho đi, rút ruột sống cho đi... 

Sống nhỏ đi, lặng lẽ bé nhỏ đi... 

để... nai rừng lớn lên  

bên bờ suối mát, cỏ non xanh rì,  

bên nguồn ơn cứu rỗi vô cùng vô tận... 

Xƣa đi về, Mẹ nâng niu, bồng ẵm  

Một Giêsu hằng đẹp lòng Cha chín tầng cao thẳm ... 
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Uy nghi quyền thế, 

cùng Bài Giảng Trên Núi chí tôn chí đại, 

Ngẩng đầu, dang tay 

rao truyền Phúc Thật Tám Mối! 

Nay Mẹ đƣợc chúc phúc, 

dù cuộc sống có muôn phần chìm nổi,  

mà vẫn lắng nghe Lời ấy vang vọng bên bờ hồ... 

vẫn ghi nhớ, vẫn hằng ngày ghi nhớ ! 

Những ngƣời mẹ „xin vâng‟ từ dạo đó,  

Có ánh sao dẫn lối đêm đen về,  

Có Abraham lòng dạ son sắt đê mê, 

Có Maria tổ phụ dõi dòng tin kính... 

Những ngƣời mẹ đi tìm ơn lành thánh, 

Trọn đạo gia đình, vẹn nghĩa bản thân, 

Bằng trăm nghề, dù mòn mỏi loanh quanh... 

Chỉ mình Thầy cho mẹ “Lời ban sự sống”! 

TÌNH MẸ TRĂM CHỮ 

Ai cũng ca tụng tình mẹ bằng trăm chữ yêu thương trìu 

mến… 

 

Từ khi có Adam ... 

Từ khi chƣa có Mẹ, 

Địa đàng nhƣ buồn tẻ,  

Trong gió chiều hiu hiu ... 

 

Từ giấc ngủ thiu thiu, 

Chúa rút xƣơng lắp thịt… 
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Để Mẹ Cha khắn khít, 

Cha Mẹ là tổ tiên, 

Từ vƣờn xanh Eden, 

Từ dòng sông nƣớc mát, 

Từ hoa thơm trái ngọt... 

Từ muôn thú trời mây, 

Từ thiện ác một cây... 

 

Bởi mẹ cha nguyên tổ 

Bị mƣu ma chƣớc dỗ, 

Bị con rắn đảo điên... 

Mà không giữ lời nguyền! 

Để đời là bể khổ, 

Để mẹ là vất vả 

Dọc dài suốt thời gian.. 

 

Để cuộc sống lầm than, 

Để thân cò quãng vắng, 

Để sớm hôm mƣa nắng, 

Khi trở trời hoang mang, 

Lúc trái gió bàng hoàng… 

 

Rồi… ngày tháng mang nặng, 

ruột từng khúc đau quặn… 

Lời hát ru 

vọng về bao mơ ƣớc: 

Ƣớc gió mƣa, 

ƣớc ngày đêm trời đất!... 

Tay bế, tay ẵm bồng, 
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Lƣng mẹ cõng, 

lƣng mẹ còng,  

lòng chờ mong… 

 

Ngụm trà qua cơn khát,       

Miếng cơm thơm cỏ rác,      

Nhắm mắt, lại mở ra... 

 

Để... các con thiết tha 

Ca Tình Mẹ Trăm Chữ: 

- Một là chữ thê tử, 

- Hai là chữ mẫu thân, 

- Ba là chữ từ nhân, 

- Bốn là chữ hiếu thảo, 

- Năm là chữ tần tảo... 

Trăm chữ... 

một cuộc đời, 

Chữ khóc lộn chữ cƣời, 

Mà chữ nào cũng khổ !... 

 

Bao giờ chiều rạng tỏ, 

Để cùng Maria 

Lên đồi Golgotha 

Ôm Giêsu cao cả... 

 

Giữa đất trời bao la kỳ lạ, 

Chuộc tội đời thiên hạ trầm luân. 

Cùng Con giải thoát gian trần,    

Bảy sự Đức Mẹ, ngàn lần Giêsu. 
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Đƣờng Núi Sọ mịt mù sấm chớp, 

Đỉnh non cao chữ thập chơi vơi, 

Dang tay nối đất với trời, 

Cứu độ nhân thế nhƣ lời Ƣớc Giao. 

 

Tình mẹ trăm chữ lao đao, 

Để bằng một chữ Máu Đào Canvê !... 

SỐ PHẬN NGƯỜI  

Số phận người, số phận của mình , xin ngẫm nghĩ, xin 

ngẫm nghĩ… “Số phận người” từ thuở hồng hoang, từ 

thời xa xưa của tiên tổ, “Số phận người” trải dài 

xuyên suốt quá khứ hiện tại tương lai đều nằm trong 

đường lối Chúa : Đường Thánh giá là đường về vĩnh 

cửu… 

 

Số phận ngƣời từ hồi, từ thuở … 

Trong sớm úa chiều tàn nhƣ hoa nở, 

Nụ cƣời tƣơi mà giọt lệ đìu hiu. 

Khi long đong, lúc xuôi ngƣợc trăm chiều, 

Khi lận đận, lúc bôn ba vất vả,  

Khi lênh đênh, lúc nổi chìm xiêu vẹo,  

Khi lao đao, lúc âm thầm sƣớt mƣớt … 

 

Từ thuở đất trời dƣới trên còn xuyên suốt…  

Cỏ cây xanh còn thƣa lá thuở hồng hoang 

Sao ngoằn ngoèo con rắn độc buổi hỗn mang 
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Bị đạp đầu bởi lời nguyền ngƣời Trinh nữ… 

 

Bởi lời chúc dữ, đôi tay trần hái thử  

Thuở Adong nghe lời vợ Evà, 

Đất thành gai, mà nguyên tội khắp gần xa, 

Mà lam lũ, mà ngậm ngùi trong lam lũ… 

 

Thuở anh em mặt mày còn chƣa đủ, 

Thì Abel đã bị giết bởi ghen tuông 

Và Cain rong ruỗi khắp vạn nẻo đƣờng  

Cho cái thuở phận đời không ánh sáng… 

 

Hay từ thuở Babel nhìn loang loáng 

Cho tiếng nói nhƣ tiếng vọng buổi chiều tà, 

Cho ngơ ngẩn nhƣ những kẻ lạ xa, 

Đâu ai hiểu mà cùng thƣơng cùng cảm 

Để muôn đời mãi muôn nơi ảm đạm, 

Để… lƣu đày khổ ải tận xứ lạ Babylon… 

 

Thuở Nôe lên tàu với chim muông  

Thoát chết chìm trong cao dâng thủy triều tan tác, 

Thoát chết oan nhƣ lũ ngƣời phúc bạc… 

 

Thuở chập chùng Biển Đỏ tách làm đôi, 

Thuở hoang mang,  

Quanh quẩn vạn nẻo đƣờng,  

Lang thang khắp đồi núi Sinai, 

Thuở bò vàng, rắn lửa, manna, chim cút, 

Cột khói, binh đao, giặc thù, chết chóc, 
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Bốn mƣơi năm 

với bụi gió lông bông, 

Bốn mƣơi năm  

cùng lớp lớp cha ông, 

 

Mấy ngàn lần 

Trách mắng 

Oán hờn  

Khóc lóc… 

Mà về Đất Hứa Canaan  

từ đất đá, từ thịt da rã rời trong gai góc!…  

 

Hay từ hồi Đavit điên loạn giết ai kia, 

Để khổ sầu sám hối lệ chia lìa 

Trong nỉ non tiếng đàn ngân nga ai oán 

Bài thánh thi cùng cháu con than vãn… 

 

Hay từ hồi Nazaret thuở xƣa ơi, 

Bởi mƣu sinh nên tất bật nhƣ mọi ngƣời, 

Để thiên hạ mỉa đời con bác thợ mộc 

Có gì hay ở cái làng quê cùng cốc!… 

 

Số phận ngƣời từ hồi còn nho nhỏ,  

Thuở nằm nôi, đôi môi còn đo đỏ!... 

Thuở can trƣờng đôi cánh gãy còn đâu, 

Thuở trinh trong, thuở mộng mơ,  

thƣơng thƣơng mấy thuở … 
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Hay rụng rơi, 

Thuở sa ngã, thuở oan khiên ác nghiệt  

thử thách đoạ đày,  

lọc lừa suốt một kiếp… 

Mà con bế con bồng trong ảo ảnh 

Hào nhoáng kia cuối cùng chỉ là đá tảng!… 

 

Thuở chịu tù chịu tội chịu chết thay,  

Làm chứng nhân mà chói sáng cõi lƣu đày! 

Xin trung thu đêm trăng rằm rạng tỏ… 

Ánh bình minh chờ đợi ngƣời thắng cuộc… 

Lòng cậy trông mong đổi dời giùm phận số, 

Để số phận ngƣời, 

Để kiếp đời, từ muôn kiếp đó, 

Dù tứ bề vây bủa bởi thƣơng đau, 

Xin Thần Khí thêm sức mạnh năm nào, 

Ngày Ngũ tuần, Mẹ Con… ngập chìm trong Ánh 

sáng, 

Trong Ngọn Lửa diệu kỳ nung lòng bao ngày tháng… 

 

Rồi hoan ca, 

Đôi chân trần rảo bƣớc, 

Không bao bị, 

Không hang,  

Không tổ,  

Không chỗ gối đầu… 

Mà vƣợt đèo, vƣợt biển, vƣợt sơn khê , 

Để phục sinh từ đâu đó tận đỉnh Canvê!... 
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Cho chua xót đớn đau bầm dập, 

Cho ngày về tất bật không biết còn hay mất , 

Cho máu chảy ruột… không mềm, 

Cho tàn tạ đêm đêm, 

Từ ngàn xƣa tới ngàn nay xa lạ… 

 

Số phận ngƣời, để cho dù tan rã, 

Có sầu đông, bên chân Chúa có hoa thơm: 

Của hồi môn, chỉ còn một niềm tin 

Là Thánh giá, là đƣờng về vĩnh cửu!...   
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PHI TUYẾT BA 

 

 

      
 

Tên thật: Phí thị Tuyết Ba, 
Bút danh: Phi Tuyết Ba, Nhật lệ, Phước An 
Sinh ngày: 02 tháng 5 năm 1946.  
Quê quán: Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.  
Tốt nghịệp Khoa Toán Trường Đại học Tổng Hợp 

Hà Nội năm 1969.  
Là giảng viên Toán, tin học ở trường Đại học Công 

nghiệp nhẹ, Đại học Ngoại ngữ (nay đổi tên là Đại học 
Hà Nội). Từ năm 2001: Hưu trí 

Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội: từ 1995 
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam: từ năm 2000. 
Là thành viên chính thức của Hội thánh Tin lành 

Hà Nội từ năm 2003.  
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Hiện thường trú tại: Số 2, ngách 64/5 Vũ Trọng 
Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.  

Đã có 6 tập thơ cá nhân được xuất bản. 
Email: trungtinba@gmail.com 

VƯỢT QUÁ SUY TƯỞNG VÀ MƠ ƯỚC  

Tôi có { thức tìm kiếm những điều chân - 
thiện - mỹ từ lúc nhỏ tuổi… Tôi tìm kiếm trong đời 
sống, trong trường học, trong những pho sách, 
trong những con người… Lớn lên tôi càng nhận 
thấy khoảng trống trong tâm hồn mình cũng lớn 
thêm, hầu như không có gì khỏa lấp được … 
Những niềm cay đắng, những nỗi khổ nhục, 
những bất công, những thất vọng của nhiều cuộc 
đời và cả chính tôi, không tìm được lời giải đáp…  

Cho đến khi tôi gặp được Đức Chúa Jesus 
Christ. Tôi được tái sinh, cuộc sống tôi bước sang 
trang mới. Thật ra, chính Đức Chúa Jesus tìm và 
cứu tôi (Luca 19:10). Ngài đã biết rõ tôi và đã 
chọn tôi từ trước khi sáng thế (Ê-phê-sô 1:4). Điều 
này quá ư kz diệu, vượt quá suy tưởng và mơ ước 
của tôi… Ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa. Ngài đã 
cho tôi những câu trả lời thỏa đáng. Khoảng trống 
trong tâm hồn tôi được chính Thiên Chúa lấp đầy.  

mailto:trungtinba@gmail.com
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Tôi thật sự được thỏa lòng trong Đức Chúa 
Jesus Christ. Trong Ngài tôi được yêu thương, tôi 
có niềm trông cậy vào sự sống đời đời. Trong 
Chúa, tôi có bình an và vui mừng cho dù tôi đang 
sống trong thuận cảnh hay nghịch cảnh.  

Cảm tạ Chúa vì Ngài đang tiếp tục biến đổi 
tôi để “có đồng một tâm tình như Đấng Christ”: 
Tâm tình yêu thương, thương xót, tha thứ, khiêm 
nhu hạ mình, tâm tình vâng phục Cha trên trời 
trong đời sống phục vụ, hy sinh.  

Tôi đọc, học Kinh Thánh (là Lời Đức Chúa 
Trời) mỗi ngày để hiểu biết Chúa càng hơn và 
gắng làm theo Lời Ngài. Tôi cầu nguyện với Chúa 
để mối tương giao với Ngài càng sâu đậm hơn.  

Chúa thật sự là nhu cầu của tôi, là ưu tiên số 
một trong đời sống tôi. Ngài cũng thật sự là nhu 
cầu của toàn thể nhân loại, của toàn vũ trụ… Vì 
muôn vật được dựng nên trong Đức Chúa Jesus 
Christ và muôn vật đứng vững trong Ngài (Cô-lô-
se 1:16,17).   

Tôi nhìn thấy nhiều cuộc đời tội lỗi, khốn 
khổ được Chúa biến đổi, trở nên có giá trị, tươi 
sáng, hạnh phúc. Ngợi khen Chúa.  

Tôi thật sự vui mừng khi có thêm những linh 
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hồn được cứu; bởi như Kinh Thánh khẳng định 
rằng một linh hồn qu{ hơn cả thế gian (Ma-thi-ơ 
16:26) 

Tôi thường cầu nguyện Chúa thương xót 
năm mươi tư dân tộc trên dải đất Việt Nam (trong 
đó có những thân hữu của tôi) được biết Chúa, 
được hưởng sự cứu rỗi trong khi cánh cửa ân 
điển của Ngài chưa đóng lại. Amen. 

TUYỂN THƠ 

CHÚA BAN NGÀY THÁNG  

Chúa ban cho con khôn sáng 

để biết nói lời dịu êm 

con nói những lời Chúa dạy 

nhƣ hƣơng của loài hoa thiêng 

 

Chúa ban cho con ngày tháng 

nhƣ ban tấm áo tinh khôi 

trên áo Ngài từng ban phƣớc 

con mặc ơn thiêng từ Trời 

 

Đƣờng trần xiết bao lầm lụi 

tấm áo thời gian rách tơi 

may sao con còn ơn Chúa 

chiếc phao cứu sinh nhiệm Lời 
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Chúa tiếp tục ban ngày tháng 

ngày lành tựa đoá hoa tƣơi 

tiếc những tháng năm úa héo 

khi con chƣa biết Chúa Trời 

NẾU  ANH  CÓ  CHÚA 

Nếu trong anh có Chúa 

anh sẽ rất nhân từ 

anh đem chia nắng lụa 

cho mỗi lòng ngập mƣa 

 

Nếu trong anh có Chúa 

anh sẽ biết khiêm nhƣờng 

nhƣ một dòng suối mát 

chỉ một lòng bao dung 

 

Chỉ một lòng nhẫn nhịn 

trƣớc nghịch cảnh ở đời 

chỉ một lòng trung tín 

giƣa tối sáng tình ngƣời  

 

Nếu trong anh có Chúa 

gian khổ hoá niềm vui 

trƣớc bao nhiêu vận hạn 

tình yêu chẳng cạn vơi 
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XIN  XOAY  MẮT  CON 

Xin xoay mắt tôi 

để khỏi nhìn những điều vô giá trị 

(Thi Thiên 119:37-BDM) 

 

Xin xoay mắt con, hỡi Chúa 

để con không mải nhìn theo những cảnh sắc dối lừa 

xin xoay mắt con khỏi muôn nghìn quyến rũ 

lời mời chào lung linh, ám ảnh, đón đƣa 

 

Xin xoay mắt con khỏi mọi điều cám dỗ 

thế giới hôm nay- Hội Chợ Phù Hoa 

nơi vật chất đƣợc phô bày quyền lực 

tình nghĩa nghẹt ngòi dƣới mƣu chƣớc quỷ ma 

 

Điều ngỡ đƣợc hoá ra lại mất 

cái vững bền đổ xuống chốn hƣ không 

xin đánh thức mắt con, lòng con cùng bao ngƣời khác 

nhận biết Satan đang đánh cƣớp những linh hồn 

 

Xin xoay mắt con  

để khỏi nhìn những điều vô giá trị  

chớ để mắt con trƣợt ngã với linh hồn  

nguyện mắt con luôn nhìn lên Chúa 

chốn bình an vĩnh viễn của đời con. 

Amen! 
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VI PHƯƠNG 

 

 
 

Tên thật: Agnes Nguyễn thị Phượng – Bút hiệu: 
Viphương, Phương Nguyên 

Sinh ngày 2 tháng 12 năm 1946. Thích đọc sách, 
thơ và âm nhạc.  

Hiện sống tại Toronto Canada. Sinh hoạt trong 
Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, tham gia Chương 
Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Toronto, Ca đoàn 
thánh Giuse Scarborough. 

Góp bài trên đặc san Thăng Tiến, Thánh Ca Việt 
Nam, Thánh Nhạc Việt Nam và Giáo Phận Vinh, Blog 
Viết Cho Nhau. 
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221 RICHVALE DR. SOUTH 
BRAMPTON, ONT L6Z 4W2 
CANADA 
Phone: (905) 840-5384 
email:   
viphuong81@hotmail.com;  
anviphuong@gmail.com 
 

BÉ NHỎ 

 

Tôi được sinh ra trong một làng quê, có con 
sông lượn khúc uốn quanh, có hoa phượng ngập 
lối về và dãy núi cao sừng sững như bức trường 
thành che chở... 

Lại nữa, tôi là con gái út nên được gọi là “Bé 
Nhỏ” của bố mẹ. Vì thế tôi luôn cầu xin Chúa cho 
tôi luôn là cánh hoa bé nhỏ của Chúa, nên mới có 
bút hiệu Vi Phương (rất bé).  

Được yêu thương ấp ủ từ tấm lòng của cha 
mẹ và các anh chị, được sự dẫn dắt từ nhỏ bởi 
những vị nữ tu hiền lành khả kính dòng Bác Ái 
Vinh Sơn, nhờ thế mà lòng “mến Chúa yêu người” 
trong tôi được nẩy sinh. Tôi tham gia các hội đoàn 

mailto:email%3Aviphuong81@hotmail.com
mailto:email%3Aviphuong81@hotmail.com
mailto:anviphuong@gmail.com
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trong giáo xứ như: Hội Con Đức Mẹ, Legio 
Mariae… và thường xuyên được các sơ đưa đi 
thăm viếng các Viện mồ côi và Trại phong… Tuổi 
thơ tôi đầy mộng mơ và có cuộc sống êm đềm 
như thế đó. Sở dĩ tôi có chút dài dòng về tuổi thơ 
vì đó là cái mốc để tôi nhìn lại. 

Khi lớn lên đi học xa, tôi rời mái ấm gia 
đình. Tôi tiếp xúc với môi trường mới, bạn bè mới 
và cách nhìn đời cũng mới. Tôi sống buông thả 
hơn, tự do hơn. Và rồi từ từ cuốn theo những thú 
vui như thích xi-nê mê đào hát, tôi dần lười biếng 
đọc kinh cầu nguyện. Dần dần đức tin của tôi, 
lòng mến Chúa của tôi, những bài giáo l{ tôi đã 
thuộc nằm lòng… bắt đầu đi vào quên lãng! 

Chúa đã không bỏ rơi tôi… Qua một biến cố 
đổi đời, lúc đối diện với sự chết trên biển đen 
mênh mông không biết đâu là bến bờ, ngước nhìn 
bầu trời trong đêm tối chỉ thấy những vì sao bé 
nhỏ mập mờ, lúc đó tâm hồn tôi như được đánh 
động. Bởi tôi nghĩ mình có là gì, chỉ là sinh vật bé 
nhỏ giữa vũ trụ bao la, tôi có là chi để mà hãnh 
diện. Thì chỉ mới đó thôi mà nhà tan cửa nát, gia 
tài sản nghiệp tan tành, cha mẹ qua đời mà không 
được nhìn thấy mặt lần cuối, anh chị em tản mác 
mọi nơi… Mất! Mất tất cả!!! 
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Chúa luôn đoái nhìn đến tôi. Ngài đã cứu tôi 
và tôi đã được định cư tại Canada. Với hai bàn tay 
trắng, ngôn ngữ bất đồng, phong tục tập quán 
khác biệt… Cả một tương lai mù mịt… Biết bám 
vào ai?  

Bài thơ “Mẹ Là Vầng Trăng” chính là một 
chút từ những cảm nghiệm trên:  

… 

Đời con mọn như vì sao bé nhỏ 

Giữa đêm trường bao u tối mông lung 

Trong quỹ đạo, đời bão tố não nùng 

Tài hèn mọn làm sao con chống nổi. 
 

Rồi tuổi thơ êm đềm bên giáo đường bên 
cha mẹ bên các sơ lại trở về trong tâm trí, cứ như 
một khúc phim quay lại cả dĩ vãng xa xưa. Tôi như 
sực tỉnh cơn mê và tiếng Chúa nhẹ nhàng đi vào 
lòng tôi: “Con ơi, hãy vững tin, Cha có bao giờ bỏ 
con đâu!”. Ngọt ngào làm sao, êm dịu quá đỗi! 
Chúa đã kéo tôi về với Chúa, và giờ đây khi viết về 
tôi, tôi ngẫm nghĩ tôi chẳng có là gì để dâng lên 
Chúa, tôi chỉ là một sinh vật bé nhỏ được Chúa 
yêu thương, chăm sóc. Mỗi lần đọc Kinh Thánh, 
suy niệm Lời Chúa, tôi càng thấy mình không là gì 
trước Đấng tối cao, trước vũ trụ bao la, trước bao 
kz công mà Chúa tạo dựng để tặng ban cho tôi. Và 
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tôi bắt đầu viết thơ đạo, điều mà trước kia hầu 
như không có trong tâm hồn của tôi. Tôi viết 
những bài thơ dâng lên Chúa với tâm tình mộc 
mạc đơn sơ, như em bé ra đồng ngắt hái những 
bông hoa dại, kết thành bó hoa nho nhỏ dâng lên 
Chúa. Đơn sơ thế thôi, chỉ riêng mình tôi với 
Chúa.  

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì muôn hồng 
phúc Chúa ban cho con. Chúa cho con niềm vui 
mỗi ngày dù nhỏ thôi, nhưng to lớn đối với con vì 
con đã có Chúa ở cùng con hằng ngày trong cuộc 
sống. Xin cho con tiếp tục “Sống Vui” với hiện tại 
và phó thác tương lai cho Chúa: 

… 

Đời người phút chốc chóng qua, 

Sống vui hiện tại, chan hòa tình thân. 

Quẳng đi ý nghĩ tham, sân, 

Kính yêu Thiên Chúa, ân cần sẻ chia. 

 

  VIPHƢƠNG 
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TUYỂN THƠ 

 

CHÚA CHO CON  

Chúa cho con 

Chúa yêu ơi! Biết lấy gì cảm tạ. 

Chúa cho con đôi mắt sáng long lanh, 

Nhìn bầu trời muôn vì sao lấp lánh, 

Vạn ngàn hoa khoe sắc đẹp trên cành. 

 

Chúa yêu ơi! Biết lấy gì cảm mến. 

Nhạc âm thanh thánh thoát nhịp bên tai, 

Tiếng chim ca, suối reo ngàn hòa khúc, 

Thế mà sao con quên lãng tình Ngài! 

 

Chúa yêu ơi! Biết lấy gì đền đáp. 

Trái tim con nhịp sống đập từng giây, 

Biết rung cảm ngất ngây trong cuộc sống. 

Xin thánh hóa con tim phản bội này. 

 

Chúa yêu ơi! Chúa yêu con quá bội. 

Chúa mỏi mòn chờ mong con thống hối, 

Xin thứ tha linh hồn con tội lỗi, 

Nguyện tôn thờ, cảm tạ mãi không thôi 
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LÀ MUỐI LÀ ĐÈN  

(Mt 5,13-16) 

Chúa muốn con trở nên nhƣ là Muối, 

Ƣớp vào đời, tình Chúa thắm nơi nơi. 

Muối tin yêu, đem lòng mến vào đời, 

Hãy là Muối, đừng để ai nhận thấy! 

 

Cho con biết khiêm nhƣờng luôn trông cậy. 

Xin tình yêu đừng phai nhạt trong con, 

Cho niềm tin lòng mến thật sắt son. 

Hạt Muối nhỏ, đừng để con tự mãn! 

 

Chúa muốn con là đèn cho ánh sáng. 

Dù nhỏ nhoi nhƣ đóm lửa trong đêm. 

Nhƣ đèn dầu, treo lơ lửng bên thềm, 

Giúp ai đó bƣớc lần trong đêm tối! 

 

Chúa con ơi, xin Ngài thƣơng chỉ lối. 

Dầu yêu thƣơng con phải múc từ Cha. 

Ánh sáng tình yêu tỏa khắp mọi nhà, 

Xin đừng để dầu Thánh Ân khô cạn! 

CÚI XUỐNG 

Cúi xuống đi con, hãy cúi mình, 

Trƣớc bao cảnh khổ của sinh linh. 

Vì yêu Cha đã từ trời xuống, 
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Sống trong kiếp ngƣời với chúng sinh. 

 

Cúi xuống đi con hãy cúi sâu, 

Vòng tay thƣơng mến bắt nhịp cầu. 

Bao nhiêu có thể con làm đƣợc, 

Ủi an, an ủi kẻ âu sầu. 

 

Hạ mình cúi xuống, ngồi đi con, 

Kề bên thân xác kẻ mỏi mòn. 

Đã mất niềm tin, niềm hy vọng, 

Cho họ tình yêu của chính con. 

 

Con biết, vì yêu Cha hiến mình, 

Đem ơn cứu chuộc cho nhân sinh. 

Hãy đi khắp chân trời góc biển, 

Loan báo cho đời ơn tái sinh 
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Biên khảo: 
- “Nhà thơ XUÂN LY BĂNG, cuộc đời và tác phẩm”, 

(chung với Nhà thơ Trần Vạn Giả), 564 trang, Nxb. 
Phương Đông 2011; 

- “Lược sử Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Tà 
Pao”, (chủ biên), 144 trang, Nxb. Tôn Giáo 2009. 

Biên soạn : “Lời Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự 
Sống” (Suy niệm), hai tập, 1064 trang, Nxb. Tôn Giáo 
2013.  
 

   

THI CA VÀ NIỀM TIN 

Nếu Nghệ Thuật không chỉ là cách thế và 
hình thái diễn tả trình bày “về”, mà còn là nói lên 
tương quan “với” các thực tại hữu hình và vô 
hình, thì có lẽ Thơ và Nhạc là hai loại hình Nghệ 
Thuật biểu đạt được những điều đó cách sâu sắc 
nhất và ấn tượng nhất…  

Nhà Thơ  và nhà văn Công giáo Hồ Dzếnh 
(1916-1991), trong bài viết “Thơ và Chúa” (k{ tên 
Phạm Văn Lựu) đã phát biểu: “Cao hơn nghĩa 
Chúa rất Chúa, Trọn Lành trên mọi Trọn Lành, Hào 
Quang của muôn sáng tỏ. CHÚA, cái nghĩa chính 
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bao quát tất cả là THƠ, CHÚA là BÀI THƠ-BÀI THƠ 
Hằng Sống. Vĩnh viễn của HƯƠNG HOA, NHỊP 
ĐIỆU, MÀU SẮC, ÁI TÌNH. Đó là  đạo l{ thu hội lại 
Vũ Trụ và Nhân Sinh. Thế nhân cảm biết ĐẸP vì 
sẵn cái ĐẸP bên mình. CHÚA cảm biết ĐẸP vì ĐẸP 
là của chính NGƯỜI. NGƯỜI là ĐẸP *…+, Nguồn 
thơ bắt đầu từ đó…” (xem “Tác phẩm Đầu Xuân”, 
Tủ sách Nguyễn-Hà. In lần thứ nhất, xong ngày 
10-12-1944, tại Nhà in Á Châu). 

Thật vậy, con người, tự bản chất vốn là một 
tổng thể “tam tài” (Thiên-Địa-Nhân hòa), tức là 
Thiên-Địa-Nhân vốn là 3 yếu tố cấu thành căn tính 
và bản chất của Con Người. Vì thế, mọi thứ chủ 
nghĩa Hư Vô (le Nihilisme), Duy Nhân 
(l’Humanisme) và Duy Vật (le Matérialisme) đều 
sẽ dẫn đến chỗ làm băng hoại, thậm chí tiêu diệt 
Con Người. Hiện sinh của mỗi cá thể, vì thế, sẽ là 
một Giai điệu của Bản Hợp tấu vĩ đại vốn đang 
được tấu lên cả ở Bên trong lẫn ở Bên ngoài Con 
người, Bản Hòa tấu mà con người chỉ có thể nghe 
được, cảm nhận được, khi con người “rà trúng” 
những tần số của chúng… Điều nầy có nghĩa, ở 
đây, có hai yếu tố cơ bản: trung tâm “phát sóng” 
(Thiên Chúa, thi nhân) và trung tâm “nhận sóng” 
(thi nhân, người đọc thơ)... 
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* Thi nhân 

Có thể nói rằng, Thi nhân đồng thời vừa là 
người “nhận sóng” từ Thiên Chúa vừa là người 
“phát sóng” đối với người đọc. Thật vậy, Thi nhân, 
trước tiên chính là kẻ đã “rà trúng” sóng và tần số 
của Thiên Chúa, Đấng mà trong Ngài và bởi Ngài 
vũ trụ và con người tồn tại và hiện hữu. Hay nói 
cách khác, Thi nhân chính là kẻ đã tiếp cận được, 
cảm nhận được và cuối cùng dìm mình được vào 
trong Bản Hòa tấu vĩ đại Thiên-Địa-Nhân hòa 
đó…Và, chỉ trong điều kiện đó, tác phẩm phản 
ảnh thực tại đó mới có thể trở thành bất hủ. 
Muốn thế, Thi nhân, đặc biệt trong lãnh vực tôn 
giáo, phải ở trong một mối tương giao mật thiết 
nào đó với Thiên Chúa của mình hay với các thần 
thánh của mình…Vì thế, ngôn ngữ thi ca tôn giáo 
đồng thời cũng là ngôn ngữ của tán tụng, của ái 
ca, và cả của ai ca… Hay nói theo ngôn ngữ tôn 
giáo kinh điển, đó là ngôn ngữ cầu nguyện. Một 
tác phẩm thơ nếu thực sự phản ánh được những 
“rung động” tạo ra do những gặp gỡ ngay “tự bên 
trong cõi lòng mình”, tức là nơi giao thoa của 
những tương giao giữa Thiên Chúa, thiên nhiên và 
con người như thế, đã hẳn, rất dễ dàng tạo ra được 
sự đồng cảm và giao thoa với những ai đọc nó… 
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* Độc giả 

Về phía người đọc, có thể nói rằng người ta 
cũng chỉ “thưởng thức” được một bài thơ khi 
người ta “rà trúng” được tần số rung cảm của 
chính tác giả đã sáng tác ra bài thơ đó (theo như 
kiểu “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương 
cầu”). Ở đây, thi nhân vừa là trung tâm “tiếp nhận 
sóng” (từ Thiên Chúa, từ thiên nhiên, từ tha nhân, 
v.v…) vừa là trung tâm “phát sóng” (đối với người 
đọc thơ)… Những “rung động” chân thành của Thi 
nhân hay của Nhạc sĩ, vì thế, sẽ không còn là của 
riêng cá nhân mà sẽ trở thành tài sản của mọi 
người, mọi thời đại. Thi ca đích thực sẽ không còn 
là của “tôi”, “của anh” hay “của nó” mà là “của 
chúng ta”, của toàn thể nhân loại… Những Mozart 
(1756-1791), Beethoven (1770-1827), Paul 
Verlaine (1844-1896), Charles Péguy (1873-1914), 
Nguyễn Du (1766-1820), Hàn Mạc Tử (1912-
1940), Trịnh Công Sơn (1939-2001) là những thí 
dụ điển hình… 

Trong lãnh vực thi ca tôn giáo, ảnh hưởng 
và tác động nầy lại càng rõ nét hơn. Có lẽ khó mà 
kê khai ra được cách đầy đủ con số biết bao 
người đã nhận ra được và yêu mến Thiên Chúa và 
Mẹ Maria hơn qua trung gian tác phẩm thi ca, qua 
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con người và cuộc đời của các nhà thơ tôn giáo và 
đặc biệt Kitô-giáo, như điển hình trường hợp HÀN 
MẶC TỬ và XUÂN LY BĂNG… 

 

* Thi ca và Niềm tin 

Đức Giám mục P.M. Phạm Ngọc Chi, trong 
Lời tựa cho Tâp thơ THƠ KINH, xuất bản năm 
1956 đã ghi nhận : “Sau Hàn Mặc Tử, một số thi sĩ 
công giáo ra đời. Trong số đó phải kể Xuân Ly 
Băng, kể từ mấy năm nay đã gieo vần trên mặt 
báo. Tập THI KINH của thi sĩ nhẹ nhàng như 
hương trầm trên Cung Thánh, sẽ gợi dậy niềm 
cảm hứng say sưa mùi đạo tự trời cao bay 
xuống.” 

Không chỉ trên những người tin Chúa, ảnh 
hưởng thi ca của Xuân Ly Băng còn bao trùm trên 
cả những người trước kia vốn chưa tin Chúa như 
trường hợp ảnh hưởng thi ca của Hàn Mặc Tử đối 
với các ông Võ Long Tê, Đơn Phương và Phạm 
Xuân Tuyển…  

Thi sĩ Đinh Hùng, một nhà thơ không cùng 
tín ngưỡng trong Lời TỰA viết cho Tập thơ NỖI 
NIỀM của Xuân Ly Băng, xuất bản năm 1961 đã 
ghi nhận : “*…+ Tôi vẫn thắc mắc nghĩ rằng: Giữa 
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thời đại máu xương ngự trị, những tín đồ-thi sĩ 
như Xuân Ly Băng chính là những sứ giả đã giúp 
chúng ta tìm thấy Niềm Tin, cũng như người thái 
cổ, giữa đêm huyền bí sơ khai, đã tìm thấy lửa. 
*…+. Ngày nay, đọc thơ Xuân Ly Băng, niềm thắc 
mắc của tôi không còn nữa. Nhà thi sĩ-tín đồ đã 
đem lại cho tôi Niềm Tin. Và Niềm Tin cần thiết 
nhất cho chúng ta hiện thời chính là phải như 
Xuân Ly Băng, tin rằng Linh Hồn bất diệt, ngoài 
thế giới hữu hình còn có một thế giới vô hình, tốt 
đẹp hơn.” 

Như vậy, hẳn người ta cũng đã có thể nhận 
ra, cũng như Tình yêu vốn là một thứ Ngôn ngữ 
phổ quát, Ngôn ngữ Thi ca đích thực cũng là một 
thứ Ngôn ngữ phổ quát, mọi người đều có thể nói 
ra và ai ai cũng đều có thể hiểu được. Bởi vì Thi ca 
không gì khác hơn chính là những đoản khúc của 
Giai điệu vĩnh hằng được tấu lên bởi Bản Giao 
hưởng vĩ đại là Mầu Nhiệm Thiên Chúa-Ba Ngôi và 
huyền nhiệm “Thiên-Địa-Nhân hòa” nơi Vũ Trụ và 
cả Bên trong lòng người…  

Vì thế, một nền Thi ca đích thực, tất yếu 
phải dẫn đưa con người đến với Niềm tin, đến với 
con người, đến với Tình Yêu và cuối cùng đến với 
Thượng Đế… Đó chính là Sứ mạng của Thi ca nói 
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chung và đặc biệt của Thi ca tôn giáo: “Văn 
chương và Nghệ thuật cũng theo thể cách riêng 
mà giữ một vai trò quan trọng trong Giáo Hội. *…+. 
Như thế, văn chương và nghệ thuật có thể nâng 
cao đời sống nhân loại, được diễn tả dưới nhiều 
hình thức, tùy từng thời và từng miền khác nhau. 
Vì thế, cần phải làm sao để các văn nghệ sĩ cảm 
thấy rằng Giáo Hội đang lưu tâm đến hoạt động 
của họ...” (Hiến chế GS số 62). 

Và : “… Thế giới mà trong đó chúng ta đang 
sống vốn rất cần cái ĐẸP để khỏi rơi vào những 
nỗi niềm thất vọng đắng cay. Cái ĐẸP cũng như 
SỰ THẬT, vốn là cái mang lại NIỀM VUI nơi sâu 
thẳm lòng người, và chính hoa qủa qúi báu là 
niềm vui đó vốn là cái giúp con người chống lại 
được sức tàn phá của thời gian, là cái nối kết các 
thế hệ lại với nhau và làm cho các thế hệ hiệp 
thông được với nhau trong tâm tình cảm phục. Và 
điều đó là tùy ở nơi các bạn…” (xem Các sứ điệp 
của Công Đồng Vaticanô II ra ngày 08 tháng 12 
năm 1965, phần Ngõ lời với các Nghệ sĩ, không có 
trong Bản dịch của GHHV Thánh PIÔ X Đà Lạt; 
trích đoạn nầy do tác giả Bài nầy dịch từ Concile 
oecuménique Vatcan II, Ed. Du Centurion 1967, 
pp. 729-730). 
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Quả thật, Thi Ca nói riêng và Nghệ Thuật nói 
chung, sẽ như phù sa âm thầm bồi đắp cho cuộc 
đời chúng ta Niềm Tin, Niềm Vui và Niềm Hy 
Vọng, giúp chúng ta thoát khỏi những nỗi niềm 
thất vọng và nhờ đó chống lại được sức tàn phá 
của thời gian…  

NGUYỄN ĐỊA ĐÀNG 

TUYỂN THƠ 

XÉT XỬ 

 

Em, ngƣời phụ nữ ngoại tình 

Đứng giữa vòng vây địch thủ, 

Phần đông là bọn giả hình, 

Có ngƣời chân thành thực sự… 

 

Ôi! Em, thân ngƣời phụ nữ 

Còn gì, sau buổi truy hoan! 

Ngƣời ta gọi em quỷ dữ 

Nấp sau thân phận hồng nhan! 

 

Liếc nhìn bàn tay giấu đá 

Sẵn sàng ném xả vào em, 

Cúi gằm, Giêsu viết, vẽ… 

Tò mò, em muốn hiểu xem… 
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Mặt trời sau giấc ngủ đêm, 

Vãi vung, nhƣ hình cũng bận. 

Lén tìm bộ mặt thân quen, 

Thấy toàn đôi mắt thù hận… 

 

Ngƣớc lên, Giêsu bỗng nói: 

“Trƣớc tiên, trong đám các ngƣơi 

Ai ngƣời thấy mình vô tội 

Cứ vào ném đá đi thôi…!” 

 

Ôi! Em rụng rời, kinh hãi! 

Ích gì một phút truy hoan 

Đổi thay cuộc đời mật ngọt! 

Đời em, ôi! Thật đa đoan…! 

 

Liếc nhìn bàn tay giấu đá, 

Ô kìa! Sao bỗng lặng thinh! 

Giêsu, cúi gằm, viết, xóa… 

Ôi! Em hồi hộp, thất kinh… 

 

Đám đông từ từ giải tán, 

Cuối cùng, cả đám trẻ con. 

Em mơ hay mắt em quáng? 

Mừng vui, đâu kịp hoàn hồn! 

 

Giữa sân, còn lại hai ngƣời. 

Nắng mai êm đềm lặng lẽ. 

Bỗng đâu một bầy chim sẻ 

Ồn ào sà xuống nói, cƣời… 
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Giêsu ngƣớc nhìn lặng lẽ. 

Còn em cúi mặt lặng thinh 

Ngón chân xoay xoay ấn khẽ, 

Em mơ vẽ lại đời mình? 

 

“Ngƣời ta đi đâu hết cả? 

Chẳng ai xử tội chị sao?” 

Em nhìn ngƣợng ngùng đáp khẽ: 

“Thƣa Thầy, chẳng có ngƣời nào…!” 

 

“Phần Ta, Ta đây cũng thế! 

Ta không xử tội chị đâu! 

Nhƣng, từ nay đừng làm thế…!” 

Ồ! Sao em khóc nghẹn ngào… 

 

Ta biết đời ta tội lỗi, 

Nên ta rất đỗi thƣơng em. 

Con ngƣời, nếu đừng giả dối, 

Trƣớc tiên, nhìn lại mình xem! 

Sẽ rồi thấy mình cũng thế, 

Vốn là những kẻ ngoại tình, 

Sẽ chẳng còn ai ném đá, 

Bởi, ai lại ném đá mình…! 
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CÂU CHUYỆN BÊN GIẾNG NƯỚC 

 

Một buổi trƣa nắng gắt 

Đây vùng đất Sykhar 

Giếng nƣớc xƣa trong vắt 

Có ai đang ngồi kia…? 

 

Em ngập ngừng chân bƣớc… 

Mình chỉ hay vu vơ, 

Chuyện ai ngƣời, thây mặc… 

Việc mình, mình phải lo… 

Làm nhƣ không đếm xỉa, 

Em từ từ giòng dây. 

Ồ! Mây trời sa ngã 

Rớt xuống lòng giếng đây! 

 

Cớ sao em lƣỡng lự, 

Kìa mây trời bao la 

Chẳng ai ngƣời níu giữ, 

Vẫn mãi hoài đi xa…? 

 

Em thấy em thật rõ 

Bỗng mơ đời lãng du 

Giữa muôn trùng sóng vỗ 

Vẫn thấy đời hoang vu… 

 

Nắng trƣa dồn cơn khát, 

Em vội vàng uống nhanh… 
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“Chị cho tôi uống với!” 

Em sững sờ, tinh ranh… 

 

“Tôi, đàn bà khác đạo, 

Ông lại đòi uống chung?” 

Đẹp, mà hơi đạo mạo, 

Em cƣời thầm, nghĩ lung… 

 

“Giả nhƣ mà chị biết 

Ơn của Thiên Chúa ban, 

Ai là ngƣời chị tiếp, 

Chính chị sẽ kêu van 

Nƣớc muôn đời khỏi khát 

Do chính Ngài trao ban…!” 

 

Em làm sao hiểu đƣợc, 

Nhƣng vẫn chẳng chịu thua. 

Chuyện quá khứ ngày xƣa, 

Em đƣa ra, hạch ngƣợc… 

 

Em đùa hay thành thật, 

Khi ngỏ lời cầu xin, 

Hay chính em cũng tin 

Những điều em mơ ƣớc? 

 

Ngƣời đàn ông điềm tĩnh: 

“Gọi chồng chị ra đây!” 

Ỡm ờ hay bƣớng bỉnh, 

Sao em lại chối ngay? 
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“Chị trả lời rất đúng, 

Có mà cũng nhƣ không, 

Dẫu đã năm đời chồng, 

Ngƣời hiện thời, khách tạm!” 

 

Có cái gì chân thật 

Đang cào cứa hồn em, 

Sao em chẳng vào xem, 

Lại vội vàng né tránh? 

 

Con ngƣời mình chƣa biết, 

Nói gì chuyện trăng, sao… 

Tự lòng em tuôn trào 

Hạnh phúc và Chân lý… 

 

Chúa chẳng ƣa đền, đài, 

Mà thích con ngƣời thật, 

Vì con ngƣời đích thực 

Là vinh quang của Ngài… 

 

Em, xem chừng bối rối. 

Mặt đỏ, nhìn bâng quơ… 

Sao em chẳng nhìn vô 

Trong con tim giả dối? 

 

Môn đồ vừa trở lại, 

Ngạc nhiên, chẳng nói ra… 

Chuyện gì vừa xẩy đến 
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Giữa Thầy và chị kia? 

 

Sao cuống cuồng, vội vã 

Em quên luôn gầu, vò? 

Đi loan tin chuyện lạ 

Gặp tiên tri bất ngờ? 

 

Giêsu nâng gầu nƣớc, 

Thấy một mảnh trời xanh… 

Con ngƣời luôn mơ ƣớc, 

Dẫu cuộc đời mong manh… 

NGƯỜI CHIẾN BINH KHỜ 

Chúa ôi! Trong cuộc đời linh mục 

Có nhiều lúc, con thấy nản lòng 

Ngày lại ngày là khoảng trống không 

Con vất vả thâu đêm: vô ích  

Mẻ lƣới cất lên, toàn trầm tích 

Vỏ sò, vỏ hến và san hô…. 

Bao nhọc nhằn đêm trắng hƣ vô 

Bao gắng sức, chỉ toàn thất bại! 

Con gieo lúa, mọc lên cỏ dại 

Con trồng hoa, cỏ cú mọc lên, 

Con yêu thƣơng, ngƣời lại ghét ghen, 

Con hòa giải, ngƣời gây chia rẽ, 

Với biết bao mỹ từ đẹp đẽ 

Con đã dùng rao báo Tin Mừng, 

Nhƣng, con ngƣời vẫn cứ dửng dƣng…. 
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Giữa cuộc sống xô bồ, hƣởng thụ 

Con nhƣ chiến binh khờ bám trụ, 

Khi quân thù đã ở bên trong…. 

Suốt cuộc đời, nhƣ kẻ hát rong 

Miệng hát ca, bên trong nguội lạnh…. 

Con đã tham gia bao trận đánh, 

Ngƣời trở về đƣợc thuởng chiến công, 

Nhƣ dã tràng xe cát biển Đông, 

Con trở về, hai bàn tay trắng….. 

Thế mà Chúa mãi hoài im lặng! 

Cứ nhƣ là chẳng có chuyện chi….! 

Bỗng, con nghe tiếng Chúa thầm thì: 

“Ừ, đời ngƣơi quả nhiều thua thiệt! 

Duy có một điều ngƣơi không biết 

Đó là ngƣơi vẫn mãi yêu Ta. 

Ngƣời đâu hay đó mới thật là 

Chiến công Ta vẫn hằng mong mỏi….” 

 

   ( kỷ niệm 1975 – 04/05-2000) 

 

ÂN SỦNG VÀ THỜI GIAN 

Nhƣ một dòng sông 

Đi qua ruộng đồng 

Âm thầm, lặng lẽ 

Làm lúa trổ bông… 

 

Chúa vẫn đi qua 
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Đời con, thầm lặng 

Phù sa ân sủng 

Cây đời trổ hoa… 

 

Chúa đã đi qua 

Hăm lăm năm ấy 

Thành công, thất bại 

Tình: Nào phôi pha…. 

 

Chúa đã đi qua 

Hăm lăm năm ấy 

Dù con phản bội 

Bao lần, thứ tha… 

 

Chúa đã đi qua 

Hăm lăm năm ấy 

Khổ đau, hạnh phúc 

Phổ thành bài ca… 

 

Chúa đã đi qua 

Đời con vô dụng 

Thời gian ân sủng 

Vĩnh hằng khai hoa… 

   ( kỷ niệm 1975 – 04/05-2000) 
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NHƯ NHỮNG BÔNG HOA BÉ NHỎ  

 Không biết từ bao giờ Chúa đã thương tôi … 

 Và cho đến bây giờ Chúa vẫn thương tôi … 

 Đó là điều tôi muốn chia sẻ với những ai 
yêu mến Chúa, với những ai chưa có diễm phúc 
gặp gỡ Chúa … Và đó là l{ do tôi đến với  “Vườn 
Thơ Đạo”. 

 Thuở học trò tôi đã bắt đầu làm thơ, viết 
truyện ngắn cho bích báo ở trường, cũng thời 
gian này tôi tham gia phong trào Hùng Tâm Dũng 
Chí - một phong trào hoạt động tông đồ cho thiếu 
nhi. 

          Trước 1975, giữ chức vụ Phó Ty Xã Hội 
Lâm Đồng, tôi thường tiếp xúc với người nghèo, 
nạn nhân chiến tranh, trẻ mồ côi, người già neo 
đơn… Với công việc này, tôi đã chọn “Kinh Hòa 
Bình” của Thánh Phanxicô Assisi  làm kim chỉ nam 
trong cuộc sống. 

          Khi đất nước hòa bình, tôi trở về đời 
sống bình dị cùng gia đình với hai bàn tay trắng, 
không định hướng… 

           Rồi Chúa đã đến dẫn dắt tôi vào việc 
rao giảng Tin Mừng. Tôi xin tạ ơn Chúa và cám ơn 
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nhiều Cha đã giúp tôi bước vào môi trường này 
(trong đó phải kể đến Cha GP. Trăng Thập Tự). Tôi 
trở thành Giáo l{ viên của Giáo xứ Bảo Lộc từ 
1992 đến nay. Một số các em trong các khóa GLV 
nay đã trở thành các nữ tu (thuộc các dòng MTG 
Thủ Thiêm, Đức Bà Lâm Viên, Phaolô Chartre, Đa 
Minh, Biển Đức nữ…)  

            Từ năm 2007, tôi không phụ trách 
thiếu nhi nữa và đã chuyển qua việc hướng dẫn 
các bạn trẻ sắp lập gia đình (lớp dự tòng và hôn 
nhân). Trong công việc này tôi thường được các 
bạn trẻ tâm sự về đời sống của họ. Cảm thông với 
từng tình huống, tôi đã ghi thành thơ đạo tặng họ 
làm món quà tinh thần… Nhiêu bạn trẻ khuyến 
khích tôi đăng báo cho nhiều người cùng cảm 
nghiệm, tôi đã nghĩ đến “Vườn Thơ Đạo”. Và 
“Vườn Thơ Đạo” đã đón nhận những bông hoa 
nhỏ bé của tôi dâng lên Chúa như lời cảm mến tri 
ân. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc 
lành. Xin tưới mát vườn thơ để ngày càng nở rộ 
nhiều bông hoa muôn màu muôn sắc. 

LỆ HƯƠNG 
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TUYỂN THƠ 

BUỒN ! 

Gục đầu đếm đốt ngón tay, 

Nghe mƣa tí tách tháng ngày cô đơn. 

Từng cơn gió lốc … từng cơn, 

Cuốn trôi xác lá, xoáy tròn lên không. 

Bẽ bàng rơi nhẹ bên song, 

Hắt hiu tia nắng chiều đông nhạt mầu. 

Chúa ơi ! Nghe tiếng con cầu, 

Cho con trút nỗi thƣơng đau lạnh lùng, 

Nép bên lòng Chúa khoan dung, 

Ngƣời thƣơng – từ cõi Thiên cung đoái hoài … 

               Tàn đông 1975 

 

ÔI ! HUYỀN NHIỆM 

Mừng 150 năm Dòng Thánh Phaolô Thành Chartre 

hiện diện tại Việt Nam 

 

Túp lều tranh bây giờ thành cao ốc, 

Mẹ nằm yên trong lòng đất thánh đƣờng 

Xác hòa tan vào cõi phúc thiên đàng 

Hồn tỏa sáng nơi những vì sao nhỏ 
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Từ muôn phƣơng tụ về lòng rộng mở 

Ngợi ca tình “Ngƣời Mẹ”
10

 đã hy sinh, 

Đã nêu gƣơng, mở lối cuộc hành trình 

Cho con nhỏ bƣớc vào đƣờng truyền giáo 

 

Mẹ can trƣờng dấn thân thời bách đạo. 

Với niềm tin “Thần Khí Chúa” ở cùng 

Là trần gian, không phải cõi vĩnh hằng 

Nên đau khổ vẫn triền miên tiếp nối 

 

Có biết bao con ngƣời còn tội lỗi, 

Trẻ bơ vơ, già bệnh tật dẫy đầy, 

Thân phận nghèo, tiền bạc trắng bàn tay, 

Nên ngƣớc mắt trông chờ lòng quảng đại. 

 

Dấu chân Mẹ đầy yêu thƣơng, bác ái, 

Hạt giống âm thầm đã mọc vƣơn cao 

Từ muôn phƣơng về họp mặt xôn xao  

Cảm tạ Chúa làm muôn điều kỳ diệu  

              Saigon 29-6-2010  

   

VUA VŨ TRỤ  

 

Lễ đăng quang cử hành trên Thập giá, 

                                                 
10

 Mẹ Benjamin - vị sáng lập dòng 
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Vƣơng miện của Ngài … đẫm máu vòng gai. 

Áo cẩm bào chƣa kịp khoác lên vai , 

Thân đau đớn bởi roi đòn khổ nhục ! 

 

Tội trần gian trở thành tội hồng phúc , 

Bỏ cõi trời , mặc lấy kiếp phàm nhân, 

Chúa yêu thƣơng nối kết lại tình thân, 

Cho trời đất giao hòa Ơn Cứu Độ. 

 

Con là gì mà Chúa con phải khổ ? 

Con là chi để Chúa chịu nhục hình ? 

Chúng nhạo cƣời … mà Chúa vẫn lặng thinh … 

Muôn tội lỗi … xin Cha Ngài tha thứ . 

 

Thống trị ác thần, đập tan sự dữ , 

Chúa khải hoàn chiếu rạng ánh vinh quang 

Ân phúc từ trời đổ xuống nhân gian, 

Vua Vũ Trụ … Vua muôn đời vinh hiển . 

 

CHÚA ĐANG CHỜ 

Đƣờng trần rộng mở thênh thang, 

Lối đi trải thảm, âm vang gọi mời. 

Bụi mờ cuốn hút muôn nơi, 

Đam mê lạc lối, tình trời chia xa! 

Thời gian lặng lẽ trôi qua, 

Chợt nhìn mái tóc điểm hoa râm rồi. 

Màu hồng đã nhạt trên môi, 
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Bao nhiêu năm tháng nổi trôi bọt bèo. 

Trắng tay vẫn một kiếp nghèo, 

Phù vân, ảo ảnh, chỉ treo tơ mành ! … 

Lối về … Chúa đợi thâu canh , 

Đôi tay giang rộng, an lành ủi an. 

Hỡi ngƣời con nhỏ gian nan,  

Về đây ấp ủ muôn vàn thƣơng yêu .  

 

(viết tặng người bạn thân) 
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ĐINH TIẾN CÔNG 

 

  

Tên thật: Phêrô Đinh Tiến Công 
Bút danh: Tống Kiên ; Công Liên ; Tiến Công 
Sinh năm: 1948 - Giáo Xứ Yên Giang, Liên Trạch, 

Bố Trạch , Quảng Bình 
Hội viên hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình, Hội 

viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Quảng Bình, Hội viên hội Di 
sản Việt Nam 

Đã Xuất Bản: “ Một Đời Đến Muộn ’’ ( Thơ, NXB 
Hội Nhà Văn, Năm 2008) 

Qua đời : 21-10-2014 
Email con trai: dinhthaibach89@gmail.com 

mailto:dinhthaibach89@gmail.com
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KỶ NIỆM VỀ BA TÔI 

Thời thơ ấu Ba thường kể cho tôi nghe những 
câu chuyện về Thiên Chúa, về Chúa Giêsu. Ba đã 
xây dựng lòng tin của tôi về Chúa như những gì mà 
Ba đã hằng tin, luôn tin và giao trọn gia đình con 
cho Chúa. Ba có viết: “Chúa là tia nắng thiết tha, là 
tia nắng ấm bên ta vô hình” hay có đoạn “Chúa là 
thực đấy - Chúa ơi! Trong con sáng một mặt trời 
thân yêu”. Ba tham gia nhiều và đi đầu trong công 
tác Giáo Hội, Ba cũng muốn góp một phần nhỏ bé 
của mình vào Giáo Hội. Trong cuộc sống Ba luôn 
dạy cho các anh em tôi biết thương yêu nhau, biết 
yêu người mọi người như trong Thánh Kinh đã dạy. 
Cuộc sống có những xoay vần khi Ba tôi lâm bệnh 
nặng nhưng niềm tin vào Thiên Chúa, niềm tin 
được Ngài che chở cho nhân loại trong đó có gia 
đình con, không hề lay chuyển. Những năm tháng 
cuối đời. Ba mang căn bệnh tim quái ác. Nó hành 
hạ đau đớn. Trong thời gian ở bệnh viện Ba đã nén 
cơn đau tới nhà nguyện tâm tình với Chúa vì Ba con 
biết Thiên Chúa không bỏ rơi con cái Ngài. Trong 
lúc đó Ba nói Ba thấy bớt đau và thanh thản. Niềm 
tin của Ba tôi là thế đó. Cả cuộc đời Ba luôn giao 
trọn cho Chúa và những năm tháng bệnh tật Ba 
cũng luôn hướng về Chúa. (Bút k{ của Đinh Thái Bách) 
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TUYỂN THƠ 

CHÚA LÀ TIA NẮNG 

Đâu đây trong cuộc đời thƣờng 

Của con - ngày tháng vui buồn có Cha 

Chúa là tia nắng thiết tha 

Là tia nắng ấm bên ta vô hình 

Chúa thƣơng con mà con mãi vô tình 

Mơ hay thực cũng không đành trong con 

Chỉ buồn thân thể yếu mềm 

Nâng con dậy - có niềm tin của Ngƣời 

Chúa là thực đấy - Chúa ơi ! 

Trong con sáng một mặt trời thân yêu 

CON ĐI TÌM 

Con đi tìm Chúa trong mắt lá 

Giữa vô vàn lùm cây 

Chúa, mắt lá nào đây 

Sao tìm hoài không thấy ? 

Chẳng khác một ngƣời say 

Bƣớc chân ngây bí tỷ 

Mãi tìm trong mộng mị 

Mãi tìm trong hƣ vô 

Con, một kẻ ngây ngô 

Tìm Chúa trong mắt lá !? 
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 TÌM TRONG SẮC NẮNG 

Con tìm trong tuổi thơ 

Niềm say mê nho nhỏ 

Bàn tay Chúa vỗ về 

Gợi trong từng nỗi nhớ 

 

Con tìm trong sắc nắng 

Chúa sƣởi ấm mùa đông 

Và hạt mƣa trong nắng 

Chúa muốn chi lạnh lùng 

 

Con gặp bao gian khó 

Với tầm nhìn ngây thơ 

Hòa niềm vui nét chữ 

Bao phát hiện không ngờ 

 

Điều con tìm rất dể 

Có lời Chúa mến thƣơng 

Chúa quan phòng tất cả 

Tình Chúa giữa đời thƣờng 

 CHỢ ĐỜI 

Chợ đời! mặc cả - bán, mua 

Đổi trao thêm bớt chƣa vừa lòng nhau 

Chợ đời là những nỗi đau 

Thoắt biến thoắt hóa héo màu lƣơng tâm 
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Thật hƣ lừa lọc bất phân 

Vàng thau lẫn lộn không cần trắng đen 

Lao xao bao nỗi bon chen 

Xin - cho, phết - phẩy, chê - khen ầm ào 

Múa may làm kép làm đào 

Luồn lách cơ hội kẻ vào ngƣời ra 

Tính toan lắm kẻ ranh ma 

Tốt đành gọi xấu, tanh òa cứ thơm 

Lời con phe giọng ngọt trơn 

Thật thà quá, thành cơn dại khờ 

Đời con trôi đến bao giờ ? 

Chúa dắt con đến bến bờ đời sau 

   

LÒNG MẸ 

Còn một ngƣời áo rách 

Lòng Mẹ còn xót thƣơng 

Ngƣời ăn xin lƣu lạc 

Chìa tay ở bên đƣờng 

 

Có em bán vé số 

Bỏ học tuổi còn thơ 

Bố, mẹ em dang dở 

Đời em thành bơ vơ 

 

Em đánh giày bán báo 

Nỗi buồn Mẹ chia cùng 

Ngủ mái xiêu đầu cống 
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Đêm khuya bao lạnh lùng 

 

Biết đời còn chật hẹp 

Nhiều số phận thƣơng đau 

Giơ bàn tay san sẻ 

Trái tim Ngài quặn đau 

 

Con chiên còn đau khổ 

Con chiên còn nghèo hèn 

Con chiên còn bất hạnh 

Cuộc đời còn bạc đen 

 

Mẹ một lòng vị kỷ 

Xót đau tận đáy lòng 

Mẹ tuôn dòng lệ ứa 

Cho đời tan bão giông. 
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LÊ CÔNG ĐỒNG  

 

 

 

 

Tên thật: Giuse Lê Công Đồng , sinh năm 1948 tại 
Phú Lương, Quảng Điền , Thừa Thiên. Tu học Tiểu 
chủng viện Huế (1958-1965) và Giáo hoàng Học viện Đà 
Lạt (1965-1971). Chuyển hướng (1971) và lập gia đình 
năm 1975. Từ 1979 định cư tại Paris, Pháp. 

Làm thơ thì lấy tên thật. Khi viết các loại khác thì 
k{ Lê Đức Phong. 

Đã cộng tác nhiều năm với báo Lời Chúa,Pháp 
Hiên viết bài thường xuyên cho site Cựu Chủng 

Sinh Huế (cuucshuehn.net) 
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Tác phẩm đã xuất bản : Nhìn từ ngọn cây cao, tập 
thơ, 2011 

Email: congdongle@gmail.com 
 

GỌI ĐẾN CHÚA CỦA LẶNG THINH 

Tôi ở ngoại ô Paris nên mỗi ngày phải đáp 
xe lửa vô thành phố làm việc. Cảnh tượng nhốn 
nháo nầy tôi vẫn chưa quen. Đây là một xã hội 
Pháp thu nhỏ: vui có, buồn có, người tốt cũng 
nhiều mà kẻ gian cũng nhan nhãn. Bao nhiêu tình 
nhân ái thì bấy nhiêu cảnh thương tâm. Mỗi ngày 
3 tiếng đồng hồ trên xe lửa có ảnh hưởng rất lớn 
trong đời tôi. 

Những năm đầu, tôi cố gắng hòa mình vào 
đám đông, mắt mở lớn, tai vểnh cao để thu nhận 
những hình ảnh, âm thanh đang vây bọc quanh 
mình. Nhưng dần dà, cảnh tượng trở thành thân 
quen, nhàm chán. Nhưng tôi vẫn phải hằng ngày 
chịu đựng 3 tiếng trên xe. Tôi quay qua đọc sách, 
nhưng rồi cũng chữ được chữ mất vì không tập 
trung được. Nghe nhạc thì tôi không thích vì như 
vậy phải tự cuốn mình vào vỏ ốc. 

Thôi thì đọc kinh vậy! Đọc kinh, hay cầu 

mailto:congdongle@gmail.com
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nguyện, hay là nói chuyện với Chúa một cách đơn 
sơ là điều tôi rất thích. 

Hoặc chỉ tâm sự vụn: 

Một mình ngồi đọc kinh đêm 
Chúa ơi con đã hơi quên Chúa rồi! 

Hoặc để cảm tạ: 

Cảm ơn Đức Chúa nhân từ 
Đã thương chẳng bỏ con hư đời đời. 

Hoặc ngợi khen: 

Sáng mai là sáng mai hồng 
Con dâng lên Chúa mặn nồng tình son.  

Hoặc rất tình cảm cha con: 

Chúa ơi Chúa ở một mình 
Đi ngang con ghé sự tình hỏi thăm… 

Nhưng càng hỏi thăm thì càng vắng bóng, 
càng kêu xin thì càng không thấy tăm hơi: 

Chúa ơi từ vực thảm sầu 
Con kêu lên Chúa Ngài hầu nghe con. 

Ngày ngày tôi đợi Chúa trả lời, và ngày ngày 
tôi tiếp tục thưa chuyện. Và rồi tôi không còn sợ 
sự lặng thinh của Chúa nữa. Triết gia S. 
Kierkegaard đã nói như sau: “Khi ta cầu nguyện, 
không phải là để Chúa nghe ta nói, nhưng chính 
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người cầu nguyện phải tiếp tục nguyện cầu cho 
đến khi chính mình nghe được điều Chúa muốn”. 

Chúa muốn tôi cầu nguyện qua những câu 
thơ vụng dại nhưng thật thà. Cho đến nay, tôi vẫn 
chưa hiểu thế nào là thơ đạo. Nhưng bởi tôi là 
một người có đạo làm thơ, nên có lẽ trong thơ tôi 
cũng có chút “mùi đạo” vậy. 

Paris, những ngày cuối hè 2015. 

LÊ CÔNG ĐỒNG 

TUYỂN THƠ 

VENI CREATOR SPIRITUS 

 

"Yếng thiêng ớ Chúa, xin soi phô đấng nhơn bang ..." 

 

 Nghe nhƣ gió thổi ngoài con sóng dậy 

Vẳng đâu đây tiếng động cánh thiên thần 

Cừa bỏ ngõ và hồn ngây tin cậy 

Áo vinh quang vội mặc để đón ngày 

  

Tin mừng ấy một đời ngƣời mong đợi 

Giữa thinh không im lặng dấu vô cùng 

Lòng bàng hoàng bởi bóng đêm tội lỗi 

Bỗng dƣng vui vì thời đã cánh chung 
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Ôi Chúa Trời của bảy ơn thánh dức 

Giữa kinh thiêng động địa chốn ta bà 

Xin Ngƣời gởi làn hơi tăng thêm sức 

Ðể chúng nhân chống trả với phong ba 

  

Lời nguời dạy con đây liền vâng dạ 

Tiếng Nguời kêu con lanh lảnh xin thƣa 

Từ tinh sƣơng cho đến buổi nắng trƣa 

Khi chiều tắt bóng ngày dài ngã xuống 

 

Ôi Chúa Trời của bảy ơn thánh dức 

Giữa linh thiêng trọng vọng của ngày vui 

Con dang tay dâng cay đắng ngọt bùi 

Vì tình yêu ngàn năm Nguời ấp ủ 

  

(để tặng Bùi Chí Cường, ngày bạn chịu chức linh 

mục) 

PHỤC SINH 

Hãy phục sinh tôi trƣớc ngày thế tận 

Cõi gian trần xin giữ chút vị thơm 

Hƣớng thiên đƣờng ngửa mặt đón gió tuôn 

Vùng nhân thế giờ đây cùng chật hẹp 

  

Nhƣ đã thét trong đêm thâu giá rét 

Nhƣ đã cƣời trong ngày hội đền thiêng 

Nhƣ đã hát trong cay đắng muộn phiền 
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Nhƣ đã khóc trong một lần hạnh phúc 

Hãy phục sinh tôi trong niềm hy vọng 

Ôm mặt trời mà nhảy với chùm sao 

Ôm trái đất mà lòng bỗng lao xao 

Ôi nhân thế ôi cuộc đời tàn tạ 

  

Hãy phục sinh tôi trong giòng nƣớc mắt 

Khóc cho ngƣời cho vận số mỏng manh 

Khóc cho kẻ dữ lẫn với ngƣời lành 

Khóc một lần cho muôn lần gục mặt 

  

Hãy phục sinh tôi trong tình nhân lọai 

Chiến tranh mòn táng tận lƣơng tâm 

Ngƣời giết ngƣời lấy Chúa làm danh 

Xin đƣợc sống đƣợc yêu rồi đƣợc chết 

  

Hãy phục sinh tôi khi đêm chƣa hết 

Để mắt tròn tận hƣởng ánh bình minh 

Để nụ cƣời mở rộng cửa hồi sinh 

Để sống lại trƣờng sinh bất tử 

 

(1/2/2008, sau khi tiễn chân Bernard B.) 

 

TÌM TRONG ĐỜI 

Tìm thấy trong đời hiện hữu Cha 

Nắm chặt trong tay ánh nến lòa 

Tin yêu còn đó xin ngƣời giữ 
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Yêu ngƣời và biết Chúa yêu ta  

Thoáng mắt Ngƣời nhìn khi nghi nan 

Bƣớc mạnh khi tiếng Ngƣời reo vang 

Giữ trong tay bánh Ngƣời ban phát 

Theo dấu chân Ngƣời giữa tan hoang 

  

Còn cháy âm thầm trong tro than 

Dấn bƣớc theo Ngƣời không thở than 

Cho là đƣa hết không còn giữ 

Góp vui dự tiệc con hoang đàng 

  

Mở cửa khi Ngƣời đến viếng thăm 

Phá tan móc khóa của tối tăm 

Mừng Ngƣời đem đến niềm an ủi 

Giữ chặt trong tay ánh nến vàng. 

 

(Phỏng bài “Trouver dans ma vie Ta présence”) 

TRĂNG THU QUÊ NGƯỜI 

Cho em một chút trăng ngà 

Ở đây lạnh lắm ngôi nhà quạnh hiu 

Ở đây xám ngắt buổi chiều 

Cho em gợi nhớ tiếng tiêu quê nhà 

Ở đây sƣơng khói vây xa 

Trăm năm đố biết trời ta đất ngƣời 

Ở đây thèm chút nắng tƣơi 

Cho em trau chuốt tiếng cƣời hồn nhiên 

Câu ru tiếng hát mẹ hiền 
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Giờ xa cõi nhớ xa miền yêu thƣơng 

Trăng thu soi tỏ mặt đƣờng 

Đèn hoa em đốt trong vƣờn tâm tƣ 

Động vàng ngồi tịnh thiền sƣ 

Ở đây dài lắm ngày từ xa quê. 

  

Tháng tám, một chín tám hai 

 

QUA SÔNG MÀ BƯỚC VỘI 

Vội bƣớc vội đi qua nhánh sông 

Nghe trăm điệu nhạc ở trong lòng 

Nghe từng hơi thở trên làn tóc 

Nghe đời ấm ức giữa thinh không. 

Ôm hết tàn phai bƣớc miệt mài 

Kéo từng vạt nắng đổ trên vai 

Dầm dề hạt muối lăn lƣng mõi 

Đợi đêm về kể chuyện liêu trai. 

Huế đã bớt chƣa cơn bệnh cũ 

Giữa lòng đại nội hàng mù u 

Gió lay đầu núi Ngự không tóc 

Đò dời Đập Đá dƣới sƣơng mù. 

Bụng mang đầy một khúc nam ai 

Ứa ra sông lớn thành mộng dài 

Có ai qua đó nghe tức tƣởi 

Có thấy không em đá vàng phai. 

Huế, tháng sáu 2009 
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LÍNH NGỦ NGÀY 

Vô tình tôi bỏ quên tôi 

Đƣờng vô ký ức bồi hồi ngỗn ngang 

Ngó lui tôi tƣởng thiên đàng 

Nhìn về phía trƣớc vô vàn nguy cơ 

Ơn trời độ lƣợng tôi chờ 

Xứ ngƣời tôi sống bơ vơ tháng ngày 

Từ mây từ gió thôi bay 

Tôi nhƣ tên lính ngủ ngày ngu si 

NGÀY LỘ ĐỨC 

Ngày Lộ Đức nở hoa mừng kính Mẹ 

Con muôn phƣơng hội tụ dƣới chân Ngƣời 

Bƣớc nhịp nhàng dâng lời kinh muôn vẻ 

Thƣa Mẹ yêu xin nhận đóa hoa tƣơi 

  

Con bệnh tật già nua và còm cỏi 

Trên xe lăn ngóng đến Mẹ tuyệt vời 

Kính dâng lên đây xác thân mòn mõi 

Sống nhọc nhằn, nhịp thở suýt đứt hơi 

  

Con tội lỗi đƣờng đời còn lặn lội 

Trong bùn nhơ cay đắng của phận ngƣời 



 185 

Quì trƣớc ngai trải lòng thành tạ tội 

Mẹ con ơi, con yêu Mẹ suốt đời 

  

Con tuổi trẻ miệng ca vui chân nhảy 

Lòng hồn nhiên tay đẩy chiếc xe lăn 

Con về đây dâng tuổi xuân tƣơi thắm 

Giúp bệnh nhân đến xin Mẹ chữa lành 

  

Con châu Phi áo hoa và tóc nắng 

Nhảy nhƣ chim hát điệp khúc ân tình 

Xin Mẹ thƣơng đẩy chiến tranh xa lánh 

Ngƣời yêu ngƣời cho vạn vật tái sinh 

  

Con I-rắc số phận rày khốn khó 

Ơi Mẹ ơi, ngƣời chết bị phanh thây 

Con đến đây nguyện thì thầm nho nhỏ 

Mẹ giang tay xóa giọt lệ mỗi ngày 

  

Con Việt Nam đứng ngồi lấp ló 

Hạt mân côi vui, khổ lại mừng 

Chuyện quê hƣơng, chuyện gia đình, chuyện nhỏ 

Lúc đớn đau cũng nhƣ buổi thịnh hƣng 

  

Con Việt Nam cúi đầu chào kính Mẹ 

Trƣớc tƣợng đài dƣới ánh nắng chói chang 

Miệng đọc kinh mà lòng xoay nhè nhẹ 

Trƣa Lộ Đức bỗng nhớ sáng La Vang 

  

Lộ Đức, 17/08/2014  



 186 

 

DE PROFUNDIS 

Chúa ơi từ vực thảm sầu 

Con kêu lên Chúa Ngài hầu nghe con 

Vực nầy là vực héo hon 

Vực đêm không dứt, vực mòn cậy trông 

Vực nƣớc mắt đổ lƣng tròng 

Vực đời lận đận, vực lòng cháy khô 

Vực sâu tựa những nấm mồ 

Vực đời buông thả, vực bờ chênh vênh 

Vực ân nghĩa nổi bập bềnh 

Vực tham tiền bạc phụ tình anh em 

Đã nghèo thì lại nghèo thêm 

Nằm trên canh bạc đỏ đen phận ngƣời 

Yếng thiêng của Chúa, Ngài ơi 

Xin thƣơng ban xuống rõ soi tận lòng 

Đừng cho bóng tối thong dong 

Xung quanh vây phủ vực lòng tối đen 

Đừng cho bóng tối thân quen 

Ngày đêm trò chuyện cho quên phận đời 

Là con của Chúa trên trời 

Xin cho con đƣợc sáng ngời niềm tin 

Dù đang sợ hãi triền miên 

Bên con có Chúa con liền vƣơn vai 

Tiến thêm một quãng đƣờng dài 

Sống trong hy vọng với Ngài cùng bên 
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Chúa ơi trở mặt trông xem 

Thắp cho con một ngọn đèn tin yêu 

Để hồn chắp cánh huyền siêu 

Bay qua vực thẳm còn nhiều thâm u 

Chúa ơi dƣới vực sƣơng mù 

Con đi với Chúa tràn ƣ ân tình 

Nguyện xin ánh sáng quang minh 

Chiếu soi muôn triệu sinh linh dƣới đời 

Tình yêu của Chúa, Ngài ơi 

Xóa tan đêm tối sáng ngời đời con. 

 

NHÃ CA MÙA XUÂN 

(cảm hứng Nhã Ca 2,10-17) 

  

Nầy ngƣời yêu dấu em biết không 

Mƣa thôi hết đổ dứt mùa đông 

Hãy đến em yêu xin hãy đến 

Hoa thơm đã nở ngập vƣờn hồng 

  

Xin hãy ca lên bài tình mến 

Nghe trong nắng sớm vọng tiếng chim 

Phảng phất đâu đây mùi nho tím 

Hãy đến em yêu hãy đến liền 

  

Em trốn nơi đâu ở chỗ nào 

Phƣơng trời xa vắng hay đỉnh cao 

Hãy lộ nguyên hình ngƣời mộng tƣởng 
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Hãy nói với anh một lời chào 

 

  

Giọng em ngọt ngào nhƣ quả chín 

Hình tƣợng thân thƣơng trong thoáng nhìn 

Em là của anh đến muôn thuở 

Anh thuộc về em suốt hiện sinh 

  

Ngày cũng qua mau bóng xế chiều 

Ngƣời yêu em hỡi nhớ bao nhiêu 

Vạn chuyến đò ngang qua lặng lẽ 

Mình anh vẫn mãi gọi ngƣời yêu 
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HÀ HUY DZIỆU 

 

 
 

Tên thật: Đaminh Hà Duy Hiệu 
Bút danh : Hà Huy Dziệu 
Sinh ngày 05-12-1948 tại Hà Xá, Thái Bình. 
Rửa tội ngày 15-12-1948 tại Nhà thờ Hà Xá 
Học Chủng viện Thánh Giuse Saigon (Ex Luro 1961) 

– Đại học văn khoa. 
Hiện đang ở Giáo xứ Thạch Đà (Giáo phận Saigon) 
Chủ biên “Saigon Thi Quán”, qui tụ mươi anh em 

thi hữu (cả lương và giáo) tại Saigon, trao đổi thơ và in 
thành tập. Đã thực hiện được khoảng gần 30 cuốn, chỉ 
lưu hành nội bộ. 

Thơ đã in : Ngỡ qua là cũng sẽ qua thôi (1997), 
Lãng đãng chút thơ Đường (1999), Hoài niệm dấu thời 
gian (2001), Mưa nắng cạnh bên đời (2006), Con nước 
nặng phù sa (2009), Mở mắt mà trông chuyện thế gian 
(2012). 
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Đt:  090 8185 320 
Email: hahuydzieu@yahoo.com 

 

ĐÔI DÒNG CẢM NGHIỆM VỀ THƠ ĐẠO  

Nếu “Hát là cầu nguyện hai lần” thì khi sáng 
tác THƠ ĐẠO chính là lúc chúng ta chiêm niệm rất 
nhiều lần. Đọc Kinh Thánh – nhất là Tin Mừng và 
Thánh Vịnh – thường bất chợt bừng lên trong tâm 
hồn những { thơ. 

Từ { niệm trong câu chữ được linh hứng ấy, 
với một chút lắng lòng tín mộ, rồi trang trải 
những tâm tình của chính bản thân mình, tôi viết 
thành những tiết điệu thi ca. 

Cuộc sống đôi lúc có sóng gió, phũ phàng. 
Suy niệm Lời Chúa và tìm an ủi ở nơi an bình của 
Chúa, với tôi, thường dễ gặp cảm hứng viết nên 
những vần thơ đạo.  

HÀ HUY DZIỆU 

                              
 
 
 

mailto:hahuydzieu@yahoo.com
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TUYỂN THƠ 

MỘT LẦN TIỄN BIỆT  

Ầu ơ, vẳng tiếng ca dao 

Lời ru đọng nỗi xuyến xao phận ngƣời 

“Gió đưa cây cải về trời 

Rau răm ở lại chịu đời đắng cay”… 

 

Bềnh bồng một thoáng mây bay 

Chiếc thuyền nan, ngọn gió lay, giữa dòng 

Hồng trần trả lại mênh mông 

Trăm năm trả lại bão giông dập dồn 

 

Đinh ninh lời hứa sắt son : 

“Ơn Ta ban đủ cho con”… bền lòng. 

Một niềm phó thác, cậy trông 

Chúa đâu nỡ để tay không mà về. 

CHO CON VUI NHỮNG PHÚT NGUYỆN CẦU 

Dẫu cuộc đời đã muôn vàn cay đắng, 

Cho con vui những phút nguyện cầu… 

Chúa thì quen – cả những chuyện cau trầu 

(thứ hạnh phúc của kiếp ngƣời nông nổi). 

Chúa thừa biết 

từng cõi lòng biến đổi : 

yêu thành ghen, 
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thƣơng thành ghét. 

Thế mà! Sao? 

Chúa vẫn hoài cho họ yêu nhau… 

Dẫu kết cuộc, muôn vàn lời oan trách!!! 

 

Từ Bêlem, giữa đêm mùa giá lạnh 

Đến Nagia – thì vẫn một Giuse. 

Bác thợ gầy, vẫn mãi lắng lòng nghe: 

Trái tim ngọt, có muôn dòng sữa chảy… 

 

Chúa đã sống và đã nhìn sữa ấy 

(Trao cho con muôn ý để tôn thờ)  

Bởi sóng đời: cõi thực vẫn là mơ 

Và thất vọng !!! 

Chúa chẳng phiền ơn trả …  

 

Con vẫn nhìn 

  từng hàng cây nghiêng ngả, 

Lúc đong đƣa và lúc đứng chênh vênh. 

Chúa con ơi, đời vốn lắm lênh đênh. 

Xin Chúa giúp, 

từng phút vui cầu nguyện… 
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TỪ TRO BỤI LẠI TRỞ VỀ TRO BỤI 

 
Thăm đỉnh Tao Phùng, Vũng Tàu 

 

Ta bƣớc xuống – núi buồn nhƣ quạnh vắng 

Cây bơ vơ và đá ngập hoàng hôn 

Bởi chân lý luôn tìm nơi tĩnh lặng 

Nên ngàn năm, triền đá vẫn vô ngôn 

 

Nào biết buồn hơn – nào biết sẽ vui hơn 

Khi trầm lắng, lối đi về đã tỏ 

Xin cám ơn – cám ơn từng ngọn cỏ 

vẫn nâng niu – ngàn vạn dấu chân đời 

 

Trót mang thân – ai chẳng kiếp con ngƣời 

Giữa mƣa nắng – buồn vui và mộng ƣớc 

Mà con đƣờng đang tiến về phía trƣớc 

lại chính là chân núi – lúc ra đi ...  
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ANNA TỪ LINH 

 

Tên thật: Anna Nguyễn Thị Quy  
Sinh ngày 02-06-1949 tại Hà Nam  
và rửa tội ở nhà thờ Phủ L{ - Hà Nam 
Trước 1975: Viết cho ns Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
Sau 1975:  ời Việt Nam, định cư ở Âu Châu... nên 

muốn tập viết cho khỏi quên tiếng Mẹ đẻ. 
thường viết bài suy niệm cho Thanhlinh.net và 

Thanhcavn.net  
Địa chỉ: BAGE ST AEDE 9, 1 
              1617 COPENHAGE V. 
              DENMARK 
Đt : 0045 48444393 
Email: anhdao128@gmail.com 
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ĐƯỜNG VỀ BÊN CHÚA  

Chiều mùa thu nắng nhạt, lá vàng rơi ngập 
lối đi dưới cơn mưa lất phất. Con đường vào 
nghĩa trang hôm nay bỗng vắng lạnh, tiếng gió lao 
xao, những cành cây va chạm và tiếng côn trùng 
rên rỉ tạo nên một thứ âm thanh buồn nhớ… Với 
nén nhang và hoa, nến trong tay, tôi bước vào để 
thắp lên tia sáng và hơi ấm tình yêu cho những 
người thân yêu đã an nghỉ, với lời cầu vang vọng 
lên Ngai Tòa Thiên Chúa, xin Ngài thương xót và 
cứu vớt các linh hồn… 

Cây Thánh giá trên cao giữa khuôn viên 
nghĩa trang như nhắc nhở tôi: Chúa đã chết, đã 
sống lại, lên trời và ngự bên hữu Chúa Cha. Điều 
ấy làm tim tôi ấm lại trong niềm tin vào Thiên 
Chúa Phục Sinh 

Đời người mọi sự sẽ qua đi, bụi tro lại trở về 
bụi tro, danh vọng, tiền bạc, tài năng, chức 
quyền... cũng sẽ rời bỏ chúng ta. Chỉ còn lại duy 
nhất nấm mồ sẽ tan biến trong lòng đất khi ta từ 
giã cõi đời và linh hồn sẽ về bên Chúa với hành 
trang thu góp: Mến Chúa Yêu Người. 

Tôi bước qua từng ngôi mộ nghe hồn nhịp 
theo âm thanh của Khúc Biệt Ly. Đời tôi đã bao 

http://tulinh128.blogspot.dk/2015/05/uong-ve-ben-chua.html
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nhiêu lần vang khúc ca này, đã bao lần tiễn đưa 
và đặt những bông hoa tiếc nuối dưới mộ huyệt 
của người ra đi, đã bao nhiêu lần tim quặn thắt và 
nhỏ những giọt nước mắt tiếc thương cho một 
linh hồn, để thấy rõ: 

Đời đúng là kiếp phù hoa, ngắn ngủi, một 
thoáng mây bay, hoa phù dung sớm nở tối tàn... 
Đời cũng là một chuyến đi mà khởi đầu là tiếng 
khóc chào đời của chính mình bên cạnh tiếng cười 
hạnh phúc của người thân… Qua bí tích Rửa Tội, 
chúng ta được Chúa trao chiếc áo trắng tinh 
tuyển - dấu ấn Tình Yêu của những đứa con thuộc 
về Chúa, để rồi đi vào cuộc đời, qua bao nhiêu 
cuộc chiến không ngừng nghỉ. Với những nén bạc 
Chúa trao, chúng ta sinh lời gấp nhiều lần để góp 
hành trang về quê Trời, quê hương vĩnh cửu của 
chúng ta, để giờ xuôi tay nhắm mắt, chúng ta 
được mỉm cười hạnh phúc bên những giọt nước 
mắt tiếc thương của những người thân yêu. 

Đời cũng luôn là bể khổ với bao sóng gió, 
cuồng phong, những gồng gánh trĩu vai, những 
thương tích, những nỗi đau rướm máu, những 
oan khiên, thù hận, trái ngang dìm chúng ta vào 
trong hố thẳm... Nếu không có hồng ân của Chúa, 
không có bàn tay đỡ nâng, bảo vệ của Ngài, chúng 
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ta sẽ gục ngã trong vũng lầy cuộc đời. 

Lạy Chúa, con cảm tạ trái tim yêu thương 
của Chúa luôn tuôn đổ hồng ân trên con và cánh 
tay Chúa như thành lũy bảo vệ con. Có Chúa, con 
có tất cả. Có Chúa, để con được chiêm ngắm và 
thuộc trọn về Ngài.  

Chúa ơi! Bên Chúa, con cảm nếm được Lời 
yêu thương qua Tin Mừng Thánh Gioan đoạn 17, 
câu 24 khi Chúa cầu xin với Chúa Cha: Lạy Cha, 
con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha 
đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm 
ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha 
đã ban cho con…. 

Ôi! hạnh phúc, ôi ân tình biển khơi… vì 
chính Chúa đã xin với Chúa Cha để Chúa được ở 
với chúng con. Con tin rằng tình yêu sung mãn 
của Chúa luôn bao phủ đời con, che chở con để 
con luôn riêng thuộc về Chúa. 

Con tin rằng giờ con từ biệt cõi đời… Chúa 
sẽ ở bên con, dìu con về bên Chúa… để Chúa ở 
đâu thì con được ở đó.  

Cảm tạ Chúa đã cho con Thiên Đàng trần 
gian để con được cảm nếm vị ngọt yêu thương 
trong cuộc sống dù đôi lúc chén đắng cuộc đời 
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cũng làm đắng bờ môi... nhưng Tình Yêu Chúa 
luôn là mật ngọt và là những nấc thang đưa con 
về với Chúa là nguồn tình yêu và hạnh phúc vĩnh 
cửu của đời con. 

Đây là NIỀM TIN YÊU của con… con sẽ mang 
theo về Thiên Đàng với Chúa. Amen. 

TỪ LINH 

TUYỂN THƠ 

TÂM NGUYỆN 

Chỉ có Chúa con dệt thơ tình ái 
Gom hết yêu thương con xây lâu đài 
Gom chông gai cho cùng đàn muôn điệu 
Tình yêu con trao dâng chỉ riêng Ngài 

TỰ TÌNH 

Bao nhiêu năm qua con xa vắng Chúa 

Xa ân tình chan chứa bƣớc đơn côi 

Vũng lầy tăm tối một kiếp nổi trôi 

Hồn chơi vơi con lạc xa chính lối 

Tình Chúa cao vời xin dìu con tới 

Đỉnh đồi yêu thƣơng, hạnh phúc Chúa ơi 
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Con giơ cao tay xin Ngài thứ lỗi 

Hồn tái tê lỗi hẹn quên đƣờng về 

Con đắm chìm trong lạc thú đam mê 

Quên lời thề để Chúa luôn ngóng đợi 

 

Con cúi đầu van xin ơn Cứu rỗi 

Chúa ơi! chỉ lối con về bên Ngài 

Lƣợng từ ái hải hà xin thƣơng đoái 

Cho đời con đƣợc kết trái đơm hoa 

 

Bao nhiêu năm qua nén bạc Chúa trao 

Con phí hao trong vực thẳm cuộc đời 

Vốn và lời tiêu tan thành cát bụi  

Con chơi vơi ngậm ngùi  giữa biển khơi 

Đại dƣơng xót thƣơng con về tắm gội 

Để hồn con gọi mãi tiếng Cha ơi ! 

 

Bao nhiêu năm là trinh nữ dại khờ  

Con thờ ơ trƣớc khối tình thẳm sâu 

Cầm đèn trong tay mà dầu loang lổ 

Lầm lỡ rồi con thống hối đợi chờ 

Chúa thƣơng dìu về bến bờ êm mơ 

Cõi thiên đƣờng con khao khát ngóng đợi 
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THUYỀN TRÊN SÔNG THƯƠNG 

 

Có giòng sông mang tên Lòng Thƣơng Xót 

Chảy tràn trề nguồn nƣớc ngọt mát trong 

Giòng nƣớc hy vọng cuồn cuộn sức sống  

Cho thuyền con xuôi mái dƣới nắng hồng 

 

Trên con sông Thƣơng Chúa là lẽ sống 

Là khối tình nồng là nguồn cậy trông 

Là điểm tựa đời con trong bão giông 

Làm tan biến trái sầu đông chín mọng 

 

Lòng thƣơng xót Chúa mênh mông bát ngát 

Cho hồn con niềm tín thác tin yêu 

Thánh Giá đồi chiều của lễ toàn thiêu 

Chúa giang tay trao nguồn Nƣớc và Máu 

 

Lòng thƣơng xót Chúa hồn con nƣơng náu 

Tẩy rửa, giải thoát, cứu độ,  chữa lành 

Dòng máu nóng cho con ơn sức mạnh  

Dòng nƣớc thánh tẩy nguồn mạch thứ tha 

 

Thuyền trên sông Thƣơng chở nhiều thập giá 

Canvê cuộc đời nghiệt ngã đắng cay 

Có Chúa trong thuyền hồn con no say  

Đời có Chúa con ngất ngây hạnh phúc 
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Con trầm lắng để nghe hồn thổn thức 

Lòng xót thƣơng Chúa ôi quá bao la 

Chúa nhìn con trao yêu thƣơng hải hà 

Con nhìn Chúa ôi Ngài là tất cả 

 

Thuyền trên sông Thƣơng nở hoa Thƣơng xót 

Biến đắng đót trong ân phúc ngọt ngào 

Trong nƣớc và máu đào nơi Thánh Tâm 

Con lặng thầm xin tri ân Tình Chúa 

 

Con tín thác vào tình thƣơng chan chứa 

Chúa là hải đăng soi bến thuyền đời 

Lƣớt sóng vƣợt khơi con về bến đợi  

Bến từ tâm con một đời khát khao 

TÌNH CA TRÊN THẬP GIÁ 

Bài tình ca Chúa viết trên thập giá 

Bằng con tim và giá máu yêu thƣơng 

Bằng mạo gai, đinh sắt nhuốm đoạn trƣờng 

Canvê chiều ôi thê lƣơng nghiệt ngã 

 

Bài tình ca khắc ghi trên thập giá 

Mãi vang ca giữa trời đất bao la 

Nhƣ sóng trào nguồn ân phúc chan hòa  

Cho muôn lòng đón nhận Ơn Phƣớc Cả 

 

Bài tình ca Chúa viết trên thập giá 

Giai điệu yêu thƣơng rung nhịp thứ tha 
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Chúa gục đầu cho nhân loại thái hòa 

Cho phong ba đƣợc nở hoa Thánh Giá 

 

Ôi Giêsu tình Ngài nhƣ biển cả 

Cảm tạ đƣờng tình Chúa đã đi qua 

Con ngợi ca một tình yêu cao cả 

Cho những mẻ cá lạ luôn phủ đầy 

 

Thập giá đồi chiều Chúa giang rộng tay 

Đinh sắt ngày nào vẫn còn xuyên thấu 

Lƣỡi đòng nƣơng long vẫn còn rỉ máu 

Con cúi lạy giòng máu nóng nhiệm mầu  

 

Dƣới chân Thập Giá, cảm nếm ân sâu 

Ngƣớc mặt lên con giơ đôi tay với 

Ôi lạy Chúa Tình Ngài cao vời vợi 

Nhƣng chính Ngài đã chạm tới đời con 

 

Bài tình ca viết trong tim sắt son 

Để tình Chúa và con mãi vuông tròn 

Con thao thức mỏi mòn duy mình Chúa 

Tình tuyệt vời của ngƣời chết vì yêu 

 

Canvê hiến tế của lễ toàn thiêu 

Con đớn đau trƣớc tình yêu chan chứa 

Xin cúi đầu để đƣợc lau chân Chúa 

Và gỡ vòng gai nhọn cuốn trên đầu 
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PHAOLO NGUYỄN THẾ HÙNG 

 
 

Tên thật : Phaolô Nguyễn-thế-Hùng 
Sinh ngày : 22-12-1950, tại Đức Thọ, Hà Tĩnh. 
Di cư vào Nam năm 1954. 
Từng theo học. 
1962-1970 : Tiểu chủng viện Sao Biển Nhatrang. 
1970-1974 : Viện đại học Đàlạt (Chính trị khinh 

doanh, Văn khoa). 
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Tác phẩm đã in : 
Hát cho những ước mơ (thơ, 1970) 
Mênh mông nỗi nhớ (thơ, 2006) 
Lời kinh muộn (thơ, 2013) 
 u đời bao dung (thơ, sắp in) 
ĐT : 0907-306-154 
Email: thehungdamas@gmail.com 

CHÂN TRỜI THƠ MÊNH MÔNG… 

Muôn đời khắc ghi hình ảnh BA và MẸ, 
những người đã gieo thơ vào hồn tôi từ thuở ấu 
thơ. Ba yêu thơ, tủ sách đầy những tập thơ tiền 
chiến. Ở nhà mẹ đọc cho tôi nghe, mẹ ru các em 
bằng lời thơ da diết những trưa hè, từng lời buồn 
thầm lặng trong đêm. 

Năm 12 tuổi, tôi vào Tiểu chủng viện Nha 
Trang. Những năm tháng nội trú thiếu vắng tình 
cảm gia đình, biển khơi thổi vào hồn tôi những 
cảm xúc mênh mang, nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ 
những vần thơ mẹ đọc sau bữa cơm chiều. Tới 
năm 1964, tôi may mắn được làm học trò môn 
Văn của Lm. thi sĩ Xuân Ly Băng. Ngài dạy và 
khuyến khích tôi làm thơ. Tôi tập tành viết những 
vần thơ lục bát mộc mạc đơn sơ đầu đời. Một 
năm sau, học lớp 8, tôi đã có thơ đăng trên báo 
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Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc… Rồi 4 năm thời sinh viên ở 
Đà Lạt, thơ là người bạn tâm tình gần gũi từng 
phút giây bên cạnh những yêu đương, muộn 
phiền, cô đơn. 

Sau năm 1975, chán nản ,tuyệt vọng, tâm 
hồn chai sạn giữa giòng đời bon chen, tôi mất cả 
hồn thơ, suốt 20 năm không viết lách. Tới 1995, 
lại bắt đầu có cảm hứng viết khi gần gũi Chúa hơn 
trong cuộc sống. Rất suôn sẻ, lai rai viết gửi bạn 
bè, và được người bạn Lm. Hồ Sĩ Hữu gom lại in 
thành tập MÊNH MÔNG NỖI NHỚ vào năm 2006. 
Khoảng đời còn lại gắn bó với công việc nhà Chúa 
theo khả năng của mình, hành trình dấn thân ấy 
tạo ra một chân trời thơ mênh mông. Bên cạnh sự 
kz diệu của tình yêu Chúa, tôi thích đan xen 
những thiếu sót lầm lỡ của mình, những lầm lỡ cả 
một đời sám hối ăn năn. Những năm tháng cuối 
đời, thơ như dòng máu luân lưu chảy trong thân 
xác tàn phai…  

Tạ ơn Chúa, cám ơn đời vẫn nuôi sống tôi 
bằng muôn vàn hồng ân và cảm xúc ngập tràn… 

PHAOLÔ NGUYỄN THẾ HÙNG 
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TUYỂN THƠ 

BÀI THÁNH CA BUỒN 

Anh theo em nhịp bƣớc, 

Xôn xao tới giáo đƣờng, 

Trên cao Chúa nhìn xuống, 

Ánh mắt tròn yêu thƣơng. 

 

Em mƣời tám, nhƣ thiên thần mới lớn, 

Lời thánh ca dịu ngọt thắm môi hồng, 

Ngẩn ngơ chảy tràn, nhƣ những dòng sông, 

Tắm mát anh, một linh hồn ngoại đạo. 

Chiều thánh thiện, bên em xanh màu áo, 

 

Anh chắp tay nguyện cầu, 

Xin Chúa ở trên cao, 

Cho tình ta thắm mãi, 

Nhƣ lời thánh nhiệm mầu. 

 

Anh về hồn chợt đau, 

Chúa không nhận lời cầu, 

Nên tình ta vội vã, 

Vỡ tan giữa mùa Ngâu. 

 

Rồi lại chia tay nhau, 

Rồi tháng ngày biền biệt, 

Thánh ca buồn da diết, 

Vẫn ngọt nhƣ ban đầu. 
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Bao nhiêu năm xuôi ngƣợc, 

Tình yêu xƣa vụt bay, 

Bài thánh ca năm ấy, 

Vẫn theo anh mãi mãi. 

Mang bóng hình em một thời yêu non dại, 

Những lời kinh nhƣ mật rót linh hồn, 

Chảy xuống đời anh, ƣớt đẫm hoàng hôn.  

Từ ngày đó anh yêu Chúa nhiều hơn, 

Nhƣng em vắng, không còn bên nhau nữa. 

 

Chiều nay về, 

Anh quỳ bên tƣợng Chúa, 

Rũ bỏ hết tội đời, 

Và nhớ em…em ơi! 

 

CHIỀU K’ LONG 

Chiều K‟Long, 

Chúa về giữa mênh mông, 

Con nhỏ bé mang thân loài cỏ dại. 

Chƣa hoàng hôn, sao hồn chiều tê tái? 

Thầm dâng Ngài muôn lời nguyện tinh khôi. 

Tình trào dâng không kết đọng thành lời, 

Đồi hanh nắng, gió mơn man vẫy gọi. 

 

Chiều K‟Long, 

Mặt trời đang hấp hối, 

Rải hiu hắt lên ngọn cỏ giáo đƣờng, 
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Chiều nghiêng nghiêng tóc rũ quyện lời thƣơng, 

Con hoang tím vạn đam mê lầm lỡ, 

Chúa biết không, trái tim con tan vỡ, 

Trên dốc đời lơ lững những cơn say. 

 

Đêm K‟long, 

Lành lạnh dáng trăng gầy, 

Con chợt nhớ chuyện vƣờn Dầu năm ấy, 

Chúa thổn thức một tình yêu điên dại, 

Nên Phúc Âm đẫm ƣớt những giọt buồn. 

 

Về K‟Long, 

Con thấy lại đời con, 

Và gặp Chúa giữa bao la hùng vĩ. 

Từ ngàn xƣa yêu con, Ngài vẫn thế, 

Nắm chặt tay Ngài con bƣớc khỏi cơn mê, 

Suốt đời con dài những chuyến đi về, 

Xin Chúa hãy, nhƣ chiều nay, che chở. 

 

Giã từ K‟Long, 

Gửi lại chút xao lòng ! 

CÙNG EM ĐI LỄ 

 
Anh cùng em đi lễ, 

Chúa mỉm cƣời bao dung. 

Biết tình ta dâu bể, 

Chúa độ lƣợng vô cùng. 
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Bên mênh mông tình Chúa, 

Anh uống cạn tình em, 

Chiều nghiêng giăng nắng lụa, 

Lời kinh rớt bên thềm. 

 

Trong thẳm sâu mắt Chúa, 

Đọng ngàn giọt yêu thƣơng, 

Trong mắt em muôn thuở, 

Lắng tình anh muôn trùng. 

 

Em quỳ bên thập tự, 

Lời nguyện buồn tinh khôi, 

Anh thì thầm khấn hứa, 

Yêu nhau mãi không rời. 

 

Anh cùng em đi lễ, 

Lời kinh ngọt môi thơm. 

Em cầu xin gì thế ? 

Mà tím cả hoàng hôn. 

 

THƯƠNG QUÁ QUÊ TÔI 

Cơn bão dữ chiều nay,  

Phủ nát cả quê tôi, 

Lúa đòng đòng ngã xuống, 

Nhƣ xác rụng bên đồi. 
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Nƣớc sông Hồng quặn sôi, 

Chở căm hờn từ biển Đông ập tới. 

Quê hƣơng ơi, lại những ngày tăm tối, 

Nƣớc tràn về quét sạch cả ngô khoai. 

Những con thuyền chất đầy cá xa xôi, 

Chƣa kịp quay về bến 

Có thể đêm nay ngủ yên trong lòng biển, 

Chờ con về, nƣớc mắt mẹ đầy vơi. 

Những lắng lo tần tảo suốt một đời, 

Đã hoang tàn theo bạt ngàn mƣa gió. 

Sao trời đành bão tố, 

Để mẹ co ro trong áo tơi loang lỗ? 

Bụi chuối sau hè, 

Bật gốc dựa hàng cau. 

Bé thơ ơi, sách vở sẽ nát nhàu, 

Ghế bàn học đã trôi theo con nƣớc. 

Cơn bão qua xóa nhòa ngàn mơ ƣớc, 

Mai đến trƣờng mắt còn mộng lung linh? 

Quê hƣơng tôi, 

Đêm nay lại oặn mình, 

Đón bão giông, chờ cơn đau nhiệt đới 

Thƣơng mẹ cha suốt một đời nắng gội, 

Vẫn áo tơi, 

Vẫn mái lá điêu tàn. 

Nỗi đau lại ngút ngàn, 

Sao thƣơng quá quê tôi. 
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CON LÀ HANG ĐÁ NHỎ 

Nhƣ cọng rơm khô nhỏ, 

Đan gầy kín vòng tay, 

Con hóa thân máng cỏ, 

Chúa về nhé đêm nay ! 

 

Con xin là hang đá, 

Giữa cánh đồng hoang vu, 

Nửa đêm nhƣ khách lạ,  

Chúa ghé thật tình cờ. 

 

Đêm trần gian hoang vỡ, 

Ánh sáng chảy muôn trùng, 

Cô đơn trong máng cỏ,  

Chúa buồn, ai biết không ? 

 

Con quỳ bên hang đá, 

Âm thầm vạn lời kinh, 

Chúa giáng sinh khiêm hạ, 

Ôm nhân thế tội tình. 

 

Dù thân con bất xứng, 

Phận bò lừa tanh hôi, 

Chúa bao dung ngự xuống, 

Cƣu mang tội lỗi đời. 

 

Hồn con là hơi ấm, 

Thân con là cỏ rơm, 
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Đêm nay sƣơng xuống đậm, 

Chúa bớt lạnh lẽo không ? 

KINH BUỒN 

Anh hứng giọt mƣa ngâu, 

Hòa tan vào nỗi nhớ, 

Mùa thu lặng gieo sầu, 

Nhuốm mắt em tình tự. 

 

Hoàng Lan xanh đầu ngõ, 

Buồn chẳng vội đơm bông, 

Lá vàng nghiêng lối cũ, 

Hôn dấu chân lạnh lùng. 

 

Anh ngắt từng ngọn gió, 

Chất nặng túi hoàng hôn, 

Em xỏa tóc vàng võ, 

Đong đƣa sợi hanh buồn. 

 

Tình yêu nhƣ phiến lá, 

Trôi theo ngọn heo may, 

Sầu dâng loang thập giá, 

Ƣớt Phúc âm chiều nay. 

 

Anh Adam sám hối, 

Chân hoang trốn địa đàng, 

Em ôm nghìn bối rối, 

Đợi đêm về ăn năn. 
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TRỊNH THÁI BÁ 

 
Tên thật: Giuse Trịnh Thái Bá  
Sinh và rửa tội năm 1952 tại giáo xứ Đông Yên, 

giáo phận Thanh Hóa, là công nhân xây dựng,năm 
1995 vào lâm đồng lập nghiệp, hiện đang sống tai giáo 
xứ Tân Lạc, Bảo Lâm, giáo phận Đà Lạt. 

Email: badongyen@gmail.com  
Đt: 0917678650  

HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN 

Trong đời mỗi một con người, dù muốn, dù 
không, ai cũng phải lựa chọn cho mình một định 
hướng sống, một lối đi. Với tôi cho đến hôm nay, 
dẫu vật đổi sao dời, tôi vẫn tuyên xưng một cách 
chắc chắn là: tin vào Thiên Chúa! Vì thế trong 
cuộc sống thường ngày, ngoài công việc mưu 

mailto:mail:%20badongyen@gmail.com
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sinh, sống bổn phận của người ky tô hữu, tôi tập 
làm thơ đạo, tôi ghi lại những cảm xúc thực của 
lòng mình, để qua những rung động của trái tim, 
bằng thanh âm, thanh sắc. Chúa nhận lời tôi! Và 
theo tôi, sáng tác thơ đạo cũng là một việc làm, 
để đức tin được sống! 

Ngược giòng thời gian, khi còn ở ngoài Bắc, 
ở tuổi đang ngồi trên ghế nhà trường, tôi được 
đọc thơ đạo, thơ Hàn mặc Tử, trong tập nhà văn 
hiện đại của Vũ Ngọc Phan. Khi vào miền Nam, lập 
nghiệp tại lâm đồng, thuộc giáo phận Đà Lạt. 
Được làm quen với trang thơ Đồng Xanh Thơ 
Dũng Lạc và Thi Ca Cầu Nguyện, được thỏa sức 
đọc các bài thơ đạo trong bốn tập “Có một vườn 
thơ đạo” do nhà thơ linh mục Trăng Thập Tự chủ 
biên, tôi như người vừa bước ra khỏi bóng đêm, 
lòng vỡ òa như một khát vọng sống mà bấy nay 
chưa có cơ hội 

Xin đươc cảm ơn Trời, cảm ơn đời cho tôi 
đựơc cái cơ hội đó và còn ai nữa không, đang đói 
khát về đạo, về thơ đạo, xin được một lần về 
Ghềnh Ráng Quy Nhơn, nơi yên nghỉ của nhà thơ 
công giáo Hàn Mặc Tử để nghe âm vang thời gian 
qua sóng biển vỗ bờ và nhạc thơ vút lên từ một 
trái tim rớm máu. 
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Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel 
Khi người đến truyền tin cho Thánh nữ 
Người có nghe xôn xao muôn tinh tú 
Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời 

Lâm Đồng 2015 

THÁI BÁ 

  

BÁNH HẰNG SỐNG 

Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ 

được sống muôn đời. (Ga 6,51.58) 

  

Ngày đã vãn 

Hoàng hôn về núi 

Dân bơ vơ, bụng đói, không nhà 

Chạnh lòng Ngƣời, nỗi xót xa 

Thần lƣơng hóa bánh, nuôi ta trọn đời 

  

Bình sinh, làm một kiếp ngƣời 

Đến ngày thế tận, cuộc đời buông xuôi 

Quanh ta còn lại mấy ngƣời 

Nhòa trong nƣớc mắt, để rồi, chia xa… 

Giƣờng trần, còn lại mình ta 

Lâm chung phút tận, chờ Cha trên trời 

Từ tay Linh mục, thay Ngƣời 

Đọc câu chúc tụng, thƣa lời Amen 
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Sẵn đèn cháy sáng trong đêm 

Vẫy tay từ biệt qua miền phiêu du… 

  

ĐÊM CẦU NGUYỆN 

 

Nhƣ con thuyền lạc giữa bến mê 

Với năm tháng không bến bờ, vô định 

Và đêm nay khi đông về gió lạnh 

Con bồi hồi nghe nhạc thánh ca ngân 

  

Đêm hôm nay con Chúa giáng trần 

Trong máng cỏ không tấm chăn phủ ấm 

Ngƣời nằm đó hai tay giang rộng 

Đón chờ con đến sám hối ăn năn 

  

Trƣớc nhan Ngƣời con chỉ là tội nhân 

Là bọt đắng mỗi khi Ngƣời khát 

Là gió lạnh khi Ngƣời không chăn đắp 

Là mũ gai cho quân dữ hành Ngƣời 

  

Và đêm nay con đã nhận ra rồi 

Đƣờng con đi, đồi Canvê Chúa đến 

  

Con xin nguyện từ đây làm ngọn nến 

Thắp cho đời khi mỗi bận sang đông 

Cùng hòa chung tiếng hát thiên thần 

Bình an cho ngƣời dƣới thế 
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MẸ CẦU NGUYỆN 

Hai tay chắp giữa mịt mùng 

Run run mẹ đọc kính mừng Ma ri 

Thoảng nhƣ hơi thở thầm thì 

Thời gian từng khắc, bƣớc đi chậm dần 

Khỗ đau mẹ vẫn Kính Mừng 

Thân cò lặn lội kiếm từng bữa ăn 

Lối đi xa, bƣớc chân gần 

Đến nay là mấy mùa xuân qua rồi 

Nhạt trong ánh nến mẹ ngồi 

Tay lần chuỗi hạt, ngậm ngùi Amen.  

ĐỨC MẸ TÀ PAO 

Phố đông, xe cộ ồn ào 

Lặng thầm, con đến Tà Pao viếng Ngƣời 

Mấy từng bực đá, chơi vơi… 

Bao nhiêu trĩu nặng, cuộc đời mang theo 

Con quỳ trƣớc Mẹ kính yêu 

Chìm trong tĩnh lặng, những điều khấn xin 

Đất trời, nhƣ cũng lặng im 

Gửi vào trong gió niềm tin dâng Ngƣời 

Bao nhiêu số phận, cuộc đời 

Về đây bên Mẹ nói lời tri ân 

Tà Pao nơi Mẹ dừng chân 

Ấm nồng tình Chúa, xa dần khổ đau… 
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Vẫy chào Đức Mẹ Tà Pao 

Vừng đông vừa dậy, ngọt ngào tiếng ru… 

RA KHƠI 

Giữa biển đời sóng vỗ 

Thuyền chao đảo mịt mờ 

Trôi mãi vào hƣ vô 

Mênh mang không bờ bến 

Nay đƣợc ơn Chúa đến 

Thuyền rẻ sóng ra khơi 

Đi cuối đất cùng trời 

Mang theo lời hằng sống 

Những ai tàn hy vọng 

Những ai thiếu niềm tin 

Nơi đâu còn chiến tranh 

Gieo hận thù chia rẽ 

Xem đời là bể khổ 

Kiếp ngƣời là bể dâu 

Xin hãy ngẩng cao đầu 

Quay về đƣờng chính lộ 

Nơi có ơn cứu độ 

Tử nạn và phục sinh 

Nơi sâu thẵm dấu đinh 

Trọn tình trong thƣơng xót 

Nay Chúa đã về trời 

Thánh linh Ngài ở lại 

No gió thuyền ra khơi 

Đã có Ngƣời cầm lái 



 219 

TÂM SỰ 

Bao cái chết đã đi vào dĩ vãng 

Bao kiếp ngƣời đã về lại bụi tro 

Bao vĩ nhân, còn lại một nấm mồ 

Bao triết thuyết, cũng chỉ là lý thuyết 

Thƣớc đo thời gian - thật khắc nghiệt 

Bao đền đài thành quách, cũng dần xa… 

  

Năm tiếp năm, ngày tháng cứ đi qua 

Giòng thời gian lặng lờ, nƣớc cuốn 

Lẽ suy vong, con ngƣời đâu có muốn 

Trăm năm đời nào có là bao? 

  

Hãy nhìn lên vừng sáng trên cao 

Lực hấp dẫn, của muôn loài tinh tú 

Nơi khởi thủy, của càn khôn vũ trụ 

Cõi vĩnh hằng, của thụ tạo nhân sinh 

Đễ nghĩ suy về lại chính mình 

Và định hƣớng cho những ngày còn sống 

  

Đừng ru ngũ mình trong ảo vọng 

Chút phù hoa tạm bợ trần ai 

Bao vinh thăng, luồn cúi, van nài 

Mớ danh hão 

Không trƣờng sinh bất tử 

Thân lữ khách gửi mình nơi viễn xứ 

Sống không quê, mai chết biết về đâu? 
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Phép càn khôn, ý tứ, nhiệm mầu 

Loài thụ tạo làm sao hiễu thấu? 

Gió thổi đấy mà bạn đâu có thấy 

Chỉ có cây xào xạc lá rung… 

Mang phút giây, đo đếm, với vô cùng… 

Mang hữu hạn, trùm lên, vô hạn... 

Thì suy tƣởng của tôi và bạn 

Cũng dã tràng xe cát biển thôi 

  

Sáng hôm nay khi mới rạng, mặt trời 

Lòng bừng tỉnh sau đêm dài, mê ngủ 

Tôi nhận ra 

Quyền năng trong vũ trụ 

Chỉ mình Ngài 

Một Thiên Chúa Ba Ngôi. 
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GIUSE NGUYỄN VĂN SƯỚNG 

 

 
 
Tên thật: Giuse Nguyễn Văn Sướng 
Sinh ngày: 10/12/1954 
 ửa tội: 1954  
suongoc5254@gmail.com 
0511.3894 409; 0969 466 881 

SÁNG VÀ TỐI 

Vào khoảng năm 2000, khi xã hội đã dễ 
dàng hơn trong việc truyền thông, internet được 
truyền tải tận trong những con hẻm nhỏ, một lần 

mailto:suongoc5254@gmail.com
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lên mạng tôi tình cờ tiếp cận trang Dũng Lạc, vào 
mục Đồng Xanh Thơ, đọc được những bài thơ 
Đạo, lập tức tâm tình tôi cùng đồng điệu ngay với 
các tác giả. Tôi liên lạc với người phụ trách (anh 
PM. Cao Huy Hoàng), được anh đón tiếp và 
hướng dẫn nhiệt tình. Tôi tham gia Thơ Đạo từ 
đấy. 

Tuổi niên thiếu của tôi là những chuỗi ngày 
đi hoang (về đức tin). Với Đức Giêsu, tôi rất mơ 
hồ về Ngài, không biết Ngài là huyền thoại hay có 
thực. Rồi chiến tranh ngày càng ác liệt, đến tuổi 
trưởng thành tôi vào lính như bao thanh niên 
khác, sự hoang đàng đức tin càng tăng thêm bởi 
cuộc sống bấp bênh trong lửa đạn. Chúa đã gìn 
giữ tôi, đã thức tỉnh tôi khi tôi bị bắt làm tù binh. 
Cải tạo xong, tôi về với đời thường. Chúa cũng an 
bài cho tôi gặp được một linh mục tốt lành, Cha 
Phêrô Maria Nguyễn Châu Hải SSS (Dòng Linh 
Mục chầu Thánh Thể). Tôi trở về với Chúa.  

Đường đến với Đức Tin của tôi cũng gian 
nan vất vả. Được tha nhiều nên tôi cũng yêu 
nhiều. Tội lỗi nhiều nên hồn tôi cũng chằng chịt 
sẹo. Người ta trở về thì phơi phới, tôi trở về thì sa 
đi ngã lại: 
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Đường trở lại là chân co chân duỗi 

Là yếu hèn, tôi hai chủ hai mang 

Chúa cũng yêu, Đời cũng mến, đôi đàng 

“Con cần Chúa, cứu con, con cần Chúa!” 

 (Trích Đường Trở Lại) 

Song song với tâm tình ấy là tấm lòng cháy 
bỏng yêu mến và ca tụng Chúa, đến nỗi tôi dường 
như nghĩ rằng Chúa gọi tôi về để xếp đặt cho tôi 
chuyên làm thơ dâng cho Chúa: 

MUÔN CAO hỡi, lúc ngôn từ bất lực 

Khi trí khôn tăm tối trước CAO QUANG 

Thì còn đây muôn triệu sợi tơ lòng 

Ngân rung mãi bài tán dương bất tuyệt 

(Trích Bài Ca Tán Tụng) 

Hơn thế nữa, còn là một “Tư tế về Thơ” (Xin 
Chúa tha tội nếu đây là sự kiêu ngạo!): 

Từ muôn thuở quan phòng con Thi tế 

Lòng bên lòng cho kề cận Cao Sâu 

Để ngất ngây chiêm ngắm những nhiệm mầu 

Hồn vì thế trong ngần tơ trời mảnh 

(Trích Bài Tế Thi Cảm Mến) 

Hành trình Đức Tin của tôi là thế, nhờ ơn 
Chúa, đấy là một hành trình “có hậu”. Tôi cảm 
nghiệm được tình yêu của Chúa thật đến nỗi có 
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thể sờ nắm được: “Hãy nếm thử mà xem, Chúa 
thiện hảo dường bao!”. 

Quá khứ đã vậy. Hiện tại và tương lai con 
xin phó thác nơi Chúa, và tiếp tục dâng Chúa 
những bài thơ với cả lòng thành. 

GIUS  NGUYỄN VĂN SƯỚNG 

TUYỂN THƠ 

CHÚA LÀ NGUỒN THƠ 

Khi con muốn làm thơ, Chúa gợi hứng 

Soi rọi lòng con đêm tối âm u 

Nắng dịu dàng man mác của trời thu 

Làn gió nhẹ hiu hiu hồn thi sĩ. 

 

Con đặt bút, Chúa cầm tay nắn nót 

Dòng chữ đầu là tán tụng hồng ân 

Đã nâng con chẳng kém cạnh Thiên Thần 

Cho mắt mở ngỡ ngàng vì Tuyệt Đối. 

 

Con kinh ngạc về nhiệm huyền Thiêng Thánh 

Con ngất ngây vẻ tuyệt mỹ Muôn Cao 

Hồn chơi vơi bay bổng tới trăng sao 

Lời tán dƣơng tựa trầm hƣơng tỏa ngát. 
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Khi Chúa là nguồn thơ con khao khát 

Thì ý thơ siêu vƣợt đến Vô Biên 

Thì lời thơ là suối nhạc triền miên 

Chốn Địa Đàng đầy nguyên sơ huyền bí. 

 

Khi Chúa là nguồn thơ dầu mộc mạc 

Bà mẹ quê cũng thấm đẫm Cao Sâu 

Câu ca dao đẹp tựa tiếng kinh cầu 

Và mầu nhiệm cả hƣơng đồng nội cỏ. 

 

Chúa là nguồn thơ, con thành thi sĩ 

Con gánh nƣớc về, Chúa hóa rƣợu ngon 

Trời say thơ con, đất say thơ con 

Vì Chúa là thơ, nguồn thơ là Chúa. 

HỒN THƠ DIỄM PHÚC 

Ôi hồn thơ, ngƣơi thật là diễm phúc 

Lòng bên lòng ngƣơi sát cạnh Cao Quang 

Bởi Hóa Công ngày tạo dựng huy hoàng 

Đã ƣu ái nâng ngƣơi làm Thi-tế 

 

Nghĩa là ngƣơi, đàn trời của Thƣợng Đế 

Khúc tơ lòng gieo vãi khắp dƣơng gian 

Cho muôn đời say chiêm ngắm Long nhan 

Cho ngây ngất nhiệm huyền trong ánh mắt 

 

Nghĩa là ngƣơi, ngọc tiêu đang réo rắt 

Ru gió về và giãi nắng lên cao 
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Mắt trừng trừng mà ngỡ giấc chiêm bao 

Say thiên điệu vào lung linh vô tận  

  

Nghĩa là ngƣơi, uy hùng hồi trống trận 

Hồn sôi lên theo ánh sáng dƣơng quang 

Nhịp tung tăng vờn cánh bƣớm huy hoàng 

Và bát ngát trời mây ôm biển rộng 

 

Nghĩa là ngƣơi, khi tơ lòng rung động 

Là Hóa Công tay đang khảy hồn ngƣơi 

Gieo du dƣơng cho trời đất mỉm cƣời 

Hoa khép nép thẹn thùng nghe ý lạ 

 

Nghĩa là ngƣơi, nắng xuân vờn khóm lá 

Dấu địa đàng sợi tóc vấn vƣơng bay 

Vết thắm xƣa dìu dịu nét môi này 

Bàng hoàng thoáng nhiệm huyền trào cảm xúc 

 

Ôi hồn thơ, ngƣơi thật tình diễm phúc 

Cánh đại bàng, ngƣơi vút thẳng lên cao 

Thẳm từng không bỏ lại cả trăng sao 

Và ngây ngất bên Vĩnh Hằng chung nhịp. 

V NH HẰNG LỖI NHỊP 

Trên cánh bƣớm diệu kỳ tƣơi sắc thắm 

Giữa cao ngàn vũ trụ đến mênh mông 

Muôn kỳ hoa dị thảo khắp nƣơng đồng 

Gợi chút thoảng bâng khuâng về Thƣợng Đế. 
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Sao gần gũi mà mơ hồ đến thế! 

Thoáng nhiệm huyền ảo ảnh cõi hƣ vô 

Bàng bạc len nhè nhẹ giữa xô bồ 

Hồn bứt rứt khát khao niềm khắc khoải 

 

Gió mơn nhẹ vào oi nồng uể oải 

Đêm an bình trùng dế tấu nỉ non 

Cả không gian vằng vặc ánh trăng tròn 

Rung khe khẽ cung tơ lòng quạnh vắng 

 

Đêm tăm tối chợt bừng tia chớp trắng 

Trả đêm đen màu vĩnh cửu đêm đen  

Chút bàng hoàng cho xao xuyến đan xen 

Ai vô ý làm vĩnh hằng lỗi nhịp 

 

Mắt trừng trừng mà mộng huyền mờ mịt 

Buộc gió vào và nhốt nắng treo cao 

Dấu nhiệm mầu chen lẫn giữa trăng sao 

Hồn nức nở chạm vào Chân Thiện Mỹ. 

 

MÙA TÍM DỊU DÀNG 

 
Mùa về ngập tím sắc không gian 

Tím cả lời ca, tím giọt đàn 

Huyền ảo tím lên màu phẩm phục 

Dịu dàng tím cả tiếng kinh than 
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Lao xao tiếng gió tím yêu thƣơng 

Thong thả chuông ngân vọng Thánh đƣờng 

Tím mãi hoàng hôn màu nhắc nhở 

Tím mùa chay tịnh khói hƣơng vƣơng 

 

Tím lên Thánh Giá tím Bàn Thờ  

Tím đến mênh mang tím ƣớc mơ 

Mầu nhiệm ai sơn mà tím ngát 

Êm đềm phủ lịm tím câu thơ. 

ĐẮNG LÊN TRÀN CHÉN 

Sƣơng đêm đẫm ƣớt đôi vai 

Sao mồ hôi máu chảy dài trở trăn 

Sầu ghi đậm trán vết hằn 

Buồn cho giọt lệ ngƣợc lăn trong lòng 

Gối quỳ đã mỏi lƣng cong 

Tâm tƣ trĩu nặng ai đong mà đầy 

Đêm trời dầy đặc từng mây 

Trăng sao khép mắt gió gầy khép môi 

Vẳng trong xào xạc núi đồi 

Tiếng lòng nhẹ thoảng bồi hồi canh thâu 

Đắng lên tràn chén nhiệm mầu 

Đêm đen một thuở Vƣờn Dầu khắc ghi. 
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NGUYỄN THỊ MAI 

 

 

 
Tên thật: Maria Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 20 

tháng 6 năm 1955, tại Gia Lâm (Nay là Quận Long Biên) 
Hà Nội, rửa tội năm 1955, tại Nhà thờ Lớn Hà Nội. 

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 1 năm 1977. 
Đã qua dạy Cao đẳng Sư phạm 15 năm, công tác Hội 
phụ nữ Trung ương 17 năm.  

Có thơ đăng báo từ năm 1976. Đến nay đã có 11 
tập thơ, 3 tập truyện ngắn. Có nhiều giải thuởng văn 
học từ trung ương đến địa phương. Hiện là hội viên Hội 
Nhà văn Việt Nam.  
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Thơ thiên về tình cảm, chủ yếu phản ánh thân 
phận những con người bất hạnh, chịu nhiều nỗi khổ 
đau ngang trái. Nhất là phụ nữ và trẻ em.  

Email: maihoiphunu@yahoo.com 
Đt: 0982-055-620 

MÃI MÃI BIẾT ƠN CHÚA  

Tôi yêu thơ từ bé. Thơ truyền vào tôi từ lời 
ru của bà ngoại và của mẹ. Tôi lớn lên trong xóm 
đạo nghèo và khuôn phép. Khi biết đọc biết viết, 
tôi đã đọc rất nhiều chuyện thơ Nôm khuyết 
danh, trong đó rất thuộc chuyện “Ông Thánh A-lê-
xù” do bà do mẹ bắt đọc cho nghe sau những 
buổi tối đi lễ nhà thờ về. Từ thơ bé, tôi đã coi 
Chúa là tuyệt đỉnh của sự linh thiêng. Mong muốn 
khát vọng điều gì tôi luôn thầm cầu xin Chúa. Làm 
điều gì xấu tôi luôn lo sợ Chúa trừng phạt. Bà và 
mẹ tôi là khuôn mẫu của lòng nhân hậu, bao dung 
đã truyền cho tôi tình cảm với Chúa và Chúa là 
nguồn cảm xúc chân tình cho tôi làm thơ. Vì thế, 
khi viết thơ về bà ngoại, tôi luôn gắn bà với những 
gì thuộc về Chúa như lòng yêu thương nhân hậu, 
sự dịu dàng và lối sống đạo đức, nghiêm cẩn… 

Tôi viết nhiều bài thơ, trong đó thơ về Chúa 
không nhiều, nhưng tôi tin một điều, bây giờ vẫn 

mailto:maihoiphunu@yahoo.com
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tin, rằng: Tất cả thơ tôi là do Chúa hiển linh sáng 
tạo. Vì thế tôi mãi mãi biết ơn Chúa.  

HOA NÚI 

Tôi gặp hoa bất ngờ trong ban mai. Bấy giờ 
Giêng Hai sương muối vãi long lanh đầu ngọn cỏ, 
cao nguyên trải một vùng xanh nắng gió, hoang 
vắng mình tôi khẽ lạc chân vào. 

Hương mách đường đi trong nôn nao. Mắt 
thắc thỏm đón muôn hồng nghìn tía. Nếu là cúc, 
là lan, là hồng hay là huệ… thì hương thơm tuyệt 
thế đoán ra rồi.  

Nhưng bàng hoàng ngơ ngẩn hồn tôi. Trắng 
tinh khiết một bờ hoa kz mỹ. Ai vãi sao vào trời 
đêm Hạ chí thì trước tôi hoa ấy có khác nào. 

Tôi như người đi nắng cháy khát khao, quz 
vội xuống vục vào hương dịu mát. Trong đắm say 
tôi buột lời ca hát, nỗi yêu hoa không giấu nổi 
lòng mình. 

Nốt nhạc cuối cùng ba chấm lặng thinh. Môi 
mấp máy gọi hoa lời tha thiết. Nhưng chợt nhận 
ra mình đâu đã biết, tên của hoa có thật trên đời. 

Hồn hậu nồng nàn hương sắc quấn quanh 
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tôi, không đánh đổi cơn mưa lành gió mát. Cứ 
hiền dịu vô tư, em hết mình thảo thơm ngào ngạt, 
vạn cánh hương đêm đến rũ thầm. 

Bởi thế mà tôi đã lặng câm. Cắn giập môi 
không gọi là hoa dại. Không dám chìa đôi bàn tay 
ra hái ngàn trinh nguyên thanh khiết của rừng. 

Tôi trở về, tôi hoá người dưng. Hoa ở lại 
rừng thơm vào nắng gió. 

Và từ đấy hồn tôi bỏ ngỏ, chờ đêm đêm hoa 
núi lạc hương vào.  

NGUYỄN THỊ MAI 

 

 

TUYỂN THƠ 

TÂM TÌNH CÙNG HOA DẠI 

Nở nhƣ đốm nắng vàng 

Nép mình trong bóng cỏ 

Ai yêu thầm trộm nhớ  

Sắc hƣơng không dạt dào? 
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Nhỏ nhoi chân bờ rào 

Thành hoang vu xóm núi 

Đƣờng xuân đi trẩy hội 

Không có dòng tên em 

 

Hội hoa ngƣời đông chen 

Đắm mắt vào hƣơng sắc 

Tên em không ai nhắc 

Hội vẫn vui giữa đời 

 

Vẫn lộng lẫy ngời ngời 

Những dơn hồng, huệ trắng 

Vẫn nồng say nhƣ nắng 

Dã quỳ vàng chứa chan 

 

Lộc đất trời ríu ran 

Ban cho đào cho cúc 

Tuyệt thế lời ca tụng 

Này là mimosa 

 

Phần việc em là dại 

Làm thanh cao thông ngàn 

Còn tinh hƣơng níu gió 

Việc của hồng của lan 

 

Đà Lạt ngày lễ hội 

Thôi, em đừng đa đoan 
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KÝ ỨC GIÁNG SINH 

Tôi còn nhớ mãi tuổi thơ 

Theo bà đi lễ nhà thờ xứ xa 

Bà tôi, áo lụa mỡ gà 

Tay lần tràng hạt nhẩn nha nguyện cầu 

Tôi thì lũn cũn theo sau 

Áo dài, quần trắng một màu đồng trinh 

 

Nhà thờ ngày lễ Giáng sinh 

Đông vui rộn tiếng cầu kinh muôn ngƣời 

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời 

Bình an hạ giới cho ngƣời thiện tâm” 

Lời cha giảng lễ ấm trầm 

Tôi quỳ trƣớc Chúa lặng thầm tin yêu 

 

Lễ tan trời đã xế chiều 

Cửa nhà thờ xứ rất nhiều khách xin 

Bà tôi tƣơi tắn, phúc hiền 

Cởi bao xởi lởi cho tiền ngƣời ta 

 

Bây giờ bà đã khuất xa 

Tôi, thời con gái đã là ngày xƣa 

Mỗi Giáng sinh đến nhà thờ 

Tôi ngờ tôi vẫn tuổi thơ bên bà 
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NGẪU HỨNG GIÁNG SINH 

Chúng mình có một Giáng sinh 

Anh lẻ loi, em một mình, gặp nhau 

Để rồi nhớ mãi về sau 

Bích Hòa
11

 đêm ấy trắng màu áo em 

 

Nhập vào muôn bƣớc chân quen 

Ta về với Chúa hồn nhiên cõi lòng 

Mặc đời thật giả, đục trong 

Chúa sinh ra để thong dong phút này 

 

Địa đàng đêm lạnh, mƣa bay 

Áo em dẫn lối tỉnh say la đà 

Cúi đầu phút Chúa sinh ra 

Hang Bêlem có em và có anh 

 

Chúa cho ta mọi tốt lành 

Thiện tâm, trong sáng để dành cho nhau 

 

Mai sau... dù mãi mai sau 

Thế gian thôi hết nguyện cầu cho ai 

Thì em vẫn trắng áo dài 

Chắp tay xin Chúa đừng hoài phí anh. 

 

                                                 
11

 Nhà thờ Bích Hòa thuộc huyện Thanh Oai – Hà Nội 
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CẦU NGUYỆN GIÁNG SINH 

 Vinh danh Thiên Chúa trên trời 

Bình an dƣới thế cho ngƣời … con thƣơng 

Tội con say đắm vô thƣờng 

Bƣớc chân quyến rũ nẻo đƣờng yêu mê 

Công con tìm đƣợc dắt về 

Góp vào nƣớc Chúa một bề tôi ngoan 

Phút Ngƣời giáng thế trần gian 

Xin cho con đƣợc bình an làm ngƣời. 

 



 237 

NGUYỄN THANH SANG 

 

 
Tên thật: Phêrô Maria Nguyễn Thanh Sang  
Bút danh: Tình Yêu Hoa Cỏ 
Sinh ngày 12-8-1956 .  
Tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.  
 ửa tội và thêm sức ngày 23-7-1980  
tại nhà thờ mới, Quảng Ngãi 
ĐT: 01629-435-597 
tinhcodai56@yahoo.com 
 

mailto:tinhcodai56@yahoo.com


 238 

HÀNH TRÌNH THƠ 

Vài câu thơ cầu nguyện đầu tiên được viết 
năm 1982, nhưng mãi đến năm 1987 tôi mới thật 
sự bắt đầu chia sẻ lòng mình với nàng thơ. Trong 
quá trình làm thơ, chỉ là để trải tâm sự mình lên 
giấy, để cầu nguyện với Chúa, để viết ra ánh sáng 
thần khí đọng lại trong hồn. Được ghi lại trong hai 
thi tập Diễm Tình Cỏ Dại (thơ đạo) và Lá Bay 
Trong Hồn (thơ đời), chưa xuất bản. 

Năm 2006 bắt đầu viết trường ca Ngọn Nến 
Cuộc Đời, xuất bản năm 2012.  

TÔI LÀM THƠ, MỘT SỦNG ÂN TÌNH CHÚA. 

Trên hành trình đi tìm Chúa, tuổi thanh 
xuân của tôi gom lại trong cái nhìn ngẩn ngơ 
ngắm bầu trời đêm cao rộng, thầm thĩ gọi khoảng 
không:  

“Hỡi Thượng Đế!  

Nếu Ngài có thật, xin cho con biết Ngài”.  

Ý thơ tình đầu ấy vang vọng giữa trời đêm 
của hồn tôi, đã được lòng Trời đáp trả, khắc lên 
trái tim cỏ dại dấu ấn thương tích ngọt ngào của 
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Chúa Tình Yêu. Nên đến năm 1980, tôi gấp nhỏ 
màu áo nâu chú sãi, xếp sâu những vết thẹo đời 
du đãng vào hương thầm kỷ niệm, khiêm cung cúi 
đầu lãnh nhận phép rửa. 

Từ đó, một nỗi khát khao dần lớn lên theo 
thời gian, cỏ hoa trộm gieo vào thi ca hương khát 
vọng trong những câu thơ đầu đời: 

Khắc khoải đợi chờ với trông mong 

Mơ ôm vĩnh cửu vào tro bụi 

Héo hắt tâm hồn Cha biết không? 

Đó là {, còn ngôn từ thơ của một người đọc 
viết không rành, Thánh Thần Thiên Chúa phải mất 
công mài giũa một thời gian khá dài mới ghép vần 
nên nhạc, có chút ít lãng mạn văn chương.  

Biết mình sắc mọn hương hèn, Hoa Cỏ trần 
tình cùng mây gió: 

Tôi gá nghĩa cùng nàng thơ mộc mạc 

Duyên nợ nghèo mộng ước cũng phôi phai, 

Xướng thơ ca thẹn vần gieo lỗi nhạc 

Lắm ngượng ngùng nào dám sánh cùng ai. 

Ngộ nhỉ! Phải vậy không Chúa? Con cảm tạ 
ơn Người. Ngọn cỏ héo hon nơi cánh đồng khô 
cháy, sắc hương gì mà được chen giữa trăm hoa… 
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Con tạ ơn Chúa Nghệ Thuật, Đấng đã mặc 
cho mối tình nghèo của con với nàng thơ một sắc 
màu ân sủng. Xin chúc tụng Thiên Chúa của thi ca, 
của cái đẹp, để ngôn từ hữu hạn có thể chứa 
đựng chân l{ như hương ẩn trong hoa, tựa lá 
vàng khô trăn trở hình bóng một kiếp người. 

Thầm thương chiếc lá thu rơi 

Vàng khô khóc nấc mộng đời biếc xanh. 

Thơ với riêng tôi là những hơi thở của 
nguyện cầu, của những giọt lệ thầm khi nỗi đau 
đã dâng lên tràn lấp cửa sổ tâm hồn.  

Ý thơ họa điểm tranh chương, 

Lệ nồng ngùi ngậm giọt vương thi sầu.
 

Ý thơ chấm phá muôn màu, 

Hoa cười chen nở trên đầu gai đâm… 

Thơ cất cánh cho linh hồn bay lên chìm hút 
trong bầu trời chiêm niệm, dìm ngất ngây chút 
tình cỏ dại trong đại dương mông mênh tình yêu 
Thiên Chúa.  

Thơ sầu nghiêng ngả cả tiếng đờn 

Dáng Người xiêu vẹo giẫm đá trơn, 

Sấp ngửa thân gầy trên bụi đất 

Thập giá nặng oằn da diết hôn. 
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Thơ là giọt sáng sủng ân thần khí nép mình 
trong ngôn ngữ nhân gian, trong vụng về hoang 
dại của tâm hồn hướng về thiên quốc. Lời thơ còn 
là lời thú nhận tội lỗi của một con ngựa hoang 
muốn dừng bước tìm về nẻo thiện, bộc bạch một 
nỗi lòng sám hối mãi chưa vơi… 

Cắn áo xuân lòng hoa đau từng lúc 

Hồn tím xanh đậm từng vết tội tình, 

Trót vung tay đâm chính trái tim mình 

Nơi ngực Chúa vết thương tình rỉ máu! 

Thơ vụng về, mộc mạc, mang sắc màu cỏ 
dại, một thứ hương đồng nội nhẹ bay trong chiều 
vắng… 

Được góp mặt với anh chị em trong làng thi 
ca Công Giáo Việt Nam là một vinh dự ngoài lòng 

mong ước của Tình Yêu Hoa Cỏ. Xin cho Thiên 
Chúa được vinh danh nơi tất cả chúng ta.  

 TÌNH YÊU HOA CỎ  
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TUYỂN THƠ 

BÀ LÀ AI ? 

Bà là ai, đỉnh tình dâng hiến lễ 

Lệ đầm đìa nét tuyệt thế giai nhân, 

Tâm gƣơng trinh trong trắng, đẹp tuyệt trần 

Sáng lộng lẫy giữa muôn ngàn thọ vật? 

Bà là ai, đang mơ hay là thật, 

Đứng đỉnh đồi lặng chất ngất sầu thƣơng, 

Thay E-va lƣợm trái cấm còn vƣơng 

Nơi cõi tục đem cất vào biển ái? 

 

Bà là ai, tình hiến trao… trao mãi ! 

Dâng con tim - gƣơm thấu - hòa lệ rơi, 

Dõi tìm tôi, hạt bụi nhỏ ven đời, 

Trong hôn hoàng nhân gian đầy áo não. 

 

Bà là ai ghì tay ôm ngực áo 

Tim cắn môi nƣớc mắt chẳng ngừng rơi, 

Thập giá run trƣớc sức nặng tội đời 

Ai giãy giụa thở từng hơi thoi thóp? 

 

Bà là ai, một mình sao đứng khóc? 

Trông xác con oằn xuống giữa lƣng trời, 

Ôi! Làm sao Bà không nói nên lời, 

Nghẹn ngào tức tƣởi với nỗi đau ngƣời mẹ! 
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Bà là ai? Gƣơng hoa dầm dề lệ 

Nén tiếng than, dầu biển thảm non sầu, 

Lòng chỉ ƣớc thay Con chịu thƣơng đau 

Bao gƣơm nhọn xuyên thâu tim của Mẹ! 

 

Bà là ai, đem Thánh Tâm Từ Mẫu 

Hiệp đền bù trên đỉnh Sọ vì tôi? 

Viết dòng thơ lệ hối chảy mặn môi, 

Ôi hạt bụi nặng nề mang trọng tội! 

 

Bà thăng thiên thanh bào bay phất phới 

Vẻ uy nghi rạng rỡ cả thiên đàng, 

Một lệnh truyền binh hỏa ngục vỡ tan 

Nghe run sợ hãi hùng lan khắp chốn. 

 

Xƣa tăm tối, không biết Bà là Mẹ 

Cả nhân loài phải phủ phục kính tôn, 

Cùng đồng công Đấng Cứu Độ xác hồn 

Muôn lê thứ, vạn công hầu, vƣơng bá! 

 

Quá hạnh phúc! Công trạng gì con có Mẹ? 

Xƣa cỏ hoang luôn tủi phận cút côi, 

Nay tim run những nhịp đập bồi hồi 

Ôi vĩnh phúc, ngỡ ngàng con gọi «Mẹ»! 

 

Mẹ! Mẹ yêu! Con tôn vinh tình Mẹ 

Đóa Trinh Vƣơng hƣơng sắc hiến cho đời, 

Mặc gƣơm thù sự dữ chém tả tơi 

Tan nát vỡ hƣơng trái tim tình ái. 
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Tình ca con - giọt đời tan biển ái 

Sáng bập bùng ngọn lửa lễ toàn thiêu, 

Tiếng ngợi khen rộn rã lệ hƣơng chiều 

Dâng hoan hiệp hoa rơi cùng hiến tế.  

PHƯỢNG RƠI ! 

Biêng biếc xanh lơ thơ chùm lá nõn 

Vắt tơ mềm run rẩy giữa cành trơ, 

Áo tiên hạ điểm màu hoa rực đỏ 

Lao chao cành lụa gấm lại thêu thơ. 

 

Nắng thẹn thùng ngỏ tình hoa trong lá 

Nhƣng ngờ đâu cơn gió lạ hững hờ, 

Đùa về cội nụ hoa vừa hé nở 

Xé ngậm ngùi tà áo thắm nàng thơ. 

 

Ngắm phƣợng rơi gẫm tình xƣa trăn trở, 

Xác hoa kia tƣơi máu đỏ tim ai, 

Tình Canvê lồng lộng mùa hoa nở 

Thắm trong tôi đau xót tháng năm dài. 

 

Nụ Tình Hoa mùa thƣơng đầy luyến nhớ 

Nở ngọt ngào tƣơi thắm sắc hoa tim, 

Nhụy tả tơi rơi thềm đời nhân thế 

Réo rắt ca trong xác phƣợng im lìm 
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GIỌT TÌNH YÊU II 

Giọt nƣớc trong nho nhỏ 

Dẫu ngàn năm mịt mù, 

Rơi đọng trên lá cỏ 

Lóng lánh tình thiên thu. 

 

Ngời sáng màu ngọc bích 

Giọt sƣơng rơi trên hoa, 

Hai ngàn năm thƣơng tích 

Ánh sáng của hồn ta. 

 

Dòng thời gian quay tít 

Đảo điên lòng thế nhân, 

Tội ác nào kinh khiếp 

Tình yêu nào khoan nhân! 

 

Rơi trong hồn Giọt nƣớc 

Màu vĩnh cửu sáng ngời, 

Nắng tái sinh nâng bƣớc 

Mƣa hồng ân rơi rơi. 

 

Lòng xót thƣơng vô hạn 

Cứu ta từng bƣớc đời, 

Ôi! Tự do! Đau đớn 

Cỏ dại mọc bời bời! 

 

Ta rong chơi phận bụi 

Lem luốt áo sáng ngời. 
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Hai ngàn năm Ngƣời đợi 

Ôm con hoang một đời! 

 

Con về theo lối nhỏ 

Chập chững, giọt tình rơi, 

Tri ân, lòng ghi khắc 

Biển sóng tình tràn khơi. 

 

Hồn khát khao đáp thỏa 

Từng tiếng gọi lòng Trời, 

Mến yêu nhen nhúm thổi 

Hạt ánh sáng - men đời… 

 

Đậu vào tim bừng lửa 

Giọt tình yêu chơi vơi, 

Cháy máu hồng mạch huyết 

Đáp xót thƣơng tình Trời. 

YÊU VÀ ĐAU KHỔ 

Với ai tất cả nhƣ vô nghĩa, 

Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. 

Với tôi tất cả đều ý nghĩa, 

Nghĩa yêu thƣơng trong cả khổ đau. 

 

Hạt bụi mong manh, mong manh lắm, 

Có nghĩa gì đâu, nghĩa gì đâu! 

Tôi về trong nắng reo với gió 

Ca khúc tình yêu rất nhiệm mầu. 
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Hỏi ai chƣa một lần chào ly biệt 

Nức nở lòng, nuốt lệ lúc chia tay? 

Đớn đau nhiều, cảm cảnh nƣớc - trăng - mây 

Kẻ đứng lặng ngƣời đi về vô định? 

 

Hỏi ai chƣa một lần tuôn suối lệ, 

Tim nghẹn ngào nức nở khóc ngƣời thân? 

Cảnh trái ngang cay đắng đến muôn phần 

Tim chết lặng, hồn tan trong khổ nhục! 

 

HANG ĐÁ - MỘT CÕI LÒNG 

Ôm hạt nắng hồn cỏ hoa run rẩy 

Vết đen lòng đang loét lở nơi tim, 

Đêm sƣơng giá cánh hoa đơn rét buốt 

Phận mỏng manh lá chắn biết đâu tìm! 

Ôi lạy Chúa! Cuối tuần tƣ mùa vọng, 

Mê mải hồn con lạc ở nơi đâu? 

Phút hồi tâm sao cõi lòng trống vắng 

Giáng sinh về lại day dứt niềm đau! 

 

Hang đông sâu gió vi vu, hun hút! 

Tối lạnh lùng, meo mốc lẫn rêu phong, 

Đêm mầu nhiệm sƣơng trời cao tuôn đổ 

Bỗng chừng nghe phán xét ở trong lòng. 

 

Kết án không, linh hồn bao nông nổi, 

Hỡi Công Minh chìm trong tối mênh mông? 
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Đuổi con không, hỡi vì Vua Vũ Trụ, 

Đấng cao sang giữa máng cỏ rơm nồng? 

 

Khƣớc từ không, hỡi Tình Yêu Nhập Thế, 

Một linh hồn giá lạnh tựa mùa đông…? 

Hang đá nhỏ sáng bừng màu thiên nhiệm, 

Đây tình trời ban xuống cách nhƣng không! 

  

Chúa co ro, sƣởi ấm giá băng lòng 

Hài Nhi cƣời rửa trôi từng vết loét, 

Ôi yêu thƣơng dịu dàng ôm trời đất 

Cứu linh hồn ở dƣới đáy hƣ không! 

CHỌN LỐI NHỎ 

Ngập ngừng giữa những ngã đời nghiệt ngã 

Ƣớc chi mình là tƣợng đá phong rêu, 

Mãi vô tƣ bao lối đời rẽ ngặt 

Thản nhiên cƣời với bão tố, cô liêu. 

 

Thân chiên nhỏ biết đâu tìm lối mộng 

Nẻo tâm linh trải rộng biết bao đƣờng, 

Lối cao sang hoa quí rờn đua nở 

Đƣờng anh hùng diễm lệ ngạt phúc hƣơng. 

 

Hồn bé bỏng tần ngần vào lối nhỏ 

Sợ bao la, e chới với vòng tay, 

Khung cửa hẹp ém tim thơ rớm máu 

Gập ghềng đi tê buốt sỏi đƣờng dài. 
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Môi tim rớm máu, rực tràn hy vọng 

Khuỵu chân thơ, tung mơ ƣớc cao bay, 

Tình thập giá Giêsu hằng khát vọng 

Dịu dàng dang chờ đợi giá vòng tay. 

 

Nhƣ hạt nƣớc thấm vào lòng đất lạnh 

Ƣớp no đầy mầm hạt giống tình yêu, 

Con dâng hiến vẹn một đời khổ hạnh 

Ƣớc xanh mầm hoa trắng cõi phong nhiêu. 

CHỜ ĐỢI 

Xoáy dập cơn,  

gió mƣa cuồng mái lá 

Trắng đêm đen vời vợi mấy canh thâu, 

Tim nức nở đau thời gian rỉ rả 

Mong trăm năm  

còn một phút nhiệm mầu.                

* 

Da diết nhớ  

em choàng ôm dĩ vãng 

Ngỡ Chàng về  

theo nƣớc hạt mƣa ngâu. 

Cô đơn quá, 

bờ vai thon lạnh giá! 

Ngƣời yêu ơi,  

Chàng tận mãi nơi đâu?! 

             * 
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Em quỳ gối 

hồn hoa hay tƣợng đá? 

Ánh đèn chầu leo lét lạnh kinh cầu 

Vắng nhiều đêm bụi phủ dày nền đá, 

Giêsu ơi! 

Ngƣời ở mãi nơi đâu?! 

Trái đã chín mọng thơm tình thập giá 

Ngƣời hái đi kẻo rụng giữa đêm sâu! 

GOLGOTHA CỦA TÔI 

Khói chảy phủ mờ hiên tranh lạnh 

Sƣơng rơi giăng kín xứ Vĩnh buồn, 

Hoa gạo nở lững lờ từng cánh  

Trắng mặt đồng trôi nhẹ chiều buông. 

    
Xót xa mảnh tình quê tan tác 

Mực đen hóa lệ cứ trào tuôn … 

Lỡ mang nỗi hận ngƣời xa xứ 

Đừng quên quê Mẹ mãi còn thƣơng. 
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TRẦM HƯƠNG THƠ 

 
Tên thật Antôn Nguyễn Thanh Sơn.  
Bút hiệu Trầm Hương Thơ, Thanh Sơn 
Chào đời và lãnh nhận hồng ân thanh tẩy 1957 tại 

Gx. Phương Lâm thuộc Gp. Xuân Lộc. 
 
Cộng tác thường xuyên với những Website: 

Danchua.eu, Vietcatholic.net, giaophanbacninh.org, 
Thanhlinh.net, Dunglac.org, ldcg.de, v.v... 

Đã viết khoảng 1.500 bài thơ, đa số là thơ đạo, 
khá nhiều bài chia sẻ và tường thuật. 

Tác phẩm đã xuất bản: “Theo Bước Chân 
Thầy”, tập thơ về cuộc đời 60 Thánh Tử Đạo Việt Nam.  

Email: tramhuongtho@googlemail.com 

mailto:tramhuongtho@googlemail.com
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ĐƯỜNG TIN YÊU 

 

Tôi sinh ra trong một gia đình đạo gốc, Ông 
nội làm trùm xứ, rồi cha tôi có thời cũng làm trùm 
trong giáo xứ Phương Lâm. Cuộc đời tôi nhiều 
thiệt thòi vì mẹ mất khi tôi còn nhỏ, tôi lại thuộc 
loại rất nghịch nên cha phải gởi vào trường bán 
trú để mấy Sơ coi sóc và giáo dục. Nhưng mỗi nơi 
chỉ ở được một thời gian thì các Sơ lại trả tôi về vì 
cái tội phá phách không cho các sơ ngủ trưa, và 
luôn phải canh chừng không thì tôi đi bẻ trái cây 
hàng xóm. Bởi thế nên tôi đã phải thay đổi qua 
rất nhiều trường học. 

Qua Đức năm 23 tuổi, tôi bắt đầu tham gia 
các sinh hoạt đạo liên tục cho đến ngày hôm nay, 
làm nhiều việc như: Ca đoàn, dạy giáo l{ tân tòng, 
hôn nhân, và làm trong các Ban chấp hành hội 
đoàn và cộng đồng, Linh thao…v.v... Từ những 
sinh hoạt liên tục này tôi mới có cơ hội viết những 
bài tường thuật, lời nguyện giáo dân và những bài 
chia sẻ suy tư của mình.  

Tôi thích thơ từ nhỏ nên Chúa dẫn đưa tôi 
vào thơ để ca tụng Ngài thay lời cầu nguyện của 
chính mình.  
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Lời thơ thay tiếng kinh cầu 

Trong đêm thanh vắng nhà chầu tịnh tâm 

Linh hồn hướng thượng thì thầm 

Bút từ tâm tỏa ra Trầm Hương Thơ 

Vâng, “bút từ tâm tỏa ra Trầm Hương Thơ” 
nên tên Trầm Hương Thơ được gọi từ đấy. 

Tôi cảm nghiệm rằng: Lời nguyện đẹp nhất 
là "lời thơ cầu nguyện". Cầu nguyện khi màn đêm 
buông xuống, cầu nguyên khi ánh nắng vươn lên, 
hay khi trăng treo đầu ngõ đều hướng tâm hồn ta 
vươn lên cao đẹp và thơm ngát như Trầm Hương. 

Vươn tay với ánh trăng ngà 

Hồn bay, bay mãi là đà cõi tâm 

Nhìn lên vô tận thì thầm 

Hướng lên cõi thánh, dâng Trầm Hương Thơ. 

 

Tây Đức 02-09-2015 

TRẦM HƢƠNG THƠ  
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TUYỂN THƠ 

 RỰC LỬA TÌNH 

Mỗi ngày tôi viết một bài thơ 

Gởi ngƣời tình" Đấng" tôi phụng thờ 

Nhƣ là hơi thở nguồn kinh sáng 

Bay đến kỳ cùng cõi mộng mơ 

 

Mỗi ngày tôi viết một lời kinh 

Khởi từ trái tim rất chân tình 

Gởi Ngƣời trong mộng, Ngƣời yêu dấu 

Bay đến vô cùng chốn tâm linh 

 

Mỗi ngày tôi viết tặng cho Ngƣời  

Một bài thơ mới rất xinh tƣơi  

Hái từ trái mộng tình yêu ấy 

Trái rất thơm ngon giữa đỉnh Trời 

 

Mỗi ngày tôi viết gởi Ngƣời Yêu 

Kể chuyện tình yêu, chuyện tình yêu 

Sáng nay nếm cảm mùi "Hoa Thánh" 

Ngây ngất hồn ta, "lễ toàn thiêu" 

 

Mỗi ngày tôi viết cả hồn mình 

Thoắt từ dòng chảy của tâm linh 

Trái tim yêu mến "Lời" muôn thuở 

Tỏa ngát hƣơng thơ, rực lửa tình. 

 

http://chaobuoisang-ts.blogspot.com/2012/12/ruc-lua-tinh.html
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TRÔNG ĐỢI 

 

Giữa trời Âu con nguyện cầu kinh sáng 

Xin phúc lành đổ xuống cho Quê Hƣơng 

Ngƣời giầu có, ngƣời đói rách thảm thƣơng  

Mùa vọng về dẫn đƣờng vào thƣơng mến 

  

Cuối tuần này xin đốt một ngọn nến 

Soi tâm hồn đƣa đến ngƣời chung quanh 

Thắp sáng lên hỡi các chị, các anh 

Đƣa Ánh Sáng đến thành tình yêu mới 

  

 

Mùa vọng về muôn tâm hồn mong đợi 

Đợi tấm lòng đổi mới kẻ cao sang 

Đợi tình yêu chia sẻ với xóm làng 

Đợi tâm hồn hoang đàng mau trở lại 

  

Đợi những ai lạc đƣờng vào cõi dại 

Đợi chờ con trở lại, hãy hồi tâm! 

Đợi ủi an kẻ đơn côi âm thầm 

Đợi mở lòng khai tâm Lời Ân Thánh 

  

Đợi hừng đông xua tan đi giá lạnh 

Đợi chút tình mang hạnh phúc cho nhau 

Đợi hòa bình cho lành vết thƣơng đau 

Đợi Đất Nƣớc tƣơi màu đẹp nhân ái 
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Đợi lòng ngƣời giải hòa nhau trở lại 

Để đón ơn trọng đại xuống tâm hồn 

Hãy thức tỉnh khi trời sắp hoàng hôn 

Rửa tội nhơ đem chôn vào bóng tối 

  

Lời của Chúa là Đƣờng đi dẫn lối 

Và sáng soi những tội trong lƣơng tâm 

Xin Ngài đến để cứu giúp lỗi lầm 

Con vấp phạm Ngài cầm tay kéo dậy 

  

Ngài là Chúa muôn đời con thờ lạy 

Là Ánh Sáng trông cậy của thế gian 

Xin Ngài đến đuổi bóng tối Satan 

Lạy Thiên Chúa cao sang con kính mến.  

 

 

SÁNG NAY TUYẾT PHỦ NGẬP CÁNH ĐỒNG 

Sáng nay tuyết phủ ngập cánh đồng 

Trắng một màu trắng của mênh mông 

Trắng nhƣ bạch ngọc trong hƣ ảo 

Lặng lẽ mình ta giữa thinh không 

 

Sáng nay tuyết phủ ngập cánh đồng 

Giá lạnh bao trùm giữa tuyết đông 

Xung quanh nhƣ ngủ mình ta thức 

Đi giữa bao la giữa mùa đông 

 

http://chao-buoi-sang.blogspot.com/2013/02/sang-nay-tuyet-phu-ngap-canh-ong.html
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Sáng nay tuyết phủ ngập cánh đồng 

Giữa màu tuyết trắng lúc rạng đông 

Mẹ ngồi ôm con truyền hơi ấm 

Ấm cả tim con rực lửa hồng 

 

Sáng nay tuyết phủ ngập cánh đồng 

Mẹ ngồi bế Chúa, Mẹ Đồng Công 

Nhƣ mùa đông lạnh ngày xƣa ấy 

Hai ngàn năm lẻ lặng thinh không? 

 

Sáng nay tuyết phủ ngập cánh đồng 

Mẹ Con lặng lẽ gánh cảm thông 

Mẹ sƣởi ấm hồn ai băng giá 

Nhân loại vô tình có biết không 

 

Sáng nay tuyết phủ ngập cánh đồng 

Con nhìn tƣợng Mẹ giữa hàng thông 

Mẹ chọn núi rừng, không giữa phố 

Mẹ thích âm thầm thế phải không? 

 

Sáng nay tuyết phủ ngập cánh đồng 

Đẹp quá màu trắng giữa tinh bông 

Lạ thay! một đóa hồng tƣơi nở 

Rực rỡ huy hoàng lúc rạng đông 

 

Con dâng lên Mẹ một đóa hồng 

Kết thành tràng chuỗi giữa mùa đông 

Sƣởi ấm hồn con khi buốt giá 

Và trái tim con rực lửa hồng. 
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LÀM SAO KÉO NGƯỢC THỜI GIAN LẠI 

  
Làm sao kéo ngƣợc thời gian lại 

Để giải cơn đau lúc lỗi lầm 

Để biết đời ta đầy vụng dại 

Gây đau nhức nhối những thƣơng tâm 

  

Làm sao kéo ngƣợc thời gian lại 

Để chuộc vụng dại lúc ngây thơ 

Ứng xử cuồng ngang giờ ái ngại 

Một chuỗi ngu si đến chẵng ngờ 

  

Làm sao kéo ngƣợc thời gian lại 

Để ta bày tỏ tấm lòng đau 

Trời ơi! xin chút lòng thƣơng hại 

Cho trái tim ta đỡ nát nhàu 

  

Xin bán cho tôi một vé tàu 

Trở về quá khứ của thời gian 

Xóa tan rào cản từng khâu ấy 

Ngăn đầy vách núi giữa tâm can 

  

Tôi vào để mua một vé tàu 

Thú nhận nỗi buồn đã bấy lâu 

Dang tay ôm lấy Ngài âu yếm 

Bí tích Ngài ban bỗng đẹp màu. 
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ĐA MINH THIÊN SA 

 

 

Tên thật: Đa Minh Huznh Ngọc La Sơn 
Bút danh: Đa Minh Thiên Sa 
Sinh ngày: 01-5-1957, tại Đà N ng 
Rửa tội năm: 1957 tại Nhà thờ Chính tòa Đà N ng 
Hiện đang ở tại Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
Đt: 0982-042-852 
Mail: huynhngoclason@yahoo.com 

  

 

mailto:huynhngoclason@yahoo.com


 260 

HÀNH TRÌNH THAM GIA SÁNG TÁC NGHỆ 

THUẬT 

Bắt đầu làm thơ từ năm 1993, chủ yếu viết 
thơ cho thiếu nhi dựa trên Tin Mừng. 

Bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 1982 những 
ca khúc viết cho thiếu nhi và ngành giáo dục. Từ 
năm 2000 viết các ca khúc sinh hoạt và thánh 
nhạc theo giai điệu Tây Nguyên... 

THIÊN Ý 

Thiên { là { muốn của Thiên Chúa đến trong 
cuộc đời mình. Sự xếp đặt của Ngài cho cuộc đời 
của mình có điều gì đó vừa lạ, vừa quen, vừa bỡ 
ngỡ, vừa thú vị. 

Nghe ba kể lại trước khi sinh ra mình, ba mẹ 
ra viếng La Vang để cầu xin cho có một đứa con 
trai, cái tên La Sơn cũng từ đó mà vận vào cuộc 
đời của mình. Năm 1969, ba xin cho mình vào 
Tiểu chủng viện Thánh Gioan (Đà nẵng) để thực 
hiện lời hứa với Đức Mẹ La Vang, nhưng chỉ được 
một năm lại bị trả về vì... học dốt! Sau năm 1975, 
mình theo học Đại học Sư phạm Huế để mong trở 
thành một giáo viên dạy Ngữ văn, nhưng rồi lại 
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trở thành một… nhạc sĩ, một nhạc sĩ mà lại thích 
làm thơ! 

Ngẫm lại những cái loanh quanh của đời 
mình ấy, mình muốn thầm hỏi Chúa một câu: 
“Chúa ơi, Ngài muốn con thế nào đây?”. Hỏi 
nhiều lần như thế mà có nghe được câu trả lời 
nào đâu! Trong công việc, mình tiếp xúc nhiều với 
trẻ em, từ đàn ca hát xướng đến học hành, sinh 
hoạt. Chả biết mình bám “nó” hay “nó” bám mình 
mà sao thấy những bài nhạc, những bài thơ, mình 
viết cách gì rồi cũng “chạy về” với lũ trẻ… Người 
lớn cứ tưởng đến với trẻ em là để dạy dỗ, khuyên 
bảo, nêu gương cho trẻ… nhưng mình thì không 
có được điều ấy mà chỉ nhận lại ở trẻ em những 
bài học tuyệt vời về mọi vấn đề trong cuộc sống. 
Đó là cách nghĩ, cách nói và cách yêu của những 
tâm hồn trẻ thơ: 

Con yêu Chúa chỉ vì con yêu Chúa 

Không phải vì vui, vì dễ, vì gần 

Con yêu Chúa bằng tâm hồn bé nhỏ 

Như ánh mặt trời tỏa nắng trên sông. 

...  

(Con yêu Chúa)  

Viết cho trẻ em nhưng chính là viết cho 
mình, bởi tình yêu của trẻ em dành cho Thiên 
Chúa rất hồn nhiên, đơn sơ và thiệt thà biết mấy! 
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Mình gọi đó là tình yêu “dễ sợ”, vì các em nói 
chuyện với Chúa nhẹ nhàng quá, thân thiết quá, 
cứ như con cái nói với ba mẹ: 

Con đâu có biết Chúa buồn, Chúa khóc 

Chỉ thấy bạn con chưa có niềm vui 

Con chỉ đến bên cầm tay mời gọi 

Nào ta cùng chơi, đùa với tiếng cười. 

… 

 (Con đâu có biết) 

Khi người lớn cầu xin một điều gì thường 
phải rào trước đón sau, lựa lời mà nói, nhưng trẻ 
con thì không, các em nói ngay, xin ngay những 
điều mình cần thiết. Lời cầu xin tưởng như “vô lễ” 
mà thật lòng biết bao! Đây là lời cầu xin của 
những đứa trẻ bị câm điếc, bất hạnh: 

Chúa lên trời xin hãy nói to lên 

Để con nghe bằng đôi tai khó nhọc 

Lời Chúa nói là lời ca tiếng hát 

Dội vào lòng con khúc nhạc êm đềm. 

… 

(Chúa lên trời) 

Và cứ thế mà mình viết từ bài này đến bài 
khác, năm này đến năm khác những câu chuyện 
của trẻ thơ. Viết để học tâm tình của các em với 
Thiên Chúa, để “Xin Chúa sửa lại mọi sự trong 
ngoài chúng con” theo { Chúa... Từ những tâm 
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tình ấy, hình như mình đã nhận ra Ý Chúa trong 
đời mình... 

                                                                          

Ban Mê Thuột, tháng 9-2015 

ĐA MINH THIÊN SA 

TUYỂN THƠ 

BÀI CA THỢ GẶT 

Ơi cánh đồng bát ngát trần gian 

Chúa sai con đến để làm ngƣời thợ gặt 

Tình yêu là ân phúc 

Chúa nắm tay con gieo vãi giữa đời 

Con chỉ là một đứa bé thôi 

Chúa dẫn con đi đến cánh đồng bát ngát 

Ơi hạt lúa vàng thơm có nghe con hát 

Mùa về rồi, xin hãy nhanh chân 

Hạt lúa vàng nằm trong tay Đấng Từ Nhân 

Để đƣợc yêu và trở nên lành thánh 

Những thợ gặt bé thơ, đức hạnh 

Gánh thóc về kho Thiên quốc huy hoàng 

Chúa ơi 

Có những hạt lúa khô cằn sỏi đá 

Đang vƣơn lên từ những nhọc nhằn 

Có hạt lúa chìm trong nƣớc mắt 

Mẹ cũng không mà cha cũng không 
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Xin Chúa dắt con đến với những đứa trẻ lang thang 

Những đứa trẻ chƣa một ngày đến lớp 

Những đứa trẻ con thân nhƣ lúa lép 

Nhìn đời mình ngữa mặt gọi: Trời ơi! 

Những hạt lúa – phận ngƣời 

Đang chờ con đi đến 

Dắt họ về với tiếng cƣời 

Ở nơi ấy, tình yêu lên tiếng 

Chúa sai con đi đến với mọi ngƣời 

Để dắt họ về với Chúa 

Cánh cửa Nƣớc Trời muôn đời rộng mở 

Ở nơi ấy con nhìn thấy Chúa 

Đang chờ con đi qua những cánh đồng 

Mùa về rồi xin hãy trổ bông 

Bài ca ngƣời thợ gặt hát 

Chúa có nghe không? 

CHẠNH LÒNG THƯƠNG 

Những đứa trẻ con lúc nào cũng sƣớng 

Vì lúc nào Chúa cũng chạnh lòng thƣơng 

Chúa ban cho trẻ con hoa thơm và nắng ấm 

Những niềm vui ngày hai buổi đến trƣờng 

Chúa muốn trẻ con chạy theo chân Chúa 

Yêu mến Ngƣời bằng cách… chạnh lòng thƣơng 

Tâm hồn trẻ con đẹp nhƣ hoa nở 

Để tỏa hƣơng vào muôn nẻo đời thƣờng 

Những đứa trẻ không biết làm phép lạ 

Chỉ biết đùa vui trong mái ấm gia đình 



 265 

Để nối kết tình yêu không rạn vỡ 

Mái ấm tình thƣơng sao quá mong manh 

Những đứa trẻ cho đi bằng … đón nhận 

Bé nhỏ trong tay cha để cha biết yêu nhiều 

Khi đứa trẻ xin tiền tặng bạn 

Mẹ sẽ vui thêm câu chuyện tình yêu 

Khi những đứa trẻ còn tật nguyền gian khó 

Sẽ có nhiều ngƣời biết chạnh lòng thƣơng 

Hãy nhìn vào những con ngƣời bé nhỏ 

Để lòng bừng lên tiếng hát ủi an 
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THI CA - NGÔN NGỮ CỦA GIAO CẢM 

 

Nói đến thơ nhiều người thường liên tưởng 
đến một thứ ngôn ngữ có những cung điệu lãng 
mạn, nhẹ nhàng, bay bổng của một tâm hồn diệu 
cảm, bình an, thư thái. Nhưng thơ lại đến với tôi 
từ những cung bậc gập ghềnh, đắng đót trước 
những thực trạng bất an của cuộc đời. 

Chính những lúc thất bại, bị mất mát, chịu 
nhiều đau khổ do tình đời, tình người trao tặng, 
tôi lại cảm nghiệm được một cung bậc mênh 
mang, bàng bạc đang réo rắt trong tôi. Nhưng vào 
những ngày đầu, những vần thơ của tôi mang 
đượm nét bi quan, tiêu cực: 

Tôi vẫn đi giữa dòng đời hiu quạnh 

giữa nỗi cô đơn buồn tẻ lối chiều về. 

Vẫn âm thầm, lặng lẽ bước lê thê, 

đếm thời gian gom vào tim đơn lẻ. 

Rồi nhiều đêm dài trong thinh lặng nội tâm, 
tôi nghe tiếng lòng mình thổn thức như đang giao 
cảm với một “AI ĐÓ” đang nói với tôi: “Trước khi 
cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết 
ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh 
hóa ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư 
dân” (Gr 1, 5). 
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Chính những vần thơ trong sách Tiên tri 
Giêrêmia này đã chắp cánh cho tôi niềm tin, đã 
tăng thêm sức mạnh giúp tôi can đảm đón nhận 
chén đắng cuộc đời. Từ đây, đau khổ không còn 
làm cho tôi thất vọng hoặc chán nản buông xuôi, 
mà đã trở thành những cung bậc kiêu hùng như 
tiếng sóng, tiếp sức cho tôi trên cuộc hành trình 
tâm linh trong sự kết hiệp với Đấng là Nguồn 
Chân Lý. 

Cảm nghiệm được tiếng Chúa và mạnh dạn 
bước đi, đó chính là sức mạnh của tình yêu, của 
tiếng lòng thổn thức, của sự giao cảm, và thơ đã 
nói thay cho những tâm tình đó. Sống giữa cuộc 
đời, thơ của tôi mang đặc tính của sắc màu trần 
thế, là những thực trạng đã và đang xảy ra trong 
cuộc sống của tôi và thế giới xung quanh. Nhưng 
tất cả những thực trạng đó nay đã được chiếu soi 
bằng ánh sáng Đức Tin, để diễn tả nỗi niềm tâm 
sự, và nhận ra căn tính đích thực của mình. Thơ 
được chiếu soi bởi ánh sáng đức tin đã nhắc nhở 
tôi cần phải bước ra khỏi mình để hòa nhập với 
cuộc đời, với tha nhân và với Thiên Chúa. 

A.P MẶC TRẦM CUNG 
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HỒN NGHỆ S   

“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ,Ta đã 

biết ngươi, trước khi ngươi lọt lòng mẹ,Ta đã thánh 

hóa ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân” 

(Gr 1,5). 

 

Sinh ra đời ta đã là nghệ sĩ, 

Của đất trời của vũ trụ bao la. 

Bƣớc vào đời bằng muôn vạn lời ca, 

Ta là nghệ sĩ, cuộc đời này là sân khấu.  

Ngƣời nghệ sĩ phải biết luôn phấn đấu, 

Sống trọn vai mà Thiên Chúa trao ban. 

Là quân vƣơng hay kiếp sống cơ hàn, 

Luôn vâng phục và chu toàn Thánh Ý. 

Ngƣời nghệ sĩ phải luôn luôn bền chí, 

Trƣớc gian nan, trƣớc bao nỗi đớn đau. 

Biết nhập vai, sống phó thác, nguyện cầu, 

Luôn trung tín trƣớc vô vàn giông tố. 

Ngƣời nghệ sĩ trƣớc bao cơn cám dỗ, 

Của bạc tiền, của danh vọng tiếng tăm. 

Của đam mê dục vọng, của thế sự thăng trầm, 

Luôn kiên vững giữ tâm hồn thanh khiết. 

Ngƣời nghệ sĩ không so đo hơn, thiệt, 

biết cho đi nhận phần kém về mình. 

Sống dấn thân và biết sống hy sinh, 

sống khiêm nhƣợng dù đƣợc phân vai bé nhỏ. 

Đời nghệ sĩ, tâm hồn luôn sáng tỏ, 

không mập mờ, không gian dối quanh co. 
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Không tham lam, không tọc mạch, tò mò, 

luôn trung tín, không làm tôi hai chủ. 

Là nghệ sĩ đâu phải cần có đủ, 

phải tài năng, phải chuyên nghiệp thơ –văn. 

Phải địa vị cao, phải bằng cấp, học hành, 

biết sống Ơn Gọi Làm Ngƣời, mới chính là nghệ sĩ. 

Ngƣời nghệ sĩ là ngƣời luôn dũng khí, 

đem niềm vui, hạnh phúc đến muôn ngƣời. 

Đem hòa bình, đem ánh nắng xuân tƣơi, 

sống hòa hợp với đời cùng nhịp thở. 

Ngƣời nghệ sĩ là ngƣời luôn trăn trở, 

trƣớc bất công, gian khổ một kiếp ngƣời. 

Trƣớc đói nghèo, bệnh tật khắp mọi nơi, 

biết mở rộng vòng tay cùng chia sẻ. 

Ngƣời nghệ sĩ dù sống trong cô lẻ, 

vẫn bình an vì có Chúa ở cùng. 

Vẫn tận tình phục vụ rất bao dung, 

say lòng mến nhƣ tôi trung đợi chủ. 

Nhƣ ngƣời phu quét đƣờng suốt bao đêm không ngủ, 

Vẫn lặng lẽ âm thầm, tiếng chổi xào xạc giữa màn đêm. 

Làm sạch lối đi, khi mọi ngƣời say giấc ngủ êm đêm, 

Sống trọn vai bằng tình mến, ấy chính là hồn nghệ sĩ. 

Nhƣ chị bán hàng rong với tâm hồn cao quý, 

dù sống cảnh nghèo nhƣng biết mở rộng vòng tay. 

Ôm ấp những trẻ thơ vất vả kiếp đọa đày, 

sẻ chia tình mẹ, đời sống của chị toát lên hồn nghệ sĩ. 

Hạnh phúc thay! Những ai đƣợc khơi sáng nguồn 

chân lý, 
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Là nghệ sĩ của Vua Trời, 

Nghệ sĩ của Thiên Chúa Tình Yêu. 

Vâng phục Cha - Nhà Đạo Diễn đại tài - hƣớng dẫn ta 

mọi điều 

Sống vui làm con Chúa – mới chính là hồn nghệ sĩ. 

Đƣờng về quê, đƣờng dặm dài thiên lý, 

lắm nhiêu khê, quyết đóng trọn vai phần. 

Dù cho dƣơng gian phủ nhận, 

nhƣng rồi một ngày kia, khi trải qua kiếp ngƣời lận 

đận, 

Hân hoan ta quay về, trình diện Đấng Chí Tôn. 

Ôi! Vinh dự thay, khi đƣợc Cha công nhận, ôm hôn: 

Con chính là nghệ sĩ của Tình Yêu 

Ngƣời nghệ sĩ mà Cha đã yêu thƣơng tạo dựng. 

TÌNH YÊU THẬP GIÁ 

Hỡi con yêu! 

Hãy nhìn thật sâu trong tình yêu thập giá, 

Để biết rằng Cha đã quá yêu con. 

Vẫn chờ con dẫu sức cạn hơi mòn, 

Cha vẫn đợi, 

vẫn chờ con trong nỗi niềm khắc khoải. 

 

Hãy về với Cha! Con ơi, đừng ngần ngại! 

Hãy tặng cho Cha những đinh sắt cuộc đời. 

Cả nỗi nhục nhằn, nỗi cay đắng đầy vơi, 

Cả những hòn đá đang chứa đầy thù hận.  

Hãy về với Cha, dẫu đời con lận đận, 
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Để Cha đƣợc ôm con, đƣợc ru lại khúc tình ca. 

Con hãy ngắm nhìn thật sâu vào tận trái tim Cha, 

Con sẽ thấy, 

Những giọt nƣớc mắt Cha rơi phía đằng sau thập giá. 

 

Hãy ngắm nhìn Cha, đừng nhƣ ngƣời xa lạ, 

Hãy tặng cho Cha những vất vả nhục nhằn. 

Những đắng đót cuộc đời, những chộp giựt đua tranh, 

Cả những mối thù hằn mà con chƣa kịp trả. 

 

Hãy về với Cha, con nhé! 

Rồi hãy ngắm nhìn thật sâu trong tình yêu thập giá. 

Con sẽ hiểu rằng, 

Cha đã chết vì con 

TÌNH YÊU DỊU NGỌT 

(Lc 16,19–31) 

 

Lang thang khắp nẻo đƣờng góc phố, 

Dƣới ánh đèn vàng con rao bán tình yêu. 

Tình chóng qua, yêu giả dối, 

thân xác tiêu điều, 

đồng tiền nhơ nhớp, 

ánh mắt nhìn khinh miệt 

con lầm lũi, lết tấm thân tàn, 

trở về quán trọ, 

trong nỗi sầu khắc khoải. 
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Lạnh lẽo đêm sƣơng, tâm hồn tê tái, 

Nƣớc mắt chan cơm tuôn chảy giữa cuộc đời. 

Kìa bao kiếp ngƣời đang lạc lõng chơi vơi, 

Nơi gầm cầu, góc chợ, khu nhà ổ chuột, 

Vẫn đang ngủ say, 

giữa bầu trời đầy sao lấp lánh. 

 

Ngƣời hành khất Lazarô, 

Đã đi vào đời con giữa đêm trƣờng giá lạnh. 

Ngƣớc nhìn tinh tú trên bầu trời, 

đang nhấp nháy cƣời vui, 

nhƣ trao lời tình tứ, 

nhƣ chia sẻ ngọt bùi, 

Và trao nguồn sức mạnh, 

dìu bƣớc con đi đến với những ngƣời cùng khổ. 

 

Và dạy bảo con vƣợt qua bao cám dỗ, 

Bẻ tấm bánh cuộc đời chia sẻ với tha nhân. 

Đón nhận thƣơng đau, 

không thất vọng, không oán trách, 

sống phó thác, 

sống cầu nguyện chuyên cần, 

Đón nhận Tin Mừng, 

cầu xin Lòng Thƣơng Xót. 

 

Giữa bầu trời bao la, 

Một tình yêu dịu ngọt, 

Ôm ấp đời con đang phủ kín đời con. 
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NIỀM VUI TÍN THÁC 

Đàn chim trời tung bay vui hót, 

Hoa trên đồng dịu ngọt sắc hƣơng. 

Tứ thời mƣa nắng gió sƣơng, 

Tình Cha ấp ủ yêu thƣơng quan phòng. 

 

Chim chẳng gieo, cũng không gặt hái, 

Hoa hồn nhiên chẳng phải dệt may. 

Chim vui ca hót đêm ngày, 

Hoa khoe sắc thắm đong đầy nhụy hƣơng. 

  

Kiếp con ngƣời trăm đƣờng vất vả, 

Bao lo toan tất tả cuộc đời. 

Áo cơm đánh đổi mồ hôi, 

Trăm mối lo lắng rã rời tâm can. 

 

Dâng lên Chúa muôn vàn trắc trở, 

Xin đoái thƣơng nâng đỡ vƣợt qua. 

Đƣờng đời bão táp, mƣa sa, 

Niềm vui tín thác Tình Cha quan phòng. 

 

Đời lận đận, long đong cuộc sống, 

Kiếp lầm than chồng chất khổ đau. 

Cậy trông Tình Chúa nhiệm mầu, 

Dìu con vững bƣớc qua cầu trần gian. 

 

Bình an Thiên Chúa tặng ban... 
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TÌNH YÊU THẬP GIÁ 

Hỡi con yêu! 

Hãy nhìn thật sâu trong tình yêu thập giá, 

Để biết rằng Cha đã quá yêu con. 

Vẫn chờ con dẫu sức cạn hơi mòn, 

Cha vẫn đợi, 

vẫn chờ con trong nỗi niềm khắc khoải. 

  

Hãy về với Cha. Con ơi! Đừng ngần ngại, 

Hãy tặng cho Cha những đinh sắt cuộc đời. 

Cả nỗi nhục nhằn, nỗi cay đắng đầy vơi, 

Cả những hòn đá đang chứa đầy thù hận. 

 

Hãy về với Cha, dẫu đời con lận đận, 

Để Cha đƣợc ôm con, đƣợc ru lại khúc tình ca. 

Con hãy ngắm nhìn thật sâu vào tận trái tim Cha, 

Con sẽ thấy, 

Những giọt nƣớc mắt Cha rơi phía đằng sau thập giá. 

 

Hãy ngắm nhìn Cha, đừng nhƣ ngƣời xa lạ, 

Hãy tặng cho Cha những vất vả nhục nhằn. 

Những đắng đót cuộc đời, những chộp giựt đua tranh, 

Cả những mối thù hằn mà con chƣa kịp trả. 

 

Hãy về với Cha, con nhé! 

Rồi hãy ngắm nhìn thật sâu trong tình yêu thập giá. 

Con sẽ hiểu rằng, 

Cha đã chết vì con. 
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HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG 

Tiếng reo hò tung hô vang dội, 

Đón Con Vua Đavit hồi cung. 

Nôn nao trong dạ vui mừng, 

Xiêm y, trang điểm thiếp cùng cung nghinh. 

 

Nữ Sion kính cung hồ hởi, 

Áo choàng ngoài trải lối Chàng qua.  

Cầm nhành vạn tuế reo ca, 

Chúc danh Thiên Chúa vọng vang đất trời. 

 

Đấng Cứu Độ tới thăm nô lệ, 

Đấng Chiên Con nhân thế tôn thờ. 

Lừa con Chàng cƣỡi đơn sơ, 

Nhân từ, hiền hậu mong chờ lên ngai. 

 

Ngai Chàng ngự lâu đài thập giá, 

Bƣớc hành trình, khiêm hạ, trung trinh. 

Rửa chân cho các môn sinh, 

Trái tim rộng mở ân hình yêu thƣơng. 

 

Chàng là vua không giƣơng quyền bính, 

Không độc tài, ban lịnh ra oai. 

Lòng Chàng khắc khoải u hoài, 

Con đƣờng cứu độ chông gai giăng đầy. 

 

Canvê Chàng ngắm trời mây ... 
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BÀI SAI 

Các con hãy đi giảng dạy muôn dân. (Mt 28,19) 

 

Đăm đăm ngƣớc nhìn trời xanh thẳm, 

Nghĩa Thầy trò sâu đậm đầy vơi. 

Ngẩn ngơ con đứng nhìn trời, 

Nhớ bao kỷ niệm nhớ lời Thầy trao. 

 

Lời di chúc ngọt ngào, trong sáng, 

Sống yêu thƣơng sứ mạng loan truyền. 

Muôn dân nhận biết ơn thiêng, 

Nhận ơn cứu chuộc, nhận thuyền ra khơi. 

 

Đƣờng thập tự gọi mời nhân chứng, 

Đƣờng khổ đau minh chứng tình yêu. 

Chiên non hoang dại còn nhiều, 

Đƣa về đoàn tụ sớm chiều dạy khuyên. 

 

Phút chia tay tình riêng ban tặng, 

Ơn Thánh Linh thầm lặng, thiêng liêng. 

Lên đƣờng rao giảng lời thiêng, 

Tin Mừng cứu độ trung kiên đá vàng. 
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ĐỪNG SỢ! 

Giữa biển đời sóng xô ào ạt 

Thuyền đời con trôi dạt lênh đênh 

Nhấp nhô từng đợt gập ghềnh 

Phong ba vùi dập bấp bênh giữa trời. 

 

Con kiệt sức rã rời thân xác 

Hồn hoang mang tan nát con tim 

Màn đêm phủ xuống im lìm 

Sợ cơn giông tố nhận chìm ƣớc mơ 

 

Biết tìm đâu bến bờ hạnh phúc 

Hồn lặng thinh thao thức cậy trông 

Mặt trời chiếu tỏa hừng đông 

Hồn con ấm áp nắng hồng Chúa ban. 

 

“Đừng sợ hãi!” dẫu ngàn nguy khốn 

“Có Thầy đây!” giữa chốn phong ba 

Đừng sợ bóng tối, quỷ ma 

Đức tin lòng mến thiết tha nguyện cầu. 

 

Chúa hiện diện nhiệm màu tiếp sức 

Cứu đời con trong lúc gian truân. 

Đừng sợ kẻ giết xác thân (Mt 10, 28) 

Bình an của Chúa góp phần hiệp thông. 

 

Thuyền con tiếp tục xuôi dòng… 
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PHÚT T NH LẶNG  

 (Lc 10,38-42)  

  

Bao năm qua con mải mê tìm kiếm 

Chút hƣ danh, ảo vọng của cuộc đời 

Tìm tiền tài, danh vọng mệt tả tơi 

Chạy đôn đáo mãi kiếm tìm vô vọng 

 

Con mệt lả dòng đời luôn cuộn sóng 

Kéo lôi con vào kiếp sống bon chen 

Con lao theo những giá trị thấp hèn 

Thân tàn tạ đời chẳng còn ý vị 

 

Đƣờng ghập ghềnh làm hồn con nhụt chí 

Dạ bồn chồn xao xuyến chuyện tƣơng lai 

Con lo âu, ảo tƣởng những đêm dài 

Trƣớc bạo lực trần gian con sợ hãi 

 

Chúa yêu ơi ! Tâm hồn con hối cải 

Muốn quay về bên chân Chúa từ nhân 

Đƣợc lắng nghe lời nhắn nhủ ân cần, 

Lời Tình Thánh cho con nguồn sức mạnh 

 

Nay con về quỳ trƣớc nhan cung thánh 

Để đƣợc nghe chân giá trị cuộc đời 

Xin giã từ một kiếp sống chơi vơi 

Phút tĩnh lặng ngắm nhìn tình yêu Chúa 
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Ân tình Ngài bao la nhƣ đồng lúa 

Ru hồn con nỗi khao khát mong chờ 

Lời dịu dàng, lời âu yếm tình thơ 

Tình yêu Chúa thỏa lòng con kín múc 

 

Lời của Chúa, cho con niềm cảm xúc 

Xin chọn Ngài làm gia nghiệp đời con 

Luôn tín trung dù thân xác hao mòn 

Sống Lời Chúa trên bƣớc đƣờng nhân chứng 

 

Lời Thánh Thiêng chính là nguồn cảm hứng 

Nâng đỡ con sống bác ái, yêu thƣơng 

Biết sẻ chia bao kiếp sống đoạn trƣờng 

Để tình Chúa, tình ngƣời luôn sánh bƣớc 

 

Lời Hằng Sống cho lòng con mong ƣớc 

Luôn khát khao đƣợc kết hiệp với Ngài 

Trọn đƣờng tình bền vững mãi không phai 

Bởi cành nho không tự mình sinh trái 

 

Lời Thánh Thiêng làm hồn con thƣ thái 

Nhƣ thân nho nguồn mạch sống trào dâng 

Hiệp thông tình truyền nhựa sống phúc ân 

Tăng mạnh sức trên bƣớc đƣờng phục vụ 

 

Lời Hằng Sống sáng hơn ngàn tinh tú 

Mở trí con thoát khỏi những đam mê 

Nâng bƣớc con mạnh mẽ lối chiều về 

Quỳ bên Chúa kiếm tìm phần tuyệt hảo 
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ABBA - LỜI KINH HUYỀN NHIỆM 

(Lc 11, 1 – 13)  

  

Thật tuyệt vời lời kinh phong phú 

Chứa bao điều ấp ủ yêu thƣơng 

Lời thân thƣa rất khiêm nhƣờng 

Thắm tình phụ tử vô lƣờng hồng ân 

 

Gọi Abba, tâm thần xao xuyến 

Triều đại Cha vinh hiển muôn đời 

Danh Cha toả sáng muôn nơi 

Tình Cha sống động rạng ngời trong con  

 

Xin Cha thƣơng ban ơn thánh hoá 

Ơn kiện toàn sáng tỏa nhân sinh 

Hồn con tha thiết ân tình 

Ý Cha nên trọn Thần Linh tuôn tràn 

 

Kiếp nhân sinh vô vàn nỗi khổ 

Giọt mồ hôi tuôn đổ mỗi ngày 

Cha ban lƣơng thực hôm nay 

Hạt mƣa, hạt nắng đong đầy yêu thƣơng 

  

Con trót dại, lầm đƣờng lạc lối 

Cha bao dung, tội lỗi đa mang 

Để con cũng phải trao ban 

Anh em lầm lỗi sẵn sàng thứ tha 
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Bao cạm bẫy, món quà thử thách, 

Hồn trinh trong, cấp bách tránh xa 

Vững vàng nƣơng tựa tình Cha 

Giúp con chiến thắng vƣợt qua ác thần 

 

Vững tin yêu tinh thần hoan lạc 

Đƣờng gian nan, tín thác, cậy trông 

Kiên trì cầu nguyện hiệp thông 

Sống trong ân sủng quan phòng của Cha 

 

Sung sƣớng gọi Abba Chí Ái 

Ban rộng tay quảng đại phúc lành 

Tình yêu từ cõi cao xanh 

Hồng ân tuôn đổ, lòng thành tri ân 

 

Lời kinh tuyệt diệu muôn phần, 

Món quà Cha tặng, muôn dân nƣơng nhờ 

Gọi Cha, con ngỡ nằm mơ...  

 

TIẾNG GỌI 

(Lc 10,1–12.17–20)  

  

Tình yêu mời gọi, đáp tình yêu 

Chúa chết cho con một buổi chiều 

Nay con đáp lại tình yêu ấy 

Quyết sống nhƣ Ngài chết vì yêu 
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Bồi hồi nghe tiếng Ngài réo gọi 

Những cánh đồng lúa đợi nhân công 

Hân hoan lửa cháy tim hồng 

Lúa chín đầy đồng, quyết chí hăng say 

 

Cùng chung sức bàn tay thợ gặt 

Bƣớc nhanh chân nét mặt vui tƣơi 

Lúa thơm dâng tặng cho đời 

Tin Mừng ban tặng cho ngƣời bình an 

 

Đời Ngôn Sứ dẫu ngàn gian khổ 

Sống tinh thần nghèo khó hy sinh 

Thoát ly vật chất quanh mình 

Cậy trông nơi Chúa, hành trình vững tin 

 

Triều đại mới công bình, bác ái 

Cứu thế nhân, quảng đại yêu thƣơng 

Cảm thông chia sẻ đoạn trƣờng 

Cùng ngƣời đau khổ tình thƣơng đong đầy 

 

Tình yêu Chúa, đắp xây nhân đức, 

Trái tim Ngài rất mực bao dung. 

Tên con ghi tận thiên cung, 

Niềm tin phó thác vƣợt cùng trời mây.  

Chiên con đi giữa sói bầy…  
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NÉT ĐẸP SAMARI  

(Lc 10,25-37) 

  

Thật đẹp thay bông hoa lòng hé nở 

Giữa đời thƣờng, giữa cuộc sống bon chen 

Giữa khó khăn, giữa hoàn cảnh thấp hèn 

Lòng hào hiệp vẫn bừng lên toả sáng 

 

Cao quý thay, tình ngƣời luôn xán lạn 

Hoa yêu thƣơng không đợi phải đúng mùa 

Hoa ân tình bất chấp cả nắng mƣa 

Vẫn toả ngát hƣơng thơm, dù sƣơng gió 

 

Chúa dạy con, dù sống trong gian khó 

Luôn nêu cao bài học của tình thƣơng 

Biết quan tâm kẻ gặp nạn bên đƣờng 

Tình phục vụ, hy sinh, lòng quảng đại 

 

Ngƣời Samari, một tấm lòng nhân ái 

Nêu cao gƣơng hào khí, đức yêu thƣơng 

Chẳng ngại ngần, chẳng lo sợ vấn vƣơng 

Chọn đức ái, vƣợt trên bao lề luật 

Kính lạy Chúa, Ngài chính nguồn sự thật 

Xin giúp con can đảm sống trung kiên 

Giữa đƣờng đời còn đau khổ triền miên 

Sống chia sẻ, xoá tan lòng thù hận 
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Tình yêu Chúa làm hồn con phấn chấn 

Sống thực thi Lời Chúa, biết hy sinh 

Giữa anh em thân cận, biết quên mình 

Sống tình Chúa, tình ngƣời, vui sứ mạng 

 

Lửa trong tim, Chúa trao luôn bừng sáng 

Mời gọi con mạnh mẽ bƣớc vào đời 

Cùng với Ngài đi rảo khắp mọi nơi 

Sống hiệp nhất, cảm thông, tình liên đới 

 

Bƣớc theo Chúa, tâm hồn con phơi phới 

Biết ƣu tƣ trƣớc nỗi khổ tha nhân 

Biết cho đi, biết chia sẻ, thông phần 

Không phân biệt màu da hay chủng tộc  

 

Bƣớc vào đời, con không còn đơn độc 

Gặp gỡ ngƣời là gặp Chúa trong tim 

Vinh phúc thay, nguồn hạnh phúc con tìm 

Là yêu Chúa và yêu ngƣời nên một 

 

Nhờ ơn Chúa, hoa lòng con tƣơi tốt 

Biết hiến dâng hƣơng thơm ngát cho đời 

Sống hoà mình, hoa thắm nở trên môi 

Mang nét đẹp Sa-ma-ri thời đại 

 

Hoa bất tử là hoa lòng nhân ái...  
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CAO THÀNH THÁI 

 
Tên thật: Giuse Cao Thành Thái 
Sinh ngày: 01-03-1958 tại bệnh Viện Huế 
 ửa tội ngày 09-3-1958 tại NhàThờ Phanxicô Huế. 
Các bút danh thơ: Jos. Cao Thái, Học Trò nhỏ, Dã 

Tràng Cát, Hồn Biển 
2010 : tham gia viết thơ đạo lần đầu tiên trong 

cuộc thi xướng họa Sen Giữa Lầy 
2010- 2015 : thành viên câu lạc bộ Đồng Xanh thơ 

Sài Gòn 
Tham gia thơ đạo tại các trang: 
(1) Thi Ca Cầu Nguyện 
(2) Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa  
http://longchuathuongxot.vn/ 

http://longchuathuongxot.vn/
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(3) Công Giáo Việt Nam 
http://conggiaovietnam.net/ 
(4) Điều hành trang Đồng Xanh Thơ Sài Gòn 
http://dongxanhthosaigon.com/ 
(5) Thi Viện. Net 
http://www.thivien.net/  
 
Đt: 0913909182; 08-38991148 
Email: thaicaothanh@yahoo.com 

 

SUNG SƯỚNG VÌ ĐƯỢC THƯA GỌI “CHA ƠI!” 

 Là một đứa trẻ  hạnh phúc sống với CHA 
trên Trời ngay ở cõi dương gian, Jos. Cao Thái 
(JCT) trọn ngày dài đắm đuối và hồn nhiên lẽo đẽo 
bên CHA. Mọi sự con cứ thoả lòng đón nhận, còn 
các sự khác đã có CHA lo. Cuộc sống mật thiết với 
CHA Nhân Lành đã nên hồn thơ và được Cha ban 
cho chút tâm tình bé bỏng. Mỗi khi đêm về JCT lại 
được ngọt ngào thưa gọi “CHA ơi” rồi đi sâu vào 
giấc ngủ. 

 JCT muốn có nhật k{ bằng thơ viết lên mọi 
cảm xúc khi sống cùng CHA bên gia đình, người 
thân, đồng nghiệp, bạn bè, xã hội cho mỗi ngày 
qua. 

http://conggiaovietnam.net/
http://dongxanhthosaigon.com/
http://www.thivien.net/
mailto:thaicaothanh@yahoo.com
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 JCT đến với thơ cầu nguyện qua tình yêu 
hiệp nhất và sự nâng đỡ của “Gia đình Đồng Xanh 
Thơ Sài Gòn”. Gia đình ấy rất đỗi đơn sơ mà JCT 
luôn ví như là “tu hội thơ”, là cộng đoàn nhà tu 
của JCT. 

 Vần thơ JCT viết, dâng lên Chúa tuổi xanh, 
hoan lạc, và ngợi ca Lòng Thương xót nơi Ngài. 
Thần khí Chúa hun đốt hồn thơ trọn một ngày làm 
việc. JCT cứ luôn muốn dừng công việc đôi phút 
để thổn thức và ứa nước mắt sung sướng với 
CHA. 

Mọi thứ dành lúc đêm về, tha hồ khóc, tụng 
ca, biết ơn Cha, và đồng cảm với mọi người trên 
hoàn vũ. Những lời thơ JCT gõ phím được chuyển 
ngay lên  mạng, như lời mời mọi người “đáp trả 
lại tiếng thầm thì của Cha trên Trời” luôn rót 
trong tai chúng ta. Tất cả là sự thúc giục và thổn 
thức nơi con tim mình khi được nối mạch Thánh 
Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim vẹn sạch Mẹ Maria. 
Thơ được kín múc Thần Khí sẽ lớn lên từng ngày. 

 JCT vẫn muốn ôm vào lòng để dâng lên CHA 
trọn biển cả mênh mông, cho tới từng hạt cát với 
những chú dã tràng đang say mê se cát. 

JCT vẫn muốn dâng lên CHA trọn bốn mùa, 
muốn lăn lộn thâu đêm giữa tiết đông hàn miền 
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Bắc, để mà trần tình và vươn tay vào miền Nam 
sưởi lòng ấm áp nơi Cha. JCT vẫn muốn vai ba-lô 
sải đều rảo bước giữa những đồi cát nắng gió 
miền Trung, hay dọc dài trên những trục lộ Bắc 
Nam tối om om để giữ lòng thinh lặng mà lắng 
nghe tiếng Cha nhủ bảo. 

JCT “tham lam” muốn dâng lên Cha từng 
cánh hoa, từng ngọn cỏ, và từng giọt mồ hôi lao 
động hằng ngày. JCT luôn cảm thấy tiếc nuối 
những vần thơ đã lỡ viết ra mà vắng bóng Cha 
trong đó. 

 Thơ- tất cả là để được lắng hồn trong Ơn 
Chúa Thánh Thần, để được Cha cầm tay tập viết 
từng câu thơ, được gọi “Cha ơi!” trong suốt cuộc 
đời của JCT. 

JOS. CAO THÁI 
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TUYỂN THƠ 

 

XUÂN TRONG EM  

Tự giấc nào Xuân lén đến trong em 

Mắt nai ngơ môi đẫm ƣớt hƣơng mềm 

Nụ sƣơng trắng cánh bình minh rực rỡ 

Gió ƣơm màu má phấn rũ màn đêm 

Em vƣơn đón ngắm miệng cƣời bỡ ngỡ 

Giấc thiên thần cánh áo nhẹ thênh thênh 

  

Em tƣơng lai Xuân phải lòng ở lại 

Dậy cùng em cho thắm mãi môi thơm 

Ƣơm ƣớc vọng đơm trên cành nhẫn nại 

Trải bốn mùa sóng gió trọn nguồn cơn 

Ai thổn thức tóc em khoe màu nắng 

Rộn lòng yêu mà mắt cứ dỗi hờn 

  

Xuân bƣớc tới chân em mƣời ngón nhẹ 

Cỏ xanh mềm hồi hộp dáng kiêu sa 

Thân chuyển động khiến hồn ai bất động 

Bắt không gian tự thú nỗi thật thà 

Đắm đuối quá thời gian say vào mộng 

Xuân trong Em 

Thiên Chúa tỏ tình mà! 
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DÃ TRÀNG 

Ru hồn vào Thƣợng Đế 

Ta lạc cõi không xanh 

Bãi Tầm dƣơng ƣớt mặt 

Dã tràng vẫn chạy quanh 

  

Những viên xe cát mặn 

Nhộn nhịp cả mƣời chân 

Biển xô rồi biển cạn 

Dã tràng vẫn trần thân 

  

Ta thức giữa biển Đông 

Hồn lặng ngắm vầng hồng 

Hững hờ bờ gió vắng 

Dã tràng có ngủ không? 

  

Thẳm sâu giữa trùng khơi 

Sóng đêm nƣớc gọi mời 

Xuân Thu Đông Hạ khép 

Dã tràng có nghỉ ngơi?  

RÓC RÁCH 

Nƣớc róc rách… 

Muôn nơi! 

Sự sống vẫn sáng ngời 

Nhịp hồi sinh sống động 

Huyết mạch nối trùng khơi 
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Nƣớc róc rách… 

Ngân thƣơng! 

Hòa trong khúc nghê thƣờng 

Vọng từ hồn thiên cổ 

Dậy yêu mến ngàn phƣơng 

  

Nƣớc róc rách… 

Non cao! 

Dâng sức sống sôi trào 

Nâng hồn vào tịnh khiết 

Thỏa một đời khát khao 

  

Nƣớc róc rách… 

Nhân sinh! 

Ngào ngạt những ân tình 

Vũ trụ lòng Phụ Tử 

Thiên Chúa chốn diệu linh  

XIN NGƯỜI HÃY CHIẾM LẤY CON! 

Xin Ngƣời hãy chiếm lấy con 

Dù chỉ là một chấm tròn hạt bụi 

Xin Ngƣời hãy chiếm lấy con 

Ƣơm bụi này chút lòng son năm tháng 

Xin Ngƣời hãy chiếm lấy con 

Dù vệ đƣờng sỏi hòn còn lăn lóc 

Xin Ngƣời hãy chiếm lấy con 

Đời trơ cuội vẫn long đong nƣớc ngƣợc 

Xin Ngƣời hãy chiếm lấy con 

Chút thổn thức vỡ òa cơn sóng dập  
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Xin Ngƣời hãy chiếm lấy con 

Cha chẳng để cuộc tình mòn xác vỏ 

Xin Ngƣời hãy chiếm lấy con 

Cho bồi đắp những rã rời chân lý 

Xin Ngƣời hãy chiếm lấy con 

Giữa vực sâu linh hồn luôn kêu khóc 

Xin Ngƣời hãy chiếm lấy con 

Thôi thở dài con ƣơm lời ca ngợi 

Xin Ngƣời hãy chiếm lấy con 

Nỗi khát khao vào ơn nguồn vĩnh cửu 

  

Xin Ngƣời hãy chiếm lấy con 

Cho thăng hoa giữa cánh đồng mẫu tử 

Xin Ngƣời hãy chiếm lấy con 

Nguồn sữa ngọt đây rồi 

Xin Ngƣời hãy chiếm lấy con 

Cho vẹn toàn hồn xác 

Xin Ngƣời hãy chiếm lấy con 

Cuộc trở về những sớm hôm lao nhọc 

Xin Ngƣời hãy chiếm lấy con 

Để con đƣợc là con Cha yêu nhất nhất 

 

 EM SƯƠNG MAI LẤP LÁNH 

Tình thơ lấp lánh sƣơng mai 

Ngàn hoa đẫm ƣớt hình hài nguyên sơ 

Bừng mở mắt giấc mộng thơ 

Hƣơng Trời đã quyện mấy bờ lá cong. 
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Mắt em mở chớm cõi lòng 

Ôm vào Thiên Chúa chờ mong nỗi niềm. 

 

Tụng ca Tạo hoá thảo hiền 

Sƣơng thơ dìu dặt chao nghiêng bầu trời 

Vút cao xoã cánh chơi vơi 

Đong đƣa cõi phúc rạng ngời Lòng Cha 

Sƣơng mai thân óng mƣợt mà 

Nâng niu tay đón dâng xa mọi miền. 

 

Hạt tình ôm ấp cõi Thiên 

Bung sôi sự sống gieo duyên địa đàng 

Em hớn hở sáng dung nhan 

Nụ hồng cánh mỏng căng tràn bình minh 

Nôi em có Chúa diệu linh 

Ngài ban vũ trụ mặc tình rong chơi. 

 

VỊ MẶN TÌNH YÊU  

Chẳng phải Xuân tỏa hƣơng biển mặn mà 

Vào mùa gió từ khơi xa lộng đến 

Chính là Cha giữa thƣợng nguồn cảm mến 

Gieo hồn con hạt muối mặn phù sa 

  

Gió ầm ĩ hay khơi lòng rộn rã 

Mắt hân hoan giữa biển mẹ kiêu sa 

Con nhỏ bé giữa hoang tàn bản ngã 

Lớp sóng xô đài cát có nguy nga! 
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Xuân vị mặn tình yêu nghe vồn vã 

Bọt nƣớc này khéo tan hợp hợp tan 

  

Ai đắm đuối trong cung lòng biển mẹ 

Lúc giao mùa cá vƣợt sóng ra khơi 

Hội trùng phùng của biết bao thế hệ 

Những niềm suy biển vẫn cứ chơi vơi 

  

Chút muối đây cho tình yêu sữa ngọt 

Mặn bờ môi sao nghe thấu thiên đƣờng 

Dẫu tạm bợ vẫn là hồn thánh thót 

Kết tinh rồi tan chảy những miền thƣơng 

  

Cơn u uất những nghe lòng bịn rịn 

Thỏa niềm đau chân cát mãi hững hờ 

Trong rét mƣớt hƣơng thời gian phủ kín 

Thổn thức lòng mắt trắng những cơn mơ 

  

Gió nhỏ nhẹ đem ai vào thinh lặng 

Gió gầm gừ cơn sợ hãi thoảng qua 

Gió trần tục gieo sao nhiều lệ đắng 

Gió lộng khơi lòng lại thấy thăng hoa. 

  

Tình vị mặn giọt yêu tròn giọt máu 

Nổi bão lên rần rật khắp cơ tim  

Tiếng sấm động Lời Cha rền biển cát 

Con tan vào Thánh Ý khối tình si! 
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NĂM ƯỚC  

Một ƣớc cùng Cha dạo phố xanh 

Trời nung nắng đốt đỏ lòng thành 

Lá nghiêng bóng mát tình hăm hở 

Rộn rã đƣờng Cha chẳng ngại xa. 

  

Hai ƣớc bên Cha sải bƣớc nhanh 

Tất tả lo toan tới ngọn ngành 

Vẫn gieo thƣơng nhớ vào đôi mắt 

Vẫn nhú nụ yêu giữa mộng xanh 

  

Ba ƣớc tìm Cha giữa bạn thân 

Để thêm nối kết những xa gần 

Để duyên tình nhỏ ngày mau lớn 

Chuyện cũ đơm hoa ngát nghĩa ân 

  

Bốn ƣớc có Cha giữa đảo điên 

Trái tim mách bảo dạ lành hiền 

Chiến tranh chấm dứt nhờ tha thứ 

Muôn lối Tin Yêu giải muộn phiền 

  

Năm ƣớc gặp Cha mỗi sớm hôm 

Bao mùa Xuân Hạ với Thu Đông 

Cha ơi Cha ngự nhà con nhé, 

Dù mái liêu xiêu vẫn vẹn lòng! 
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SỎI  

Sỏi tròn vo cuộn mình trong tay nắng 

Sỏi tinh khôi truyền dẫn điện yêu thƣơng 

Sỏi thức ngủ vẫn ôm lòng sỏi trắng 

Sỏi ngô nghê vang khúc hát đời thƣờng 

  

Ta học sỏi nín thinh điều khôn dại 

Sỏi nhìn ta trân quý nết đơn sơ 

Ta vê sỏi đôi tay vào thƣ thái 

Sỏi bên ta trong cô tịnh trải bờ 

  

Ta với sỏi bốn mƣơi ngày chay lạt 

Sỏi bào cho tròn trịa tấm linh hồn 

Sỏi mộc mạc sỏi gội đầu biển bạc  

Phận tinh anh vui nhận kiếp sóng dồn 

  

Ta sỏi 

Sỏi ta 

Ngậm nghe dƣ âm biển mẹ 

Sỏi sỏi 

Ta ta 

Cũng có ngày cát bụi lên ngôi. 

 

 

 

 



 298 

TẦM XUÂN THẮM 

 

Mong manh Tầm Xuân nhú 

Rụt rè giữa bụi Đông 

Biếc một màu chóp nụ 

Nở hồn mắt chờ mong 

 

Ô hay Tầm Xuân thắm! 

Trắng nuột nà châu thân 

Giữ duyên lòng e ngại 

Mặc khách phải dừng chân 

 

Ấp ôm lòng tôn kính 

Tầm Xuân rửa mặt mơ 

Phấn nhụy tỏa hƣơng chờ 

Đem vào miền thanh tịnh 

Chút ảo huyền hƣ vô 

 

Tầm Xuân ôi Xuân nở! 

Cánh mỏng lộng diễm kiều 

Gọi Xuân vào hớn hở 

Rộn lòng cõi lãng phiêu 

 

Đê mê Tầm Xuân mới 

Con dâng tấm linh hồn 

Với lòng thành thơ mọn 

Về Chúa Tể Càn Khôn 
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TẬN CÙNG CHỐN ĐÔNG 

Ta lạc vào tận cùng của nhịp sống 

Là chốn đông biển tim ấm nhận chìm 

Là điệu ngàn ôm rét mƣớt chân chim 

Vụt cảm hứng giờ cuối cùng sống động 

  

Đang có đó một tận cùng chốn đông 

Nghe run rẩy thấy lòng mình thảm hại 

Cơn khát vọng rơi vào miền sợ hãi 

Đất hoang tàn tuổi dại khờ ruổi rong 

  

Ta cuốn hút vào cuống tàn đông giá 

Đã lạnh băng giọt nƣớc mắt trông chờ 

Ta gẫy vỡ thân hình vào tàn tạ 

Những nghĩ suy bất động giữa miên trƣờng 

  

Ta thao thức mẹ cha giờ quằn quại 

Trong cơn đau ta chia xớt đƣợc gì 

Tình phụ mẫu giữa đêm đông hoang vắng 

Ta trôi vào ngƣợc biển mẹ hoài thai 

  

Bềnh bồng cuốn gió đông miền sa mạc 

Đêm trăng sao mà nƣớc mắt mặn cay 

Tình có! Có tình không! Nghe cuộc đời lung lạc 

Sao tấm thân, lại lớn nổi chừng này? 

  

Thuyền đông đợi, nƣớc nghìn trùng đặc quánh 

Cho tình trần trói chặt giữa đại dƣơng 
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Tối tối lắm ta tìm em cung cấm 

Các con ta, lời đoan hứa tình trƣờng 

  

Ta thiếp đây mặc tận cùng hụt hẫng 

Xin tan vào cõi kết Đấng Vô Biên 

Trong tuyết băng bỗng nghe tim còn đập 

Nhú nụ Đông mơ xanh Chúa Xuân hiền 
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Tên thật: Giuse Trần Thế Mừng, 
Bút danh: Trần Mừng,  
Sinh ngày 08-11-1958 tại Vĩnh Long, nguyên quán 

Bắc Ninh. 
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không linh mục. 
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HÀNH TRÌNH THI CA 

“… Công việc của con là làm điêu khắc các 
sản phẩm tôn giáo (để sống) và phục vụ thánh 
nhạc (sáng tác ca khúc và đào tạo ca trưởng cho 
anh em & các soeurs ). 

Vì làm những việc liên quan đến nghệ thuật, 
nên con cũng tìm học và sáng tác thơ từ những 
thập niên 80, như ngành âm nhạc và điêu khắc. 

Định hướng sáng tác âm nhạc và thi ca của 
con là: Phụng sự Thiên Chúa, đồng hành với nhân 
sinh và ca ngợi quê hương. 

Cảm hứng sáng tác: Từ sự chiêm nghiệm 
tình yêu Chúa và thực tại con người... nhờ vào 
linh đạo Phan Sinh chắp cánh. 

Sáng tác thi ca: Con đã ra một CD thơ 
(khoảng năm 2002)  với tựa đề "Hành trình dâng 
hiến" do nhóm nghệ sĩ Hồng Vân, Kim Lệ… diễn 
ngâm với dàn nhạc truyền thống VN. 

Nguyện vọng tương lai: Muốn tham gia sinh 
hoạt của cha đề xướng, nhằm học hỏi và chia sẻ 
kinh nghiệm sáng tác, cũng như góp phần nhỏ bé 
của mình vào kho tàng thi ca Công giáo Việt 
Nam…”  (Trích thư gửi Lm Trăng Thập Tự) 
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BÀN  TIỆC  ĐỜI  CON 

Đang đêm, Chúa đã đánh thức con. 

Chúa rót vào tai con những huấn thị dịu êm. 

Con như kẻ bừng tỉnh giữa cơn say 

Và được tắm gội trong nguồn sáng thần kỳ… 

Lạy Chúa, 

Bàn tiệc là toàn diện con người  con và món 
ăn là những thể hiện trong cuộc sống. 

Bàn tiệc đời con cũng rất thường trưng bày 
những món ăn trông đẹp mắt. Nhưng chúng hầu 
như chỉ để trưng bày,  để mời gọi lời tán tụng, 
hơn là nuôi dưỡng và làm tăng trưởng. Môi thực 
khách đụng đến những món ăn này sẽ dị ứng 
ngay, vì chúng chỉ là những món ăn giả! 

Lạy Chúa, xin giúp con dẹp đi những món ăn 
giả khỏi bàn tiệc đời con. Xin thay vào đó những 
món ăn đích thật: đậm đà hương vị, chất lượng 
dồi dào, dầu rằng số lượng ít ỏi và đơn sơ, không 
bày biện đẹp mắt, không sặc sỡ lá hoa.  

Lạy Chúa, xin dạy con lặp lại những thể hiện 
của Ngài nơi bản thân con: để con chỉ nghĩ những 
gì Ngài nghĩ, nói  những gì Ngài nói và sống với 
người khác như Ngài đã sống… 
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Lạy Chúa, xin hãy tước lột khỏi con mặt nạ 
giả dối; cất đi khỏi con tiếng thét của lòng tự ái và 
tiếng càm ràm của tính kiêu căng. 

Xin dạy con biết khiêm tốn nhìn ra sự khốn 
cùng và đốn mạt nơi mình; biết thán phục những 
công trình của người khác và  yêu thích sự trổi 
vượt của anh em. 

Lạy Chúa, xin dạy con biết noi gương Mẹ 
Maria trong phục vụ và yêu thương. 

Xin rót đầy vào  lòng con niềm biết ơn Chúa, 
lòng tri ân Mẹ và quí hóa mọi người. 

Xin Chúa động chạm đến nội tâm con, để 
con có sự bén nhạy trước bất cứ một ân huệ nhỏ 
nhoi nào qua người anh em hoặc qua các biến cố 
của cuộc đời. Xin Chúa đào luyện con trở nên tự 
phát và tự nhiên trong mọi hành vi phục vụ. Xin 
Chúa cho con, nếu là kiếm tìm và thực hiện sự 
thiện hảo, thì trước hết là đối với anh chị em 
mình. 

Lạy Chúa, xin cho con say mê Thánh giá của 
Ngài với một tình yêu lớn lao, để con có thể cùng 
Ngài  chung một con đường tiến về Nhà Cha. 

                                                                                         
Ts TRẦN MỪNG ofm 
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TUYỂN THƠ 

KHẨN CẦU 

 
Xin cho con giọt mến 

Rƣới mát sa mạc lòng 

Xin cho con Ánh nến 

Sƣởi đêm hồn giá băng 

 

Xin cho con ca hát 

Đẹp gánh đời bi ai 

Xin cho hồn phó thác 

Vơi nhẹ những u hoài 

 

Xin cho con xấu hổ 

Sau vạn vạn công trình 

Xin cho con đau khổ 

Trên nấm mồ quang vinh 

 

Xin cho con niềm vui 

Giữ tiếng đời mạ lị 

Xin cho con phỉ chí 

Lúc yếu đuối rã rời 

 

Xin cho con quả chết 

Nếu mầm đời cao ngạo 

Xin cho con tỉnh táo 

Cắt dây tình vu vơ 
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Giêsu, con chiêm ngắm 

Bằng mảnh vỡ tâm hồn 

Giêsu, con say đắm 

Bằng bông lòng muộn nở… 

  Tím thời gian 

KIẾP HOA 

Duyên sắc đôi mƣơi đẹp tuyệt vời 

Tuổi hồng nở thắm nụ cƣời tƣơi 

Tiếng ai ríu rít nhƣ chim hót ? 

Yêu ai nhƣ lửa rực khung trời ? 

 

Hỡi nàng trinh nữ, nàng có biết 

Chinh chiến trong ta phút sống còn 

Ly tục là lời ta giao kết 

Tình ta với Chúa phải sắt son ? 

 

Hoa tình sắc hƣơng kỳ bí lắm 

Tỏa hƣơng quyến luyến mọi con ngƣời 

Dẫu hoa kia sớm chiều phai sắc thắm 

Mà lắm ngƣời đắm đuối bƣớc chơi vơi ! 

 

Em đừng là hoa vƣơng màu tục lụy ! 

Em đừng là hƣơng đắm đuối lòng ai ! 

Em hãy là hoa nhụy vàng tinh túy ! 
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KHOẢNG TRỜI TƯƠNG VỌNG 

Có một khoảng trời ta yêu dấu 

Là mắt em mơ ánh sao đầy 

Là nụ cƣời xinh môi mọng đỏ 

Là mái tóc huyền ngát hƣơng bay 

 

Khoảng trời mùa đông gió heo may 

Cho tình ai nở phút ban mai 

E ấp chân tình trao tâm lý 

Bên đời giá rét ấm tình ai 

 

Thời gian trôi dạt có ai hay 

Có bóng hình ai rõ không phai 

Dẫu thuyền không hẹn cùng bờ nắng 

Mà sao bến vắng vẫn u hoài ? 

 

Ta trao trăng sáng lời nhắn gửi 

Giọt lệ thƣơng ai gói trong tim 

Trải bể trần, đời ta dong duổi 

Vẫn ấm nơi đây một tấm tình 

CÁNH CHIM SAY MỘNG VÀNG 

Tôi muốn là cánh chim ngàn phiêu bạt 

Mênh mông trời là lòng mẹ cƣu mang 

Tôi không chọn chốn nào là Quê thật 

Vì thân tôi vốn là kiếp lữ lành 
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Đƣờng tôi đi ngạt ngào hƣơng lúa mới 

Nẻo tôi về, mắt lựng những dòng sông 

Từng ngày qua lộc trời tôi no phỉ 

Niềm tri ân tôi khắc mãi trong lòng 

 

Đôi chân gầy giẫm lên ngàn sỏi đá 

Cánh chim mềm vật vã với cuồng phong 

Trời cao rộng, nhƣng không hoài lặng gió 

Đất hiền hòa mà vẫn lắm gai chông 

 

Đôi cánh dài với líu lo giọng hát 

Trời ban tặng để cống hiến nhân trần 

Tôi sẽ bay, bay cao chót vót 

Hòa nhịp lòng, tôi tán tụng Hồng Ân 

 

Là Phận nhỏ, yếu hèn, tôi thầm nhủ: 

Sống là tôi trôi dạt giữ dòng đời 

Tôi đang sống cho tƣơng lai vĩnh cửu 

Kiếp sống này chuẩn bị những ngày mai 

 

Tôi hát cho Hòa Bình bừng tỉnh dậy 

Cho đất cằn nở rộ đóa hồng tƣơi 

Tôi tung bay nhƣ sứ giả Mặt trời 

Đem giọt nắng hong ấm đời cừu hận 

  

Tôi là chim trong không gian bất tận 

Nỗi nhớ nhung dằn vặt mãi không vơi. 

Quê Hƣơng tôi là " Chân trời Xán Lạn" 

Cánh chim ngàn vƣơn mãi chẳng hề ngơi… 
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LỜI NGUYỆN CỦA TRÁI TIM 

Tình tôi nguyện thắm mãi màu xanh 

Đẹp tựa bầu trời rực nắng trong 

Để mọi sinh linh no nguồn sống 

Cho đời duyên sắc đẹp ƣớc mong 

 

Tình tôi hoài mộng là biển rộng 

Ƣớc tựa dòng sông chảy hiền hòa 

Để biển bao la tung hoa trắng 

Cho sông nuôi đất sữa phù sa 

 

Tình tôi khao khát là non thẳm 

Vời vợi cao xa với tới mây 

Tôi muốn tình tôi nhƣ nôi ấm 

Nâng niu ấp ủ những mầm đời 

 

Thánh nhạc cho tình tôi nhập thể 

Cho niềm vui sống khơi hồn ai, 

Cho bao phận ngƣời đang khổ lụy 

Hát bài khải thắng tay trong tay 

 

Tình tôi đắm đuối trong tình Chúa 

Đó là ƣớc vọng chẳng bến bờ 

Nghiệt ngã bao ngƣời tình héo úa 

Tình tôi gửi đến một giọt thơ… 
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THU HUYỀN  

 
Nữ tu Lucie Nguyễn Thị Thu Huyền sinh ngày 19-

12-1961, tại Nha Trang. Khi chị còn là học sinh ở Nha 
Trang, nhà thơ Xuân Ly Băng đã tác động nhiều đến 
hành trình ơn gọi tận hiến của chị.  

14 năm nữ tu thuộc Dòng Thánh Phaolô thành 
Chartres Đà N ng, chị đã gắn liền với sứ mạng rao 
giảng Lời Chúa tại vùng Cao Nguyên Việt Nam. Chị đảm 
nhận dạy lớp Giáo Phu 1500 người dân tộc cho Giáo 
Phận Kon Tum, lớp Giáo L{ Vào Đời và lớp Nữ Sinh Tìm 
Hiểu Ơn Gọi, cũng như phụ trách Ca đoàn Thiếu Nhi (CĐ 

http://gpkontum.files.wordpress.com/2012/01/image004.jpg
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Cêcilia) tại Giáo xứ Tân Hương. Hằng tuần, chị viết một 
bài thơ theo Tin Mừng và đăng trên tờ Gia Đình Tân 
Hương. 

Ngày 20-01-2009, chị bị tai nạn giao thông trên 
đường công tác. Chị đã để lại hơn 300 bài thơ Tin 
Mừng và một số Thơ Công Giáo khác.  

TRÁI TIM YÊU THƯƠNG 

“Thơ tôi bay suốt một đời chưa thấu 
    Hồn tôi bay đến bao giờ mới đậu …” 

 Những năm cuối đời, khi đau đớn quằn quại 
với căn bệnh nan y, thi sĩ Hàn Mặc Tử đã trải rộng 
niềm đau của mình trong những dòng thơ ca. Dù 
thân xác đã bị bịnh “phong” tàn phá, nhưng trái 
tim của thi sĩ vẫn dạt dào tình cảm thương yêu, 
ông để lại cho cuộc đời này những áng thơ tuyệt 
tác, phát xuất từ trong trái tim chân thành nhất 
của lòng mình. 

Đã có một lần nào bạn đến với những người 
mắc bệnh phong chưa? Chung quanh chúng ta, 
nhiều nơi trên trái đất này vẫn đang có những 
người còn sống mà như đã chết, bệnh phong cùi 
đã làm cho hình hài thân xác của họ không còn 
nguyên vẹn nữa. Ngày từng ngày trong cuộc sống 
họ bị bỏ rơi, ngay cả những người thân cũng tìm 
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cách xa lánh, họ sống cách biệt với mọi người, 
cuộc đời dành cho họ quá nhiều đau thương, nẻo 
về vô vọng... Cũng có thể một dịp nào đó bạn đã 
đến thăm những trại phong, để phát quà, an ủi, 
hỏi han họ. Nhưng có khi bạn chỉ dám đứng xa xa 
thôi, vì ghê tởm, vì sợ bị lây bệnh, chưa một lần 
dám đưa bàn tay của mình tỏ một cử chỉ thân ái 
với người bệnh.  

 Thế mà trong bài tin mừng hôm nay, Đức 
Giêsu Con Thiên Chúa làm người đã chạm đến, sờ 
đến nỗi đau ấy của nhân loại: “Người chạnh lòng 
thương và nói: Ta muốn anh sạch đi. Lập tức 
chứng phong hủi biến khỏi anh và anh được 
sạch » (Mc 1,41-42). 

 Bàn tay yêu thương của Đức Giêsu chữa 
lành những vết thương nơi thân xác của người 
phong cùi. Ngài đụng đến, chạm đến mà không sợ 
bị lây nhiễm, bị ô uế, bởi tình yêu của Đức Giêsu 
còn mạnh hơn, lớn lao hơn cả sự sống của Ngài. 
Ngài đến trong cuộc đời này để hiến dâng mạng 
sống và cứu độ con người, khỏi những tật nguyền 
bệnh hoạn.  

  Hàn Mac Tử, nhà thơ tài hoa bạc mệnh đã 
ra đi, nhưng trái tim của ông vẫn còn nguyên vẹn, 
để ngân lên, đập lên nhịp đập của muôn vàn cung 
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điệu tình yêu, lòng thương cảm và trắc ẩn. Thì 
bạn ơi, đừng để trái tim bạn bị băng hoại nhé! 
Hãy loại đi những ích kỷ riêng tư của lòng mình, 
đó là bệnh phong cùi tâm linh, để giữ lại và trao 
ban cho cuộc đời này tình yêu thương. Hãy nhìn 
đến trái tim của Con Thiên Chúa, đến hành động 
bày tỏ tình yêu của Ngài, rồi bắt chước Ngài, bạn 
sẽ không bao giờ lên án, khinh bỉ hay xa lánh 
những ai lỡ lầm trong cuộc sống, nhưng sẽ khoan 
dung đón nhận mọi người và sống tình yêu mến. 
Bởi tất cả chúng ta là con cùng một Cha trên trời, 
cùng rung lên một nhịp đập của Đấng Tác Tạo là 
Thiên Chúa tình yêu.                                                                

 

Bài cuối cùng (viết trước khi qua đời một ngày) 

Chúa nhật VI thường niên, 15-02-2009 

THU HUYỀN 

TUYỂN THƠ 

CHIỀU TỬ NẠN 

Mây đang trôi về trên đỉnh tháp 

Không gian buồn trên khoé mắt nhân gian 

Chiều giăng mây nghe buốt cả linh hồn 

Giờ tử nạn hao mòn trên Thập tự 
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Ánh trăng khuya nơi vƣờn dầu tƣ lự 

Đêm đen chìm trong đáy mắt hƣ vô 

Chúa nguyện xin trong cô tịnh mơ hồ 

Tràn chén đắng lạy Cha xin hãy cất 

Đƣờng tình đó đầy chông gai chồng chất 

Tội nhân gian bao phủ những muộn phiền 

Giọt máu hồng nghe nhức nhối con tim 

Lời khẩn nguyện lạy Cha xin hãy đến 

Chúa cô đơn trong chiều đầy mây tím 

Không một ai chia sớt nỗi ƣu phiền 

Một mình Ngài ôm trọn cả vô biên 

Thƣơng nhân loại Ngài mang vào thân thể 

Từng bƣớc chân rã rời trong hơi thở 

Này Ta đi đến chuộc tội cứu đời 

Đồi Calvê còn một chút tàn hơi 

Chiều tử nạn Chúa gọi mời tình ái. 

TÌNH CHÚA TÌNH NGƯỜI  

Đại dƣơng mênh mông, bao la tình Chúa 

Sóng vỗ miên man, câu hát ngọt ngào 

Dù thân con là thuyền nhỏ lao đao 

Chúa là gió đƣa thuyền xuôi bến đợi 

Đại dƣơng xanh xanh thẳm sâu vời vợi 

Để thấy phận mình nhỏ bé mong manh  

Nhƣ giọt sƣơng đêm đọng ở trên cành 

Rơi xuống lòng biển mịt mùng sâu lắng 

Hoà tan con trong muôn ngàn lớp sóng 

Chúa biết thuyền còn phiêu dạt nơi đâu  
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Từ thâm sâu vang vọng tiếng kinh cầu 

Tình Chúa là đại dƣơng muôn muôn thuở 

Con là thuyền trôi trên dòng dang dở 

Chúa đƣa thuyền về bến đổ bình an. 

CUNG ĐÀN TẠ ƠN  

Thập huyền cầm mƣời dây cung hoan lạc 

Cung reo ca ơn gọi thật nhiệm mầu 

Cung tạ ơn vì tình mến ban đầu 

Thời Tập Viện khắc sâu vào muôn thuở 

Cung reo lên những tiếng đàn bỡ ngỡ 

Đời cộng đoàn tình mến vẫn trao dâng 

Cung hoan ca vì trọn kiếp phàm trần 

Bao công việc là những lần ân phúc 

Cung ngợi khen và dâng lời hoan chúc 

Phút nguyện cầu ơn thánh Chúa thƣơng ban 

Cung hân hoan vì thử thách gian nan 

Mang dấu ấn tình yêu vào tâm trí 

Lạy Giêsu tình Ngài ôi khôn ví 

Dẫu điệu đàn câu hát chẳng du dƣơng 

Gãy đôi cung dâng Chúa những đoạn trƣờng 

Khúc tạ ơn trong cõi đời dƣơng thế 

Tạ ơn Chúa qua ngàn muôn thế hệ 

Nắn phím đàn Chúa dạo lại tình ca 

Bằng con đƣờng khổ giá Chúa đi qua 

Để cung đàn đời con thôi lạc giọng 

Và con sẽ hát bài ca hy vọng 

Tạ ơn Ngài trọn cuộc sống hôm nay 
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TÌNH CA MADELEINE  

Giọt sƣơng sớm chƣa tan 

Nàng vội vã lên đàng 

Phút giây này hạnh ngộ 

Thoả lòng những ƣớc mong       

Tảng đá gợi niềm đau 

Huyệt mộ trống hoang sầu 

Một nỗi buồn khôn tả 

Xác Chúa nay còn đâu 

Giọt lệ vƣơng mắt sâu 

Cho tình thắm duyên đầu 

Tôi tìm Ngài đâu thấy 

Hồn thổn thức dạ đau 

Tiếng gọi Đấng Tình Quân 

Nghe thân thiết ân cần 

Thuở nào lời êm nhẹ 

Tôi đã thấy Chúa tôi 

Vội vã nẻo đăng trình 

Tin mừng Đấng Phục Sinh 

Nàng hoan ca khắp nẻo 

Tình Chúa tợ bình minh. 

ÁNH MẮT THẦY GIÊSU  

Ánh mắt Thầy Giêsu   

Một buổi sáng xuân về 

Nhìn tôi thật say đắm 
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Chợt thấy lòng hoang mang 

Rồi nắng hạ lại sang 

Ánh mắt càng sâu thẳm 

Bừng muôn tia nắng ấm 

Lòng rộn khúc hoà ca 

Mùa thu đã đi qua 

Ánh nhìn mênh mang quá 

Đƣa hồn tôi đi xa 

Vùng trời nào rất lạ 

Đông về không lạnh giá 

Bời ánh mắt nhân hiền 

Lửa sƣởi ấm triền miên 

Vòng tay Ngài ân phƣớc 

Bốn mùa theo sau trƣớc 

Ánh mắt vẫn nhiệm mầu 

Tình tôi đã hiến trao 

Dâng về ngài mãi mãi. 

TÌNH NGÀI  

Tôi đã thấy tình Ngài 

Trên một giọt sƣơng sớm 

Bình minh lên nắng ấm 

Giọt sƣơng chẳng còn đâu 

Tôi đã thấy chiều nao 

Cơn mƣa trời giăng đổ 

Cành khô gầy nắng cháy    

Tƣơi mát nụ xanh mầm      

Trong lặng lẽ âm thầm 
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Thấy tình Ngài thắp sáng 

Bao cảnh đời lầm than 

Rộn tiếng hát hân hoan 

Tôi đã thấy tình yêu 

Trên môi cƣời hạnh phúc 

Tình nồng lên đôi mắt 

Cùng dìu dắt nhau đi 

Cuộc đời dẫu vô vi 

Tình Ngài luôn sáng mãi 

Bây giờ và mãi mãi 

Đến vạn kiếp ngàn thu 

XUÂN HY VỌNG  

Xuân hy vọng cho đời nuôi ƣớc vọng  

Xuân huy hoàng, tình trời đất giao thoa  

Xuân yêu thƣơng trên môi thắm lời ca  

Xuân bất tận cho tình xuân miên viễn  

Lạy Thiên Chúa là mùa xuân ân hiển  

Chiếu rạng ngời trên khắp cõi sinh linh 

Đem tin yêu cho nhân thế thanh bình 

Ngƣời ngƣời hát khúc tình ca xuân mới 

Chúa xuân về cho lòng thêm phới phơi  

Ngƣời mẹ hiền tìm thấy lại con xa  

Niềm an vui trên ánh mắt ngƣời cha  

Tình anh em không bao giờ chia cách  

Lạy Thiên Chúa là mùa xuân linh thánh  

Cho hƣơng xuân thêm rạng rỡ nụ cƣời  

Vạn phúc lành tuôn đổ khắp nơi nơi  

Trong tình Chúa xuân xanh màu hy vọng 
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KINH CẦU SÁM HỐI 

Mùa Chay về cho loài sâu hoá bƣớm 

Phận bọt bèo xin đón nhận Thánh ân 

Tình thƣơng yêu trên Thập Tự máu hồng 

Tím tro than, tím đời con sám hối 

Tháng ngày qua đắm chìm trong vũng tội 

Đã bao lần con phản bội Giêsu 

Nhƣng tình Ngài tình mãi đến thiên thu 

Vẫn tha thứ cho dù con quên lãng 

Giêsu ơi! Chúa là nguồn ánh sáng 

Rọi xuống đời! con cát bụi lầm than 

Chúa yêu con ơn cứu độ tuôn tràn 

Đem ân Thánh cho đời con đổi mới 

Chiều hôm nay: mƣa mịt mù giăng lối 

Lệ của Trời? hay lệ của hồn con? 

Cất bƣớc đi nghe nhạc Thánh trong hồn 

Vang vọng tiếng hƣơng Tình Yêu Thập Giá 

“Hãy xé lòng con chứ đừng xé áo” 

Sâu bọ hèn xin hoá kiếp bƣớm xinh 

Cho Tình Yêu Thập Tự ánh quang vinh 

Chờ ngày mới rạng ngời muôn ân phúc 
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MÙA SỐNG LẠI 

Cây thập tự ngất cao niềm hy vọng  

Đêm đen buồn le lói ánh hừng đông 

Đồi Calvê bao đôi mắt dõi trông 

Huyệt đá lạnh chờ mong ngày cứu rỗi 

Ánh dƣơng hồng bừng lên trong ngày mới 

Xua tan dần những bóng tối tang thƣơng 

Chúa Phục Sinh trong ánh sáng miên trƣờng 

Đời nhẹ gánh! Niềm đau thôi rơi lệ 

Chúa Phục sinh cho tình ngƣời bốn bể 

Thấy ơn lành trong cõi phúc vô biên 

Nguồn yêu thƣơng tƣới dội hết mọi miền 

Ngƣời vui hát bài tình ca sống lại 

Chúa khải hoàn cho trần gian sống mãi 

Chúa vinh thăng cho đất nối duyên trời 

Hoa vô ƣu thắm đẹp khắp muôn nơi 

Vui hội ngộ hạnh phúc ngời trên mắt 

Chúa sống lại tình yêu không chia cách 

Cây đức tin dệt lại những cung đàn 

Bao thù hận, bao bạo tàn tan vở 

Bóng thiên đƣờng chợt mở cánh thênh thang 

Chúa Phục Sinh đời rộn tiếng hân hoan 

Màu uyên nguyên nhuộm khắp miền hoan lạc 

Ngày Sống Lại phá xích xiềng tù rạc 

Vầng tim khô tràn nƣớc mắt vui ca 

Đỉnh Phục Sinh rộ nở một mùa hoa 

Mƣời phƣơng xa về đây ta đăng hội 

Mùa sống lại Chúa đƣa tay mở lối 
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TÌNH NGƯỜI VẪN ĐÓ  

Mùa sống lại bằng lăng nở 

Tím đƣờng chiều, nghe dạ khúc đêm thanh 

Hoa bằng lăng nở thật nhanh 

Rực cành hoa tím màu xanh mất rồi 

Bằng lăng có tím tình tôi 

Nghe mùa Hoan Lạc trên đồi nhớ thƣơng 

Chúa đến rồi! Lòng vấn vƣơng 

Bằng lăng vƣớng tóc thoảng hƣơng trong hồn 

Con đi giữa cuộc sinh tồn 

Chúa là tình ái! Sao còn mãi mê 

Nhặt hoa tím trên lối về 

Bóng ai còn đó mộng mơ cõi trần 

Bằng lăng tím dạ bâng khuâng 

Lời Ngƣời sống lại vọng ngân linh hồn 

Chúa hiển hiện ở trong con 

Bằng lăng phai sắc đâu còn hƣơng hoa 

Giữa miền trời đất bao la 

Chợt nghe Chúa gọi còn Ta bên đời 

Bằng lăng tím lại rơi rơi 

Tình Ngƣời vẫn đó bao lời yêu thƣơng. 
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CHÚA CƯỜI CHO CON AN TÂM 

Chúa cƣời lên cho hồn con hoan lạc 

Chúa cƣời lên, tim con thắm bình an 

Bao nỗi sầu phiền muộn bỗng tiêu tan 

Trôi đi hết theo thác ngàn về biển 

Chúa cƣời lên nhƣ bạn thân đến viếng 

Khi đời con chợt cảm thấy cô đơn 

Sẽ không còn nung nấu những giận hờn 

Niềm vui đó khắc ghi vào lòng trí 

Chúa đã cƣời, một tiếng cƣời vô ý 

Mà bình minh sáng dậy cả khung trời 

Để thuyền con vƣơn cánh gió ra khơi 

Mang đi theo trọn nụ cƣời của Chúa. 
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LÊ HỒNG BẢO 
 

 
 
Tên thật: Piô X Lê Hồng Bảo 
Sinh ngày: 21/03/1962 
Tại: Quy Nhơn, Bình Định. 
Nguyên quán: Trà Kiệu – Quảng Nam. 
Hiện ở tại: Giáo xứ Song Mỹ, Giáo hạt Ninh Sơn – 

Ninh Thuận. 
Thuộc: Giáo phận Nha Trang. 
Tu học tại Tiểu Chủng Viện Sao Biển Nha Trang 
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năm 1972. Hiện đang cộng tác với Cha Trăng Thập Tự 
trong các chương trình phát huy Văn Học Công Giáo, 
cộng tác với Chương Trình Chuyên Đề thuộc Ban Mục 
vụ Gia đình – TGP. Sài Gòn, tham gia bài vở trên các 
trang mạng Công Giáo… 

Email: lehongbao@gmail.com 
ĐT: 0918-674-437 

TỪ BỎ VÀ BÌNH AN  

Tôi làm thơ không nhiều và cũng không hay. 
Chỉ là những tự khúc dâng trào khi tâm sự đầy ắp. 
Thơ đến với tôi như một hồng ân trong chuỗi 
hồng ân bất tận của Thiên Chúa. 

Khi làm thơ hay viết văn, ai cũng thấy lắm 
khi phải can đảm từ bỏ. Mọi chi tiết không phục 
vụ đề tài, dù hay dù đẹp đến đâu cũng phải gạt 
bỏ, nếu không nó sẽ gây lạc đề lúc nào không hay. 
Chút kinh nghiệm ấy khi cầm bút dạy tôi từ bỏ 
trong cuộc sống.  

Cũng băn khoăn, do dự, nhát đảm, hay hờn, 
hay chán… Nhưng tôi luôn tin rằng Chúa đang mời 
gọi tôi cộng tác với Người. Tôi đã từng trải qua nhiều 
nghề: Từ bán cà rem, đạp xích lô, cưa liếu, nấu 
đường, nấu rượu, vấn thuốc… cho đến giáo viên 

mailto:lehongbao@gmail.com
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Anh văn, phó giám đốc điều hành công ty xuất khẩu 
thực phẩm, thiết kế đồ hoạ, chụp hình, quay phim… 
Hầu hết những nghề tôi không tiếp tục là do tôi bỏ 
nghề chứ nghề không bỏ tôi. Có người nói tôi thiếu 
nhẫn nại và chịu đựng. Cũng có thể đúng, nhưng có 
một điều tôi biết chắc, đó là Chúa ban cho tôi ơn 
biết từ bỏ, mặc dù nhiều khi từ bỏ cũng chẳng để 
được điều gì hơn. Tôi cũng từng theo đuổi những ảo 
ảnh phù du như nhiều người, nhưng tạ ơn Chúa, 
mỗi lần cảm thấy bất ổn trong Đức Tin và tâm hồn, 
tôi lại từ bỏ. Mặc dù khi từ bỏ tôi không hề có “kế 
hoạch B”. Lắm lúc, tôi thấy mình như một đứa con 
biếng nhác của Chúa, vì mỗi lần từ bỏ như thế, tôi lại 
“khoán trắng” cho Chúa… lo liệu. Vậy mà, Chúa vẫn 
dành sẵn cho tôi những điều to lớn hơn sau mỗi lần 
tôi từ bỏ. Tóm lại, những thứ mà tôi làm được hoặc 
có được ngày hôm nay chưa từng có trong “kế 
hoạch đời” của tôi, mà chính là phần thưởng Chúa 
sắp sẵn cho tôi tự bao giờ.  Với chút năng lực nhỏ 
nhoi của mình, tôi tự biết mình không hề xứng đáng 
với những ơn lành lớn lao của Chúa nhất là khi 
những ơn ấy kèm theo những trách vụ nặng nề, 
nhưng bắt chước Mẹ Maria tôi liều đáp: “Xin vâng!” 
Chúa tự có cách làm của Người và tôi chỉ là công cụ. 
Đối với tôi, lời thơ đẹp nhất chính là Kinh Magni icat: 
“Chúa đã làm cho tôi những điều kz diệu…” Tôi chỉ là 
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cục đất sét thô ráp trong tay người thợ gốm tài hoa 
Thiên Chúa. Tôi chỉ cần thả lỏng cho Người nhào nặn 
tôi để trở thành tuyệt phẩm. Một chút kháng cự nhỏ 
của tôi cũng đủ để khiến tác phẩm trở nên dị dạng, 
kz quặc… 

Bài học thứ hai tôi học được khi cầm bút là 
sự thinh lặng. 

Bẩm sinh tôi là một kẻ hay nói, lúc nào cũng 
có chuyện để nói. Tiếng Pháp gọi là bavard. Tiếng 
Việt phiên âm là ba-hoa. Chắc chắn không ai cho 
rằng ba-hoa là một nhân đức! Cũng chẳng có ai 
khâm phục hay tán thưởng một kẻ ba-hoa. Ba tôi 
và anh tôi đều điềm đạm và ít nói. Tôi rất khâm 
phục đức tính này nên gọi đó là nhân đức Thinh 
Lặng. Chúa không ban cho tôi nhân đức này như 
đã ban cho tôi Ơn biết từ bỏ. Vì vậy tôi cố gắng 
từng ngày để học nhân đức này. Muốn tập nhân 
đức Thinh lặng thì chỉ có một cách: Vào Nhà Thờ. 
Ở nhà thì thế nào chẳng gặp người này người nọ. 
Mình không chủ động nói nhưng họ hỏi mình phải 
trả lời. Khốn nỗi, tôi thường trả lời bằng một bài… 
diễn văn chẳng ra đầu cua tai nheo gì! 

Từ đó, tôi tập thói quen ngồi hàng giờ trước 
Thánh Thể. Chẳng cầu nguyện gì, chỉ thinh lặng, 
thế thôi! Rồi dần dần tôi nghe được những lời 
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thầm thì tuy chưa rõ nghĩa nhưng cũng đủ giúp 
tôi nhận ra những bất trắc trong cuộc đời tôi đang 
sống. Những bất trắc theo { nghĩa Tin Mừng.  

Một nhà thám hiểm nọ bị lạc giữa sa mạc. Đi 
từ đụn cát này đến cồn cát nọ, nhìn hết hướng này 
sang hướng kia, nơi đâu ông cũng thấy toàn là cát 
với cát. Lê gót trong tuyệt vọng, thình lình chân ông 
vấp phải một gốc cây khô. Ông vấp ngã và nằm vùi 
bên gốc cây. Ông không còn đủ sức để đứng lên, 
ông không còn đủ sức để chiến đấu và cũng không 
còn một chút hy vọng sống sót nào. Trong tư thế 
bất động ấy, nhà thám hiểm bỗng { thức được sự 
thinh lặng của sa mạc. Bốn bề chỉ có thinh lặng. 
Thình lình ông ngẩng đầu lên. Trong sự thinh lặng 
tuyệt đối của sa mạc, ông bỗng nghe như có tiếng rì 
rầm vọng lại bên tai. Tập trung chú {, nhà thám 
hiểm mới nhận ra đó là tiếng róc rách chảy của một 
dòng suối đâu đó vọng lại. Như được hồi sinh, ông 
định hướng nơi xuất phát của tiếng suối.  ồi dùng 
chút sức lực còn sót lại, ông cố gắng lê lết cho đến 
khi tìm được dòng suối… 

Thì ra bấy lâu nay tôi cũng lặn lội trong sa 
mạc cuộc đời y như nhà thám hiểm nọ: 

- Mãi lo định hướng Đông – Tây - Nam - Bắc. 

- Mãi bận tâm gió bấc, gió nồm… 
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- Mãi lắng nghe tiếng thở nhọc nhằn của 
bản thân  

- Mãi đếm từng bước chân nặng trịch. 

- Mãi băn khoăn thành công, thất bại… 

Đó chính là những thứ khiến tôi bị “nhiễu” 
và quên mất rằng cái chết luôn đe dọa, chực chờ. 
Một vài dấu vết tìm được khiến tôi phấn chấn ngỡ 
rằng mình đã thành công, nhưng không, sự sống 
vẫn đâu đó mơ hồ xa lắc. Những thành đạt trong 
chừng mực nào đó cứ huyễn hoặc tôi, khiến tôi 
không đủ can đảm để dừng lại và… lắng nghe. Tôi 
quên mất rằng chỉ đến lúc thực sự thoát khỏi 
những “tạp âm” của con người và cuộc đời, tôi 
mới lắng nghe được âm thanh của “sự sống”. 

Nhờ đó, tôi tập tành làm thơ và nhận ra 
rằng: Thơ chỉ phát ra từ sự thinh lặng. Sự thinh 
lặng này phải là sự thinh lặng của tâm hồn chứ 
không phải sự thinh lặng của âm thanh.  

Chắc chắn một điều là: Mỗi khi làm được 
một bài thơ tâm tình hay ca tụng Chúa, tôi đều 
cảm thấy tâm hồn rất bình an!  

PIO X LÊ HỒNG BẢO 

TUYỂN THƠ 
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TÂM SỰ PHANXICÔ ASSISI 

 

Chàng thanh niên đứng trên đỉnh đồi lộng gió 

Nắng chiều nghiêng 

Bóng ngả dài 

Thế giới dƣới chân chàng nhƣ bị tách làm hai 

Bên này đồi: thành Assisi hiền hòa thơ mộng 

Bên kia đồi là cánh đồng trải rộng 

Bạt ngàn lau lách cỏ gai 

Xen lẫn nhấp nhô ghềnh đá 

Thấp thoáng bóng một cây Thánh Giá 

Trên nóc ngôi giáo đƣờng sụp đổ tan hoang 

Vị linh mục già, chiếc gậy nhỏ trên tay 

Bƣớc khập khiễng chạy theo đàn dê nhỏ 

Tháp chuông buồn hắt hiu nhƣ ngọn cỏ 

Chẳng nhớ nổi đã ngân tiếng cuối cùng tự khi nào 

 

Bên này đồi, nhà mái thấp mái cao 

Có kẻ phong lƣu, có ngƣời cùng khổ 

Có gia đình buôn tơ lụa giàu có 

Ôm ấp nâng niu chàng từ thuở hoài thai 

Có ngƣời cha toan tính miệt mài 

Đặt vào chàng biết bao nhiêu kỳ vọng 

Có ngƣời mẹ tình yêu nhƣ biển rộng 

Là chỗ dựa cho chàng, ấm áp xiết bao! 

Có bạn Bernard quý tộc đáng tự hào 

Sẵn sàng sẻ chia những băn khoăn tâm sự 

Nàng Clara ánh mắt buồn tƣ lự 
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Dõi theo chàng từ thuở hát du ca 

(Chàng nghệ sĩ giọng cao vút ngân nga 

Đã từng làm đắm say biết bao con tim thiếu nữ…) 

 

Bên kia đồi chẳng có gì là kỷ niệm 

Chẳng có ai chờ đón bƣớc chân chàng 

Không đèn màu phản chiếu ánh vinh quang 

Đàn dê nhỏ biết gì mà ngƣỡng mộ? 

Vị linh mục già nghèo nàn khắc khổ 

Làm sao thay thế bóng dáng diễm kiều? 

Nơi ấy vắng hẳn hình bóng mẹ yêu 

Làm sao qua những đêm trƣờng thao thức? 

Không bạn bè, thiếu những lời chúc tụng 

Nỗi cô đơn ắt hẳn sẽ triền miên… 

 

Nhƣng, ơ kìa… Thập tự giá chung chiêng 

Nhƣ hình bóng từ ngàn năm xa trƣớc 

Tháp chuông buồn thầm nhắc lời giao ƣớc: 

“Hãy yêu thương như Thầy đã yêu thương! 

Hãy cho đi để nhận lãnh nhiều hơn 

Đồng lúa chín cần rất nhiều thợ gặt…” 

 

“Cất bƣớc ra đi sao ta còn toan tính? 

Đã dấn thân phải chấp nhận hao mòn 

Nào sá gì chút hạnh phúc cỏn con 

Ngƣời Thập tự bƣớc trên đƣờng Thập tự 
12

 

Tạm biệt nhé, Assisi thơ mộng 

                                                 
12

 Thánh Phanxicô đƣợc Chúa ban cho Năm Dấu Thánh nhƣ lời cầu xin của 

Ngài. 



 331 

Cha mẹ thân yêu và cơ nghiệp huy hoàng 

Em Clara kiều diễm nét mơ màng 

Xin đợi anh ở một khung trời khác!...” 

 

Hƣớng về bên kia đồi chàng cất cao tiếng hát: 

 

- Xin làm cho con thành nhân chứng của Thầy 

Cho con thành khí cụ của lòng ngay 

Đem bình an đến những nơi tranh chấp 

Cõi thù hằn con sẽ dùng yêu thương san lấp 

Đem chân lý chiếu soi chốn lỗi lầm… 

 

Xin đón nhận hồn thơ trẻ thành tâm 

Xin cho con giữ trọn lời giao ước! 

CHUYỆN CỦA HAI NGÀN NĂM 

Cây Noel trĩu nặng những gói quà 

Chúa Hài Đồng cũng háo hức nhìn qua 

Trẻ bụi đời tò mò bên cửa sổ 

Một bàn tay lịch sự khẽ... đẩy ra! 

 

Ngƣời ta bắt đầu chơi trò May - Rủi 

Cõi địa đàng gói trong những lá thăm?!? 

Chúa buồn vì đã hai ngàn năm tuổi 

Vẫn chịu đựng cảnh nhƣ thế... hàng năm!  
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TÂM SỰ KẺ ĐI HOANG 

Bất ngờ, ta – kẻ đi hoang 

Mỏi mê lạc thú phũ phàng bể dâu 

Mới sơ sinh đã bạc đầu 

Vừa rời bú mớm đã sầu trăm năm 

 

Một lần ánh mắt xa xăm 

Đã thành khăn gói tang bồng phù hoa 

Bƣớc thênh thang chốn kiêu sa 

Lả lơi khúc nhạc, thƣớt tha dáng kiều 

Vƣờn tình lạc bƣớc chân xiêu 

Nào hay kẻ chợ còn nhiều bán mua 

Trắng tay làm kẻ tình thua 

Ai đem bạc bẽo cợt đùa vô tâm (?) 

Phố phƣờng thêm một gã câm 

Đời thêm một kẻ âm thầm đắng cay 

 

Mặc cho ngƣời đó tình đây 

Đứng lên ta quyết tâm quay trở về 

Thèm nghe cỏ ấm chân quê 

Thiết tha một mảnh nón mê che đầu 

Thong dong ruộng cạn đồng sâu 

Bỏ sau lƣng mọi cơ cầu rủi may 

Đồng xanh- suối mát- bóng cây 

Là niềm vinh phúc lòng này khát khao 

 

Bây giờ đến mãi ngàn sau… 
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ĐƯỜNG THẬP TỰ HÔM NAY 

Đƣờng Thập tự hôm nay con chập chững 

Không mồ hôi – máu – lệ – vƣờn Dầu 

Không trăn trở thao thức suốt canh thâu 

Chỉ thoáng chút hững hờ trên bờ môi, ánh mắt… 

 

Đƣờng Thập tự hôm nay tràn tiếng hát 

Bay bổng – trầm hùng – uỷ mị – si mê 

Vắng hẳn những ca từ chúc tụng Gia-vê 

Giữa giai điệu ngọt ngào, hồn con  lạc lõng!  

 

Đƣờng Thập tự văn minh con đang sống   

Vẫn đầy nhục mạ – phỉ báng – chê bai 

Nhƣng không còn gậy nứa, mão gai 

Đâu dễ có một Philatô nơi công nghị (!) 

 

Đƣờng Thập tự hôm nay nhiều thiên vị 

Kẻ làm ít hƣởng nhiều – ngƣời tốt cứ lao đao 

Thật thà dìm xuống đáy – gian dối ngự trên cao 

Phút yếu lòng: “Chúa ơi! Sao bỏ mặc…?” 

 

Đƣờng Thập tự con đi chƣa đến đích 

Dẫu đôi lần đã bầm dập, thƣơng đau 

Dẫu tâm hồn có lúc chịu đâm thâu 

Vì con chƣa biết nói:  

- “Xin Cha tha cho chúng…” 
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TÂM SỰ PHÊRÔ 

Con là ngƣời nông nổi 

Theo Thầy để học khôn 

Thầy dạy toàn dụ ngôn 

Lơ mơ con cảm nhận 

 

Con bọt bèo thân phận 

Cũng có lúc học đòi 

Đi trên nƣớc thử coi: 

“Thầy ơi, con chìm mất!” 

 

Phong ba, con sợ nhất 

Lúc lênh đênh biển đời 

“Thầy ơi, dậy đi thôi! 

Con tài hèn sức mỏng” 

 

Bồng bột trong cuộc sống 

Con tuyên bố theo Thầy 

Dù vạ gió tai bay 

Quyết không hề lui bƣớc 

 

Chuyện đời ai biết đƣợc  

Đối mặt với thế gian 

Yếu đuối, con phụ phàng 

Tiếng gà, ôi, oan nghiệt! 

 

Ánh mắt Thầy thắm thiết 

Vẫn dõi bƣớc đời con 
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Giọt nƣớc mắt nỉ non 

Con gục đầu thống hối 

 

Con ƣơn hèn ngu muội 

Đâu mơ chức quyền cao 

Thầy chọn con làm đầu  

Chỉ vì lòng yêu mến 

 

Thầy ơi, con xin đến 

Ý Thầy, con thực thi 

Lời Thầy, con khắc ghi 

Tin Thầy, con thả lƣới…   

 

MẸ MARIA: THẦY DẠY ĐỨC TIN CHO CON 

“Ngài bảo gì anh em hãy làm theo!” 

Lời Mẹ dạy, thƣờng khi con quên mất 

 

Vì mãi mê phù hoa vật chất 

Vì thói đời tự phụ kiêu căng 

Con quên con Mẹ: Đấng Toàn Năng 

Ngài thấu hiểu cả những gì con chƣa nghĩ tới 

 

Trƣớc nẻo đời muôn lối 

Con chọn cho mình lối gấm hoa 

Đƣờng hẹp - con tránh xa 

Lối đó chỉ dành cho ngƣời ngu si, dốt nát 
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Con không dại gì chơi với ngƣời nghèo mạt 

Chỉ tổ mất thì giờ, tốn của hao tài 

Bạn bè con chọn chẳng hề sai 

Toàn ngƣời vai vế, giàu sang – có qua có lại 

 

Ai cả gan chạm vào con nơi má phải 

Má trái hắn ắt hẳn phải tím bầm 

Chẳng nề hà cốt nhục tình thâm 

Trong vòng đời Trả Vay – Vay Trả 

 

Moi sự con có đƣợc đều trả giá 

Lẽ nào lại đi chia sớt cho ai 

Nếu con có cái áo thứ hai 

Là vốn liếng để con kiếm cái thứ ba, thứ bốn… 

 

Kẻ nhút nhát mới đành khiêm tốn 

Để ngƣời khác cƣỡi cổ, cƣỡi đầu 

Con - khí phách bậc khanh tƣớng công hầu 

Ngang nhiên, chễm chệ bƣớc lên chiếu trƣớc 

 

Chỉ kẻ mạnh mới là ngƣời có phƣớc 

Đƣợc trọng vọng, vị nể, tôn vinh 

Kẻ yếu nhƣợc tất bị ngƣời khinh 

Luật đào thải – cuộc chơi nào cũng vậy!?! 

… 

Bất chợt một ngày, cơn đau ác quái 

Vỡ lẽ đời Sinh ký Tử quy 

Con chạy đến dƣới bóng Mẹ từ bi 

Mới ngộ ra Đức Tin là có thật 
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Mẹ vững tin ngay cả khi Chúa ngoảnh mặt: 

“Việc gì đến Bà, chƣa đến giờ của tôi!” 

Mẹ dạy chúng con: “Chúa nói vậy thôi 

Phần con, cứ làm theo những lời Ngài dạy!” 

 

“Khi Chúa để cho con thất bại 

Là Ngài muốn con tự hạ khiêm nhu 

Trƣớc Thiên Nhan, con là một kẻ ngu 

Chẳng tự biết mình, cứ dƣơng oai diễu võ” 

 

“Chúa Quan Phòng, lòng con Ngài thấu rõ 

Luôn ban những gì tốt nhất cho con 

Nếu của cải làm con mất phần hồn 

Chắc Ngài không nỡ để con vấp phạm!” 

 

“Chúa để con lâm cơn bạo bệnh 

Là nhắc con hữu hạn của con ngƣời 

Hãy biết thƣơng ngƣời đau yếu đơn côi 

Đồng cảnh ngộ thì Tâm con mới động” 

 

“Dẫu khi không còn mảy may hy vọng 

Hãy ngƣớc nhìn Thập Giá Chúa tay giang 

Đón nhận nhục hình con mới đƣợc vinh quang 

Phần thƣởng Nƣớc Trời dành cho ngƣời xứng đáng!” 

 

Xin Chúa cất xa con lòng kiêu căng, tự mãn 

Biết lắng nghe Lời và nhất nhất làm theo 

Biết vững tin, noi gƣơng Mẹ dấu yêu 

Chúa là Đá Tảng, con ngại gì giông tố? 
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Con muốn làm Lazarô nghèo khổ 

Phú hộ kia chỉ là bóng phù vân 

Cuộc bon chen không vƣợt nổi trăm năm 

Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy? 
13

 

 

Đức Tin con nhờ Mẹ hiền chỉ dạy 

Giờ lòng con tràn ngập bình an 

Mọi muộn phiền, đau khổ, lo toan 

Không thắng nổi trong con Lời Hằng Sống.  

                                                 

13
 Trích Thơ Nguyễn Công Trứ 
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Bút danh: Dom. Quốc Dũng, Dom.Dũng (thơ - 

nhạc) 
Sinh ngày: 24/01/1964 - tại: Làng Vĩnh Lợi, tỉnh Ba 

Xuyên (Bạc Liêu). 
Lãnh Bí tích Thánh Tẩy: 1964 tại Ba Xuyên. 
Hiện sống tại: G.xứ Thạch An, Hạt Phú Thịnh, 

G.phận Xuân Lộc. 
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Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
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Điện thoại: 0942.303.186 - 0123.241.1964 
Email: arilandung@gmail.com, 
doremifadung@yahoo.com 

CHỈ LÀ KẺ HÀNH KHẤT DU CA TRÊN ĐỒI SỌ 

Từ Hà Nội di cư vào Nam năm 1954, bà Cố 
và bà Nội tôi định cư ở giáo xứ Thanh Bình, Đà 
Nẵng. Chiến tranh ly tán nên dường như tôi chỉ rõ 
được gốc tích của mình từ "khúc" đó. Bà Cố vào 
Nam mới rửa tội, bà Nội hình như cũng là "đạo 
theo" ông Nội (vốn là người Pháp), đến lượt Ba 
thì rửa tội lúc mới sinh. Ngoại tôi vốn gốc thờ Tổ 
Tiên, nên Má cũng là "đạo theo" khi lấy Ba. Tính 
ra thì tôi cũng chẳng phải "đạo gốc" hay "đạo 
dòng" gì! Ba đi lính, theo đơn vị về tận "Vùng 4 
chiến thuật" và Má sinh ra tôi ở đó. Một người 
bạn lính của Ba giúp đỡ đầu cho tôi trong lễ Rửa 
tội với thánh hiệu Dominico, giờ thì Ba, Má cũng 
mất tin tức của "Bọ" rồi, nên xem như tôi không 
còn bố đỡ đầu để mà mừng tuổi vào những dịp lễ, 
tết nữa. 

Khoảng tôi lên 4 tuổi, Ba tôi được chuyển về 
lại Đà Nẵng, và từ đó tôi lớn lên trong xóm đạo, 
xứ đạo có đủ các vùng miền ngoài Bắc. 

mailto:arilandung@gmail.com
mailto:doremifadung@yahoo.com
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Má không phải là "dân đạo gốc", nhưng Má 
kể rằng từ nhỏ đã hay đi lễ, tham gia mấy lần vào 
đội múa tháng hoa Đức Mẹ, đi kiếm củi rừng thì 
hay về quây quần dưới chân tượng Mẹ La Vang 
mà nghỉ sức. Ông Ngoại bảo: "Tau không cấm cản 
chi, đứa mô thích theo Đạo thì tau cho, nhưng đã 
theo thì phải giữ!". Má chỉ theo đạo khi lấy Ba, 
nhưng kể từ bấy đến giờ, Má chính là người giữ 
nếp nhà đạo cho cả gia đình. Anh em chúng tôi 
sùng đạo từ nhỏ cũng là nhờ có Má. Nếu không 
có biến cố 30/4/1975, Má đã cho mấy anh em trai 
tôi thi vào tiểu chủng viện rồi. Má bảo: nếu không 
được ơn thì ra đời cũng là người tốt. 

Tuổi thơ và nhận thức của tôi lớn lên trong 
nền nếp xứ đạo. Tôi sung sướng và hãnh diện tột 
cùng ngày được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Đồng 
phục, khăn quàng, mũ, giày,... của Hiệp hội Thánh 
Mẫu. Nhớ lời dạy nội quy, gương mẫu,.. tôi nâng niu 
vô cùng và luôn ngăn nắp sau mỗi lần sinh hoạt về. 

Càng lớn tôi càng "lang thang", nhưng ngẫm 
lại, nhờ ơn Chúa, tôi chưa bao giờ xa Chúa. Học 
hành xa giáo xứ, xa nhà,... nhưng càng xa tôi càng 
hướng về Chúa như là nếu không thì sợ đi lạc ấy! 

Bôn ba dặm trường, thơ và nhạc cho đời, 
cho yêu tình yêu trai gái,... thì nhiều; nhưng nào 
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dám nghĩ dám viết được một câu cho Thiên Chúa, 
cho Đức Mẹ, cho đạo,... Cứ nghĩ rồi lại thấy khô 
quá, công thức quá, rập khuôn quá,... Quả vậy, 
nào có cái tâm cái tình, có Yêu thật lòng đâu mà 
"xuất khẩu" được. Bởi yêu Chúa chỉ biết yêu chứ 
nào có biết xuất phát từ đâu và tại sao. Vậy là cứ 
như kẻ hành khất, du ca, vòng vòng lang thang 
trên đồi Sọ không biết tìm gì mà cũng chẳng biết 
về đâu. Rồi một ngày, cùng nhiều ngày sau đó, 
may mắn được làm người "lắng nghe", được mọi 
người "chia sẻ", tâm tình, thống hối,... về Chúa, về 
Mẹ, về Sự Sống, về Hồng ân Thiên Chúa,... về 
nhiều lắm những tâm tư, tình cảm mà hơn quá 
nửa đời người theo Chúa tôi chưa hề { thức 
được. Thế rồi dĩ nhiên có qua phải có lại, "không 
phải con cò ngóng cổ mà nghe", bằng tất cả 
những suy tư, những yêu thương, tựa nương vào 
Thiên Chúa, vào Đức Maria từ khi có trí khôn đến 
lúc đó mà thành thật chia sẻ với mọi người, rồi 
với chút "máu thi sĩ của yêu yêu" tự dưng kết nối 
những xúc cảm "không nói nên lời" mà thành thơ: 
thơ nhủ nhau sống trong tình Chúa và Mẹ, thơ tự 
tình riêng cùng Chúa-Mẹ, thơ nhắc nhớ bản thân 
luôn là con thảo của Chúa-Mẹ,... Từ đó, Thiên 
Chúa và Đức Maria ngày càng hiện ra sáng hơn 
trong từng { nghĩ, cảm xúc dù cho tôi có khi 
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không chủ đích "làm thơ công giáo". Trong một 
lần hữu duyên thiên l{, lang thang trên Net, vô 
tình đọc được thông tin "vào giờ chót", thế là 
mong được góp phần vào vườn văn, thơ, nhạc, 
kịch,... của giáo phận, tôi gom góp những tản mạn 
thơ của mình thành một tập dù biết trước là "lạc 
đề", vội vàng gởi đi để tham gia dự một cuộc thi. 
May mắn thay, Chúa thương nên Người đã "phết" 
cho tôi một dấu hồng ân như là bảo: "Được, cứ 
tiếp con nhé!". Một "cú hích" mà Thiên Chúa đã 
sắp đặt từ trước cho đời tôi! Tạ ơn Chúa! Sau này, 
cho đời, cho yêu, cho gì gì tôi cũng luôn muốn 
hiển hiện tình yêu thương và hình ảnh Thiên Chúa 
trong thơ, trong nhạc của mình. 

Nhưng tôi vẫn mãi luôn là kẻ hành khất du 
ca trên đồi Sọ, chỉ khác xưa thật nhiều là từ nay 
đã biết tìm gì và đi về đâu. Tuy có đôi lúc ngại 
ngùng, tôi vẫn luôn muốn hò ơi cho anh em tôi 
chưa biết Chúa, chưa nhận ra Chúa, còn lạ lẫm và 
chưa tin rằng Chúa là Thiên Chúa duy nhất, nên 
"Ông Trời" mà tôi cẩm ca trong thơ, trong nhạc, 
chính là Đức Giêsu Kitô - Thiên Chúa Hằng Sống 
của tôi và của chúng ta,  

11/9/2015 

DOM. QUỐC DŨNG 
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TUYỂN THƠ 

ĐÊM CỦA ĐÊM! 

Nơi đêm trắng cuộc đời canh giấc lỡ 

Tiếng dơi ngang hay tiếng vỡ giao mùa 

Giêng qua xuân để lại hạt trong mƣa 

Nghe bên gió nhƣ vừa hờn vừa tủi 

 

Nơi trắng đêm nơi dáng ngƣời lầm lũi 

Nối ngày vui bằng tràng chuỗi kinh cầu 

Đang nâng niu chút manh mỏng ân sâu 

Cố kìm giữ không để sầu len lỏi 

 

Nơi trinh trắng đêm cùng đêm không mỏi 

Dỗ bình yên lối ao ƣớc vào đời 

Nhƣờng cả sống để níu bóng chơi vơi 

Sƣơng xuống lạnh nhƣng áo ngƣời mãi ấm 

 

Nơi đêm hát trắng trong tình sâu đậm 

Có lay lòng hay lạ lẫm cố tri? 

Dẫu biết quãng thời gian đến rồi đi 

Cũng vẫn nghẹn khi nghĩ về sau hết 

 

Đêm trắng thƣơng dâng cùng đêm ngọn nến 

Nguyện sáng bừng nơi yêu mến phục sinh 

Thánh thiêng hỡi! Xin tràn sức thánh linh 
Muôn cung điệu trở mình hòa trường tấu! 
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CHÀO MAI 

Chào ban mai, chào tình yêu 

Chào ngày khô hạn lại nhiều gió hanh 

Chào ngƣời hội, kẻ độc hành 

Chào ta vừa chuốc an lành đêm qua 

  

Hôm nay lại ngắm can qua 

Lại nghe nứt nẻ chồi hoa trở mình 

Lại thầm hát với mƣu sinh 

Lại thƣơng tận đáy hữu tình vô duyên 

Ta đời nhỏ nhặt nhãn tiền 

Không còn tuyến lệ thuở sinh làm ngƣời 

Còn chăng chỉ nhạt giọng cƣời 

Xin Trời ban mãi mong thời dễ duôi 

Mỗi hôm chỉ nguyện thế thôi... 

ĐÊM 

Trăng treo đầu gió mƣa đêm 

Ngắm mành hƣơng mát ngỡ rèm Hằng Nga 

Chút cho mát đất gọi là 

Ơn Trời đến với lá hoa mai về 

Thì thầm muôn tiếng tỉ tê 

Thiên nhiên dạ khúc đê mê thế trần 

Xin hòa thêm nốt thanh ngân 

Thấm mầu cô tịch, sạch muôn bộn bề... 

Cũng xin đƣợc lặng yên nghe 

Tiếng Buồn chợt động làm nhòe giọt thƣa 
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TRÍCH “14 ĐIỆP CA TÌNH TRỜI” 

ĐIỆP CA 7 

Trên đƣờng đời ai không lần vấp ngã 

Ai không lần quá sức tội đeo mang 

Nhƣng Chúa ngã để gánh tội hồng hoang 

Của con nữa trong ngỡ ngàng sực tỉnh 

 

Cả nhân gian đua chen dòng suy, thịnh 

Dẫm nát Ngƣời bằng trống lịnh, roi khua 

Khúc gỗ tội oằn thân thể máu tƣa 

Ngƣời lại ngã cho vừa lòng nhân thế 

 

Ngƣời lại ngã để Tình Trời nhập thể 

Để tình ngƣời hòa nhập lẽ thƣơng yêu 

Để trao con Thập Giá nhẹ cánh diều 

Mà vui bƣớc trong chiều về Quê Thật 

 

ĐIỆP CA 8 

Khi đƣợc khóc là khi lòng thỏa nhất 

Bởi vơi đi những tất bật trăm chiều 

Khóc cho đời ngang trái lắm liêu xiêu 

Khóc mong đƣợc tìm ít nhiều ơn sống 

  



 347 

Những phụ nữ dân thành đấm ngực khóc 

Hối tội tình, xin Ngƣời an ủi thứ tha 

Hãy khóc cho mình đời rồi những can qua 

Cho tai họa sẽ đổ òa nhân thế 

 

Lạy Chúa Con, cứu đời con kẻo nhẽ 

Mủi lòng suông nhƣ chỉ để theo hùa 

Xin dạy con dứt tội đừng dây dƣa 

Biết khóc thật giữa nỗi đau đồng loại. 

ĐIỆP CA 9 

Ngƣời lại ngã hay chính đời con ngã 

Giữa thói đời rình rập dƣới chân con 

Chúa phải ngã để lấp trống cho con 

Lên đồi Chúa đƣờng hồng son êm ái 

 

Chúa lại ngã là thêm lần ƣu ái 

Xóa tội khiên đè lên những phận hèn 

Chúa quỵ xuống để nâng bƣớc con lên 

Trong can đảm mà đáp đền nghĩa thánh. 

 

Xin dạy con biết giữa đời xa lánh 

Những thói hƣ, tâm xấu, tánh ƣơn hèn 

Xin dạy con ngã mà biết đứng lên 

Nhìn phía trƣớc can trƣờng về Nhà Chúa 
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CON VỀ CÙNG CHÚA 

Thương mến tặng các bạn nhiễm HIV đang trên 

đường phục vụ cộng đồng nhân loại  

1/12/2009 và Noel 2009 

 

Chúa con! Vua Cả đất, trời 

Thân con hèn mọn, nửa đời chông chênh 

Bƣớc chân, nửa bƣớc chênh vênh 

Bao giờ đến đƣợc bến Tình Chúa đây! 

 

Một tay con với Ơn dày 

Tay kia con với cuồng quay thế trần 

Chân này lả lƣớt cỏ xanh 

Chân kia lún xuống bùn tanh rợn ngƣời 

 

May còn một trái tim tƣơi 

Bố trao cho mẹ, để đời cho con 

Chúa ban trí-lực sinh tồn 

Rực trong huyết quản, vƣợt môn nghìn trùng 

 

 

Chúa ơi! Chén ngọt con dâng, 

Chén đắng con cạn, phục vâng ý Ngƣời. 

Nay con đôi bƣớc về Trời, 

Đôi tay chắp lạy trao đời mọn thân. 
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SIMON CAO VĂN TUẤN 

 
 

 
 
Tên thật : Simon Cao Văn Tuấn - Bút hiệu : Xuân 

Phước. 
Sinh năm 1964 tại Quảng ngãi, thuộc Giáo xứ 

Quảng ngãi,Giáo phận Quy nhơn. Giáo l{ viên Giáo xứ 
Quảng ngãi. 

Đt: 0914724891  
Email : caovantuan64@gmail.com 

CHÚA LÀ NIỀM HY VỌNG CỦA TÔI 

Là một nông dân sặc mùi hương lúa nên thơ 
của tôi mang chất quê mùa mộc mạc, nhiều khi 
phải nói là thô thiển. Nhưng vì “lòng mến Chúa 

mailto:caovantuan64@gmail.com
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yêu người” ở giữa đời thường nên tôi vẫn mạnh 
dạn làm những điều ngỡ như không tưởng ấy… 

Khi tôi viết những dòng cảm xúc này chia sẻ 
cùng qu{ vị thì tuổi tôi đã ở vào “ngũ thập…” rồi. 
Với cái tuổi “năm mươi có lẻ” nầy, tôi càng thấm 
thía mấy câu thơ kết trong truyện Kiều của nhà 
thơ Nguyễn Du: 

“Ngẫm hay muôn sự tại Trời 

Trời kia đã bắt làm người có thân 

Bắt phong trần phải phong trần 

Cho thanh cao mới được phần thanh cao 

Có đâu thiên vị người nào…” 

Ấy thế, tôi sinh ra và lớn lên trong một gia 
đình có đạo. Tôi thừa hưởng niềm tin Ki-tô giáo 
từ rất sớm trong một gia đình đầy đức tin. Thế 
nhưng cuộc đời tôi không mấy yên bình… 

Tôi học hết cấp III và ước mơ được vào đại 
học. Nhưng khổ nổi thời ấy, hồ sơ xin thi vào đại 
học của tôi “không được hợp lệ” vì… vướng “l{ 
lịch”. Kể từ đó cuộc đời tôi bắt đầu sang trang 
mới… Nhìn bạn bè học đại học lâu lâu về thăm gia 
đình mà tôi thèm khát. Tôi bắt đầu làm thơ từ đó… 

Trở lại niềm tin Ki-tô giáo, như đã nói ở 
trên, tôi được diễm phúc thừa hưởng một nền 
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đức tin vững chắc từ bố mẹ. Bởi bố tôi là một trí 
thức tự tìm đến với Ki-tô giáo sau bao nhiêu năm 
miệt mài tìm hiểu. Khi còn sinh thời bố tôi thường 
hay tâm sự: “Chúa là chân l{ cuối cùng của Ba”. 

Qua gương sáng của bố, tôi thấy mình dần 
mến Chúa nhiều, niềm tin ngày một vững chắc. 
Rồi những năm tháng xa nhà, có Chúa trong tôi, 
tôi luôn vượt qua được những cám dỗ đời 
thường. Quả thật giờ đây Chúa là niềm hy vọng 
của tôi. 

Tôi ước ao được phục vụ, và tôi được làm 
Giáo l{ viên. Tôi muốn làm một điều gì đó để tri 
ân Chúa, để cảm tạ Ngài “đã thương để con đến 
sáng hôm nay…”. Dù cuộc sống còn rất nhiều khó 
khăn nhưng tôi vẫn phấn đấu để được phục vụ: 

“…Gieo vào cuộc sống niềm vui bé 

Như hạt sương rơi ngọn cỏ mềm 

Ta gặt trong tình yêu bất tận 

Như ngàn sao lấp lánh thâu đêm…” 

Có thể nói, giờ đây chính đức tin là nguồn 
cảm hứng cho thi ca của tôi và cũng chính thi ca là 
nguồn động lực giúp tôi vượt qua chính mình. Tôi 
tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, Ngài đã và 
luôn đồng hành với tôi trong cuộc sống đời 
thường và trong công việc phục vụ. 
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 “…Lạy Chúa cho ai Giáo lý viên 

Luôn trong tâm đức những tinh tuyền 

Dấn thân đi khắp trong thiên hạ 

Khai sáng cho đời một lối riêng…” 

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì Ngài là tình 
yêu. Con là kẻ tội lỗi, thế mà Ngài đã không bỏ 
con, còn luôn khoác cho con chiếc áo mới tâm 
hồn. Ngài đã dắt con vượt qua những chặng 
đường đầy chông gai một cách ngoạn mục. Tạ ơn 
Cha, vì những hồng ân Cha đã ban cho con. Xin 
Cha cũng ban cho tất cả mọi người.  Amen. 

XUÂN PHƯỚC 

TUYỂN THƠ 

TRƯỜNG LÀNG TÔI 

Tôi bƣớc nhẹ dƣới hàng cây xanh mƣớt 

Gió say sƣa lao vút giữa chiều thu 

Hàng thông reo nhƣ tiếng gió vi vu 

Bóng ngã xuống trải dài trong nắng nhạt 

 

Nào cây phƣợng, cây tùng râm bóng mát 

Nào sân chơi, ghế đá chắn hàng ngang 

Thấp thoáng sân sau khóm trúc, cây bàng 

Những kỷ niệm vẫn in hằn lối nhỏ 
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Hôm nay tôi lại về thăm trƣờng cũ 

Hẳn còn đâu thầy cô giáo năm xƣa 

Bởi ba mƣơi năm có lẻ…đâu vừa 

Vẫn nguyên vẹn một màu xanh mơ ƣớc 

 

Nhớ những chiều hè dáng ai tha thƣớt 

Nón che nghiêng, tà áo trắng trinh nguyên 

Lất phất tung bay đi dƣới sân trƣờng 

Tôi tinh nghịch, nghiêm: chào cô giáo nhí 

 

Thƣơng kỷ niệm của một thời tri kỷ 

Bỗng hiện về trong ký ức miên man 

Dẫu cho đời lần lữa với thời gian 

Tôi vẫn nhớ trƣờng làng xƣa năm ấy 

 

CHUÔNG CHIỀU XA 

Lủng lẳng trên đầu vang mãi 

Gởi tình theo gió vƣơng vƣơng 

Hoàng hôn nắng vàng khép lại 

Lòng ai trĩu nặng cố hƣơng 

 

Từng giọt chuông vàng thánh thót 

Tiếng vang xa vút trời cao 

Vài cánh cò chiều rƣng rức 

Tìm nhau trao nỗi nhớ nhà 
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Thánh đƣờng chiều nay thanh vắng 

Cho lòng tê tái băn khoăn 

Tiếng chuông ngân dài sâu lắng 

Ngõ hồn Ôn Cố Tri Tân 

 

ĐỜI VIỄN XỨ 

Bờ mi dần khép lại 

Tiếng khuya sao lạnh lùng 

Sƣơng đêm vài tiếng vạc 

Rũ lòng nghe bâng khuâng 

 

Cung đàn rung nỗi nhớ 

Từng điệu buồn đêm đông 

Ai?...mấy ngƣời tri kỷ? 

Dáng hao gầy mênh mông 

 

Thƣơng em hình bóng cũ 

Vắt tình dành cho anh 

Những tháng ngày gian khổ 

Ánh trăng soi liếp mành 

 

Bờ mi dần khép lại 

Dĩ vãng đâu hiện về 

Những chiều chung thánh lễ 

Cố hƣơng buồn lê thê 
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NIỀM TÂM SỰ 

Vội vã từng bƣớc ta lên lớp 

Trong nắng thu vàng nhạt cuối sân 

Tiếng chim hót đùa vui nếp lá  

Xin chào ông Giáo dạy đầu tiên 

 

Ta đi nhƣ nén từng hơi thở 

Nhƣng tiếng tơ lòng rộn rã vui 

Gió may hoà nhịp chân ta bƣớc 

Đƣờng mấy nhành me vẫy gọi mời 

 

Hai tiếng chào em hồi hộp quá 

Ngƣợng lời ta nói khẽ trên môi 

Nhìn các em thơ đôi mắt biếc 

Dịu dàng ta bộc bạch đôi lời 

 

Cùng nắng hồng xuyên qua cửa sổ 

Ta bảo em rằng gắng học đi 

Giáo lý ghi từng trang vở mới 

Làm hành trang vững bƣớc vào đời 

 

Trong căn phòng nhỏ bao khiêm tốn 

Tƣờng cũ màu rêu cửa sổ xiêu 

Đời gọi ta về đem gió mới 

Đem cả tình thƣơng cả dịu hiền 

 

Giáo lý từ nay em gắng học 

Thuyền đời em vững bƣớc ra khơi 
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Nầy tƣơng lai từ đây em nhé 

Có Chúa ngày mai nở nụ cƣời 

 

Lạy Chúa tình thƣơng đến ở cùng 

Cho đàn em nhỏ một xin vâng 

Lời Chúa chính là Lời Hằng sống 

Cùng em toả sáng khắp nhân gian 

 

Em là thế giới ngày mai đó 

Đời sẽ vì em mãi nở hoa 

Em cùng ta niềm vui toả sáng  

Trần gian thƣơng mến vạn lời ca 

 

Đây căn phòng nhỏ bao khiêm tốn 

Ta gửi từng trang giáo lý hồng 

Đến từng em nhỏ đôi mắt biếc 

Nhƣ giữa đầm nhơ mọc đoá sen 

 

Cám ơn đời cho ta lẽ sống 

Em vì ta chia sẻ ƣu tƣ 

Cầu xin Chúa ban nguồn sống mới 

Cho em, cho ta, cho mọi ngƣời.            

 

19-9-2014, kỷ niệm ngày đầu tiên làm Giáo lý viên 

VỀ THĂM TRƯỜNG AN HÀ CŨ             

Lâu lắm ta về thăm Bàu Vọ 

Làng cũ, đƣờng quen nhẹ bƣớc chân 
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Lần dấu tìm thăm ngôi trƣờng cũ 

Nhớ bao kỷ niệm thuở “chân trần”
14

 

 

Thấm thoát thoi đƣa đời đã luống 

Tóc đã râm màu bạc muối tiêu 

Ngoảnh lại thời gian sao vội chín 

Ta giận ta: “Đời nỡ bạc nhiều!” 

 

Ôi! Trƣờng ta An Hà yêu dấu! 

Còn đâu ngói đỏ mái trƣờng xƣa 

Sân ngõ um tùm hoa cỏ chỉ 

Cổng thềm xiêu vẹo, dậu rào thƣa 

 

Ta đã lớn lên từ nơi ấy 

Nét bút nghiêng màu mực tím đen 

Bập bẹ ê a từng chữ cái 

Uynh-oang uốn lƣỡi mãi bên đèn 

 

Năm mƣơi năm lẻ ta còn nhớ 

Bao nhỏ đùa vui kiểu rắn rồng 

Đuổi bắt đua nhau trò bịt mắt 

Sân trƣờng rộn rã tiếng kêu vang 

 

Giờ chỉ còn đây những bóng thông 

Im lìm trong nắng ngắm mây hồng 

                                                 

14
 Làng sông Bàu Vọ thuộc thôn An Hà. Ngôi trường An Hà thuộc xóm 

Đình nằm sát sông Bàu Vọ, thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 

Ngày xưa trước năm 1975 đi học đôi dép không dám mang đợi đến gần 

trường mới mang vào sợ hư. 
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Lất phất đƣa nhành cao nhẹ vút 

Gởi tình theo gió chút hƣ không 

 

Đời nỡ vô tình mau bội ƣớc 

Để ngôi trƣờng cũ sớm rêu phong 

Nhân tài từ đây bao thế hệ 

Góp phần làm rạng rỡ non sông 

 

Ta giận ta sức mình nhỏ bé 

Nhìn mái trƣờng xƣa quặn thắt lòng 

Nhẹ bút nghiêng mình lƣu nhật ký 

Bên giòng sông Vọ nặng chờ mong 

 

Ta thấy trong ta lòng trĩu nặng 

Chập chờn bƣớm trắng vẫy chào nhau 

Nắng chiều khép lại bên dòng nƣớc 

Trần trụi bờ vai gánh nặng sầu 

 

Ta gắng nhìn em lần phút cuối 

Mắt buồn trông đùa ngọn gió may 

Dáng em dần khuất trong đêm tối 

Tạm biệt em trƣờng cũ An Hà. 

              20-11-2014 
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PHONG NHIÊU DÒNG THƠ ĐẠO 

“Giáo L{ Diễn Ca” của Linh mục Gioan 
Nguyễn Trí Thức (nguyên chánh xứ Thăng Thiên, 
Giáo phận Kon Tum) đã dưỡng dục đức tin của 
học sinh trường Tư thục Công giáo Minh Đức một 
thời trước năm 1975. Tuổi thơ tôi thường được 
nghe các anh chị bình luận sôi nổi từng bài thơ, 
câu thơ trong sách “Giáo L{ Diễn Ca”, nên tôi may 
mắn vừa có { niệm về thơ vừa thêm hiểu biết 
Chúa. Tạ ơn Chúa, cũng từ thuở ấy tôi bắt đầu mộ 
mến Thơ Đạo. Càng suy gẫm những vần thơ 
chuyển tải mầu nhiệm chân l{ đức tin, tôi càng 
nghiệm ra Thơ Đạo là một trong những phương 
thế loan báo Tin Mừng hữu hiệu và ngọt ngào. 

Ngân nga cầu nguyện với Chúa bằng những 
vần Thơ Đạo, rồi một ngày tôi chợt nhận ra “Thơ 
ơi Người chiếm  m rồi”! Giê-su và Thơ đã quyện 
vào thân tôi với những cung bậc thăng trầm “Tình 
Thơ khắc khoải dấu đinh”.  Có những { thơ cứ làm 
tâm trí tôi bận vướng mất quá nhiều thời giờ, nên 
nhiều lúc tôi muốn dứt ra nhưng hình như cái 
“Nghiệp thơ khăng khít bóng hình đứng trưa”… 
Thật tuyệt vời khi “Ngỡ ngàng  m biết Ngôi Lời là 
Thơ”. Thơ nâng tôi vươn bay về miền Thánh khí: 
“Đời Thơ bát ngát mây trôi, mây trôi trôi chạm Ba 
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Ngôi Chúa Trời”. Giê-su dìu tôi nhịp bước trên 
hành trình đức tin “Ba mươi thu lẻ gieo vần”, để 
hạnh phúc cung chiêm Thơ trong vườn dầu, trong 
Thánh Thể và về tận cội nguồn “Tình Yêu Thiên 
Chúa huy hoàng Tình Thơ”. 

Thơ Đạo ở thuở các vị Thừa sai truyền giáo 
đã phong phú nhiều thể loại ca dao, vè, vãn ca…  
Theo dòng lịch sử của Giáo hội Việt Nam, đức tin 
và nghệ thuật Thơ Đạo ngày càng triển nở và tỏa 
sáng, nổi bật nơi đại thi hào Hàn Mặc Tử. Cảm ơn 
lớp con cháu hiếu nghĩa của các Ngài vừa cần mẫn 
“Góp nhặt thơ” vừa trân quí nhắn tin để giới thiệu 
“Có một vườn Thơ Đạo”. Mời mọi người thưởng 
nếm hương vị và đồng tâm gieo trồng vun tưới. 

CÁT VÀNG 
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TUYỂN THƠ 

THƠ ƠI NGƯỜI CHIẾM EM RỒI 

Thơ ơi Ngƣời chiếm Em rồi 

Giật mình Em đã hiến ngôi vì tình 

Tình Thơ khắc khoải dấu đinh 

Nghiệp Thơ khăng khít bóng hình đứng trƣa! 

Dệt Thơ sáng đến sao thƣa 

Thƣơng Thơ cái chữ nắng mƣa miệt mài 

Mấy phen Em chạnh tƣơng lai 

Cung Thơ ôm trọn hình hài khúc nôi! 

Đời Thơ bát ngát mây trôi 

Mây trôi trôi chạm Ba Ngôi Chúa Trời 

Thì ra Thơ biết ru hời            

Trùng trùng triết lí ngời ngời phúc vinh 

Ý Thơ nồng thắm hƣơng kinh 

Nghĩa Thơ thấm đƣợm nhân linh diệu vời 

Lời Thơ muôn thuở ra khơi 

Ngỡ ngàng Em biết Ngôi Lời là Thơ! 

Giêsu hát tự ban sơ 

Cung lòng Thiên Chúa Ý Thơ chạm trần 

Ba mƣơi thu lẻ gieo vần 

Vút cao Thánh Vịnh Thơ ngân vĩnh hằng 

Thơ đau mƣớt máu đêm trăng 

Thơ reo “Phó thác” vinh thăng vũ hoàn 

Nhiệm mầu Thánh Thể Thơ loan: 

Tình Yêu Thiên Chúa huy hoàng Tình Thơ! 
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KHÁT VỌNG CHÚA 

Nỗi khát vọng lớn theo năm tháng 

Con tìm Ngài chạng vạng hoàng hôn 

Cánh cò lam khói cuối thôn 

Tự tình con đến trƣớc tôn nhan Ngài. 

 

Giãi bày hết tƣơng lai quá khứ 

Gánh nhân gian tƣ lự lắng lo 

Nhiễu nhƣơng sƣơng nắng đắn đo 

Dứt tơ luyến ái tự do đăng trình. 

 

Con khát vọng băng mình về bến  

Đôi tay vƣơn tỏa nến tình thƣơng 

Đôi vai trĩu gánh lúa hƣơng 

Đôi chân dấn bƣớc đồng nƣơng nẩy mầm. 

 

Phút trầm lắng nghe tâm nhân thế 

Vui ngƣời vui dòng lệ cùng chia 

Ngƣời đi kẻ ở xa lìa 

Con tin thế giới bên kia có Ngài. 

 

Niềm khát vọng nối dài quảng đại 

Giúp hƣớng thiên nhân ái trọn niềm 

Giúp xinh áo cƣới hiền khiêm 

Giúp nên thanh thoát cung chiêm Chúa Trời. 

 

Chân Thiện Mỹ rạng ngời bất diệt 

Chuỗi ngọc kinh tha thiết kính dâng 
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Bao nhiêu mới xứng hồng ân 

Bụi trần đƣợc Đấng Tình Quân kết nồng. 

XUÂN DIỄM CA 

Xuân về chim gáy lừng vang, 

Đàn nai nhảy nhót rộn ràng đêm thâu, 

Sƣơng mai đọng ánh ngọc châu, 

Rƣợu nồng dạm hỏi nguyện cầu thành hôn. 

 

Xốn xang tìm nửa của hồn, 

Hiển vinh đôi bạn ngọ môn sánh tình, 

Chàng đâu sao vẫn lặng thinh, 

Em đen nhƣng đẹp kiều trinh ngoan hiền. 

 

Ngắm nhìn nàng vẫn ngủ yên, 

Xin đừng lay vội trung kiên đợi chờ, 

Dậy đi em, tỉnh giấc mơ 

Bồ câu duyên dáng lời thơ mỹ miều. 

 

Ngủ mà lòng thức đăm chiêu, 

Lòng tôi thuộc trọn ngƣời yêu tôi rồi, 

Sánh vai dạo khắp núi đồi, 

Ngƣời yêu tôi thuộc về tôi rỡ ràng. 

 

Chàng nhƣ bạch ngọc khối vàng, 

Li-băng kiêu dũng hƣơng ngàn rừng thiêng, 

Nàng nhƣ chùm quả thiên nhiên, 

Tóc bồng sóng nƣớc xích xiềng quân vƣơng. 
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Tim anh đặt ấn yêu thƣơng, 

Tình yêu thiêng thánh mạnh dƣờng lửa thiêu, 

Sóng không lấp nổi tình yêu, 

Tình yêu trao hiến tình yêu vĩnh hằng. 

 

MẸ DỊU HIỀN 

 

Đấng diễm phúc Chúa Trời gọi Mẹ 

Maria nhƣ vẽ nhƣ thơ 

Nhƣ nàng tiên nữ huyền mơ 

Trinh trong thánh thiện đơn sơ dịu hiền. 

 

Cũng cuộc sống gạo tiền cơm áo 

Cũng đời thƣờng giông bão sầu vƣơng 

Trong nhu lấp lánh kim cƣơng 

Trong đau Mẹ hiến tình thƣơng dịu hiền. 

 

Bản cáo trạng đảo điên thế sự 

Án bất công xử tử Chúa Con 

Mẹ nhìn thinh lặng héo hon 

Hiệp thông đồng cảm sắt son dịu hiền. 

 

Giữa thế giới cậy quyền ỷ thế 

Ngƣời nghèo rơi máu lệ mƣu sinh 

Nhận Gio-an, trọn hành trình 

Mẹ Ki-tô hữu thiêng linh dịu hiền. 
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Đâu bí quyết xin truyền con thảo 

Để đời con thiện hảo chứng nhân 

Nắng hè Chúa phủ áng vân 

Tin yêu Mẹ chiếu thánh ân dịu hiền. 

 

Nguyện sứ mạng làm chiên giữa sói 

Nhu thắng cƣơng sáng dọi đêm trƣờng 

Mẹ lành trong Chúa ẩn nƣơng 

Bình an Mẹ tỏa thiên hƣơng dịu hiền. 
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LÊ MINH SƠN 

 
 
Tên thật: Phêrô Lê Minh Sơn - Bút danh: Minh Sơn, 

Lý Tân, Cao Nguyên.  
Sinh ngày 15-10-1968, tại Làng Tân Hương, tỉnh 

Kontum (nay là Phường Quyết Thắng, Tp. Kontum); 
 ửa tội tại Nhà thờ Tân Hương, Giáo phận Kontum. 

Là Ca trưởng, Giáo l{ viên giáo xứ Tân Hương, 
Kontum. 

Địa chỉ hiện tại: 617 Nguyễn Huệ, Phường Quyết 
Thắng, Tp. Kontum, tỉnh Kontum.  

Email: lmsonkt@yahoo.com. 

TỪ NHỮNG VẦN THƠ ĐẠO NGÀY ẤY… 

Trong Lời giới thiệu cuốn sưu tập thơ: 
“Kontum - vần thơ đạo ngày ấy…” (sưu tập thơ ca 
Giáo phận Kontum thập niên 1930), do Minh Sơn 

mailto:lmsonkt@yahoo.com
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sưu tầm biên soạn tháng 04-2013 (chưa in), Linh 
mục Trăng Thập Tự đã viết:  

“Thật bất ngờ, sưu tập giúp ta thấy nơi ánh 
lửa bập bùng của một Tây Nguyên đã lớn lên theo 
Tin Mừng suốt 165 năm qua (1848-2013) không 
những có cồng chiêng và múa hát mà còn có cả thơ 
nhạc và văn chương Kitô giáo. Các nhà truyền giáo 
đã vận dụng tất cả để mong giúp cho mỗi người 
con của Chúa đều được lớn lên với tất cả sức vóc”. 

Tôi may mắn sinh ra và lớn lên trên mảnh 
đất truyền giáo Kontum thấm đượm bao hy sinh 
vun trồng của các vị Thừa sai.  

 Bên cạnh dòng văn học dân gian của đồng 
bào các dân tộc từ xa xưa, mà những sáng tác 
sớm nhất có lẽ là thi ca Bahnar, Jrai, Sedang…v.v… 
dưới hình thức tục ngữ, danh ngôn (pơtih, 
tơdrong pơma pơtih), câu đố, bài vè, bài hát…, 
còn có nhiều thơ ca của các bậc tiền bối cha anh 
trên nẻo đường sống và loan báo Tin Mừng. 
Những thể loại thi ca ấy đã có mặt rất sớm trong 
Tạp chí “Hlabar Tơbang”- tạp chí bằng tiếng 
Bahnar của Trường Kuênot- ra số đầu tiên từ năm 
1911, và Tạp chí “Chức Dịch Thơ Tín”- xuất bản 
thập niên 1930 tại Kontum. 

 Từ lúc còn là học sinh, tôi yêu thích những 
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vần thơ quê hương ấy và cũng tập tành làm 
những vần thơ đơn sơ mộc mạc. Những vần thơ 
ấy chỉ để ép trong những trang vở học trò, trong 
lưu bút làm kỷ niệm cho bạn bè, hay cất giữ trong 
những tập sách giáo l{… Tuy vậy, { tưởng về một 
dòng thơ đậm chất truyền giáo Tây Nguyên vẫn 
luôn là nỗi niềm đau đáu, là mơ ước cháy bỏng 
trong tôi…  

04.09.2015 

                    MINH SƠN 

 

TUYỂN THƠ 

DỌN HANG ĐÁ   

Một hang đá nho nhỏ, 

Một máng cỏ xinh xinh 

Chiều đông này...sƣơng tím 

Con dọn...cả tâm tình. 

 

Trên hang đá đơn sơ 

Con gắn ngôi sao lạ, 

Nhánh thông gầy chơ vơ 

Tuyết bông vƣơng trắng xoá. 
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Này Hài Nhi Giêsu, 

Giuse cùng Đức Mẹ, 

Ba Vua lắng tâm tƣ, 

Bò thở hơi lặng lẽ... 

 

Chầu chực trong và ngoài 

Các thiên thần lớn bé: 

“Vinh danh Chúa trên trời, 

Bình an ngƣời dƣới thế”. 

 

Thêm ánh đèn xanh, đỏ 

Máng cỏ càng lung linh... 

Thế là xong hang đá 

Con dọn mừng giáng sinh! 

 

Ôi Chúa Giêsu ơi, 

Chúa thƣơng con biết mấy 

Chúa đã đến trong đời 

Máng lừa đơn sơ vậy!  

 

Ôi Chúa Giêsu ơi, 

Thƣơng Chúa nhất trên đời 

Tâm hồn con bé nhỏ 

Chúa ngự vào đi thôi! 

GIỌT NẮNG 

Ta nắm bàn tay lại 

Giọt nắng ở bên ngoài,  



 371 

Ta mở bàn tay ra 

Nắng đậu ngay chính giữa. 

 

Hạnh phúc trong tay ta 

Khi tấm lòng rộng mở. 

GIUSE, CÀNH HUỆ TRẮNG 

 
Trên tay cành huệ trắng 

Dìu dịu thoảng hƣơng trinh 

Giuse hồn thanh sạch 

Bát ngát bao la tình. 

 

Nhớ ngày thời trai trẻ 

Khấn giữ mình sạch trong, 

Ở bên ngƣời phụ nữ 

Gìn phẩm hạnh, gia phong  

 

Bảo toàn mầu nhiệm Chúa, 

Trông nom Đấng Cứu Đời, 

Dù bao ngày giông tố 

Quyết tìm Thánh Ý thôi! 

 
Nhƣ cành huệ giữa gai 

15
 

Vƣơn cao hồn thanh bạch, 

Nhƣ bông huệ giữa đồng 
16

 

                                                 
15

 x. Dc 2,1 
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Đẹp trong tình phó thác. 

 

Hƣơng thơm tỏa lan xa 

Dịu dàng và thanh khiết, 

Nồng nàn và vị tha 

Dệt mối tình trác tuyệt. 

 

Giuse, cành huệ thắm 

Còn vƣơng vấn hƣơng thầm 

Gọi tình yêu trong trắng 

Lời vọng đến ngàn năm! 

 

 

                                                                                                        
16

 x. Mt 6,28 
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VŨ TOÀN NĂNG 

 
 

 

 

Tên thật: Gioan Baotixita Vũ Toàn Năng 
Bút danh: “Vanang68” 
ngày: 23-11-1968 tại xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa 

Hưng, tỉnh Nam Định 
 ửa tội ngày: 25-11-1968, tại nhà thờ xứ Giáo Lạc, 

Gp Bùi Chu. 
Hiện sống tại Kim Phát, Ban Mê Thuột. 
Năm 2005 tham gia ban truyền thông giáo xứ Kim 

Phát, Gp Ban Mê Thuột. Thành viên nhóm thi ca giáo 
phận Ban Mê Thuột. 

Đt: 09123 06768 - 
Email: vanang68@gmail.com 
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CẢM NGHIỆM ĐỨC TIN 

Được sinh ra và lớn lên giữa vùng Công giáo 
toàn tòng, ngay từ tấm bé ngày ngày tôi đã theo 
cha mẹ tới nhà thờ. Hình ảnh về ngôi Thánh 
đường, những cuộc rước kiệu trong các ngày lễ 
như in sâu vào trong tâm trí, những con đường 
quen thuộc nơi làng mạc quê hương đều mang vẻ 
đẹp của xứ đạo, nhìn nơi đâu cũng đều như in 
dấu ấn của Thiên Chúa.  

Rời quê hương từ khi bắt đầu có trí khôn, 
tôi theo cha mẹ lên vùng đất cao nguyên hoang 
sơ đầy nắng gió, nơi đây đã mở ra cho tôi một cái 
nhìn mới với vẻ đẹp diệu kz không thể thiếu bàn 
tay của Đấng sáng tạo, mọi sự như cuốn hút lấy 
tâm hồn tôi kể cả trong bữa ăn cũng như trong 
giấc ngủ, qua từng tiếng gió thổi cho đến tiếng 
nước chảy róc rách của những con suối. 

Ánh hoàng hôn mỗi buổi chiều in nổi bóng 
ngôi thánh đường lên nền trời vùng cao nguyên, 
càng làm cho cảnh sắc thêm linh thiêng lắng đọng 
qua ánh nắng vàng phủ đầy trên tán lá vẫn vang 
vọng tiếng kinh chiều. 

Những mùa Giáng sinh về với làn gió lạnh 
thổi qua vùng cỏ khô, xuyên qua vách nứa, dưới 
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mái tranh nghèo, với những chú bò vây quanh cây 
rơm càng làm tôi liên tưởng đến cảnh Bêlem thời 
nay nơi buôn làng nghèo hèn hoang sơ… 

Quyện với k{ ức, những hình ảnh trước 
mắt, đã thôi thúc mãnh liệt trong lòng, khiến tôi 
phải thốt lên những lời ca ngợi. Ca ngợi Thiên 
Chúa đối với tôi là những vần thơ mộc mạc như 
người con nói chuyện với Cha mình, như những 
lời cầu nguyện trong đêm thâu, một mình tôi với 
Chúa. 

Với riêng tôi, dù có bao nhiêu, dù bằng 
những vần điệu nào và những từ ngữ nào trong 
nhân gian cũng chưa nói lên hết được sự biết ơn 
của tôi đối với những vẻ đẹp kz công trên mặt đất 
mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Nếu tôi 
không viết ra được những vần thơ để ngợi ca như 
một sự biết ơn đối với Thiên Chúa thì tâm hồn tôi 
sẽ vô cùng trống trải, trong lòng sẽ vô cùng cồn 
cào như chưa từng được ăn. Những điều nơi tận 
đáy tâm hồn vẫn hằng rung động vẫn hằng thôi 
thúc, và tiếng thì thầm của Người đã gọi tôi trong 
những đêm thanh vắng của núi đồi. 

Đức tin của tôi lại được lớn lên từng ngày 
trong một biến cố “Ngàn cân treo sợi tóc”. Tôi bị 
một căn bệnh cách đây khoảng ba mươi năm. 
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Ngày đó gia đình bố mẹ tôi thì kiệt quệ về kinh tế 
vì phải lo chạy thuốc cho tôi. Tôi buộc phải ăn 
kiêng vì căn bệnh hiểm nghèo. Gia đình tôi đã đưa 
tôi đi chữa khắp nơi từ nam chí bắc, nhờ đi viện 
và uống thuốc nhiều nên tôi có thể thuộc được cả 
các tên thuốc tây và các vị thuốc bắc. 

Tết năm đó tôi đã thèm tất cả và cố tình ăn 
vụng những thức ăn mà tôi buộc phải kiêng. Nơi 
tôi sống cách không xa lắm có một ngọn đồi cao, 
trên đó có tượng Đức Mẹ ban ơn được xây dựng 
từ năm 1963, và nơi này hiện nay là trung tâm 
hành hương của giáo phận Ban Mê Thuột – Đức 
Mẹ Giang Sơn. Tết năm ấy, tôi cố lết những bước 
khó nhọc cùng mọi người lên đó để thăm viếng 
Mẹ ngày đầu xuân, tôi thầm thĩ với Mẹ rằng: 
Thưa Mẹ! Gia đình con vì con mà khốn khổ, con 
xin Mẹ một điều; Nếu Mẹ thương con thì cho con 
khỏi bệnh bằng không thì cất con về. Tôi theo 
người lớn đi hái lá tre rừng và nhổ những rễ cỏ 
tranh quanh đó đưa lên chân Mẹ khấn. Quả nhiên 
hôm sau uống nước nấu từ lá tre và cỏ tranh, tôi 
từ từ khỏe lại và mập mạp ra và cứ thế tôi lại 
được trở lại bình thường cho đến ngày hôm nay 
tôi cũng đã có vợ và bốn người con, và tôi cũng đã 
có cháu ngoại. 
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Có lẽ chỉ mình tôi biết điều đó linh nghiệm 
trong tôi, mặc dù không có điều kiện đi kiểm 
chứng lại bằng y khoa. Chính tiếng nói trong linh 
hồn mách bảo cho tôi biết điều kz diệu đã sảy ra 
trong cuộc đời tôi. Tạ ơn mẹ! 

Và những bài thơ cứ thế chảy trong tôi theo 
dòng thời gian như một lời tạ ơn và sẽ còn tạ ơn 
đến cuối cuộc đời. Thơ đối với tôi như cuộc nói 
chuyện của người con với cha, như một câu 
chuyện kể về Chúa Giêsu, về Đức Mẹ và các 
Thánh, như câu chuyện kể về cuộc sống trong 
kiếp nhân sinh có những điều đẹp đẽ và cũng có 
những điều giúp tôi nhìn lại chính mình, cũng như 
câu chuyện kể về quê hương đầy yêu dấu như 
một sự biết ơn, về những cảnh đẹp của mặt đất 
và các vì sao. Thơ đã chỉ cho tôi một hướng đi đến 
cái đích mà mỗi người phải đến, cái ngày mỗi 
chúng ta sẽ giã từ cuộc lữ hành nơi dương thế mà 
về trình diện với Người Cha mà chúng ta hằng yêu 
mến. Ước mong những vần thơ được viết ra sẽ 
làm cho cuộc lữ hành của tôi cũng như của mọi 
người trở nên điều đẹp lòng nhau và đẹp lòng 
Thiên Chúa. 

vanang68. 

GB VŨ TOÀN NĂNG 
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TUYỂN THƠ 

TIẾNG CHUÔNG NGÂN 

Thuở còn thơ theo mẹ đến nhà thờ 

Màu nắng chiều pha trộn tiếng chuông ngân 

Tiếng kinh chiều nhƣ in những dấu chân 

Bàn tay mẹ dắt dìu con tiến bƣớc. 

  

Ngôi Thánh đƣờng in bóng trên hồ nƣớc 

Nghe râm ran thao thức mãi trong lòng 

Lời khấn nguyện con đƣa mắt ngƣớc trông 

Gặp ánh nhìn Chúa trao ban trìu mến! 

  

Mỗi buổi chiều mẹ thắp lên ngọn nến 

Trong tim con tấm bé lớn lên dần, 

Mỗi buổi chiều con nghe tiếng chuông ngân 

Cùng với mẹ con hăng say từng bƣớc. 

  

Nhớ tháng năm những buổi chiều đi rƣớc 

Mùa hoa thiêng nhƣ nở thắm khắp miền… 

Mẹ đoái nhìn thƣơng đến những đoàn chiên 

Dâng kính Mẹ muôn màu hoa sắc thắm! 

  

Tiếng chuông chiều nghe sao mà thƣơng lắm 

Mãi ngân vang trong những lớp sƣơng mù, 

Còn lắng đọng trên tán lá mùa thu 

Nuôi hồn con từng tháng ngày thơ dại. 
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Tiếng chuông chiều ngân vang nhƣ nhẫn nại 

Nhƣ tiếng Chúa yêu thƣơng mãi gọi mời! 

Lớp cha ông vui hƣởng phúc quê trời 

Đàn con cháu dâng lời kinh khấn nguyện. 

  

Đã bao năm tiếng chuông nhƣ hiện diện 

Cùng chia vui san sẻ những nỗi buồn 

Vẫn vang vọng trong ánh nắng mùa xuân 

Cùng bốn mùa ru đoàn con khôn lớn. 

  

Phƣơng trời xa biết ai còn nhớ tới? 

Tiếng chuông ngân nhƣ bóng mẹ vẫn cùng 

Lòng thổn thức khóe lệ bỗng rƣng rƣng.. 

Lần vắng mẹ, con cùng cha đi lễ. 

  

Và đã qua bốn mƣơi năm có lẻ 

Kể từ khi con cất tiếng chào đời, 

Con ra đi bốn biển khắp phƣơng trời 

Nhớ những chiều chuông còn vang đất tổ! 

Xin Chúa thƣơng, thắng muôn ngàn đau khổ 

Mẹ ơi thƣơng xin gìn giữ muôn nhà 

Đƣợc an hòa nơi mảnh đất quê cha 

Để chuông chiều vẫn ngân vang mời gọi! 

KHẤN NGUYỆN CHIỀU HÔM 

Ôi êm ái những hồi kinh lắng đọng 

Sau tiếng chuông trong mỗi buổi nắng chiều 

Màu ánh vàng trên tán lá liêu xiêu 

Bên thánh đƣờng với niềm tin thắp sáng. 
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 Trái tim cha lƣợng hải hà lai láng 

Hằng chở che luôn bầu chữa trƣớc tòa 

Cho trần gian luôn mãi sống an hòa 

Ngày giã từ ánh hào quang xem tỏ! 

  

Xin dâng lên một tình yêu bé nhỏ 

Lòng khiêm cung con chẳng dám xin gì, 

Nơi Nhà Tạm trong bánh Thánh uy nghi 

Nguồn phúc lành trong tình thƣơng cứu độ. 

  

Cúi xin Ngƣời hằng ban ơn phù trợ 

Một đức tin son sắt đến hơi tàn, 

Mang tình thƣơng con vƣợt núi băng ngàn 

Đƣợc sáng danh giữa biển đời bão tố! 

  

Dù khó khăn với ba đào sóng gió 

Trong ơn Cha con vững bƣớc an bình 

Nhƣ muôn hoa hƣơng sắc mãi đẹp xinh 

Làm chứng nhân vƣợt muôn ngàn lốc tố. 

  

Xin ủi an đến ai đang đau khổ 

Xin xót thƣơng đến những kẻ ƣu sầu! 

Về bên Cha con tựa gối cúi đầu 

Dám xin Ngƣời ban bình an khắp chốn! 

  

Đến những ai còn bôn ba thiếu thốn 

Đƣợc đủ no vơi đi những bộn bề 

Về bên Cha trong suối mát thỏa thuê 

Hồn đắm chìm trong tình thƣơng có Mẹ. 
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Trong tiếng đàn khúc ca êm nhè nhẹ 

Chiều con dâng lên Chúa chút tâm tình, 

Đƣợc nƣơng nhờ một Thiên Chúa công minh 

Cho hồn con đƣợc trong lành thanh sạch. 

NGH A TRANG CHIỀU TƯỞNG NHỚ 

Tháng mƣời một con về viếng nghĩa trang 

Thắp nén hƣơng tƣởng nhớ các linh hồn 

Cánh hoa vàng trong gió buổi hoàng hôn 

Lời khấn nguyện bao linh hồn dâng Chúa 

Muôn kiếp ngƣời nhƣ cỏ hoa héo úa 

Thoảng gió chiều cát bụi cuốn hƣ vô 

Lìa xác thân hồn chỉ biết nƣơng nhờ 

Cậy trông Ngài lòng từ bi lân tuất 

Nhớ phận hèn sẽ nay còn mai mất 

Việc hy sinh xin cứu rỗi linh hồn 

Muôn phúc lành đại xá xuống muôn ơn 

Hồn mong chờ trông từng giây giải thoát 

Lời nguyện cầu cơn mƣa trời trong mát 

Dập tắt bao lửa nung nấu u sầu 

Nhƣ ánh quang chiếu toả giữa đêm thâu 

Cúi xin Ngƣời ban tình thƣơng tha thứ 

Bao lỗi lầm bất toàn trong quá khứ 

Nay còn đâu chẳng giây phút đền bồi 

Xin Chúa Trời rộng rãi xuống muôn ơn 

Lời cầu thay nguyện xin Ngài đón nhận 

Xin Chúa thƣơng Ngƣời nguôi đi cơn giận 
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Nhận lời con thƣơng đến các linh hồn 

Mến yêu Cha con xin mến yêu ngƣời 

Vì nƣớc trời vẫn hằng luôn rộng mở. 

LỜI CỦA MUỐI 

Ta nghe trong gió biển 

Có tiếng nói thì thầm 

Đi mãi suốt ngàn năm 

Mặn một đời của muối 

Nƣớc đến từ con suối 

Nƣớc đến từ dòng sông 

Nƣớc đến tự nhiều nguồn 

Thành đại dƣơng xanh biếc 

  

Biển không hề luyến tiếc 

Phơi giữa nắng trƣa hè 

Hóa thân trên ruộng nề 

Kết tinh đời thành khối 

 

Em biến thành hạt muối 

Để ƣớp mặn cho đời 

Em xa mãi trùng khơi 

Lòng đại dƣơng yêu dấu 

 

Ngay từ thời thơ ấu 

Mặn tình nghĩa bạn thân 

Cho khắp chốn xa gần 

Mặn nồng trong hạnh phúc 
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Giữa phố phƣờng đông đúc 

Mặn nhân nghĩa tình ngƣời 

Khắp nơi vang tiếng cƣời 

Mặn tình làng nghĩa xóm 

 

Đông tây cùng nhen nhóm 

Mặn tình nghĩa yêu thƣơng 

Mặn nhân đức khiêm nhƣờng 

Mặn tinh thần nghèo khó 

Mặn một đời gắn bó 

Cũng xin biết xót thƣơng 

Dù muối có tầm thƣờng 

Luôn đậm đà hƣơng vị 

 

Muối trở nên giá trị 

Không biến chất nhạt phai 

Muối sẽ còn mãi mãi 

Vẫn mặn mà dễ thƣơng. 

SUỐI HÁT 

 
Ta nghe dòng suối hát 

Bao năm chảy mƣợt mà 

Uốn lƣợn mãi đi xa 

Nơi cuối trời quên lãng 

 

Dòng nhạc in bờ đá 

Muôn nốt chấm diệu kỳ 
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Những bí ẩn huyền vi 

Của đất trời muôn thuở 

 

Nốt trắng đen trẩm bổng 

Cung luyến láy một dòng 

Nhƣ giai điệu sáng trong 

Suối nhạc ru êm ái 

 

Có bài ca của đá 

Mãi vang vọng núi đồi 

Suối nhạc chiều êm trôi 

Suốt đời không ngƣng nghỉ 

 

Cao cung trời kỳ vĩ 

Bậc trầm lắng xa xƣa 

Hòa chung dòng chan chứa 

Mãi ru lời mênh mang 

 

Suối nhạc chiều ngân vang 

Lời ngàn xƣa ai viết 

Nốt nhạc nào da diết 

Mãi muôn đời yêu thƣơng 

 

Bên bờ nắng còn vƣơng 

Ánh thu vàng thƣơng nhớ 

Tiếng thì thầm vọng tới 

Nốt đá trầm nguyên sơ. 

 

Lăk - 18/08/2015 
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NẾU CHIỀU NAY KHÔNG MƯA 

Nếu chiều nay không mƣa 

Mặt đất liền khô cạn 

Trái tim trong nắng hạn 

Thêm chai cứng muôn đời 

 

Mỗi giọt mƣa rơi rơi 

Là giọt tình yêu mến 

Tự trời cao tìm đến 

Gieo sức sống cho đời 

 

Cho trái tim sáng ngời 

Giữa chiều cơn mƣa đổ 

Tƣởng chừng trong đau khổ 

Niềm vui sƣớng chợt về 

 

Mƣa ân phúc tràn trề 

Mang tình yêu tuôn đổ 

Trong trái tim bé nhỏ 

Lớn trong chiều yêu thƣơng 

 

Nƣớc phản chiếu tấm gƣơng 

Soi bóng chiều lữ thứ 

Ngoảnh nhìn trong quá khứ 

Bao thiếu sót bất toàn 

 

Mƣa ân phúc khải hoàn 

Cho đời thêm hy vọng 
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Cơn mƣa chiều lắng đọng 

Nhƣ tƣới mát tâm hồn 

 

Trở nên sáng nên trong 

Nhƣ trẻ thơ vô tội 

Chúa giang tay mời gọi 

Trong kiên nhẫn đợi chờ 

 

Chợt cơn mƣa bất ngờ 

Đất trời nhƣ bừng tỉnh 

Trong an vui hoan hỷ 

Tạ ơn chiều mƣa rơi. 
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TÊRÊXA LỜI NGUYỆN CẦU  

(Hình biểu tượng) 

 

Tên thánh: Têrêxa 
Bút danh: Lời Nguyện Cầu 
Sinh năm 1969 
 ửa tội tại Nhà thờ Nghĩa Hòa, Quận Tân Bình, Sài 

Gòn. 
Hiện sống tại bang Virginia, Hoa Kz. 

 

GHI CHÚ CỦA LM TRĂNG THẬP TỰ 

Sau nhiều trao đổi, những điều tôi biết 
được về tác giả này chỉ gồm một bút danh W. V., 
vừa được đổi lại là “Lời Nguyện Cầu” và một địa 
chỉ email mà tác giả yêu cầu đừng nêu lên ở đây. 
Để độc giả biết “Lời Nguyện Cầu” là bút danh của 
một người, tôi đã xin tác giả cho biết tên thánh để 
ghi vào phía trước, và tên thánh ấy là Têrêxa. 

Trước đó, tôi chưa biết tác giả là nam hay 
nữ. Tôi khá ngạc nhiên với dòng thư: “Vì l{ do tế 
nhị, xin cho con được giữ lại khoảng riêng cuộc 
sống gia đình, không đáp ứng phần thông tin cá 
nhân; ngoài bút danh con xin được đổi thành ‘Lời 
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nguyện cầu’ (không kèm Email)”.  

Tôi thấy không an tâm nên gợi mở: “Mến 
thăm W., Tôi rất vui khi nhận được thư bạn, tuy 
nhiên tôi không hiểu { bạn. Phải chăng bạn gặp 
một vài uẩn khúc khó giãi bày? Tôi không chỉ là 
người làm công tác thơ văn mà trước hết là một 
linh mục, 69 tuổi. Nếu bạn có điều gì cần tâm sự, 
xin nói rõ hơn, tôi sẽ cố gắng giúp bạn. Tôi mong 
có thể giúp bạn tìm được sự bình an thanh thoát 
để có thể kịp tham gia vào quyển 6 bộ sưu tập 
thơ, dự kiến sẽ phát hành vào tháng 6-2016. 
Mong thư bạn. Lm TTT” 

Và dưới đây là thư hồi âm. 

 

THƯ HỒI ÂM 

“Con là một phụ nữ, sinh năm 1969, đã xây 
dựng gia đình hơn 17 năm. Chồng con là cháu của 
một Giám mục đã qua đời. Bản thân con là người 
đạo gốc, thuở nhỏ cùng các chị em trong gia đình 
theo học trường đạo Mai Khôi, chịu phép rửa tại 
Nhà Thờ Nghĩa Hòa. Đã học qua ba lớp giáo lý: 
Xưng Tội Rước Lễ Lần đầu, Thêm Sức và Bao Đồng 
tại Nhà Nguyện Hiệp Hội Thánh Mẫu, dưới sự 
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hướng dẫn của cha Đa Minh Đinh Văn Vãng (hiện 
là Giám đốc Hiệp Hội Thánh Mẫu - trước do cố 
Linh mục Giacôbê Đỗ Minh L{ làm Giám đốc). Con 
đã theo học lớp Giáo l{ hôn nhân tại Nhà Thờ Sao 
Mai, khi đó Cha Vãng làm Chánh Xứ và chịu phép 
Hôn Phối tại Nhà Thờ Chí Hòa, Sài Gòn (do cố Linh 
mục Gioan Baotixita Hồ Văn Vui làm Chánh Xứ ). 

Hiện sống tại bang Virginia, Hoa Kz. 

Con được hân hạnh xem qua quyển 4 bộ 
sưu tập “Có một vườn thơ dạo”, và rất ấn tượng 
với câu Thánh vịnh do Cha trích dẫn khi nói về Tác 
giả Nữ tu H.C.N. 

"Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, vâng lạy 
Chúa, xin đừng, nhưng xin cho Danh Ngài rạng 
rỡ". 

Kính thưa Cha, con hy vọng hồi đáp này từ 
con có thể giúp cha an tâm tại sao con không 
muốn ghi rõ họ tên và một lần nữa, con kính xin 
Cha lượng thứ cho phép con được toại nguyện 
trong sự biết ơn tận đáy lòng!” 

(Trích thư gửi Lm Trăng Thập Tự) 

LỜI NGUYỆN CẦU  

 



 390 

TUYỂN THƠ 

ĐÔI CÁNH THIÊN THẦN 

(Cảm tác từ một bài thơ của người mẹ viết cho con) 

 

Mùa Thu rồi cũng qua 

Cỏ thay màu áo khác 

Nỗi đau hay hạnh phúc 

Hết một thời chia xa 

  

Ta gặp lại trẻ thơ 

Từ những điều chân thực 

Trong đơn sơ hạnh phúc  

Vẫn đâu đó quanh ta.. 

  

Xin đƣợc gởi cành hoa 

Tặng Thiên Thần rất nhỏ 

Ở Thiên đƣờng xa đó 

Cầu cha mẹ bình an! 

CHIÊN NHỎ 

(Cảm xúc lời cầu của em bé ngoại đạo) 

  

Em nhƣ con chiên nhỏ 

Ngơ ngác đứng bên đƣờng 

Quanh em đời khốn khó 
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Vỡ thành giọt đau thƣơng 

  

Em từ đâu tìm đến ? 

Giữa bầy chiên hiền hòa 

Tôi linh hồn khánh kiệt 

Trông Thánh giá xa xa.. 

  

Tôi chợt nhìn ra tôi 

Qua điều em khấn nguyện 

Từ Phúc Âm Ngôi Lời 

Muôn đời hằng bất biến! 

  

Cảm ơn em cô bé 

Đôi hàng chữ ngây thơ 

Em thành vị cứu thế 

Bởi yêu Chúa đơn sơ! 
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MINH VĂN  

 

 

Tên thật: Antôn Nguyễn Văn Chung 
Bút danh: Minh Văn 
Sinh ngày: 13-6-1970 tại Đà N ng. 
Hiện là giảng viên dạy môn văn 
Đã cộng tác với báo Công Giáo và Dân tộc 
Email: vanchung1917@gmail.com 
ĐT: 0905-978-136 

ĐỨC TIN MÀU XANH 

Đức tin là một cuộc hành trình dài lâu với bao 
háo hức, hy vọng, khắc khỏi, đợi chờ và… thất vọng. 
Đức tin thúc đẩy ta đi tìm Đấng toàn năng và toàn 
ái. Trong cuộc hành trình ấy, đức tin sẽ chuyển 
màu. Khi ta vui mừng, đức tin có màu xanh. Khi tâm 
hồn ta chùng xuống vì lối đời oan nghiệt, đức tin có 
màu sẫm đen. Khi ta thất vọng, đức tin chuyển màu 
trắng xóa như đồi hoa lau nở nơi miền cô tịch. 

mailto:vanchung1917@gmail.com
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Dường như đó là những gam màu không 
thể thiếu trong cuộc hình trình đi tìm Đấng Chân-
Thiên-Mỹ. 

Để rồi cho đến một ngày, ta nhận ra rằng 
đức tin chỉ có màu xanh. Vâng đức tin chỉ có màu 
xanh. Màu xanh ấy được Đấng Toàn Năng và Toàn 
Ái ban cho đối với ai bền đỗ đến cùng trong cuộc 
hình trình đi tìm kiếm Ngài. 

Đức tin chỉ có một màu xanh! 

MINH VĂN 

 

TUYỂN THƠ 

THÁNG HOA 

Tháng hoa về theo Mẹ 

Chợt ngày lên xanh mơ 

Không gian đầy phúc lạ 

Thời gian đơm ý thơ 

 

Chiều buông xõa nhung tơ 

Trên cánh hoa đồng nội 

Hƣơng theo về muôn lối 

Trời mây phơn phớt hồng 
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Em nhìn thấy gì không? 

Nụ hồng đang hé nở 

Bên nắng vàng rực lửa 

Nhƣ chúm chím môi cƣời 

 

Tình yêu tuổi đôi mƣơi 

Theo nắng chiều xuống phố 

Tháng Hoa vềm ánh nhớ 

Trên tay em – hoa cƣời 

 

Vòng tay Mẹ xinh tƣơi 

Ôm mối tình rộng mở 

Tháng hoa về, anh nhớ 

Em – Mẹ - Anh và Thơ! 

 

ĂN NĂN 

Mùa chay hoa cỏ rụng dần 

Qua đi-rồi lại-bao lần-Mùa Chay 

Ăn năn rồi lại một ngày... 

Ăn năn-rồi tội lại đầy-ăn năn! 

CHUÔNG CHIỀU 

Nghe chiều chạm nhẹ tiếng chuông 

Giáo đƣờng ngã bóng xuống bên tâm hồn 

Ngày buồn đọng lại trong con 

Bâng khuâng niềm nhớ, mỏi mòn niềm thƣơng 

Mây vờn trên những đồi non 
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Mặt trời gác núi còn nƣơng bóng Ngài 

Chiều buồn tiếc nuối giêng hai 

Trôi về một cõi thiên thai nhiệm mầu 

Buồn buồn nhớ nhớ gì đâu 

Nửa hƣ nửa thực bể dâu phận ngƣời 

Ô kìa nắng gió mƣời mƣơi 

Ô kìa-hạt bụi-phận ngƣời-bóng câu 

Con đi lầm lũi, mặc dầu 

Biết rằng vẫn ở trên cao có Ngài 

Phận ngƣời đã nhuốm màu mây 

Con vui mà lại ngất ngây nỗi sầu 

Buồn buồn nhớ nhớ gì đâu 

Ai về, ai biết đi đâu một đời 

Cuối ngày đọng lại chơi vơi 

Chuông chiều theo gió lạc nơi cuối ngàn. 

BAN MAI NHIỆM MÀU 

Sớm mai gió thoảng 

Bỗng nhận ra ý Ngài 

Hƣơng đầu cành bãng lãng 

Nhiệm màu ánh ban mai 

 

Ở đâu bay về đây 

Cánh nhạn hồng cỡi gió 

Có Lời Ngài trong đó ? 

Ý nhiệm nhẹ nhàng bay. 

 

Mộng vàng-nắng đang xây 
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Trời mùa xuân đã chín 

Tình ban mai bịn rịn 

Níu về tiếng chim hoang 

 

Rộn ràng hồn miên man 

Từ lâu con vẫn đợi 

Mấy mùa tin yêu tới 

Mãi đâu thấy gì đâu 

 

Trời mây cứ cao cao 

Tình đời sâu thẳm quá 

Bồng bềnh nhƣ sƣơng lạ 

Biết đâu là bến bờ ? 

 

Cứ ngỡ đời là thơ 

Cứ ngờ nhau là thánh 

Cứ ngỡ ta tròn vạnh 

Lung linh và lung linh 

 

Rồi con lại đinh ninh 

Nghĩ mình là « hiển thánh » 

Cả một đời ăn bánh 

Uống rƣợu nho suối Ngài 

 

Ngoảnh nhìn-đời trắng phau 

Ô kìa, đời qua mau 

thời gian chuyển tím 

Tất cả về lặng im. 
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Tất cả đều «ngủ yên » 

Bụi thời gian phủ kín 

Biết ai là tục, thánh ? 

Giữa đời buồn mênh mang. 

 

Con khóc bên lệ tràn 

Ngâm mình trong Nhiệm ý 

Biết đâu là tri kỷ 

Khi về giấc thiên thu ? 

 

Nguyện xin một lời ru 

Đƣa con theo ngàn gió 

Thiên Đƣờng cao xanh đó 

Dừng chân đây-Bến bờ. 

 

Chính Ngài là vần thơ 

Giữa trời mơ hiển thánh 

Đƣờng niềm tin đã đến 

Cửa Thiên Đƣờng thiên thanh. 

 

QUA ĐI NHỮNG GIẤC MƠ 

Ngày đi qua những giấc mơ 

Kia ai đứng đợi đứng chờ mà chi 

Vẩn vơ nào có hay gì 

Thời gian đâu có xanh rì ngàn năm 

Nhìn về một cõi xa xăm 

Cánh cò bay lã đăm đăm cuối trời 
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Ít khi ánh mắt môi cƣời 

Nhƣ trăng đầy đặn, nhƣ mƣời rằm xƣa 

Đêm về ngày lai ru đƣa 

Nghe nhƣ một chuyến đò trƣa cuối ngàn 

Mơ hoài giấc mộng nhân gian 

Ai còn đứng đó mơ màng mà chi 

Vẩn vơ nào có hay gì 

Thời gian đâu có xanh rì ngàn năm 

Nguyện xin làm kiếp dâu tằm 

Phó dâng mà lại âm thầm nhả tơ. 
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CÁT ĐEN 

 

 

Tên thật : Gioakim Nguyễn Đức Quang 
Sinh ngày 28-6-1970 tại giáo xứ Ghềnh  áng, giáo 

phận Qui Nhơn. 
Sau năm 1975 theo cha mẹ về quê tại giáo họ Đại 
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KHỞI NGUỒN THI CA  

Ai cũng có một tuổi thơ: tuổi được yêu 
thương và dưỡng dục. 

Tôi cũng thuộc mẫu số chung ấy là được 
may mắn lớn lên trong một gia đình Công giáo có 
lời cha nghiêm khắc dạy dỗ và có lời mẹ ru ầu ơ 
mỗi trưa. Những lời ru ấy không chỉ đưa tôi vào 
những giấc ngủ êm đềm, mà còn cho tôi cảm 
nhận tình quê hương da diết và dạy tôi biết qu{ 
ơn sinh thành, trọng ơn dưỡng dục của mẹ cha.  

Bên cạnh sự lớn lên từng ngày về thể chất, 
tôi còn được gia đình nuôi dưỡng tâm hồn. Ngoài 
lời ru của mẹ giúp tôi biết yêu cuộc sống và yêu 
quê hương, Lời Chúa chính là ánh sáng giúp hạt 
giống Đức Tin của tôi nảy mầm và phát triển từ 
những ngày thơ bé. Người đã thay Chúa chăm sóc 
hạt giống Đức Tin của thuở đầu đời ấy chính là 
Ông ngoại. Tuy Ông ở xa và thời đó phương tiện 
đi lại còn khó khăn nhưng Ông vẫn thường đến 
thăm con cháu vào những dịp rảnh rỗi và lần nào 
cũng vậy, Ông luôn kể cho tôi nghe những câu 
chuyện Kinh Thánh rất hay.  
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Cứ sau bữa cơm tối, Ông thường gọi tôi lên 
nhà trên, cho tôi lên võng ngồi cùng để nghe Ông 
kể chuyện, chính vì vậy tiếng võng đưa kẽo kẹt đã 
trở thành một phần tuổi thơ tôi. Tôi rất ngưỡng 
mộ trí nhớ của Ông. Ông nhớ rất nhiều: Từ 
chuyện Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong sáu 
ngày, rồi chuyện Ông Môsê vâng lệnh Thiên Chúa 
cứu dân Ngài khỏi Ai Cập, chuyện Chúa Giêsu sinh 
ra ở hang Bêlem đến chuyện Ngài chịu chết trên 
thập giá để cứu chuộc nhân loại… Nhờ những câu 
chuyện Ông kể mà tôi biết lịch sử cứu độ của 
Thiên Chúa. 

“Hữu tri tất mộ”, nhờ biết Kinh Thánh mà 
lòng mộ mến Chúa âm thầm lớn lên trong tôi như 
men trong bột, êm đềm như lời ru ầu ơ của mẹ. 

Rồi năm tháng cứ trôi qua, trái tim tôi thao 
thức: làm thế nào để lời Chúa đến với trái tim mọi 
người bình dị như lời ru của mẹ, mộc mạc như lối 
kể chuyện của Ông nhưng lại ăn sâu vào từng 
nhịp tim, hơi thở và trở thành một phần không 
thể thiếu trong cuộc sống mỗi con người? Có lẽ 
đó cũng là sự manh nha giúp tôi đến với thi ca sau 
này.  

Hàn Mạc Tử có viết “Thi sĩ là những bông 
hoa qu{ và rất hiếm, sinh ra đời với một sứ mệnh 



 402 

rất thiêng liêng”. Nếu “Thi sĩ là những bông hoa 
qu{ và rất hiếm” thì thơ chắc chắn phải là hương 
của hoa. Suy rộng ra thơ chính là tinh túy, là tâm 
hồn của con người, là cái đẹp của cái đẹp. Chính 
vì vậy sáng tác thơ không chỉ là sáng tạo nên cái 
đẹp, mà là thể hiện cái đẹp nơi chính nhà thơ. Vì 
vậy, nếu muốn thơ hay bắt buộc tâm hồn thi sĩ 
phải đẹp, điều này đòi buộc họ phải tự hoàn thiện 
bản thân. 

Thế nhưng khi tôi dần hoàn thiện mình thì 
tôi nhận ra cái đẹp ấy cũng chỉ là cái đẹp của cá 
nhân, cái đẹp xuất phát từ con người. Tự thâm 
sâu, tôi luôn khao khát tìm kiếm một cái đẹp thực 
sự, trội vượt trên cái đẹp bình thường ấy. Lúc đó 
vô tình những câu chuyện kể ngày nào của Ông lại 
hiện về và giúp tôi nhận ra, không có cái đẹp nào 
bằng Thiên Chúa, chỉ trong Ngài con người mới 
tìm và gặp được cái đẹp hoàn mỹ, vì chính Ngài là 
Chân, Thiện, Mỹ. Phải chăng đây là ơn Chúa 
Thánh Thần tác động để hướng dẫn tôi tìm về cội 
nguồn thi ca Công giáo. 

Như loài ong làm mật yêu những đóa hoa, 
tôi làm thơ nên tôi yêu Thiên Chúa. Thế nhưng, 
tôi không đơn thuần tìm kiếm Thiên Chúa trong 
thơ nhưng tìm kiếm thơ trong Thiên Chúa. Càng 
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đi sâu vào cuộc tìm kiếm ấy tôi càng đào sâu Lời 
Chúa và không biết từ lúc nào, Thiên Chúa đã 
chiếm hữu tâm trí tôi. Và tôi nhận ra, sứ mệnh 
của thi sĩ là dùng thơ cấy Lời Chúa vào đời. Mặt 
khác, thơ chính là con người của thi sĩ, cho nên 
muốn có vần thơ đẹp, thi sĩ cần tâm niệm lời Thầy 
Giêsu dạy : “Anh em hãy nên hoàn thiện”. Chỉ có 
cách ấy thì thơ mới trở thành khí cụ Thiên Chúa 
dùng để đưa con người tìm về cùng đích của mọi 
cái đẹp là chính Ngài – Đấng Chân, Thiện, Mỹ.  

Lm CÁT Đ N 

TUYỂN THƠ 

VƯỜN ĐÊM 

Đêm nghiêng trăng khuyết vƣờn sầu 

Vƣờn sầu hay tiếng nguyện cầu thiết tha. 

Lời Thầy vang tiếng lòng ta 

Cùng Thầy tỉnh thức mới là yêu thƣơng. 

Sƣơng khuya lối cũ vào vƣờn 

Hôn lên tóc Chúa thơm hƣơng tình Thầy. 

Mồ hôi hòa máu rơi đầy  

Ý Cha nên trọn xanh cây vƣờn này. 

Hy sinh ƣớt đẫm tháng ngày 

Một đời tần tảo đắng cay gối đầu. 
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Hoa trăng lấp lánh nƣơng dâu 

Lụa tơ óng ánh kết xâu nghĩa tình. 

Lặng thầm quỳ giữa trời xinh 

Cho lòng cảm hết ân tình Chúa trao. 

Dế kêu vang giữa bờ rào 

Tình Thầy bƣớc tới đổ vào trăng thơ 

Chúa ơi! Tình Chúa vô bờ 

Tình con bèo bọt ngẩn ngơ giữa đồng. 

Vƣờn đêm bỗng rực ánh hồng 

Nhƣ sen vào giữa mùa bông ngát đầm. 

Dâng hƣơng, dâng sắc âm thầm 

Cùng Thầy mục nát, nảy mầm phục sinh. 

CHIỀU TÍM 

Hoàng hôn còn dƣới chân mây 

Đàn chim chao liệng cùng Thầy lên non. 

Thập hình Thầy vác vẹn tròn 

Tình Thầy vẫn thắm nhƣ son ban đầu. 

Đƣờng lên Núi Sọ bƣớc sầu 

Mồi hôi hòa máu thấm sâu dặm trƣờng. 

Trời chiều thiếu ánh thái dƣơng 

Châu sa thờ kính vấn vƣơng tơ lòng. 

Đƣờng trần sỏi đá long đong 

Hàng cây đứng lặng ƣớc mong an bình. 

Quê hƣơng mang nặng nghĩa tình 

Lời kinh thống hối đóng đinh lỗi lầm. 

Chúa ơi! Tình Chúa vô ngần 

Bao la nhƣ biển ngút tầng trời mây. 
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Chiều nghiêng bông tím rơi đầy 

Bên mồ cửa đóng phút giây tang bồng. 

Nắng chiều héo úa về không 

Trên đồi hy vọng cây Thông đứng nhìn. 

 

CÔ ĐƠN 

Nắng thu chia sân nhỏ  

Hai lối cỏ đi về 

Gió còn đƣa mắt ngó 

Bàng hoàng giữa miền quê. 

 

Nhà thờ, sân thƣa khách 

Chiếc ghế nằm bơ vơ 

Chim sẻ thu bóng ngắn 

Lòng ai nghẹn vô bờ. 

 

Chân bƣớc lên thềm đá  

Thơ thẩn giữa trời trƣa 

Chim sẻ quên đi ngủ    

Gởi bao lời trong mƣa. 

 

Tiếng bƣớc chân ai đếm 

Níu ngƣời về trong mơ 

Ta làm cơn mƣa nhỏ  

Tƣới mát đồng tuổi thơ. 
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Đôi mắt tròn tƣ lự 

Lòng nhƣ con chiên non 

Yêu thƣơng chiên tìm đến 

Làm hy lễ vẹn tròn. 

BƠ VƠ 

       
Đèn chầu chƣa ngủ yên  

Ngăn từng cơn gió lạnh 

Ngoài trời mƣa tí tách 

Giọt đắng nằm chơi vơi.  

 

Lá ngồi đợi nghỉ ngơi 

Hay mong trời rạng sáng 

Tỏ bày hết tâm trạng 

Một cõi lòng bơ vơ. 

 

Ai ném trái thờ ơ 

Vào giữa mùa êm ả  

Vƣờn tình hoa tơi tả 

Nụ hồng nát lệ sa. 

 

Đêm đi qua đời ta 

Còn chút gì lƣu lại 

Giêsu tình vĩ đại 

Lá một đời trông theo. 
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MẸ ƠI ! CON ĐÃ VỀ  

Mùa thu La Vang chiều nắng nhẹ  

Hàng cây khe khẽ gió du dƣơng  

Đƣờng quen, lối cũ về bên mẹ  

Đôi chim thỏ thẻ lòng Mẹ thƣơng. 

  

Chiều nắng nghiêng chen qua kẽ lá  

Đứng lại bên thềm ngó quẩn quơ 

Ánh vàng nhảy nhót trên nền đá 

Xa xa vọng lại tiếng tuổi thơ. 

 

Tuổi thơ năm ấy về bên Mẹ 

Nắng hè chan chát tiễn con đi 

Mẹ bƣớc theo con tình tƣơi trẻ 

Lời ru đầm ấm nhƣ trăng thi. 

 

Vun đắp đời con từng hạt gạo 

Nƣớc chảy đá mòn dạ sắt son 

Dẫn dắt về nguồn chân, thiện, mỹ  

Hồng ân thiên giới đắp vuông tròn. 

 

Chiều nay về lại, mùa thu chín 

Mắt mẹ vui mừng một trời yêu 

Con quỳ đây giữa loài hoa tím 

Mẹ ơi! con nợ Mẹ quá nhiều. 

                          26.8.2015 
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TRẦN AN 

 
 
 
Tên thật: Phanxicô Xaviê Trần Văn An,  
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giáo phận Vinh.  
Vào đan viện Thiên An, Huế, 14-2-1994 
Lãnh tu phục 28/5/1995 
Thụ phong linh mục 01-01-2008, đan sĩ dòng Biển 

Đức Thiên An Huế.  
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ƠN TÁI SINH 

Tôi sinh ra và lớn lên tại họ đạo Cầu Rầm, 
thành phố Vinh, khi ngôi nhà thờ Cầu Rầm nổi 
tiếng tráng lệ, biểu tượng một thời của thành phố 
Vinh, đã bị tan hoang do chiến tranh mấy năm 
trước đó.  

Nhiều năm không có nhà thờ, sinh hoạt tôn 
giáo không còn. Khi đến tuổi khôn, bọn trẻ chúng 
tôi thường được cha mẹ gửi về các xứ quen biết ở 
miền quê để học giáo l{ trong những ngày hè. Tôi 
xưng tội rước lễ lần đầu ở giáo xứ Nghĩa Yên, 
huyện Đức Thọ, bên dòng Lam Giang thơ mộng 
hè 1983! Giáo l{ vỡ lòng là lớp giáo l{ duy nhất tôi 
được học.  

Tôi lớn lên giữa lòng thành phố Vinh, lắm tệ 
nạn, nhiều ki-tô hữu bỏ đạo hoặc đức tin nguội 
lạnh.  

Từ năm học lớp 12, khi mới 17 tuổi tôi đã 
theo mẹ buôn bán và làm nghề vàng bạc. Mỗi 
ngày tôi kiếm được khá nhiều tiền và thế là sa ăn 
chơi chích hút cờ bạc lang thang. Tôi đi theo bọn 
đầu trâu, làm ăn bất chính trên tàu trên xe và lao 
vào đủ thứ thói đua đòi ăn chơi như để chứng tỏ 
đẳng cấp của mình.   
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Sau một năm nếm trải cảnh tù đày với 
những niềm đau nỗi nhục, tinh thần và thể xác, 
ngày 15/8/1990, lễ Mẹ Hồn Xác Về Trời, tôi được 
ra khỏi tù khi tròn 20 tuổi. Thế nhưng tôi chẳng 
những không biết sám hối chừa cải, trái lại còn ăn 
chơi hơn, thường xuyên bị công an bắt giữ! Cha 
mẹ và gia đình hết sức thất vọng và khổ đau vì 
tôi.  

Năm 1993, sau một đợt cai nghiện bất 
thành ở Hà Nội, nhằm lễ Sinh nhật Đức Maria, 
ngày 8/9, nể lòng vì cha mẹ đã chịu quá nhiều khổ 
đau vì tôi, tôi nghe lời cha mẹ, vào ở với một linh 
mục bà con, cha Phêrô Nguyễn Văn Đức, tại giáo 
xứ Văn Hạnh, Hà Tĩnh. Mặc dù ở đây tôi cũng 
chưa từ bỏ hẳn ma tu{, vẫn còn lén lút sử dụng, 
nhưng chính mảnh đất giáo xứ ân nghĩa này đã 
giúp tôi thay đổi, nhận ra ánh sáng niềm tin, l{ 
tưởng đời tu. Cuối cùng, từ đây, tôi bắt đầu cuộc 
phiêu lưu đi vào Đan viện Biển Đức Thiên An Huế, 
đúng ngày lễ Tình yêu 14/2/1994.  

Đan viện Thiên An vốn là dòng tu chiêm 
niệm khắc khổ. Bạn bè cũng như người lớn, không 
ai dám tin tôi có thể trụ lại ở đây lâu được. Quả 
thật, đối với tôi, khung cảnh mỹ miều của Thiên 
An, nhất là đời sống đan tu của Thiên An, quá xa 
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lạ, quá bất ngờ, mà bất cứ điều gì cũng làm cho 
tôi, một kẻ hoang đàng, phải ngỡ ngàng, phải cảm 
xúc, để rồi trở thành nguồn cảm hứng cho những 
vần thơ nốt nhạc trong một tâm hồn vốn nhạy 
cảm của tôi. 

Thế rồi sau bao khó khăn, thử thách, bởi 
ngoại cảnh, bởi đời sống khắc khổ, bởi yếu đuối 
bệnh tật xác hồn, với nỗ lực và hi sinh của bản 
thân, nhất là với ơn Thiên Chúa, ngày 28/5/1995, 
lễ Chúa Thăng Thiên, tôi được hồng ân lãnh nhận 
tu phục. Đó là dấu ấn thiêng liêng không thể phai 
nhoà!  

Ngày 1/1/2008, lễ Mẹ Thiên Chúa, tôi được 
hồng phúc đón nhận thiên chức linh mục trong sự 
vui mừng vỡ oà và ngập tràn cảm xúc ngỡ ngàng 
của bao người chứng kiến, nhất là với những ai 
biết về một thời quá khứ của tôi. Suốt thánh lễ 
truyền chức hôm đó, quì trên cung thánh của nhà 
thờ chính toà Phủ Cam Huế, nước mắt tôi cứ tuôn 
trào, đến nức nghẹn!  

Các bạn trẻ người giáo phận Vinh đi tu rất 
đông, đến nỗi người ta thường nói đùa: "trời đất 
đầy Vinh", nhưng đúng người thành phố Vinh thì 
đây lại là ơn gọi linh mục "tiên khởi!" Chính vì thế 
trong ngày lễ tạ ơn ở quê hương, cả thành phố 
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Vinh người ta kháo nhau: "Đi xem thằng An làm 
cha!" Quả đây là một sự kiện chưa từng có ở 
mảnh đất thành Vinh phố đỏ khô khan này! Hơn 
nữa, vị tân linh mục về quê hương vinh qui bái tổ 
hôm nay lại từng lại một tù nhân! Dường như 
người ta không thể tin được đó là sự thật nếu 
không chứng kiến và nếu không có niềm tin vào 
quyền năng và lòng thương xót nhân từ của Thiên 
Chúa đối với một tội nhân! 

Tình yêu đáp trả tình yêu! Tôi luôn bị thúc 
đẩy phải làm một điều gì đó cụ thể để trả món nợ 
ân tình sâu nặng mà Thiên Chúa đã thương dành 
cho tôi.  

Nhìn xung quanh trong xã hội, trong Giáo 
hội biết bao bạn trẻ đang đêm ngày vùi chôn cuộc 
đời trong nấm mồ ma tu{, tự tàn phá thân xác và 
nhân phẩm, đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa, 
lìa xa Giáo hội, thờ ơ với các bí tích. Bên cạnh đó 
những người cha người mẹ khổ đau tuyệt vọng, 
tán gia bại sản, bởi sự tàn phá của bóng ma thời 
đại. Sau bao trăn trở suy tư, tôi quyết định trình 
xin các bề trên việc xây dựng Nhà Tĩnh Tâm 
Hướng Thiện tại thánh địa La Vang. Theo truyền 
thống dòng Biển Đức luôn có nhà tĩnh tâm để đón 
và giúp khách đến tĩnh tâm gặp Chúa và hoán cải 
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đời sống trong một môi trường lành mạnh thánh 
thiêng. Chỉ khác, nhà Tĩnh Tâm Hướng Thiện mà 
chúng tôi muốn xây dựng hướng đến một đối 
tượng đặc biệt là cho những ai đang sống trong 
nghiện ngập, xa lìa Thiên Chúa, đánh mất niềm 
tin, có được một môi trường thánh thiêng lành 
mạnh, có người hướng dẫn tâm linh, giúp tĩnh 
tâm cầu nguyện, trở về với Chúa, hoán cải và thay 
đổi đời sống.  

Ngày 15/9/2011, lễ Mẹ Sầu Bi, trong âm 
thầm giản dị, dưới bóng chở che của Mẹ La Vang, 
Đức viện phụ đã chủ sự thánh lễ Đặt viên đá đầu 
tiên, cùng với sự chứng kiến của Cha Quản nhiệm 
La Vang, vài đan sĩ và ít ân nhân.  

Quả như một phép lạ! Với một đan sĩ như 
tôi, tiền không, quyền không, kinh nghiệm không, 
giáo dân cũng không, hai bàn tay trắng, cùng bao 
khó khăn, bởi chính quyền, bởi sự hiểu lầm nghi 
ngại của bao người, thế rồi ngôi nhà vẫn âm thầm 
mọc lên như một dấu chứng lạ lùng của quyền 
năng Thiên Chúa và lòng trắc ẩn của Mẹ La Vang 
đối với các tội nhân! 

Ngày 15/8/2012, lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, lại 
cũng là lễ Mẹ, ngôi nhà khánh thành được Đức 
viện phụ làm phép và đi vào hoạt động. Thời khoá 
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biểu của Nhà Tĩnh Tâm Hướng Thiện được tổ 
chức và sống như một đan viện Biển Đức thu nhỏ, 
với những nét đặc thù: cầu nguyện, lao động, biệt 
thế, đời sống cộng đoàn, phục vụ huynh đệ, hát 
kinh phụng vụ... 

Từ đó đến nay mỗi năm Nhà Tĩnh Tâm 
Hướng Thiện La Vang, như suối nguồn của Mẹ, 
đón tiếp hàng trăm linh hồn tội lỗi và giúp hoán 
cải trở về với Chúa, với Giáo hội và gia đình, thắp 
sắng niềm tin và đem lại an ủi cho nhiều bậc cha 
mẹ từng khổ sầu tuyệt vọng, bất lực vì con cái! 

Trong niềm tín thác trông cậy, tôi ước mong 
đừng ai bao giờ thất vọng và mất niềm tin vào 
lòng thương xót của Thiên Chúa, dù bản thân 
mình có yếu đuối tội lỗi đến đâu, dù người anh 
em mình có bất toàn bất xứng đến đâu!  

Tôi xin mượn lời thánh Phaolô để dâng kết 
tâm tình tri ân:  "Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên 
Chúa" (1Cr 15,10). “Bởi vậy, tôi rất vui mừng và tự 
hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của 
Ðức Kitô ở mãi trong tôi (2Cr 12,9). 

TRẦN AN 
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TUYỂN THƠ 

MÙA XUÂN LÝ TƯỞNG 

Mùa xuân ấy con bơ vơ lạc lõng 

Mùa xuân này con đƣợc sống bên Cha 

Với cộng đoàn lời ca ngợi sum hòa 

Dâng lên Chúa “bản tình ca yêu mến”. 

  

Chúa đã cho con một đời dâng hiến 

Rũ bụi trần gian chặng bƣớc lƣu li 

Nhớ lại xƣa năm tháng nặng nề 

Của tuổi trẻ của cuộc đời tăm tối 

 

Chúa đã cho con một mùa xuân mới 

Chúa đến với con rất đỗi an linh 

Trong tim con bừng sáng ánh bình minh 

Ơn vũ lộ hòa chan mùa xuân mới 

 

Con đến đây rồi! Nghe Lời Cha gọi 

Sống với cộng đoàn tình nghĩa yêu thƣơng 

Sống với anh em đẹp nắng mai hồng 

Tạ ơn Chúa! Ôi mùa xuân giao hƣởng 

Maria Mẹ ôi, Mùa xuân lý tƣởng! 

Con lắng nghe Lời Chúa của mùa xuân 

Xuân hôm qua đƣờng nhân thế ngập tràn 

Xuân hôm nay con quyết tâm theo Chúa 

Xuân An-pha là mùa xuân muôn thuở 

Xuân O-mê-ga xuân của Chúa vĩnh hằng 
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Mẹ nắm tay con lời nói dịu dàng 

Tình Mẹ tình con những lời nhỏ nhẹ 

Mẹ lắng nghe con lời con thỏ thẻ 

Có Mẹ bên con có sợ chi 

 

Mẹ đã dắt con những bƣớc con đi 

Lời Mẹ ân tình một mùa xuân mới 

Mẹ dặn con rằng khi mùa xuân tới 

Đi đi con, đi cho tới tận mùa xuân 

Maria, Mẹ là ánh sáng Mùa Xuân! 

CẢNH ĐẸP THIÊN AN 

Ai ơi ghé Huế mà thăm! 

Sông Hƣơng thơ thẩn thâm trầm ….. 

Đƣờng đi Khải Định rẽ lên 

Thiên An tách biệt lãng quên sự đời. 

Thiên An cảnh đẹp tuyệt vời! 

Rừng thông thơm ngát núi đồi lƣợn quanh 

   

Thủy Tiên hồ nƣớc trong xanh 

Vƣờn cam trái chín trĩu cành cũng xanh 

Xanh xanh một cảnh toàn xanh 

Trời mây cây nƣớc nhƣ tranh thiên đàng. 

  

Thiên đàng giữa chốn trần gian 

Đan sĩ tựa các thiên thần trắng trong 

Đêm ngày chúc tụng Hóa công 

Hƣơng kinh thơm tỏa “đồi thông thiên đƣờng” 
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Ai về xứ Huế xin dừng, 

Ghé thăm cảnh đẹp núi rừng Thiên An! 

TÂM SỰ LOÀI THÔNG 

Cuộc đời đan sĩ tựa thông 

Núi đồi là chốn gởi lòng Trời cao 

Ngày đêm ca hát rì rào 

Hi sinh hết những ngọt ngào vinh sang 

 

Một đời dũng chí hiên ngang 

Dẫu cho mƣa nắng phũ phàng bão dông 

Tình đời vẫn mặn thắm nồng 

Đan – thông vẫn mãi một lòng vì Yêu 

 

Hƣơng thông thầm kín huyền siêu 

Nào ai thấu đƣợc Tình Yêu cao vời? 

Hƣơng thông thơm lắm ai ơi! 

Nhƣng hƣơng chỉ ngát khi ngƣời đốt thiêu! 

 

MÙA XUÂN CỦA ANH 

Mùa xuân về ngàn hoa đua nở 

Chim muôn loài hớn hở đùa ca 

Đồi thông ong bƣớm thƣớt tha 

Phố phƣờng áo đỏ áo hoa rộn ràng 
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Vậy mà anh vẫn thầm lặng lẽ 

Nhƣ cánh hoa nhỏ bé vô loài 

Dáng anh từ tốn khoan thai 

Dịu dàng nhƣ lá vàng bay thu sầu 

 

Xung quanh anh muôn màu rực rỡ 

Chỉ mình anh áo cũ chùng thâm 

Bạn bè đôi lứa mừng xuân 

Riêng anh vẫn gối quỳ trông đèn chầu 

  

Xuân của anh rừng sâu núi vắng 

Không rƣợu nồng nhƣng vẫn ngất ngây 

Không tình nhân vẫn đắm say 

Bởi hồn anh đã thoát bay – thiên thần 

 

Xuân của anh lặng thầm: Vĩnh Cửu 

Xuân ồn ào: hạn hữu chóng tan 

Ôi Giêsu, Chúa mùa xuân! 

Chúc anh say ngƣỡng đến muôn ngàn đời. 

   

Thiên An Xuân 1997  
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THANH SƠN LÂM 

 
 
 
Tên thật: Phêrô Ngô Đức Trinh, sinh ngày 14-11-

1972, tại Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An.  ửa tội 
ngày 22-12-1972 tại giáo xứ Mỹ Yên, giáo phận Vinh. 
Năm 1988, gia đinh di cư vào Đức Minh, Đăkmil, Đăk 
Nông, thuộc giáo xứ Vinh An, giáo phận Ban Mê Thuột. 
Ngày 10-10-1993 dự tu Kontum tại Sài Gòn. Ngày 10-
10-1999, tốt nghiệp cử nhân Pháp văn, trường ĐH 
KHXH và Nhân Văn, Sài Gòn. Ngày 14-9-2000, vào Đại 
Chủng Viện Xuân Bích Huế. Ngày 14-11-2008, thụ 
phong linh mục tại nhà thờ Chính tòa Kontum. 
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Hiện ở Nhà Thờ Phú Túc, huyện KrônPa, tỉnh Gia 
Lai.  

DĐ: 0984254125,  
Email: petductrinh@yahoo.fr 

ĐỨC TIN VÀ THƠ VĂN 

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia 
đình Công Giáo. Gia sản qu{ báu mà cha mẹ để lại 
là kho tàng Đức Tin. Bầu khí gia đình trong giáo họ 
miền quê xứ Nghệ lại tôi luyện cho tôi một Đức 
Tin ngày càng xác tín hơn. Thơ văn cũng đến với 
tôi một cách tình cờ như mình được thừa hưởng 
Đức Tin vậy. 

Tôi đã trải qua một tuổi thơ khá khó khăn 
nhưng đầy ắp những kỷ niệm. Những trưa hè 
cùng nhau tìm bóng mát để chơi gụ, những buổi 
chiều chăn trâu, thả diều, những buổi tối đến nhà 
thờ đọc kinh, đến nhà ông biện học giáo l{, những 
đêm trăng thì ôi thôi đủ trò chơi dân gian không 
biết mệt… Những kỷ niệm đó đã dần dà nhào nặn 
ra một Thanh Sơn Lâm. Thơ không sắc bén, không 
tinh xảo nhưng có thể nói những bài thơ như 
những lời nguyện cầu dâng lên Chúa. Lấy nguồn 
cảm hứng từ Đấng Chân Thiện Mỹ. 
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Chúa đã dạy tôi qua nhiều người và bằng 
nhiều cách: 

Mẹ là một người sáng dạ, thích đọc vè. Bà 
học thuộc lòng những bài vè từ thuở bé. Những 
bài vè đó đã đưa con vào giấc ngủ. Những bài vè 
đó đã dạy nhân bản cho con ngay từ thuở còn 
thơ. Những bài vè đó cũng là những lời kinh cầu 
nguyện. 

Đong đưa chiếc võng trưa hè 

Ngâm nga nốt nhạc bài vè ru con. 

Cha, một con người thật nghiêm khắc. 
Nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Đặc biệt 
về việc học của con. Có thể nhà thiếu ăn chứ con 
không được thiếu chữ. Sẵn sàng hy sinh cho con 
ăn học. Tạo điều kiện tốt nhất cho con ăn học. 

Cha Gioan Hồ Hán Thanh, một người vừa 
nghiêm khắc, vừa uyển chuyển. Ngài như một 
người cha đồng thời là một người mẹ. Ngài 
nghiêm khắc với những thanh thiếu niên hư hỏng. 
Ngài làm nhiều bài vè để giáo dục nhân bản cho 
những bạn trẻ ấy cũng như mọi người. 

Một chút nóng nảy của người con xứ Nghệ 

Một chút cương nghị của con nhà võ 

Một chút nghèo khó của đời linh mục 
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Những chút đó đã làm nên một Hồ Hán 
Thanh. 

Bà ngoại, một người đạo hạnh, hiền lành. 
Hầu như không ai chê trách bà điều gì. Bà đã cầu 
nguyện rất nhiều cho các cháu. Có lẽ vì thế Chúa 
đã thương cho hai người cháu ngoại của bà làm 
linh mục. 

Tất cả những người đó đã trực tiếp ảnh 
hưởng đến đời sống Đức Tin và Thơ Văn của tôi. 
Chắc chắn không dừng lại những người này 
nhưng cách nào đó họ đã ảnh hưởng thời thơ ấu 
của tôi. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé trong bao la 
đất trời nhưng tôi cũng cảm thấy mình thật hạnh 
phúc vì có Đức Tin. Tôi cũng muốn cùng hoa lá cỏ 
cây trở thành lời kinh dâng lên Chúa. 

Con ước là một nụ 

Trong một vườn hoa xinh 

Con muốn là lời kinh 

Suốt ngày dâng lên Chúa. 

Một vài { tưởng viết ra không trau chuốt 
nhưng như một chuyện kể để nói lên rằng: Chúa 
đã yêu thương tôi và dạy tôi bằng nhiều cách. Thơ 
văn chắp cánh cho Đức Tin của tôi được vút cao. 
Đức Tin thổi hồn vào thơ văn để bài thơ trở thành 
lời cầu nguyện. 
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Ôi giây phút tôi lặng người mơ tưởng 

Hồn say sưa bút vọt những vần thơ 

Véo von lên nốt nhạc của hồn mơ 

Một thang âm tấu muôn cung huyền diệu 

Hỷ hoan thay - Thiên Chức - Ơn thiên triệu! 

Phú Túc, 4-9-2015 

THANH SƠN LÂM 

TUYỂN THƠ 

TIẾNG VỌNG 

Tiếng vọng ngân vang khắp núi đồi 

Mênh mông chiều tím khóm mây trôi 

Âm thanh gió cuộn va vách núi 

Tôi đứng mình tôi, tiếng gọi mời 

 

Tôi đứng mình tôi, tiếng gọi mời 

Tụng ca danh Chúa khắp muôn nơi 

Hòa cùng vũ trụ ca khen Chúa 

Chúa tể càn khôn, suốt một đời 

 

Tiếng vọng ngân vang, tiếng hay Lời? 

Thả hình bắt bóng, thả hình trôi 

Phiến đá suy tƣ ngồi bất động 

Ngôi Lời giáng thế chỉ vì tôi! 
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Ngôi Lời giáng thế chỉ vì tôi? 

Tôi muốn gào lên thâu tận trời 

Chạm tới trăng sao ngàn tinh tú 

Danh Chúa càn khôn tỏa rạng ngời. 

LỜI TẠ ƠN 

Trời hôm nay bình yên và cao rộng 

Phóng tầm nhìn vun vút mãi ngàn sao 

Với tay lên vầng trăng muốn chạm vào 

Ƣỡn ngực ra hít hơi đầy phổi ấm 

Khí trong lành nhƣ hớp những vần thơ 

Ta ngấu nghiến cho tâm hồn thuởng thức 

Tạ ơn Trời làm sao cho đúng mức 

Vũ hoàn này một lúc đã dựng nên 

Cho loài ngƣời trông coi và canh tác 

Nép vào Ngài tin yêu và phó thác 

Bờ môi xinh mấp máy thầm gọi tên 

Chúa muôn trùng ca khen Ngài muôn kiếp 

Lời nguyện cầu con muốn viết thành thơ 

Để tạ ơn Đấng con luôn tín thờ! 

 

THIÊN CHỨC 

(tặng bạn ngày chịu chức linh mục) 

 

Ôi giây phút tôi lặng ngƣời mơ tƣởng 
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Hồn say sƣa bút vọt những vần thơ 

Véo von lên nốt nhạc của hồn mơ 

Một thang âm tấu muôn cung huyền diệu 

Hỷ hoan thay – Thiên chức – Ơn thiên triệu! 

 

Ôi linh mục, một đời tôi ấp ủ 

Muốn gào lên thấu muôn muôn tinh tú 

Thiên chức tuyệt vời trọn đời dâng hiến 

Mãi mãi ngân vang mộng vàng bất biến 

 

Ngọn đuốc soi khắp ngõ tối trần gian 

Dang tay ra ban muôn phúc bình an 

Là muối men ƣớp mặn cả dòng đời 

Là cầu xinh dẫn về nơi thiên giới 

 

Thời gian trôi trôi mãi vào mong đợi 

Nhìn thấy ngƣời tôi cứ ngỡ là tôi 

Dừng lại thôi mơ mộng mãi xa xôi 

Xin đƣợc sống trọn phút giây hiện tại 

 

Ơn Thánh Ngài – dạt dào và sủng ái 

Đã chọn Ngài – ngài rất mực tín trung 

Đã theo Ngài – mãi mãi cho đến cùng 

VỀ MẸ MĂNG ĐEN 

Trùng trùng điệp điệp núi chen đồi 

Lũng sâu thăm thẳm cảnh tuyệt vời 

Khúc khuỷu quanh co lƣng chừng núi 
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Về Mẹ Măng Đen một dòng ngƣời. 

 

Rì rào theo gió ngọn thông reo 

Líu lo ca hót tiếng chim theo 

Hòa cùng lời kinh dâng kính Mẹ 

Ôi Mẹ Măng Đen, Mẹ ngƣời nghèo! 

 

Ngân nga chuỗi hạt bên Mẹ vui 

Dòng ngƣời đông đúc chen tới lui 

Rƣng rƣng dòng lệ bàn tay cụt 

Ôi Mẹ Măng Đen, Mẹ ngƣời cùi! 

 

Đoàn con yêu Mẹ rất thẳm sâu  

Con về bên Mẹ hết lo âu 

Trút hết băn khoăn, ngàn khốn khó 

Ôi Mẹ măng Đen, thật nhiêm mầu! 

Mẹ ơi, Mẹ đứng giữa nắng mƣa 

Chờ đợi đoàn con lúc ban trƣa 

Ban muôn ơn phúc, đầy sủng ái 

Muôn muôn thánh lộc Mẹ dƣ thừa. 

HỒN SAY 

Văng vẳng bên tai tự Thiên Đƣờng 

Lâng lâng hồn nhẹ nhạc du dƣơng 

Ru vào giấc mộng sâu thăm thẳm 

Thế giới thần tiên phảng phất hƣơng 

 

Tiếng Chúa gọi mời ý vị thay! 
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Dẫn vào thế giới…nhẹ hồn bay 

Lên cao cao mãi cao vun vút 

Rực sáng ngai vàng! Mộng hồn say 

 

Tỏa sáng hào quang, ôi nhiệm mầu 

Dọi thẳng vào tim thật thẳm sâu 

Quyện vào âm hƣởng…nên nguồn sống 

Xóa tan băng giá lẫn u sầu 

 

Đến bàn tiệc thánh Chúa dìu con 

Thắm đẫm nồng say mối tình son 

Tay con Ngài nắm bao ngày tháng 

Che chở đời con trọn xác hồn 

 

Vƣờn xuân khoe sắc ngát hƣơng kinh 

Thánh thót chim ca rộn bình minh 

Nung nấu hồn thơ bao nắng ấm 

Ôi Chúa thƣơng con thật vẹn tình 

VỀ BÊN MẸ 

Gần xa nô nức về đây 

Trời xanh xao động, khóm mây lững lờ 

Huế kia ai vẽ nên thơ?! 

Dòng Hƣơng, núi Ngự trong mơ tìm về 

Dấy lên khúc nhạc đê mê 

Mừng ngày họp mặt thỏa thuê cõi lòng 

Ngày ngày trong nỗi trông mong 

Nay về lễ hội Kim Long, Mẹ hiền 
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Anh em Xuân Bích mọi miền 

Đồng hành với Mẹ lên Đền, Mẹ ơi 

Khổ đau, vất vả đƣợc vơi 

Đong thêm sức sống ở nơi Mẹ lành 

Đoàn con với cả lòng thành 

Xin cùng với Mẹ song hành nơi nơi. 

TIẾNG CHUÔNG CHIỀU THU 

Koong kinh koong 

Chuông chiều đổ 

Muốn mời gọi thổ lộ tâm tƣ 

Chuông chiều thu 

Băng đồi vƣợt núi 

Koong kinh koong… ngân mãi koong koong 

 

Một nỗi trông mong 

Gió thu nhè nhẹ - chuông thu ngân ngân 

Buôn làng chuông rơi 

Mời bạn cùng nghe… 

 

Tiếng chuông mời gọi – đến mà coi 

Ít ngƣời thăm viếng – Chúa buồn 

Chúa sai sứ giả: Koong kinh koong 

Cảm hóa lòng ngƣời 

 

Ai lắng nghe…chiều thu chuông đổ 

Tiếng Chúa vỗ về - koong kinh koong 

Một nỗi trông mong 
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Có ngƣời tâm sự 

Lời cầu nữ tu 

Chúa vui! 

Không lùi nửa bƣớc 

Kiên trì …koong kinh koong - Chúa gọi 

Kẻ lo vƣờn tƣợc – ngƣời rẫy nƣơng 

Em từ trƣờng học 

Em từ sân banh 

Koong kinh koong, an lành Chúa gởi 

Kêu mời mọi giới 

Không tách trẻ già, kinh chiều ngân nga 

Chúa vui! Ôi vui quá 

Làn hƣơng tỏa 

Đến tận hào quang 

Hƣơng Thiên Đàng 

Chuông thu ngân vang 

Koong kinh koong. 

TRUYỀN GIÁO MIỀN SƠN CƯỚC 

Truyền giáo miền sơn cƣớc 

Rong ruổi suốt đêm ngày 

Hành trình ý vị thay 

Ra đi đầy nguyện ƣớc 

 

Núi rừng đều băng lƣớt 

Dù sông suối quanh co 

Chẳng nản chí âu lo 

Dẫu mồ hôi áo ƣớt. 
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Truyền giáo miền sơn cƣớc 

Khó khăn chẳng hề chi 

Mang sứ điệp ra đi 

Gieo Tin Mừng muôn nƣớc 

 

Lên rẫy nƣơng cày cuốc 

Xuống khe suối mò cua 

Quanh bếp lửa già nua 

Tay đƣa cao ngọn đuốc. 

 

Truyền giáo miền sơn cƣớc 

Làm bạn cùng trẻ em 

Thƣờng kể chuyện hằng đêm 

Các anh hùng Cựu ƣớc 

 

Chân xoang
17

 đều nhịp bƣớc 

Hòa tiếng trống tiếng chiêng 

Một bầu khí linh thiêng 

Bên mộ phần da diết 

 

Truyền giáo miền sơn cƣớc 

Nhờ ơn Chúa thƣơng ban 

Một tấm lòng bình an 

Đƣợc muôn vàn ơn phƣớc. 

 

                                                 
17

 điệu múa, nhảy của dân tộc Bahnar, Jarai. 
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TÂM TÌNH TRẺ THƠ 

Tôi bén duyên với thơ từ ngày còn đi học 
trường làng. Nhưng tôi chỉ thực sự bắt đầu làm 
thơ đạo khi bước vào đời dâng hiến, khi sống gần 
gũi Chúa hơn và cảm nghiệm được rõ nét hơn về 
tình Thiên Chúa yêu thương.  

Những bài thơ đó thường là những tâm tình 
bộc phát thành lời khi ngắm nhìn Chúa qua hình 
ảnh vạn vật, khi quz trước Nhà Tạm, khi quz bên 
máng cỏ... với những lời rất mộc mạc chân tình: 

Ôi Chúa Hài Nhi, Vua Bé Thơ 

Tình yêu nhân loại đến vô bờ 

Ngai trời bỏ lại trời cao thẳm 

Sinh thành em bé quá đơn sơ !... 

Và trong những lúc ngập chìm trong đau 
khổ thử thách, những lúc lòng nhân từ của Thiên 
Chúa khuất dạng như mặt trời lặn đi trong đêm 
tối, thì tiếng lòng đó lại là những lời thở than:  

Có lẽ tình con thiếu thiết tha 

Và lòng trông cậy kém mặn mà 

Hay niềm tin kính còn chưa thắm 

Nên lời khấn nguyện chẳng bay xa ? 

Thế đấy, tôi như một đứa trẻ: một đứa trẻ 
reo vui, khóc hờn một cách đơn sơ và hồn nhiên.  
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Có những khi cõi lòng bình lặng, trước nhan 
thánh Chúa, không biết tâm sự gì với Ngài, tôi 
thầm thĩ đọc lại một bài thơ nào đó mình đã cảm 
tác trước đây, như một lời kinh cầu nguyện. Có lời 
kinh nào chân thành và tha thiết hơn lời kinh xuất 
phát từ chính tâm hồn mình? 

Sài Gòn, 01-09-2015 

VĂN NGHĨA 

TUYỂN THƠ 

GIAO THỪA NHỚ MẸ 

Tết này con ở phƣơng xa 

Lòng con nhớ mẹ, nhớ nhà mẹ ơi ! 

Biết là xuân ở muôn nơi 

Mà lòng con vẫn một trời mùa đông. 

Tuổi già mẹ có khỏe không  

Để còn chiu chắt từng đồng lo toan ? 

Cả đời nặng gánh gian nan 

Mẹ nhƣ chƣa có mùa xuân bao giờ 

Mà nay con vẫn dại khờ 

Cuộc đời của mẹ bao giờ mới vui ? 

Đừng thƣơng con nhé, mẹ ơi ! 

Cầu mong cho mẹ những lời thiết tha… 
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NHÀNH HOA DÂNG CHÚA 

Cảm xúc của một người  

từng có sở thích sưu tập lan rừng 

 

Đời con nhƣ nhánh phong lan 

Tháng năm lắt lẻo trên ngàn gió sƣơng 

Nhờ yêu thƣơng, bởi yêu thƣơng 

Con nay về sống giữa vƣờn bình yên. 

Nắng hồng – ơn Chúa vô biên 

Ngọt ngào dòng sữa Mẹ hiền dƣỡng nuôi 

Gian thù xin đuổi xa xôi 

Để cho con sống cuộc đời tƣơi xanh! 

Những mong đổi lá thay cành 

Ngày mai dâng Chúa một nhành hoa thơm. 

LỜI CẢM THÁN 

Ôi lạy Chúa, Ngài thƣơng con quá đỗi! 

Đã dựng nên trời đất với ngàn sao 

Rồi êm êm, nhẹ nhẹ đặt con vào 

Cho con đƣợc mang hình dung của Chúa. 

 

Ôi lạy Chúa, Ngƣời thƣơng con quá đỗi! 

Tự ngai trời sinh xuống dƣới trần gian 

Tội lỗi con, dù tội lỗi vô vàn 

Ngƣời đã chết để cho con đƣợc sống. 
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Ôi lạy Chúa, Ngƣời thƣơng con quá đỗi! 

Ban lời Ngƣời làm lẽ sống đời con 

Ban Mình Ngƣời qua tấm bánh thơm ngon 

Và ly rƣợu - Máu Thánh Ngƣời nuôi dƣỡng… 

 

Ôi lạy Chúa, Ngƣời thƣơng con quá đỗi 

Ban cho con Ngƣời Mẹ Chúa yêu thƣơng 

Để con làm ái tử Đức Nữ Vƣơng 

Còn có gì cho con hơn thế nữa! 

 

Ôi lạy Chúa, yêu con từ muôn thuở 

Đến muôn đời Ngài mãi mãi thƣơng yêu 

Ân tình Ngài sao thật quá cao siêu! 

Nguyện sống chết trong tình yêu của Chúa. 

 

LỜI THỞ THAN 

Suốt mấy năm rồi con khấn mong 

Cầu xin Chúa Cả đoái thƣơng lòng 

Mà nay mộng ƣớc đành tan vỡ 

Bao lời khấn nguyện vẫn là không.  

 

Có lẽ tình con thiếu thiết tha 

Và lòng trông cậy kém mặn mà 

Hay niềm tin kính còn chƣa thắm 

Nên lời khấn nguyện chẳng bay xa ? 
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Hay những lời môi con khấn xin 

Hèn nhơ chẳng đáng đoái thƣơng nhìn ? 

Hay giấc mộng lành con ấp ủ 

Là không đẹp ý Đấng vô biên ? 

 

Cha hỡi lòng con dẫu nát tan 

Và đôi dòng lệ dẫu tuôn tràn 

Xin hãy giúp con vâng Thánh Ý  

Nhƣ Thầy Chí Thánh lúc gian nan ! 

 

NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG 

Khi giấc mộng đƣờng đời đổ bể 

Con trở thành một kẻ chăn heo 

Ngày ngày cắt cỏ vớt bèo 

Đêm đêm gặm nhấm bao nhiêu nỗi niềm... 

 

Càng nghĩ lại càng thêm hổ thẹn 

Lỡ đành sao lỗi hẹn với đời ? 

Thà rằng cho giọt lệ rơi 

Còn hơn héo hắt nụ cƣời thƣơng đau. 

 

Con đã biết bởi đâu nên nỗi 

Sai một ly đi bội dặm trƣờng 

Mấy ai ngƣời biết cảm thƣơng 

Thói thƣờng dè bỉu thói thƣờng cƣời chê ! 

Con ngƣớc mắt trông về phƣơng ấy 

Với niềm tin niềm cậy thiết tha 
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Thân thƣơng hình bóng Cha Già 

Xin Ngài thƣơng xót bỏ qua lỗi lầm.  

TẠM BIỆT SÔNG BUÔNG  

Kỷ niệm những tháng ngày phục vụ tại vùng hẻo lánh 

Sông Buông…! Sông Buông…! 

Ngày đêm con nƣớc vô thƣờng 

Nắng mƣa mấy mùa gắn bó 

Thôi giờ mờ mịt khói sƣơng ! 

Không còn những chiều vui tắm 

Nhờ dòng sông sƣởi mát thịt da 

Và gột đi bùn nhơ tanh tƣởi 

Nhƣ ân ban bí tích giao hòa ! 

Không còn những giờ nguyện ngắm 

Bên dòng sông lấp lánh trăng vàng 

Xa ánh sáng văn minh trần thế 

Lại thấy mình rất mực vinh sang ! 

Ôi dòng sông bao đời vẫn chảy 

Dạy cho ta bài học kiên cƣờng 

Và ăm ắp phù sa trang trải 

Nhƣ cuộc đời tận hiến yêu thƣơng…! 

Tạm biệt nhé, tạm biệt nhé, sông Buông ! 
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TÂM TÌNH CHIA SẺ: 

Thân còn một chút hao gầy 

Tình còn một chút nồng say muộn màng 

Hồn mơ về cõi Thiên Đàng 

Chân dừng bến mộng rộn ràng yêu thương. 

(Bến Mộng) 

  Thơ, đối với tôi là một tiếng kêu, một tiếng 
kêu phát xuất từ đáy lòng khát khao vươn tới 
Trời. Tôi không làm Thơ, tôi tìm Thơ. Tôi tìm Thơ 
trong chính mình và tìm trong cuộc đời; tìm với 
mình và tìm với người. Tôi tìm kiếm và gọi Thơ cả 
khi tôi tỉnh, cả lúc tôi mê. Đó là những khoảnh khắc 
đợi chờ và hy vọng, đem lại cho tâm hồn tôi cảm 
giác an bình diệu vợi khôn tả. Nhưng không phải lúc 
nào tôi cũng nghe được tiếng Thơ, thường là tôi chỉ 
biết kiếm tìm và chờ đợi, nhiều lúc tiếng Thơ trút 
xuống, tôi cũng không biết; có khi tiếng Thơ ngập 
ngụa và tôi thoả thuê chụp bắt bằng ngôn ngữ của 
hồn tôi và phô bày tiếng Thơ thành lời để từ từ 
thuởng thức hoặc người khác có thể thuởng thức.  

Ta vừa nghe trong cơn đau 

Lời cầu xin cho tình yêu 

Tan hòa ra trong muôn màu 

Cho ngàn xưa, cho mai sau. 

(Lời Cầu Nguyện) 
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    Trong thinh lặng thẳm sâu của tâm hồn, 
tôi chiêm ngưỡng tiếng Thơ chứ không phải nhai 
ngấu nghiến lời Thơ; thế mới cảm nhận được 
hương vị đặc trưng của tiếng Thơ, đó là tin-yêu-
hy vọng giúp tôi sống đúng với ơn gọi làm người, 
hơn nữa là người con của Chúa, Đấng đã yêu 
thương và tác thành tôi để tôi đáp trả tiếng yêu 
thương của Người trong tôi và trong cuộc đời tôi. 
Thơ, đối với tôi là thế; đó là tiếng đáp trả yêu 
thương với Tình Yêu của Chúa trong tôi, trong mọi 
người và mọi loài. Thơ là lời cầu nguyện. Đối với 
tôi, một cách nào đó có thể nói rằng Thơ là lời cầu 
nguyện. 

Bay lên với ánh bình minh, 

Cho hồn tỏa sáng bóng hình Giêsu. 

Đất trời vọng lại tiếng ru, 

Ru hồn bướm cõi thiên thu nhiệm mầu. 

(Bướm Lạc Rừng Thiền) 

XUÂN YẾN 
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TUYỂN THƠ 

MỘNG THẬP TỰ 

Anh nằm đó 

Căng đầy bầu khuya 

No tròn giọt mƣa đầu mùa òa vở..! 

Thập Giá mơ 

Lệ nhòa trăn trở 

Mồ hôi máu đổ 

Hóa thành thơ 

Nở thành hoa  

Mùa Cứu Độ..! 

Em là hoa 

quấn quanh Thập Giá 

Máu càng trào ra 

Hoa càng thắm đỏ..! 

Đêm càng khuya 

Mơ càng tỏ 

Trăng càng rực rỡ 

Õa thơ..! 

 LỜI CẦU NGUYỆN 

Ta vừa nghe trong rừng thu 

Lời nài van nhƣ lời ru 

Lan dần ra nhƣ sƣơng mù 

Vây hồn ta trong hƣ vô. 
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Ta vừa nghe trong vƣờn thu 

Lời cầu kinh nhƣ lời ru 

Lan dần ra nhƣ sƣơng mù  

Ôm hồn ta trong Giêsu. 

  

Ta vừa nghe trong cơn đau 

Lời cầu xin cho tình yêu 

Tan hòa ra trong muôn màu 

Cho ngàn xƣa, cho mai sau. 

CÂY ĐÀN THẬP GIÁ 

Mỗi ngƣời là một nhạc công 

Vai mang cây đàn Thập Giá 

Theo dòng buồn vui sƣớng khổ 

Tấu lên nhạc phổ đời mình. 

  

Hơn thua đƣợc mất đã từng 

Chỉ còn yêu thƣơng là đủ 

Tay ôm cây đàn Thập Giá 

Tấu bài cảm tạ tri ân. 

  

Mỗi ngày là một mùa xuân 

Sƣơng tan trên từng mộ địa 

Sớm chiều bình an trong Chúa 

Cây đàn Thập Giá hòa vang. 
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NIỀM VUI TÔI TÌM 

Tôi kiếm niềm vui tận cuối trời 

Mà tôi gặp nó sau lƣng tôi 

Những vết chân ngƣời phơi sƣơng gió 

Bên từng gốc lúa, nở nụ cƣời! 

  

Tôi kiếm niềm vui tận đáy nồi 

Mà tôi gặp nó trên tay tôi 

Những hạt cơm rơi vùi nƣớc mắt 

Thì thầm câu hát những kiếp ngƣời! 

  

Tôi kiếm niềm vui giữa cuộc đời 

Mà tôi gặp nó trong tim tôi 

E ấp tình trời nhƣ hơi thở 

Yêu thƣơng chớm nở rất tinh khôi! 

GIỮA BỜ SINH TỬ 

Mắt trông một cánh cò bay 

Mà lòng quên hết đổi thay cuộc đời. 

Hoàng hôn nhuộm đỏ cuối trời, 

Ngƣời về nắm đất gửi lời yêu thƣơng. 

  

Thiên Đàng mới thật Quê Hƣơng 

Trần gian lữ khách tha phƣơng tìm về. 

Trăm năm trọn một lời thề, 

Giữa bờ sinh tử vẹn bề tin yêu! 
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DƯỚI BÓNG THẬP TỰ 

Mƣa chiều ngập ngụa trên sông, 

Bờ vai Thập Tự oằn cong dƣới trời. 

Yêu thƣơng chẳng thốt nên lời, 

Thánh ân rụng xuống cho đời trái trăng. 

  

Đồi cao mây xám còn giăng, 

Cây cao huyết lệ hai hàng còn tuôn. 

Sông sâu đá cuội còn buồn, 

Tình sâu còn vọng tiếng chuông vô thƣờng. 

  

Màn đêm rũ bóng thánh đƣờng, 

Nhạc dâng một khúc mộng thƣờng chơi vơi. 

Đàn đƣa hồn trí lên khơi, 

Phím gầy nằm xuống gửi lời nƣớc non. 

  

Sƣơng khuya lạnh buốt tình son, 

Bờ vai Thập Tự héo hon dƣới trời. 

Yêu thƣơng chẳng thốt nên lời, 

Thánh ân rụng xuống cho đời trái trăng. 

HỒI TÂM 

Cho nhau một tấm chân tình, 

Buồn vui sƣớng khổ có mình có ta. 

Cuộc đời ngắn ngủi phôi pha, 

Hơn thua đƣợc mất chỉ là phù du! 
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Đƣờng tìm về cõi Thiên Thu, 

Thu đông xuân hạ mây mù khuất che. 

Gập ghềnh vạn nẻo sơn khê, 

Gió mƣa sƣơng tuyết bóng Quê xa vời! 

  

Buồn trông cánh nhạn lƣng trời, 

Sớm trƣa chiều tối cõng đời qua sông. 

Đèn tâm le lói cạnh lòng, 

Nhân tình thế sự tồn vong vô thƣờng! 

  

Đỉnh trầm còn lại chút hƣơng, 

Vinh hoa phú quý bên đƣờng gió bay. 

Cho nhau nghĩa thắm tình say, 

Bởi mình có biết mai rày...còn không! 

BƯỚM LẠC RỪNG THIỀN 

Đêm qua bƣớm lạc rừng thiền, 

Vô tình gặp ánh trăng hiền năm nao. 

Tình thiền duyên đạo thanh cao, 

Hƣơng trăng sắc bƣớm quyện vào niềm thơ. 

  

Trăng lên khỏi núi trăng mờ, 

Một mình bƣớm lƣợn bơ vơ cuối trời. 

Nép mình Thập Tự nghỉ ngơi, 

Chợt nghe lóc cóc tiếng đời lăn qua. 

  

Âm u một dải sơn hà, 

Hừng đông ló dạng gần xa nhuốm hồng. 
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Bƣớm cƣời ngậm giọt sƣơng trong, 

Băng qua Thập Tự thoát vòng tử sinh. 

  

Bay lên với ánh bình minh, 

Cho hồn tỏa sáng bóng hình Giêsu. 

Đất trời vọng lại tiếng ru, 

Ru hồn bƣớm cõi thiên thu nhiệm mầu. 
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Sông Bé. 
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ngày 16-4-2005; khấn trọn đời ngày 25-4-2008. Thỉnh 
Thoảng có đóng góp bài vở cho báo Trái Tim Đức Mẹ. 

Email: sr.agathapham@yahoo.com 

BÀN TAY CHÚA DIỆU KỲ 

Gia đình tôi may mắn được đoàn tụ bên 
Hoa Kz theo diện ODP, ngày 16-02-1991. Mùa 
Đông, nhìn ra ngoài, ánh mắt không quen cảnh 
cây khô đen trụi lá, đường xa lộ không một mái 
nhà. Nhà ba tôi ở một thành phố nhỏ bé, ít người 
Việt Nam cư ngụ, nhớ bóng người chạy xe đạp, 
nhớ bóng người đi bộ. Trời lạnh lẽo bơ vơ nơi xứ 
người, vốn tiếng Anh không có một chữ. Học lớp 

mailto:sr.agathapham@yahoo.com


 448 

4 nửa chừng ở bên quê nhà, qua Mỹ lại tiếp tục 
học lớp 4 lần nữa. Cảm tạ Chúa, năm lên lớp 10, 
tôi năn nỉ và được mẹ cho theo lớp đệ tử các sơ 
dòng Mân Côi ở Lousiana. Nhờ ở với các sơ mỗi 
ngày được nghe chia sẻ lời Chúa, và ngày chủ 
nhật được học thêm giáo l{ và Việt Ngữ trong 3 
năm. 

Kỷ niệm dễ thương nhất là, ngày Tết, tôi 
chẳng có gì tặng cho sơ, nên viết tặng một bài 
thơ. Hôm sau sơ gọi vào phòng nói chuyện riêng, 
và khen bài thơ hay, { nghĩa, sau đó sơ giúp tôi 
chỉnh sửa phần chính tả. Tết năm sau, không ngờ 
bài thơ của mình được đăng lên tờ báo nhà dòng, 
tôi vui mừng và cảm thấy được khuyến khích. 
Năm 2002 tôi gia nhập dòng Cát Minh người Mỹ ở 
Oklahoma. Tiếng Việt của tôi một lần nữa bị chôn 
vào quên lãng. Mỗi lần nghe má gọi phone hỏi 
thăm và chia sẻ, thì ấp úng. Mẹ tôi không giỏi 
tiếng Anh, còn tôi không thạo tiếng Việt. May 
mắn, năm 2008 tôi gặp lại một người bạn cũ thích 
làm thơ, sau đó quen được trang Dũng Lạc, đọc 
Đồng Xanh Thơ rất thích. Nên tôi cố gắng tập 
luyện làm thơ, để trau dồi Việt Ngữ. Hồng ân tiếp 
nối hồng ân, Chúa cũng cho tôi có cơ duyên với 
một nhóm anh chị giỏi về thơ, văn, âm nhạc và 
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hội họa, để tôi tiếp tục trau dồi thêm Việt Ngữ. 
Đôi khi tôi bị giới hạn, không đủ tiếng Việt Ngữ để 
mô tả điều mình muốn cho đúng văn phạm, các 
bạn biết tôi làm gì không? Tôi nhõng nhẽo với 
Chúa, "Chúa ơi! Chúa biết tiếng Việt của con dở 
lắm, Chúa bảo ai rành rỏi tiếng Việt viết đi." Thế 
nhưng trong tim tôi, bỗng nghe Chúa nói rất nhẹ 
nhàng: “Con cứ viết đi, xong ta sẽ giúp con chỉnh 
sửa." Và Chúa giúp tôi tìm một người như thiên 
thần đáng tin cậy giúp đỡ tôi hết lòng, hiểu được 
{ tôi viết. Có đôi lúc tôi cũng thấy rất ngại, vì làm 
phiền người ta hoài. Có lẽ Chúa muốn dạy tôi rằng 
hãy biết tựa nương, và biết vâng phục. 

Nay tôi đã có một gia tài, một quyển sách 
thơ cho riêng mình, và bảy bài Thánh Ca dâng lên 
cho Chúa và Mẹ. Một món quà vô giá, không phải 
đợi đến kiếp sau Chúa mới thuởng. Bàn tay Chúa 
diệu kz dẫn dắt con đi từng bước, qua những vần 
thơ mộc mạc nhờ Thánh Linh dìu dắt. Xin làm một 
cây bút chì cỏn con trong tay Chúa mãi, Chúa nhé! 

HOA BÊN THẬP TỰ 
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TUYỂN THƠ 

QUA NHỮNG DÒNG THƠ 

Tôi qua Mỹ từ khi thuở ấu thơ 

Nay trƣởng thành tôi tìm về nguồn cội 

Mấy năm trƣớc má gọi phone thăm hỏi 

Hai má con ấp úng khi chuyện trò 

Có những lúc má nói tôi không hiểu? 

Còn tôi nói nửa tiếng Việt, nửa tiếng Anh. 

Qua dòng thơ Việt tôi thêm yêu Việt Ngữ 

Nay có thể chuyện trò với má vui hơn. 

Nhờ dòng thơ tôi nhớ đến quê nhà 

Nhớ lũy tre xanh, nhớ vƣờn xƣa, nhớ lũ bạn... 

Chiều bâng khuâng gió thổi sáo vi vu 

Đƣa tôi đến gần Đấng là Vua Vũ Trụ. 

Trời với đất dù khoảng cách xa xăm 

Vần thơ tôi, Chúa chắp cánh thiên thần 

Ngọt ngào nhƣ hƣơng sắc đóa hồng ân 

Nhƣ cánh cửa mở dần kho tàng Việt ngữ 

Thơ mở cho tôi một bầu trời tâm linh mới! 

RABBOUNI 

(Ga 20,16) 

Thầy đi mở lối thiên đƣờng 

Cho con đƣợc thấy ánh dƣơng bởi trời 

Mộ xƣa còn dấu chân ngƣời 
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Tiếng ai sửng sốt “Lạy Thầy!” còn vang 

Rabbouni mãi âm vang 

Giục lòng con nhớ chuyện ngàn năm qua... 

Maria ngày ấy thiết tha 

Mới vừa tảng sáng đã ra thăm mồ 

Lòng buồn, lệ vẫn chƣa khô 

Tiếng Thầy thân thiết khiến cô ngỡ ngàng 

Nắng mai hôm ấy chói chang 

Mở ra một cõi hân hoan đất trời 

Từ trong cái chết đời đời 

Đức Ki-tô đã rạng ngời phục sinh 

Từ trong ánh sáng bình minh 

Thầy đi mở lối trƣờng sinh vĩnh hằng 

Bao nhiêu thế lực thù hằn 

Đều quy phục dƣới bệ chân của Thầy 

Rabbouni! Rabbouni! 

Hồn cô tha thiết gọi Thầy, Thầy ơi! 

 

Rabbouni! Rabbouni! 

Thầy là nẻo chính con đi 

Thầy là hạnh phúc muôn đời cho con 

Hồn con rạng rỡ hân hoan 

Lƣỡi con vui sƣớng ca khen tình trời! 

TRĂNG THANH BÓNG MẸ 

Mẹ là Trăng Thanh 

Đêm khuya gió mát 

Dâng Mẹ bài hát 
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Từ trái tim con. 

Con, nhành hoa nhỏ 

Này hƣơng cỏ dại 

Này sắc ủ ê 

Dám đâu tặng Mẹ! 

Mẹ là bóng trăng 

Lung linh muôn màu 

Chiếu tỏa đời con 

Hoa nay thắm sắc. 

Bóng trăng yên bình 

Đêm khuya tĩnh lặng 

Gió trổi bài ca 

Hồn hoa tiến Mẹ. 

TIA NẮNG BÊN EM NHỎ 

Chúa là tia nắng mai 

Soi vào hồn trẻ nhỏ 

Hồn bé thơ để ngỏ   

Hứng lấy những niềm vui  

Chúa là tia nắng mai 

Trong lòng em sáng ngời 

Trong ánh mắt vui tƣơi 

Trao Tin Yêu, Phó Thác 

Chúa là tia nắng mai 

Giữa hồn em trong trắng 

Em không đòi hơn, thắng 

Học Giêsu khiêm nhƣờng  

Chúa là tia nắng mai  
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Tia nắng bên em nhỏ 

Bé thơ ơi, đừng ngại  

Ở lại với Giêsu.  

CHÚA HIỆN HỮU 

Chúa ở giữa thiên nhiên  

Sông, núi, rừng, hoa, lá 

Chúa ở giữa ngôi nhà 

Thô sơ và mộc mạc  

Chúa ở trong sa mạc  

Vùng hoang vu hẻo lánh  

Chúa ở trong bánh thánh 

Mãi tiếp tục trao ban 

Chúa ở trong tiếng đàn 

Làm du dƣơng bài hát 

Chúa ở trong suối mát 

Tặng biết bao hồng ân 

Chúa ở trên bàn cân 

Lƣợng công bằng bác ái 

Chúa ở trong cây trái 

Trái chín mọng thơm tho 

Chúa ở cùng trẻ nhỏ  

Lòng đơn sơ thật thà 

Chúa ở cùng ba má 

Cả nhà sống yêu nhau 

Chúa ở trong sơn màu 

Gây hứng cho họa sĩ 

Chúa ở trong kỳ thi 
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Giúp các em học trò 

Chúa ở trong quán trọ 

Đón đƣa ngƣời lữ khách 

Chúa ở trong tập sách 

Giúp trí tuệ mở mang 

Chúa ở trong mùa màng 

Giúp nông phu gặt lúa 

Chúa ở trong bốn mùa 

Xuân, Hạ rồi Thu, Đông 

Chúa ở trong cầu vồng 

Bảy màu vòng tƣơi đẹp 

Chúa ở phố ngõ hẹp 

Cùng với ngƣời lang thang 

Chúa ở tấm lòng vàng 

Với những ngƣời rộng lƣợng 

Chúa dạy con hƣớng thƣợng 

Nhìn thấy Chúa khắp nơi....... 
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PHIẾN KINH THƠM 

Hơn ba mươi năm con được làm người, lạy 
Chúa! Nửa cuộc đời tựa một thoáng mây bay, 
bóng câu qua cửa… Thêm một lần như thế nữa là 
bao! Con nhẹ nhàng được đặt vào cuộc thế, ngụp 
lặn trong đại dương sâu thẳm diệu vợi của tình 
Ngài. Đã nhiều lần con mong bơi thật xa thỏa chí, 
nhưng nhìn lại mình quá bé nhỏ, mong manh. 
Ngài đến với con như tia nắng đầu cành, làm giọt 
sương trong con tan hòa vào miền thanh khí. Tình 
yêu vẫn ở trong con qua bao thăng trầm biến 
chuyển. Mỗi hơi thở hầu tàn, Ngài thổi sinh khí 
dưỡng nuôi. Tình yêu nhẹ nâng con lên trên cánh 
lụa chim bằng, đưa con đến biết bao chân trời kz 
thiêng hùng vĩ. Tình yêu lặng lẽ theo con, vén lối 
đời con trên muôn nẻo đường xa lạ, dưỡng nuôi 
con bằng Thánh Thể nhiệm mầu.  

Ôi! Tình yêu cực thánh, vĩnh hằng, cao vượt 
nghìn trùng sức con suy tưởng. Trước nhan Ngài 
con chẳng dám sánh phận mọn hèn của bèo bọt 
bèo biển xanh, của rêu phủ bên ghềnh, của cỏ khô 
đồng thẳm. Xin Ngài đứng xa xa nhìn con, để con 
dám cúi đầu đáp tạ. Nếu Ngài đến gần, con sợ 
mình chết mất vì quá bất xứng, hư vô. Trước 
lượng cả hải hà, con – tựa chiếc lá vàng bên 
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ghềnh xanh rêu phủ. 

Lạy Chúa, xin dủ lòng thương, ghé đôi mắt 
từ nhân nhìn đến thân con hèn mọn, tháng năm 
kết dệt bằng những lo toan của thân phận mỏng 
dòn giữa bao đổi dời dâu bể. Với sức mọn này, 
con bám víu vào đâu? Nếu không phải Ngài – Tình 
Yêu Hằng Hữu, Đấng đã rướn thẳng cánh tay cố 
chạm lấy thân con; Đấng mời gọi con liên lỉ từ cõi 
cao xanh không thinh huyền nhiệm, từ bao la tình 
thương nồng ấm, từ mênh mông tha thứ, từ sâu 
thẳm trao ban. Ngày ngày, Ngài cố công tìm con 
để hạ mình làm người bạn đồng hành, làm tri kỷ 
thủy chung. Vậy mà con mãi chơi trò ú tìm, con 
núp kín trong bụi bờ của những thú vui tầm 
thường, nhạt nhẽo. Con ù chạy, trốn thật xa thật 
sâu, như lo sợ một sự đổ gãy của chính con với 
Ngài. Vì dường như con cũng đã từng trải nghiệm 
một sự gãy đổ trong chính bản thân mình, từ một 
ngày con thu thụt đôi tay lại để không được Ngài 
chạm đến. Xin tha thứ cho con lần này và sẽ còn 
thương tha thứ mãi, cho con và cho cả thế giới 
con đang hiện hữu hôm nay. Một thế giới cố công 
dệt kết mớ bòng bong những { thức hệ rỗng tếch, 
trong tư tưởng và thực hành, cãi cọ nhau bằng 
thứ ngôn ngữ ấp úng và bất toàn, để luận bàn hay 



 458 

phủ nhận Đấng Toàn Năng. Một thế giới đang rất 
cần sám hối, cần quay đầu nhìn về Đấng Tạo Sinh. 
Xin cũng tha thứ cho con vì việc con muốn dùng 
ngòi bút để cố diễn tả về Ngài, lạy Đấng Chí Tôn. 
Diễn tả tình yêu Ngài đúng ra phải là công việc 
của tâm hồn, một tâm hồn rách nát đã được Ngài 
tỉ mỉ vá khâu. Con rạp đầu, cúi dâng lời tạ tội. Con 
muốn thưa lên đôi lời nhưng lưỡi này dường như 
tê cứng, bất động. Lạy Đấng Tình Yêu, xin nắm giữ 
lấy con trong thênh thang thần khí Thánh Linh 
Ngài. Xin giúp con biến đổi, cho con được vững 
chí bền tâm. Quyết theo Ngài trọn bước đường 
dấn thân phía trước, dẫu tương lai còn nhiều trắc 
trở, với ơn Ngài con sẽ đến được bến bờ, nơi Ngài 
muốn con đến, để hiện diện và yêu thương. 

                                   --- 

Mỗi buổi sớm mai Chúa gọi con, đánh thức 
con khi vũ hoàn còn đang ngái ngủ. Ngài vào bên 
giường lay động, nắm lấy tay con, thổi làn hơi mát 
đưa con vào bầu khí viên mãn đầu ngày. Ngài 
tuôn tràn qua con một dòng nhựa sống xanh trào 
réo gọi, chảy lan trên thân thể mọn hèn. Ngài đặt 
con trên chính lộ thênh thang, giữa bình minh 
đượm hồng sắc nắng, thôi thúc con dấn bước. 
Trên mọi nẻo đường đời, Chúa đều muốn con 
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hiện diện để nối dài mãi mãi cánh tay chực chờ 
ban tặng. Khối tình thánh thiện trào tuôn từ trái 
tim cao cả của Ngài như muốn kéo tất cả vào 
trong cung lòng thênh thang huyền nhiệm ấy. 
Chúa đẩy con đi trên những miền đất thiếu vắng 
tình yêu, trên những lũng sâu vô tri, hoang mạc 
của chối từ, của kiêu căng, bất hoà và chia rẽ. 
Chúa đẩy con vượt lên trên những miền sâu của 
hờn ghen chiếm hữu, của quyền lực, tiền tài hay 
danh lợi... là những nơi con phải làm chứng cho 
sự hiện diện của Ngài qua đời sống khiêm tốn và 
thanh thoát của một người môn đệ. 

Con bước đi trong e ngại, có Ngài là hấp lực, 
là nguồn ủi an. 

Con bước đi trong hoang mang, lại có Ngài 
làm niềm thanh thản. 

Con bước đi trong nhát đảm, lại có Ngài là 
lửa nóng can trường.  

Chúa là tình thương, là nguồn tình yêu vĩnh 
cửu. Qua con, Ngài hằng muốn chuyển lay thế 
giới, muốn tái tạo từ tận nền móng công trình tốt 
đẹp Ngài đã tạo thành, đã ban phát sự hiện hữu 
và hằng luôn quan phòng cho vạn vật trong từng 
hơi thở.  
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Vậy, lạy Chúa, con xin được mượn lời thơ 
vụng dại thay làn hương nguyện, gói trọn tâm tình 
cảm mến tri ân, dâng lên Ngài chút tình mỏng 
manh, nhỏ bé. 

Mình gặp nhau đây phải tình cờ 
Hay vì nặng nghĩa với trang thơ? 
Mượn nắng - hoa - mây - hương - sương - cỏ 
Dệt phiến kinh thơm nghĩa phụng thờ. 

 
VÂN DU 

  

TUYỂN THƠ 

TÔI ĐÃ GẶP NGƯỜI 

Tôi đã gặp Ngƣời bên bờ biển chiều nay 

Vầng trán cao dƣới mái tóc mây bềnh bồng màu nắng 

Tôi gặp Ngƣời trên những con đƣờng vắng 

Phút dừng chân bên giếng, trƣớc cổng làng 

Bao năm rồi Ngƣời vẫn mãi lang thang 

Dọc bờ Gio-đan, xóm núi lô xô miền Thập Tỉnh 

Khi nắng chiều rơi bên kia triền Biển Chết 

Ngƣời cầu nguyện một mình trên đồi nhuốm màu sƣơng 

Tôi gặp thấy Ngƣời rộng trải tình thƣơng 

Cúi xuống trên bao phận ngƣời đau khổ 

Băng bó, chữa lành vết thƣơng lòng dang dở 
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Đón tội nhân về trong suối lệ đầy vơi 

Ngƣời đẹp đến vô cùng Giêsu ơi! 

Trái tim nhân gian bao lần lỗi nhịp 

Muốn dâng Ngƣời khúc tình ca tha thiết 

Ấp ủ mãi trong lòng, sao chẳng viết nên câu? 

Tôi thầm ƣớc đƣợc theo Ngƣời từ lâu 

Tiếng gọi ƣơm thơm qua muôn ngả đời trăn trở 

Ánh mắt quá đỗi dịu hiền, hằng đêm tôi về nhớ 

Lời ngọt ngào vọng vẳng giấc mơ êm 

Từ thuở có Ngƣời, niềm vui lớn dần lên 

Miệng chớm lời yêu, tay trao tình mến 

Trong cơn gió chiều nay… Ngƣời lại đến 

Tôi gặp thấy mình trong suối nắng linh lang. 

NỮ TỬ SION 

Phải em thiếu nữ Sion? 

Đội vò nƣớc mát lên Đền chiều nay 

Tôi về đứng giữa cơn say 

Vì em lỡ để hƣơng bay khắp miền 

Gót em nhẹ lƣớt thung triền 

Vành khăn phủ kín một miền mây xanh 

Phải em thiếu nữ Sion? 

Em qua, tôi vẫn nhƣ còn mộng trông 

Em từ hữu ngạn dòng sông 

Yordan ngƣợc sóng nghiêng lồng bóng xuân 

Chiều nay vội vã lên đồi 

Em quên một bóng mây trôi ngang đầu 

Đền Hƣơng đƣợm tiếng kinh cầu 
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Chiều xiêu nắng nhạt, Vƣờn Dầu vọng âm 

Nghe từ bóng đổ liên râm 

Thân Ô-liu quặng bao trầm tích thiêng. 

(2009) 

 

KIẾM TÌM 

Bình dầu thơm, em mua từ đâu đó? 

Tôi cũng về quán phố hỏi tìm xem 

Từng lối nhỏ men triền dốc nhỏ 

Tôi lang thang khi phố đã lên đèn. 

Phút nghỉ chân bên đƣờng, tôi chạnh nhớ 

Mái tóc huyền thơm ngát một đời xuân 

Cớ làm sao… em chẳng chút ngại ngần 

Đem vò rối bên chân Ngƣời thể ấy? 

Dòng tóc mây bồng bềnh xanh đến vậy 

Bởi yêu nhiều nên quyến luyến vì yêu 

Tôi miên man bao ý nghĩ trong chiều 

Chắc em hiểu những điều tôi muốn hỏi. 

Bao ngƣời qua chỉ nhìn tôi không nói 

Phố muộn rồi tôi biết phải về đâu! 

Em chỉ cho tôi mua một bình dầu 

Tôi sẽ đến cùng Ngƣời khi có thể. 
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SUỐI TRĂNG 

Ngƣời từ lũng vắng Giuđê 

Mang theo gió mát thổi về triền đông 

Mây vờn dãy núi miền trung 

Kéo mƣa trút xuống trên đồng Saron. 

Bây chừ chỉ mới mùa trăng 

Tìm đâu đƣợc bóng nguyệt rằm tháng ba 

Ngồi nhìn mấy áng mây qua 

Nhấp nhô xóm núi, lô xô mảng vàng. 

Em ra kín nƣớc ven làng 

Quanh bờ giếng cũ hƣơng ngàn còn bay 

Ngày nào Ngƣời mới đến đây 

Khiến em bối rối, giải bày tâm tƣ: 

- “Dây thời ngắn, gàu thời hƣ, 

Làm sao múc ánh trăng từ lòng sâu?” 

- “Em tôi ơi! Chớ âu sầu, 

Suối trăng rợp bóng trên đầu lênh lang!”. 

Gió đâu níu lại mây ngàn 

Neo vào đỉnh núi cho em một lần 

Đêm ngồi đếm tiếng sƣơng ngân 

Ngỡ nhƣ tiếng suối trong ngần cõi cao. 

Hay là tiếng của nghìn sao 

Vụt qua khoảng tối, xuyên vào lều tranh 

Vĩnh hằng chạm thấu mong manh 

Lời từ vạn cổ về quanh kiếp ngƣời. 

(2010) 
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CHẠM TIẾNG LÒNG 

Em còn ngoan nhƣ ngày xa xƣa ấy? 

Mỗi chiều về lặng ngóng tiếng chuông xa 

Con dốc nghiêng nghiêng 

Hoàng hoa ửng nắng 

Bƣớc khoan thai trong cánh áo lụa là 

Em vẫn tƣơi xinh tự độ nào 

Thả ý theo từng áng mây cao 

Ngang qua Hang đá, hàng cây cũ 

Em đứng nghiêm trang khẽ lặng chào 

Sân giáo đƣờng im gác lầu chuông 

Có bóng chim qua chợt lạnh buồn 

Mắt trong tha thiết nhìn lên Mẹ 

Tràng Mân dài nối những Mùa Vui 

Giáo đƣờng trầm mặc gió qua song 

Quỳ gối cung dâng ý nguyện thầm 

Ánh nến lung linh hƣơng trầm dịu  

Lời ấy trên cao chạm tiếng lòng. 

RU CON BÊN MÁNG RƠM HÈN 

 Lời ca Mẹ dệt bằng sƣơng 

Bên Con vỗ ấm canh trƣờng đêm nay 

Ru Con, Con ngủ cho say 

Ngoài kia tuyết đã xuống dày Con ơi! 

Chiên cừu phả ẩm làn hơi 

Hàng mi Con khép, tuyệt vời làm sao 
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Mẹ yêu vầng trán thanh cao 

Môi xinh hé nụ... hoa đào ngậm xuân 

Mẹ yêu đôi má ửng hồng 

Nhƣ ƣơm sắc nắng, nhƣ lồng sắc mây 

À ơi… Con ngủ cho say 

Trông Con ngủ, Mẹ ngất ngây cõi lòng 

Cho dù trải mấy long đong 

Nguyện vâng thánh ý, Mẹ mong một điều 

Đêm này tròn giấc Con yêu 

Ngày mai ấy… hãy còn nhiều truân chuyên 

Còn bao tủi nhục, ƣu phiền 

Nhƣng có Chúa, mãi bình yên tấm lòng 

Giêsu này! Con biết không 

Sinh Con cô quạnh giữa đồng Bêlem 

Ngai Con là máng rơm hèn 

Cẩm bào là mảnh tã len, Mẹ quàng... 

Ngủ Con nhé! ngủ thật ngoan 

Mẹ khêu đốm lửa, Mẹ choàng thêm khăn 

Giữa lòng Mẹ, một Vầng Trăng 

Chiếu lung linh nỗi nhọc nhằn tha phƣơng 

Mẹ yêu Con, nghĩa miên trƣờng 

Con yêu Mẹ, ấy… vô lƣờng trời cao 

Mẹ cho Con giọt máu đào 

Con cho Mẹ thỏa khát khao nhiệm mầu 

Mẹ chờ cho đến mai sau 

Cùng Con gánh lấy khổ đau, cứu đời 

Mẹ cho Con một kiếp ngƣời 

Con cho Mẹ cả bầu trời thánh ân 

Cho Con một cánh tay nâng 
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Con cho lại Mẹ muôn phần ủi an 

Cho Con dòng sữa thơm vàng 

Con cho Mẹ trọn Thiên đàng suối thiêng 

Con thời cảm thấu niềm riêng… 

Cõi lòng Mẹ vẫn hằng liên cồn cào? 

Tình này sáng tợ ngàn sao 

Tình kia thơm những ngạt ngào lối hoa 

Muôn châu báu, vạn ngọc ngà 

Trong lời Mẹ hát ngân nga, dịu dàng 

Tầng trời cúi xuống dƣơng gian 

Cao quang cúi xuống hôn làn sƣơng trong 

Nhạc vàng nhẹ vút thinh không 

Ngủ Con nhé, say giấc nồng, Mẹ thƣơng 

Bỗng đâu tự chốn Thiên đƣờng 

Trùng trùng cánh tuyết dâng hƣơng ngút ngàn 

Ngủ ngon Con nhé! giấc vàng… 

Lặng nghe thánh điệu ca đoàn Thiên cung 

Thang mây chắp nối bềnh bồng 

Lên lên, xuống xuống, Thiên thần thƣớt tha 

“Glo..ri..a.. – Glo..ri..a..” 

Mênh mông gió thổi hƣơng xa về gần 

“Bình an dƣới thế, nhân trần 

Vinh danh Thiên Chúa trên Tầng Cao Xanh” 

Ngủ đi Con, giấc mộng lành 

Thiên thu tình Mẹ riêng dành tặng Con 

  

Ru Con, Con ngủ cho ngon! 

À ơi… ngủ nhé… ru à... à ơ... 
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MẸ VỀ TRỜI 

 

Tiền điện ngọc rực hồng lên màu nắng 

Cửa nạm hoa, linh tiết khảm hiên thềm 

Gió bồng bềnh đƣa suối nhạc trìu êm 

Hƣơng lừng trỗi, ôi cao quang đền thánh! 

 

Muôn cánh tuyết rợp trời sao lóng lánh 

Khói trầm dâng, nghi ngút toả cung vàng 

Níu vào đây mƣơi dòng kinh óng ánh 

Nâng gót sen Ngƣời Trinh Nữ dịu dàng 

 

Maria! Maria tuyệt mỹ! 

Vạn ngàn xuân gom sắc, dệt dung Ngƣời 

Thuở địa đàng hoa lá mƣợn màu tƣơi 

Cửa ngất cao, cúi chào: “Bà diễm phúc…” 

 

Cùng thiên thu, tôi về đây chầu chực 

Buổi vinh sang cung rƣớc Mẹ thiên đình 

Danh thơm tho là Đức Nữ Đồng Trinh 

Danh cả thánh _ Đấng mang Nguồn Cứu Thế 

 

Thiên Chúa chọn Bà trƣớc muôn thế hệ 

Đẹp dƣờng trăng, thân xác lẫn tâm hồn 

Đem ơn trời tuôn tƣới đẫm càn khôn 

Nay triều ngự bên Nguồn Xuân vĩnh sáng. 

 

Nâng cung lên cho lời thơ xán lạn! 
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Phả vào giai âm thánh thiện, huy hoàng 

Reo ngân reo theo lời thƣa “Fiat” 

Gióng đàn cao, thiên sứ lẫn nhân hoàn! 

 

Cho tôi hợp cùng câu ca thần thánh 

Dẫu giọng trần không đựng nét kiêu sa 

Dẫu tay đờn không luyến nốt châu hoa 

Vẫn sớn rớn muôn muôn vì tinh tú. 

 

Dƣới tà xuân, bồ câu về trú ngụ 

Áo thơm sƣơng, lộng lẫy, kết bằng mây 

Ánh bình minh nhƣ đắm đuối, ngất ngây 

Đang khép nép đợi làn hƣơng vạn kỷ. 

 

Hosanna… giữa triều dâng hoan hỷ 

Bà dịu dàng bên Thánh Tử Ngôi Hai 

Đẹp lạ lùng trong sóng sáng ban mai 

Vũ trụ bƣớc khoan thai từ nhiệm lạ! 

 

Tôi mê man giữa hai giòng phƣớc cả 

Một chùm thơ ngọt lịm đến vô cùng 

“Ôi Maria! Ôi Mẹ cửu trùng!” 

Tay kịp viết trên nền nhung trắng xoá. 

  

(Ngày lễ Mẹ Về Trời 15.08) 
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HIỆP LỄ 

Nguồn diệu cảm trong mềm nhƣ suối mát 

Vỗ nhẹ nhàng theo mỗi nhịp tim vang 

Ngọt ngào thay linh phúc đổ lan tràn 

Nếm Thánh Thể, ôi Khối Tình Tuyệt Mỹ! 

  

Con rƣớc lấy trọn Mạch Nguồn Chân Lý 

Hồn ngớp say ơn thánh cõi Thiên đàng 

Bao diễm huyền phúc hạnh của trần gian 

Nay ngự ẩn trong khuôn hình Bánh trắng 

  

Bên Giêsu, phút giây hồn thẳm lặng 

Cảm thấu dòng thiêng sủng chảy lênh lang 

Đến trong con sao quá đỗi dịu dàng 

Ngôn từ nào dám mon men diễn tả? 

  

Nghe du dƣơng, đây điệu thần cung lạ 

Của muôn loài phục lụy trƣớc Tòa Cao 

Cúi đầu sâu bởi sóng sáng tuôn trào 

Miệng ngậm hớp muôn vàn tia chói lóa 

  

Lòng hỷ hoan giữa bao chiều no thỏa 

Trí tình say thanh khí quyện hƣơng ngần 

Khoảnh khắc khựng chầu, sững ngợp, lâng lâng 

Cùng trời đất đắm trong miền cảm tạ 

  

Đấng Toàn Năng của muôn trùng cao cả 

Hủy mình đi trong cát bụi phận hèn 
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Chín phẩm Thiên thần cảm kính cung khen 

Đồng sốt mến ca dâng Tình Vĩnh Cửu. 

KỊP VỀ… 

Tôi đi qua mùa Chay màu nắng tím 

Cố tìm mình trên nẻo vắng chiều hoang 

Em nghiêm trang trong giáo đƣờng phong kín 

Giữ một đời nhu nhã nét hiền ngoan 

Biết chăng em có một nhành hoa nhớ 

Một khung trời vuông vắn của lầu chuông 

Bỏ lại sau lƣng bộn bề trăn trở 

Vẫn ƣơm lên xanh biếc những vui buồn 

Mai tôi về, ngày thứ năm Tuần Thánh 

Tự sớm tinh sƣơng cho kịp Lễ Dầu 

Trả vào đêm giọt lệ khô óng ánh 

Ngậm câu kinh thơm ngát buổi ban đầu.  

EM NHÉ 

Em nghe chăng tiếng đàn cầm réo rắt? 

Vọng vào bờ đá cao, góc phải bàn thờ 

Buổi lên đền này, mộc mạc một lời thơ 

Trƣớc án hƣơng, gối quỳ, tôi chầu chực 

Trong khuôn viên, khói trầm dâng sực nức 

Suối dầu tƣơi, bê đực, lễ toàn thiêu 

Ngƣời đến lao xao, ngơ ngác dƣới hiên chiều 

Dáng xênh xang, áo nhiều tua đến vậy? 
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Mai em về qua bờ bên kia ấy 

Vắt ngang sông, câu Thánh Vịnh buổi kinh đầu 

Riêng tấm khăn choàng em gói trọn giòng châu 

Của lễ dâng Ngƣời chiều nay đẹp nhất!  

CHUNG LỐI ĐỀN HOA 

Đỉnh mây mù nghiêng xuống lũng Gio-đan 

Một vùng xanh, cao nguyên lồng lộng gió 

Dăm khóm vân hƣơng in mình trên cỏ 

Vong ƣu thảo, cam tùng… xen lẫn uất kim hƣơng 

Phía triền cao, em lùa chiên xuống núi 

Lùa mây ngàn theo gió giữa bờ hoa 

Lùa dáng em xanh trong lớp sƣơng nhoà 

Mong manh thế! Sao dƣờng hƣ ảo thế! 

Tôi ngang qua cổng nhà em một sớm 

Gửi vội quày nho chín mọng đầu mùa 

Em ngập ngừng e chừng nhƣ mắc cỡ 

Nhỡ me thầy hỏi đến trả lời sao? 

Em về nha! kịp mai ngày Sa-bát 

Giờ kinh chiều đông lắm! Hội đƣờng đêm… 

Em đứng nghiêm trang dâng Ngƣời khúc hát 

Nghe xôn xao bƣớc gió ở bên thềm 

Lễ Lều năm nay, tôi hành hƣơng đền thánh 

Đem trọn pho thơ đặt dƣới chân Ngƣời 

Em muốn theo… xin thầy me trƣớc nhé! 

Lối đi về… chung bƣớc lại càng vui.  
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