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TẾT HUẾ 

Xe tiếp tục ra Huế. Đến Cố Đô thì đã quá ngọ.   

May mắn là vợ chồng DS gặp một tour guide “ta ru” tên Cường. Đạo đức, yêu 

nghề, lại còn có mối quan hệ rất tốt với các cơ sở tôn giáo địa phương. Ngòai 

nghề hướng dẫn, Cường còn hợp tác không công với Hội bảo vệ những bà mẹ trẻ 

lỡ dại, do :”Gió đưa bụi trúc sau hè, giỡn chơi tý xíu, ai dè dính thai !”  

Chớp nhóang thăm Đại chủng viện. Viếng phần mộ các Cố MEP trong đó có cố 

Cả. 

 

Cố Cả 

Cố Leopold Michel Cadière (cố Cả) là một linh mục thuộc Hội Thừa sai Balê 

(MEP). Ngài đến Huế ngày 20 tháng 10 năm 1892. Làm giáo sư Tiểu chủng viện 

An Ninh (thuộc tỉnh Quảng Trị ngày nay. Dạy học ở Đại chủng viện Huế. Tháng 

10 năm 1895, chánh xứ Tam Tòa, Quảng Bình. Tại đây, Ngài đã thực hiện một 

đề tài nghiên cứu mà sau đó được Viện Khoa học Pháp tặng thưởng vào năm 

1903. (Nguồn Internet).  
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Cố Cả được biết không chỉ là một Nhà Truyền Giáo ngọai quốc, mà còn là một 

học giả trong ngành Nhân chủng, Dân tộc học. Ngôn ngữ Học. Tìm hiểu văn minh 

Việtnam. Huế học… 

Ngài có 250 công trình nghiên cứu quan trọng về văn hóa, tín ngưỡng, dân tộc 

học, ngôn ngữ, lịch sử, tôn giáo Việt Nam. Ngài là một trong những người đặt 

nền móng cho ngành Việtnam học đầu thế kỷ 20. Ngài qua đời tại Huế ngày 6 

tháng 7 năm 1955, an táng tại nghĩa trang Phú Xuân. Nay phần mộ Ngài nằm 

trong khuôn viên Đại Chủng viện Huế.  

 

Nhằm giờ ra chơi. Hai thế hệ CVK quây quần chụp hình ngay sân bóng rổ. Tòan 

Dân Kontum choa, không thầy lạ nào dám chen vô. Nhờ vào truyền thống bóng 

rổ “đẳng cấp cao”. Đã từng vô địch Kontum, với Đội trưởng “nhanh hơn sóc” JB 

Trần Quang Truyền 62; đánh bại các thầy Lasan Kỹ thuật Dalat; thắng trường Võ 

Bị Quốc gia; giật giải quán quân college Lasan D’Adran. Truyền thống anh dũng 

bất khả chiến bại, từ thời cha Bề Trên Alexis, đến thời đức thầy Phêro. 
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Rồi dưới triều đại huấn luyện gạch nối trẻ /già Anh Võ “từ trạm An Lạc; đến Nhà 

bok Do; nhà bok Kiơm, Saigon1 ”. Thụ huấn trình độ thẩy rổ của các “Bóng chiều 

tà” Saigon, thế hệ vàng kế thừa lên tay như diều. CVK nước ngòai không tin, xin 

mời về sân bóng rổ quận 10 vào chiều Chúa Nhật, dù cận “đít chai”, cũng phải 

căng mắt trầm trồ khen ngợi.  

Lại gặp “người sắp sang” bắt quàng làm họ, tìm cho được thầy Hiển Linh, Dakmil 

choa, sắp ra trường, đang chuẩn bị cân đao áo mão. Chúa mà ghé mắt thương ban, 

với sự cầu bầu của Mẹ Măng Đen, sẽ là cụ Sáu nay mai. 

                                                      
1 Với sự cộng tác của cha John Đích, cha Alosius, cha Giuse Đại, thầy Jos Bảy, thầy Già Trung, ….thầy Hà, 

thầy Quốc Bảo, thầy Anh Võ, cùng một số Thầy và anh em khác, …trung tâm CVK sau 1975 đã đươc Đức 

Alexis mở tại An Lạc, Saigon, với vô vàn khó khăn. Rồi nhà Bok Do, Pleiku; nhà Bok Kiơm, Saigon, cho đến 

nay. Ba chìm bảy nổi, chín cái lênh đênh !! Vừa  trôi dạt về Bến Cũ. 
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Ăn-chơi Cố đô.  

Đến Cố Đô mà không nghe Nhã nhạc Cung đình, không thưởng thức các món 

Huế, thì xem như chưa đến.  
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Vùng đất kinh thành luôn được biết đến là nơi có nền ẩm thực truyền thống phong 

phú. Du khách đến Huế không chỉ bị hấp dẫn bởi đồ ăn ngon cấp hòang đế, mà 

còn đa dạng và khá rẻ kiểu dân gian. 

Hai món đứng đầu danh sách đặc biệt Huế là cơm hến và bún bò. Nhà hàng nào 

cũng có bán. Nhưng theo các vị sành ăn thì nên ghé Cơm hến Đập đá, bún Tòa 

Khâm, bún Lý Thường Kiệt mới đạt chuẩn vua .  

Còn Nem lụi; Bánh canh Bà Đọi; bánh canh Nam Phố; Cơm Âm Phủ; Cơm chay 

Huế; Bún thịt nướng; Chè Hẻm Linh Lan, thì chỉ nghe thôi đã nhỏ dãi.  

Các mệ kinh đô sọi2 công, đảm đang, khéo léo chế biến đủ kiểu bánh Huế: bánh 

bèo; bánh nậm; bánh ướt; bánh bột lọc; bánh ram ít; bánh khóai. Bánh Huế đâu 

đâu cũng bán, nhưng tạt vô cửa Thượng tứ; ghé Quán đêm, ven đường Trịnh 

Công Sơn, đối diện Cồn Hến, thì vừa rẻ vừa ngon.  

Nhã nhạc cung đình. Ông vua bà chúa ngày nay có thể thưởng thức ngay trong 

Đại Nội. Hay, bình dân và lãng mạn hơn là lững lờ, lênh đênh êm đềm trên giòng 

sông Hương. Tập trung cao độ giác quan thính thị về các cô ca sĩ trong tà áo thướt 

tha, kiều diễm; đang nỉ non, thanh thót, thoăn thoắt gẫy đàn. Trông dễ mến mà 

chắc là khó yêu. Phóng tầm mắt, thu hết vẻ đẹp lung linh hai bờ đất thần kinh của 

giòng Hương giang, núi Ngự Bình.  

 

Du khách có thể thuê riêng một thuyền rồng, hoặc mua vé lẻ cho suất diễn 

19h/20h tối, nơi Bến Tòa Khâm. 

                                                      
2 Sọi: từ địa phương dùng để chỉ người con gái đẹp, giỏi, nết na…  
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Rời buổi nhạc cung đình. Xin mời leo taxi, thưởng thức tô bún bò nóng hổi, trong 

tiết đêm se lạnh đầu xuân. Kết thúc ngày du ngọan Đất thần kinh nơi chè Hẻm 

Linh Lan, thì đúng là nhất nhật đế vương mà thường thường ai cũng làm được. 

Thiên đàng hạ giới là đây !! 

Từ giã Huế, đừng quên mua làm quà: Bánh chưng Nhật Lệ, Tôm chua, Tré Huế, 

nón Bài thơ, Mè xửng...Cũng đừng quên, gói thêm vào, cái giọng ‘rót mật vào 

tai’ của cô hàng xinh xinh, đem về. 

 

Hình chôm 

Kinh đô-Lăng tẩm triều Nguyễn 

Ngày hôm sau đi viếng Kinh thành và Lăng tẩm các vị vua Triều Nguyễn.  

Sử sách kể rằng, trong quá trình hình thành và phát triển đất nước suốt mấy ngàn 

năm qua, các triều đại quân chủ Việt Nam đã xây dựng cho mình một kinh đô để 

vua chúa sinh họat và triều đình làm việc.  

Thực tế ngày nay, chưa kể đến các triều đại xa xưa trong lịch sử, chỉ tính giai 

đọan hơn 10 thế kỷ sau nầy. Từ thời Đinh, Lê, Lý, Trần, Hồ, Hậu Lê, Tây Sơn, 
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…thành trì và cung điện các triều đại hầu như đã bị điêu tàn, mai một. Còn chăng 

trên thực địa, như thành Nhà Hồ, chỉ là phế tích không trọn vẹn. Thành Thăng 

Long thì tồn tại dưới mặt đất. Thành quách và cung điện triều Nguyễn hầu như 

còn tương đối nguyên vẹn.  

 

Ngọ môn 

Theo tác giả Phan Thuận An trong cuốn “Huế Kinh thành và Cung điện” thì Diện 

mạo kinh đô Huế hiện tại, chẳng những trở thành di sản kiến trúc cung đình hiếm 

hoi trong nước, mà còn ở các lân bang Đông Nam Á nữa. 

Vì vậy, năm 1993, Ủy Ban Di Sản Thế Giới của UNESCO đã công nhận Quần 

thể di tích triều Nguyễn là Di sản Văn hóa Thế giới đầu tiên tại Việt Nam. 

Bác Gu Gồ soi sáng:  

“Triều nhà Nguyễn tồn tại 143 năm. Trải qua 13 đời vua. Từ Gia Long lên ngôi 

năm 1802 cho đến ngày thóai vị của Bảo Đại 1945. 

Kinh thành Huế ngày nay, đích thân vua Gia Long cùng đại thần Nguyễn Văn 

Yến tiến hành khảo sát thực địa, quy họach và thiết kế trong hai năm 1803-1804,. 
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Đến mùa hè năm 1805, kinh thành bắt đầu được khởi công xây dựng. Quá trình 

xây dựng kéo dài không liên tục cho đến tận năm 1823 mới cơ bản hoàn thành 

dưới triều vua Minh Mạng, với sức lao động của hàng vạn binh lính và dân gian 

từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước mà chủ yếu đến từ miền Trung Việt Nam. 

Do vậy, thời đó ca dao hát rằng:” Nước sông, công lính !!”. Chắc chắn không ít 

người đã bỏ thây nơi công trường vĩ đại nầy. Viếng Cố đô không quên thắp cho 

họ một nén nhang với lòng thành ghi ơn. 

 

Đại nội 

Kinh thành Huế được xây dựng trên mặt bằng, rộng 520 ha, gần như vuông, mặt 

trước hơi khum hình cánh cung, uốn nhẹ theo giòng sông Hương.Tuân thủ chặt 

chẽ nguyên tắc kiến trúc của dân tộc Việt Nam xuất phát từ Dịch lý và thuật 

Phong thủy. Dựa vào các thực thể thiên nhiên để tạo các yếu tố hài hòa như Tiền 

Án có núi Ngự. Minh Đường là sông Hương. Tả Thanh Long (Cồn Hến) - hữu 

Bạch Hổ (cồn Dã Viên). Quay mặt về “thánh nhân nam diện nhi thính thiên hạ” 

(quay về hướng nam cai quản thiên hạ). (Internet) 

Được bao quanh thành cao, hào sâu: 10.571m lũy, dày 21,5 m, cao 6,6 m, diện 

tích 5,2 Km2 . Mặt thành được cấu trúc cách đều nhau 24 pháo đài. 10 cửa chính, 
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một cửa phụ (gọi là môn) và hai cửa đường thủy (gọi là quan) thông ra hệ thống 

hào bao bọc và sông Hương. " 

Tuy triều Nguyễn có 13 vị vua, nhưng vì nhiều lý do kinh tế, chính trị chỉ 7 lăng 

được xây dựng”. Gồm: Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh, 

Dục Đức và Khải Định.  

Các lăng mộ đều được tiến hành làm khi vua còn sống, do quan điểm "sinh ký tử 

quy" (sống gửi thác về) của nhà Nho và triết lý sắc không vô thường của nhà 

Phật. Các khu lăng mộ xây sẵn có hai chức năng: là nơi, các vua lui tới để vui 

chơi và nơi chôn cất khi họ mất. Tất cả các lăng đều được xây dựng, quy hoạch 

theo đúng triết lý Phong Thủy phương Đông: lăng nào cũng tuân thủ các nguyên 

tắc sơn triều thủy tụ, tiền án hậu chẩm, tả long hữu hổ... Nhờ vậy, các lăng đều 

có cảnh quan, kiến trúc đẹp đẽ và thơ mộng.” (Internet)  

Trong 7 lăng, DS thích nhất lăng Minh Mạng. Cảnh đẹp. Nên thơ. Nghe đâu có 

rượu “nhất dạ lục giao, sanh ngũ tử” mà các Cụ bảy bó hay mách nhau. 
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Cảnh lăng Minh Mạng 

Các địa danh Tôn giáo Cố đô 

Đáng ghi nhớ là gia đình DS được viếng Đan Viện Biển Đức, Dòng Chiêm niệm 

Benedictine nơi có đồi Khổ nạn Thiên An. 

Địa điểm xung đột/đối đầu không cân sức giữa chính quyền, (quên giữa “côn đồ”) 

địa phương và các Đan viện sĩ trong việc Bảo vệ Chúa và tòan vẹn lãnh thổ của 

mình.  

Đồi Thiên An do các Đan sĩ người Pháp phát hiện và đặt tên, năm 1940. Từ một 

ngọn đồi hoang vắng, ít ai biết đến; đồi Thiên An ngày nay đã trở thành một thắng 

cảnh nổi tiếng ở Huế thu hút nhiều du khách đến nghỉ ngơi, ngọan cảnh. 

Được thầy quản lý Phaolô Hòang Văn Cường đưa đi viếng tượng Chịu nạn bị hạ 

bệ, đập bể. Từ 107 ha, nay Đan viện chỉ còn lại mấy chục, mất hơn nửa. 
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Đường vào Thiên An 

Cọp dê trích một đọan tả về Đồi Thiên An trên mạng, với tựa: Đồi Thiên An-

Điểm đến lý tưởng: 

“Là ngọn đồi có khung cảnh thơ mộng, gió mát quanh năm và tiếng thông reo vi 

vu suốt đêm ngày, đồi Thiên An đã trở thành điểm đến lý tưởng cho khách thập 

phương mỗi khi du lịch Huế. Vẻ đẹp đồi Thiên An còn sâu lắng, quyến rũ lòng 

người bởi khí hậu mát mẻ, trong lành và dễ chịu. Được mệnh danh là “Đà Lạt 

trên đất Huế. 

Ở đây có Đan viện Thiên An nổi tiếng. Du khách đến đồi Thiên An, ngoài tham 

quan, thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên còn có dịp hành hương thăm viếng 

Đan viện. Những ngày hè, học sinh các trường gần đó cũng tụ thành từng nhóm 

nhỏ đến cắm trại, thả diều và vui chơi.” 
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Đan viện Thiên An 

Viếng nhà thờ Phú Cam, nơi lưu giữ thánh tích nhiều Vị Tử đạo Việt Nam, thuộc 

giáo phận Huế. Đặc biệt là tượng thánh Phaolo Tống Viết Bường.  

 

Rời nhà thờ Phú Cam hướng dẫn viên đưa 3 du khách viếng gia thất Đấng Đáng 

Kính Phanxico Xavier Nguyễn Văn Thuận. 
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Hiện nay, ngôi nhà chính của ông bà Cố, một trệt, một lầu dạng villa cổ. Thiết kế 

hai lối vào hai hướng khác nhau: cổng hông và cổng chính, nằm trong khuôn viên 

khỏang 200 m2, nơi Ngài lớn lên và sau nầy, thỉnh thỏang về dâng lễ cùng đức 

cha Ngô Đình Thục. Khu nhà chính để trống, không ai ở, chỉ dùng như là “bảo 

tàng”, lưu giữ kỷ vật và là nơi thờ phụng, kính nhớ Tổ tiên. Một gia đình thân tộc 

cư ngụ phía sau, lo việc nhang đèn, bảo quản, giữ gìn. 
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Hai vị Thánh Tử đạo  

Xe lại đưa gia đình DS đến hai nơi, xưa là pháp trường hành hình hai vị Thánh 

Tử Đạo: một ông quan Việt Nam: thánh Phaolo Tống Viết Bường và một linh 

mục Truyền giáo Pháp: thánh Giuse Marchand Du.  
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Trước khi kể chuỵên về việc kính viếng nơi hai thánh tử đạo bị hành hình, xin 

chia sẻ vài hàng về cách xử tử mà các Ngài Thánh đã trải qua, đọc được trên 

internet: 

Thế hệ hậu sinh chỉ biết đau xót, cúi đầu, ngiêng mình thán phục trước những 

tấm gương can đảm, chịu đựng khi “tuyên xưng đức tin” của các Tiền nhân 

trước quân thù độc ác. 

Đáng sợ nhất là Bá Đao, Lăng trì. Hay còn gọi là tùng xẻo, cách xử tội nhân ghê 

rợn, dã man nhất trong lịch sử hành hình, áp dụng tại Trung quốc và Việt Nam 

xưa. Tội nhân bị trói chặt vào cột, khi nghe tiếng hiệu lệnh phát ra đều đặn như 

tiếng trống, đao phủ sẽ xẻo một miếng thịt trên cơ thể phạm nhân; xong lại dừng 

chờ hiệu lệnh tiếp theo.  

Hình thức khác là chặt tay, chặt chân trước khi chém đầu. Hình phạt Thiêu Sinh, 

trong tư thế trói lại và thiêu sống. Thả vạc dầu sôi. Xử Trảm, tức chém đầu. Xử 

Giảo, bị tròng dây vào cổ rồi kéo dây ra hai bên cho đến chết. Phạt giam đến chết 

rũ tù, bị hành hạ đủ điều, bỏ đói chết. 

Thánh Phaolo Tống Viết Bường sinh vào khoảng năm 1773 tại Phú Cam, trong 

một gia đình Công Giáo. Từ chú lính quèn dưới triều Minh Mạng, ông được vua 

cất nhắc lên Cai đội, rồi quan Thị Vệ. 

Vào năm 1831, có cuộc nổi lọan tại vùng Đá Vách thuộc tỉnh Quảng Ngãi, vua 

Minh Mạng sai ông đi dẹp. Khi trở về, lúc đang báo cáo tình hình, vua hỏi "có 

đến chùa Non Nước không?", ông trả lời "không", ông là người Công giáo nên 

không đi vào chùa. Vua Minh Mạng nổi giận, bắt ông bỏ đạo. Ông không chịu. 

Bị tống ngục. Rồi điệu đi chém đầu hai năm sau, ngày 23 tháng 10 năm 1833.   

Ông được đức Giáo Hòang Lêo XIII phong chân phước ngày 27 tháng 5 năm 

1900. 88 năm sau, ngày 19 tháng 6, đức Giáo Hòang Gioan Phaolo II phong hiển 

thánh.  

Cũng trích tài liệu các thánh tử đạo Việt Nam :”Phaolô Bường đã xin được xử 

trên nền nhà thờ Thợ Đúc, vốn đã bị triệt hạ do Sắc chỉ cấm đạo. Để đến đó, phải 

băng ngang một con suối khỏang 2 mét trên chiếc cầu nhỏ hẹp, ọp ẹp. Các kỵ 

binh không dám mạo hiểm đi qua. Trời đã về chiều và binh lính phải trưng dụng 

đèn đuốc của các nhà bên cạnh.  

Viên quan được đề cử hành hình Ngài, quyết định thi hành bản án chính trên con 

đường, thẳng vào cổng nhà người con gái của Vị tử đạo. Được báo trước đó một 

lúc, cô đã chạy ra đường. “Tôi trông thấy cha tôi, cô kể lại. Ông nhìn tôi không 
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nói, dù chỉ một lời. Thấy thế, lòng tôi đảo lộn và tôi đã khóc nức nở bước theo 

binh lính… Chỗ viên quan chọn để hành quyết nằm giữa đường, rất gần nhà tôi… 

Cha tôi quỳ gối và đọc vài kinh để dọn mình chết”, sau đó binh lính trói Vị tử đạo 

và một người trong họ chém đầu Ngài với chỉ một nhát gươm. Lúc ấy khoảng từ 

8 đến 9 giờ tối.  

Đầu vị Thánh bị bêu ba ngày trên những tàn tích của nhà thờ Thợ Đúc, sau đó 

được liệm với thân mình và đem về mai táng tại Phủ Cam, giáo họ sinh quán của 

Thánh tử đạo.”  

 

Đài kỷ niệm nơi Thánh Nhân bị xử trảm 
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Đối diện tượng đài thánh Phaolô Bường, khoảng 50 mét, bên kia khe suối là nền 

nhà thờ Thợ Đúc, được xây trên nền đình làng Dương Xuân Hạ xưa kia. Hiện 

nay, nhà một người dân cư ngụ trền nền nhà thờ. Khe suối ngày xưa vẫn còn, với 

chiếc cầu gạch xinh xắn bắc ngang, thay cho chiếc cầu ọp ẹp thời Thánh Nhân”. 

Tượng đài, nơi hành hình Thánh Phaolo Bường không xa phần mộ 12 Ông Cỏ, 

bị án Thảo Tượng, cắt cỏ nuôi voi triều đình cho đến chết.  
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Tour guide cho xe chạy vô một đường làng quanh co nhỏ hẹp, dẫn tới nghĩa trang 

Thợ Đúc (nay thuộc giáo xứ Phường Đúc). Nơi Thánh Giuse Marchand Du bị xử 

“Bá đao”!!! 

Cha Nguyễn Đức Việt Châu, SSS (Dòng Thánh Thể) trong mục “Hạnh Các 

Thánh”, đăng ngày 08 Tháng 8 năm 2018, website Tổng Giáo phận Hà nội, viết 

về Ngài tóm tắt như saui (xin đọc bài viết chi tiết ở endnote):  

Thánh tử đạo Giuse Marchand Du là linh mục Truyền giáo thuộc Hội Thừa sai 

Balê. Sinh ngày 17 tháng 8 năm 1803 tại Pháp. Ngài qua Việt Nam tháng 3 năm 

1830, thời kỳ cấm đạo gắt gao triều Minh Mạng. Triều đình Huế tình nghi Ngài 

âm thầm giúp Lê Văn Khôi (con nuôi Lê Văn Duyệt) tổ chức phản lọan trong 

Miền Nam. Ngài bị bắt lúc đang dâng lễ tại một nhà thờ ở thành Phiên An 

(Saigon) ngày 8 tháng 9 năm 1835. Bị cùm. Nhốt cũi, giải ra Kinh thành Huế. Họ 

tra tấn dã man. Xử tử “bá đao” đớn đau, ngày 30 tháng 11 năm 1835, tại pháp 

trường là nghĩa trang Thợ Đúc. 

Hiện nay Giáo phận Huế đã cho xây dựng, như ngôi mộ giả, khu vực Ngài bị 

hành hình. Chung quanh mộ giả, tòan là mộ phần Lương giáo3 họăc Phật giáo.  

 

                                                      
3 U 80, gần đất xa trời, DS mới hiểu nghĩa từ Lương giáo. Di cư vào Nam khi chưa biết gì. Phần thị Mẹ muốn 

chia sẻ thông tin và nhắc nhở là Quê choa ở ngòai kia, phần thì mẹ nhớ Tổ tiên, ông bà còn kẹt lại.  Những lúc ấy, 

mẹ hay dùng từ “bên lương/bên đạo” đê nói về vùng đất nào đó ngòai Vinh. Khi ấy, chỉ đơn giản hiểu từ “lương” 

là người không theo đạo Công giáo. Nay mới ngộ Phật giáo là người thờ Phật. Khổng giáo là thờ Khổng Tử. 

Lương giáo là những người lấy lương tâm làm “Đường”, soi lối đi (Đạo làm người theo lương tâm). 
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Đâu đó, dưới triều đại ánh sáng văn minh 4G, 5 G, Đạo Gia Tô đất Việt, vẫn còn 

bị bách hại. 

Xin đóng lại trang viết đau buồn, nhưng oai hùng về lịch sử phát triển đạo Gia 

Tô ở Việtnam. 
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Ngọan cảnh ngọai ô Cố đô 

Lặng thinh, buồn vui lẫn lộn, gia đình từ giã các Ngài trở về thăm cầu ngói Thanh 

Tòan. Là chiếc cầu vòm bằng gỗ, mái ngói, bắc qua một con mương làng Thanh 

Thủy Chánh, cách thành phố Huế khoảng 8 km về phía Đông Nam. Đây là chiếc 

cầu gỗ được xếp vào loại hiếm và có giá trị nghệ thuật cao nhất trong các loại cầu 

cổ ở Việt Nam.  

“Ai về cầu ngói Thanh Tòan, 

Cho em về với một đòan cho vui!”(Ca dao) 

 

Lượm: “Cầu ngói Thanh Toàn được xây dựng theo lối "thượng gia hạ kiều" (trên 

nhà, dưới cầu). Cầu dài (18,75m), rộng 14 thước mộc (5,82m), chia làm 7 gian, 

hai bên thân cầu có hai dãy bục gỗ và lan can để ngồi tựa lưng. Trên cầu có mái 

che, lợp ngói. Cầu đầu tiên được xây dựng cách đây hơn hai thế kỷ, đã bao lần bị 

gió bão, lụt lội và chiến tranh tàn phá. Tuy nhiên, sau các lần hư hỏng, dân làng 

đều chung nhau tu sửa, tôn tạo và gìn giữ.  

Bóng đã xế, ngòai trời vẫn hừng hực nóng. Chui vô cầu, gió mát rười rượi. Bục 

gỗ hai bên, nhiều dân làng và khách Tây, khách ta đang thanh thản, vừa hóng mát 

vừa hóng chuyện.  

 

Hầu như taxi nào cũng biết đường về Cầu ngói Thanh Tòan. 
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“Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, 

Có chở trăng về kịp tối nay ? “ 

(Hàn Mặc Tử) 
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Xế chiều, thời gian hãy còn nhiều. Gia đình đề nghị hướng dẫn viên đưa đi thưởng 

ngọan sông Hương trên chiếc Thuyền rồng lộng lẫy.  

“Sông Hương nước chảy lờ đờ, 

Em theo không kịp, em khờ, kệ em !.” 

 

“Thuyền rồng Huế đã trở nên nét đặc trưng của miền đất này. Du khách vừa khám 

phá vẻ đẹp Hương giang thơ mộng bằng thuyền rồng, vừa thưởng thức ẩm thực 

cung đình vừa lắng nghe ca trù đặc sản Huế trên dòng sông ấy, thì chuyến về 

thăm Cố đô mới tròn trịa.” Trích vài dòng trong sổ tay của ai đó viết trên báo địa 

phương. 

 

Xưa kia, thuyền rồng chỉ dành cho vua. Nay thuyền đã trở thành phương tiện độc 

đáo phục vụ du khách đến Kinh đô cổ kính. 

Các thắng cảnh nổi tiếng, như Chùa Thiên Mụ, điện Hòn Chén, lăng Khải Định, 

lăng Minh Mạng, … từ từ hiện ra sau vườn cây, rặng núi.  

Chỉ đơn giản ngắm nhìn giòng Hương Giang lững lờ, thong thả, lênh đênh những 

chiếc thuyền rồng thôi, cũng đủ dìu du khách hướng về cõi mộng xa xăm, chốn 

bồng lai tiên cảnh. 
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Vẻ đẹp Hương giang tăng gấp bội, khi hòang hôn về. Thành phố vừa lên đèn. Con 

nước lững lờ lung linh ánh điện. 

 

Ý tưởng lãng mạn trên, chỉ dành cho nhạc sĩ, văn sĩ, thi sĩ, mộng mơ sáng tác. 
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Riêng DS, không gì bằng vừa ngọan cảnh, vừa ngắm các cô ca sĩ hò Huế, lại vừa 

lai rai vài ba xị với bạn bè cố tri. Thánh Phêro có gọi về lúc nầy, cũng đành xin 

khất: “con đang thưởng thức cảnh đẹp Ngài ban !” 
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Cuối cùng, đành phải chia tay, từ giã “Huế mộng Huế mơ, Huế lơ tơ mơ là mất 

cái bóp!” để về Đà Nẵng. 

Ngày nay, xe dễ dàng men theo quốc lộ 1, ngắm phá Tam Giang. Vượt truông 

nhà Hồ. Chui hầm vô Đà Nẵng. 

“Thương em, anh cũng muốn vô, 

Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang, 

Phá Tam Giang ngày rày đã cạn, 

Truông nhà Hồ, nội tán cấm nghiêm !” 

(Hò cổ Huế)  
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Chiều về trên phá Tam Giang 

Nhắc đến dõi đất Miền Trung Việt Nam là chạm đến quá khứ oai hung, lãng mạn, 

đầy chất thơ.  

 

 

 

 

 

i Thánh Giuse Marchand Du sinh ngày 17 tháng 8 năm 1803 tại làng Passavant tỉnh Doubs nước Pháp, trong một 

gia đình nông dân nghèo, đạo hạnh. Sau khi được xưng tội và rước lễ lần đầu, cậu Giuse Marchand đã bày tỏ với 

cha mẹ ước muốn được vào Chủng viện học để làm linh mục.  Là con trai cả, gia đình không cho đi tu với mục 

đích làm việc giúp gia đình thóat nghèo. Đến năm 1821, lúc cậu Giuse Marchand 18 tuổi, cậu lại ngỏ ý xin “đi 

tu”, ông bà suy nghĩ sợ mắc tội cưỡng lại ý Chúa nên đã đồng ý để cậu lên đường vào Chủng viện ở Orsans. 

Tháng 11 năm 1823, thầy Giuse Marchand được bề trên gọi về học triết lý tại Ecole; rồi năm 1826 vào Đại chủng 

viện Besancon học thần học.Trong thời gian học Thần học, thầy Marchand luôn bị thôi thúc bởi tư tưởng xin đi 

truyền giáo tại Đông Dương. Thầy bàn chuyện với Cha Linh Hướng rồi viết thư xin gia nhập Hội Thừa Sai Paris. 

Được bề trên Hội chấp nhận, thầy vui mừng trở thành tu sĩ của Hội Thừa Sai Paris và sau đó ngày 4 tháng 4 năm 

1829 thầy lãnh chức linh mục. 
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Ngày 24 tháng 4 cùng năm, Cha Giuse Marchand được lệnh đi tới hải cảng Nantes để lên đường đi Macao thi 

hành nhiệm vụ của nhà Thừa Sai tại Việt Nam như lòng mong ước của Cha. Cuộc hành trình kéo dài 5 tháng lênh 

đênh trên biển cả, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 19 tháng 10 năm 1829.  Khi tới Macao, bề trên còn giữ Cha ở lại 

ít tháng để dò xét tình hình tại Việt Nam ra sao vì bề trên tại Macao vừa nhận được tin báo rằng ngày 18 tháng 2 

năm 1825 vua Minh Mạng đã tuyên bố Sắc lệnh Cấm Đạo và tuyệt đối không cho các nhà truyền giáo Tây dương 

nhập cảnh. 

Nhưng rồi sau ít ngày, Cha cũng cương quyết lên đường đi Việt Nam. Qua nhiều khó khăn và vất vả, tháng 3 năm 

1830 nhà truyền giáo trẻ trung Marchand cũng đã tới Việt Nam! Cha vui mừng đặt chân trên phần đất truyền giáo 

và Cha được chỉ định về Chủng viện Lái Thiêu để học tiếng Việt và nhận tên Việt Nam là Du, cha Giuse Marchand 

Du! Sau một thời gian ngắn ngủi học tiếng Việt, Cha Du được lệnh Bề trên sai đi Nam Vang, phục vụ cộng đoàn 

người Việt đang sinh sống tại đây. Nhưng rồi vì mắc bệnh, Cha lại phải trở về Lái Thiêu. Khi đã khỏi bệnh,  Đức 

Giám mục lại sai cha đi  hoạt động tại Bình Thuận, vì khi ấy Bình Thuận đã có hơn bảy ngàn giáo dân, chia làm 

25 Họ Đạo. Với tinh thần hăng say và trẻ trung, cha Marchand Du tích cực lo việc phục vụ các linh hồn. Cha hoạt 

động liên lỉ không kể ngày hay đêm, lăn xả vào mọi công việc, bất cứ nơi nào cần đến Cha. 

Ngày 6 tháng Giêng năm 1833, vua Minh Mạng lại ra Sắc Chỉ gay gắt, cho lệnh bắt hết các đạo trưởng Tây dương, 

tiêu hủy trong một ngày hơn 300 ngôi thánh đường, 18 Tu viện Mến Thánh Giá bị san bằng, Chủng viện Lái Thiêu 

bị đóng cửa. Trước tình thế quá khó khăn, Đức Cha Taberd Từ, cha Cuénot Thể và một số linh mục Thừa Sai 

khác tạm thời lánh nạn sang Thái Lan, chỉ còn một mình Cha Giuse Marchand Du tình nguyện ở lại, ẩn tránh tại 

miền Lục Tỉnh giúp các họ Cái Nhum, Cái Mơn, Bãi San, Giồng Rùm, Mặc Bắc và Vĩnh Long. 

Trước tình thế đạo Chúa bị vua chúa cấm cách, thì Lê Văn Khôi khởi loạn. Lê Văn Khôi nguyên là họ Nguyễn 

nhưng ông đã từng nổi loạn ở Cao Bằng và bị án tử hình, nhưng đã được Tả Quân Lê Văn Duyệt cứu sống rồi sau 

lại phong cho làm Võ quan nên ông tự đổi họ từ Nguyễn sang Lê. Tới khi Lê Văn Duyệt chết, vua Minh Mạng 

vốn ghét Tả Quân Lê Văn Duyệt nên ra lệnh đánh trên mộ Lê Văn Duyệt 100 roi, rồi đem xiềng xích lăn đi lăn 

lại trên mộ làm nhục người đã chết. Lợi dụng việc nhà vua xử tệ với thầy mình, Lê Văn Khôi lấy cớ phò cháu 
đích tôn của vua Gia Long, con hoàng tử Cảnh tên là Đản. Nhưng việc bị lộ, Lê Văn Khôi bị bắt tống giam trong 

ngục cùng với 30 đồng chí. Ngày 5 tháng 7 ông cùng 30 đồng chí vượt ngục, giết các quan cai ngục, thả các tù 

nhân khác, rồi chiêu binh đánh chiếm Phiên An tức Saigòn ngày nay rồi tràn xuống chiếm Lục Tỉnh. 

Lê Văn Khôi không theo Công giáo, nhưng ông hứa sẽ hủy bỏ lệnh cấm đạo cho nên một số giáo dân tin theo. Lê 

Văn Khôi tìm cách gặp Cha Marchand Du, nhưng nhất định Cha không gặp. Cha đã từng tuyên bố: “Tôi chỉ biêt 

việc đạo, còn nghề giặc giã binh lính, tôi không biết”. 

Sau hơn 2 năm, tới ngày 8 tháng 9 năm 1835, quân triều đình đánh chiếm lại được thành Phiên An. Cha Marchand 

Du trong lúc vừa cử hành thánh lễ xong thì bị bắt, bị đánh đập và bị nhốt vào cũi. Một chiếc cũi nhỏ dài 1 mét, 

rộng 7 tấc, cao 8 tấc. Cha bị nhốt trong chiếc cũi này cho tới ngày bị xử tử. Trong cuộc tiến chiếm này một ngàn 

chín trăm chín mươi bốn người dân lành bị giết, trong đó có 66 người tín hữu Công giáo. Cha Phước cũng bị bắt 

và xử lăng trì, tức bị chặt chân tay, rồi mổ bụng, chẻ thân ra làm bốn. Cha Marchand Du bị đưa ra xét xử. Quan 

hỏi: 

- Giặc đưa thầy vào đây. Thầy đã làm gì giúp giặc? 

- Tới đây tôi chỉ lo một việc duy nhất là giảng đạo mà thôi. 

- Giảng đạo là gì? 

- Là đọc kinh, làm lễ, dậy giáo lý về đạo 

- Thầy có biết làm thuốc mê để giúp giặc không. 

- Tôi chỉ biết một điều là giảng đạo mà thôi. 

Sau hai lần bị tra vấn, cha Giuse Marchand Du bị áp giải về kinh đô cùng với tổng Trăm, đồ Hoành, bốn Bang, 

phó Nhã và con trai của Lê Văn Khôi là Lê Văn Viện mới 7 tuổi. Đoàn người về tới Phú Xuân ngày 15 tháng 10. 

Cha Marchand Du bị giam trong cũi bên cạnh Võ Lâm gần tòa Tam Pháp. Ngày hôm sau, tức ngày 16 tháng 10 

Cha Marchand Du bị gọi ra toà Tam Pháp. Các quan cố ý ép Cha phải nhận tội giúp Lê Văn Khôi làm loạn. Nhưng 

Cha cương quyết khẳng định: 

- Tôi chỉ lo cầu nguyện cùng Chúa và làm lễ thôi. Tôi không liên hệ trực tiếp hay gián tiếp vào công việc của Lê 

Văn Khôi. 

Quan hạch hỏi: 

-  Có phải ngươi gửi thư vô Xiêm, cùng gửi thư cho quân Gia Tô trong Đồng Nai biểu chúng nó đến giúp ngụy 

Lê Văn Khôi phải không? 

Cha dứt khoát trả lời: 

- Ông Khôi có sai người tới xin tôi biên thư, song tôi không viết và nói cho ông ấy hay: Đạo tôi cấm làm như vậy 

và tôi thà chết chứ không làm theo lời ông ấy. Dầu thế, ông Khôi còn mang mấy bức thư ra, biểu tôi ký tên vào 

thì tôi lấy cái thư ấy mà đốt đi trước mặt ông ấy. 

Tối hôm sau, các quan dùng đủ mọi cực hình, kím kẹp để bắt Cha nhận tội. Các quan cho nung đỏ kìm sắt và cho 

kẹp hai lần vào hai đùi Cha, rồi giữ nguyên cho tới khi kìm nguội. Mỗi lần như vậy, mùi thịt cháy xông lên khét 

ghê sợ. Chính những người lính cũng phải quay mặt, không dám nhìn. Người chiến sĩ anh hùng của Chúa hai lần 

ngất xỉu nhưng vẫn giữ nguyên lời khai như trước. 
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Để tạo chứng gian buộc tội cho Cha, các quan dỗ dành con trai Lê Văn Khôi là Lê Văn Viện nói: “Ông Tây này 

đã giúp cha em khởi nghĩa”. Nhưng cậu bé 7 tuổi không dám nói dối. Cậu nói cha cậu xin Cha Du giúp nhưng 

Cha Du dứt khoát từ chối không giúp. Thấy việc buộc tội Cha không thành công, các quan lại quay sang chuyện 

giảng đạo. Các quan nhắc tới Sắc lệnh cấm đạo của vua rồi khuyên Cha, nếu Cha bước qua Thập Giá thì các quan 

tha. Cha Marchand Du dứt khoát tuyên bố: 

- Tôi sẵn sàng chịu mọi hình khổ và chịu chết chứ nhất định không bỏ đạo. 

Cha bị nhốt trong cũi suốt 6 tuần lễ như thế. Một số người lén lút vào thăm nuôi Cha. Ai nấy đều nói rằng: “Cha 

luôn vui vẻ nói chuyện và khuyên bảo mọi người hãy trung thành giữ đạo Chúa. Trên tay, Cha thuờng cầm cuốn 

sách nhỏ và cỗ trang hạt để đọc ngày đêm”. 

Khi thấy không thể thuyết phục Cha bước qua Thập Giá, các quan thừa lệnh vua Minh Mạng làm án tử hình Cha. 

Sáng ngày 30 tháng 11 năm 1835, 7 phát súng thần công nổ vang kêu gọi mọi người đến chứng kiến cuộc xử án. 

Cha Marchand Du, ba vị tướng của Lê Văn Khôi, và em Lê Văn Viên 7 tuổi. Phó Nhã đã chết trong tù, các người 

khác chỉ được đóng khố, rồi dẫn tới Ngọ Môn trình diện và phục lạy vua 5 lạy. Vua Minh Mạng giận dữ ném 

chiếc cờ hiệu xuống đất, tỏ dấu không ân xá cuối cùng cho các tội nhân. Các tội nhân được áp giải tới pháp trường. 

Riêng Cha Marchand Du, theo mật lệnh được đưa vào toà Tam Pháp tra khảo một lần nữa. Các quan ngồi toà, 5 

người lính cầm năm kìm nung đỏ kẹp vào đùi Cha. Phía sau là 5 người lính khác cầm roi sẵn sàng. Ba lần kìm 

kẹp, thân thể cha Marchand Du đã có đủ 15 vết thịt cháy. Các quan hỏi Cha: 

- Tại sao đạo Gia Tô móc mắt người gần chết? 

- Không có! Không bao giờ có điều đó 

- Tại sao mấy người kết hôn phải đến các thày trước bàn thờ? 

- Họ đến để linh mục chúc phúc và chứng nhận trước mặt mọi tín hữu. 

- Khi làm yến tiệc trong nhà thờ, hay làm những sự quái gở lắm phải không? 

- Không. Chẳng có điều gì quái gở 

- Vậy sao có thứ bánh làm bùa mê để phân phát ? 
Cha Marchand Du đã kiệt sức không thể trả lời được nữa nên quan truyền đưa Ngài ra pháp trường tại họ Thọ 

Đúc bên sông Hương, cách kinh thành vài cây số. 

Tại pháp trường, 5 cây cọc đã cắm sẵn, đội lý hình trói 5 người ngang lưng buộc vào cây thập giá, hai tay giang 

ra buộc vào hai cánh thập giá, còn chân thì để thõng xuống. Đứng hai bên mỗi tội nhân là hai đao phủ, một tên 

cầm kìm một tên cầm dao. Mỗi tiếng trống thì kẹp rồi cắt thịt ném xuống đất. Cha Marchand Du bị đao phủ móc 

da trán kéo xuống trùm hai con mắt, lấy kìm bóc từng miếng thịt trên ngực quăng xuống đất, rồi sang phía sau 

lưng, rồi xuống phần ống chân, đầu gối v.v… Cha giẫy giụa, không còn đủ sức để kêu ra tiếng nữa, đàng khác 

miệng Cha đã bị khóa ngang rồi! Hành khổ kéo dài chừng 15 phút thì Cha Giuse Marchand Du gục đầu tắt thở. 

Một tên đao phủ tới cầm tóc Cha kéo thẳng đầu lên để chém nhát gươm sau cùng! Sau đó họ tháo xác Cha xuống, 

đặt sấp Cha xuồng đất rồi bọn đao phủ theo lệnh lấy dao, kìm, búa xẻ thân xác Cha làm bốn phần như một khúc 

cây bổ dọc trưóc, chặt ngang sau. Sau đó họ thu lại từng miếng thịt to nhỏ, từng khúc xương đem dồn vào mấy 

cái thúng rồi đem ra ngoài khơi đổ xuống biển làm mồi cho cá biển. Còn đầu Cha thì sau khi đã đem đi rêu rao 

khắp trong thành nêu gương cho dân chúng rồi đưa về cố đô Huế. Theo lệnh triều đình, họ bỏ đầu Cha vào cối 

nghiền nát ra tro trước khi ném xuống biển. Bởi vậy, ngày nay chúng ta không còn di tích gì về linh hài của Cha 

thánh Giuse Marchnad Du. Hôm đó là ngày 30 tháng 11 năm 1835, Cha thánh Marchand Du về trời cũng chính 

là ngày kính thánh Anrê tông đồ. 

Đức Giáo Hoàng Lêo XIII đã suy tôn Ngài lên bậc Chân Phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và Đức Giáo Hoàng 

Gioan Phaolô II đã nâng Ngài lên bậc Hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. 

Theo tài liệu của Đức Ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ ghi lại thì hai đời vua nhà Nguyễn là Minh Mạng và Tự Đức 

xưa nổi tiếng là hai ông vua cấm đạo khét tiếng, đã từng sát hại từng trăm ngàn người Công giáo. Nhưng các 

ông  không đoán được rằng ba vị vua kế vị sau này cũng là dòng tộc nhà Nguyễn sẽ trở lại đạo Công giáo. 

Ba vị hoàng đế ấy là: 

- vua Khải Định năm 1925 trên giường bệnh trước khi chết đã xin cụ Phước Môn Nguyễn Hữu Bài Rửa Tội, 

- Vua Thành Thái năm 1954 cũng xin chịu phép Rửa Tội trước khi lìa trần. 

- Và sau cùng, cựu hoàng đế Bảo Đại đã được Rửa Tội ngày 17 tháng 4 năm 1988, tức là hai tháng trước ngày đại 

lễ tuyên phong Hiển Thánh cho 117 vị Chân Phước Tử Đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. 

Như vậy Giáo hội Việt Nam đã được vinh dự đón nhận ba cựu hoàng đế nhà Nguyễn vào đại gia đình Giáo hội 

Công giáo Việt Nam. Chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Chúa. 

 

Lm. Nguyễn Đức Việt Châu, SSS 

  

 


