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LƯỢT THUYẾT
Xưa dân xứ nầy đầy những sự ám u, lạy ma vái quỉ, thờ đá, kính cây; lấy
muôn vật làm như Chúa tể; rầy nơi tỉnh lị, chí nhẫn xó hiểm đầu non; đến gặp
người biết tin thờ Cha cả, kính Mẹ lành. Thuở năm mươi năm về trước, khắp
miền nầy đều nghe những tiếng vái vấy, cầu vơ; nay đầu chun vào nơi góc núi
rừng xanh, cũng vẳng thanh lời cầu kinh, dưng lễ tế, thờ Chúa chí tôn; xưa dân
tục suy đồi: giết người tế lễ, những cướp bóc hung hăng, bằng xôn xao giặc
giã… Nay nhờ thánh giáo luyện giồi, cùng ngọn cờ tam sắc phất lên, nên đà biết
chữ: cang thường luân lý, và đã được sanh lý an cư. Xưa bè hành lộ từ Bình
Định đến đấy, gần đầy trong tháng lại phải qua biết bao đèo cao sông hẳm, hang
cọp, hổ, voi, trăm bề hiểm trở; rày ô tô chạy không đầy nhứt nhựt, khỏi trăm
chiều cực khổ hiểm nguy.
Vì sao được thế? Âu là trước bởi ơn các đấng giảng truyền thánh Giáo,
sau là nhờ Mẫu quốc khai quang! Vậy nay xin lượt qua căn tích để hiến những
bực thích thấu căn nguyên; sau khuyên ta vì lòng kính Chúa, bởi đức ái nhơn
giúp lời cầu cho phô đấng đã dày công trên đất khách, nhứt là những đấng đã
chịu khó thuở sơ khai, tưởng cũng là đều hữu ích.
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DÓN KỂ GỐC TÍCH SỰ MỞ ĐẠO TRÊN XỨ KON TUM

	
  
ĐOẠN THỨ NHẤT
Nói về Đức Cha Chơn Phước Xtê-phanô Thể (B. Mgr.Cuenot) lo tìm cách
đem tin lành cho dân Mọi là năm 1839

	
  

4	
  

Đức Cha sai Cha Mịch (Père Miche), và Cha Lộ (Père Duclo) thử ngả Phú
Yên phía Cheo reo; Đức Cha cho thầy sáu Do đi dò xem phía Bahnar, chốn đất
mường nầy, rày đặng thánh Giáo khai quang, cùng mở mang như thế; trước bởi
ơn Chúa, sau nhờ công Đức Giám Mục Chơn phước Xitêphanô Thể. Người thật
là đáng rất sốt sắng, lo phần rỗi muôn dân, nên chẳng những ân cần mở mang
việc đạo dưới An Nam, mà lại cũng tận tâm tác lực lo rao tin lành trên đất khách
nữa.
Đương đời Vua Thiệu Trị cai trị nước An Nam năm 1839. Vua nầy ghét
đạo, cùng ra chỉ bắt bớ bổn đạo khắp nơi trong nước, kẻ chẳng muốn bỏ đạo, thì
phải trấn cùm tù rạc; cùng phải xử tử, lưu đầy nhứt là tìm tòi các đạo đồ, đạo
trưởng.
Đương đời buổi ấy, Đức cha Thể tính bề khó mở mang việc giảng đạo
dưới An Nam cho thong thả, nên người nhứt định mở đạo xứ Mọi, là nơi chưa
thuộc về quyền Vua An Nam.
Vậy đầu hết người sai một người có đạo tên là cả Ninh, cứ ngõ Cam Lộ
mà lên ngả Mọi Xơ-dang, thăm xem có lẽ mở đạo được chăng, sau người lại sai
ông cả Quờn ở Tỉnh Phú Yên, lên ngõ mọi Jơrai: song cả hai ngã cũng chẳng
đặng việc gì.
Đến năm 1842, Người lại sai hai cha Tây, là Cha Mịch (Père Miche), và
Cha Lộ (Père Duclo) cùng ít người nhà Đ.C.T. lễ ngõ Cheo reo, có ý mở đạo
phía Jơrai. Song khi các đấng ấy đã đi lâu ngày, cùng đã phải trăm bề khốn khổ,
thì lại phải tay kẻ ngoại đi buôn bán, theo bắt, giải về tỉnh Phú Yên. Các quan tra
tấn hai Cha cùng các người nhà Đ.C.T. cách dữ tợn. Sau hết hai Cha phải giải ra
Huế, và đã phải khép án tử hình; song thình lình có tàu Langsa đến cửa Hàn
(Tourane) đòi tha; thì Vua dạy đem hai Cha trả cho quan tàu. Sau hai Cha lại xin
quan tàu lén lên đất, mà giảng đạo dưới An Nam.
Đến sau Cha Mịch đã được thăng quờn Giám Mục Sài Gòn, còn Cha Lộ
thì lại phải bắt, và phải tra tấn khốn cực trăm chiều, cũng đã liều mình xá thân
thủ nghĩa, chết trong tù vì Chúa Kirixitô, như một thánh tử đạo có danh. Còn các
người nhà Đ.C.T., đã phải bắt làm một, và phải giải về tỉnh Phú Yên với hai
Cha, như đã nói trước nầy; thì có thầy Cuông phải chết rũ tù; còn các người
khác, cũng đã phải kềm kẹp khảo tra, rồi lại được tha về.
Khi Đức Cha được tin hai cha cùng các người nhà Chúa đi mở đạo ngõ
Phú Yên, đều phải bị oan khiên bắt bớ, thì lòng Người rất đỗi ưu sầu, tợ đao cắt
ruột; nhưng cũng chẳng hề thối chí, sờn lòng, bỏ việc giảng thánh Giáo cho dân
Mọi. Người thấy đã thử ngả Quảng Nam và Phú Yên, mà sự bất thành như lòng
sở vọng; thì lại định ngử ngả An Khê, thuộc về Bình Định. Phen nầy Người sai
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một ít người bổn đạo chắc chắn lên trưng đất, cất nhà, làm ruộng rẫy trên đèo
An Khê; hầu dễ bề mở đàng lên xứ Bahnar.
Nói về Đức Cha Thể định chọn thầy năm Do đi dò xét việc mở đạo cho
dân Mường, và phòng chức thầy sáu cho người.
Khi ấy trong nhà trường sách đoán tại Gò thị, có thầy năm chức, tên là
thầy Do quê Đồng Hâu xứ Bồng Sơn; cha mẹ anh em thầy thảy là người giữ đạo
sốt sắng. Thầy nầy đã học bên trường Pinăng 7 năm, và đã làm thầy giáo 2 năm
bên ấy. Người có tính hiền lành vui vẻ, hay nhịn nhục chịu khó, cùng tỏ lòng
kiên cố vững vàng; nên khi còn học, lúc làm thầy, đều được mọi người kính yêu
mến phục.
Đương lúc Đức Cha Thể còn đương tư lự suy xét chưa biết chọn ai đủ tài
đức khả kham, cùng cam chịu khó hầu sai đi mở đàng giảng đạo cho dân mọi
ngã An Khê. Người bèn sực nhớ thầy Năm Do, là người hay chịu khó, cùng có
lòng nhơn đức, sốt sắng, khả kham việc đại sự nầy; liền dạy chú giúp đi đòi
người. Khi người đến, thì Đức Cha tỏ mặt vui vẻ tươi cười mà rằng: “Ớ con, bây
giờ cha đương tư lự lo lắng tìm phương mở đạo cho con Mọi ngả An Khê. Cha
biết việc nầy thật là việc rất hiểm nghèo khó nhọc; song cha đã rõ con có lòng
can đảm vững bền, cùng hay chịu khó, có lẽ khả khảm; nên cha định sai con việc
ấy. Vậy con nghĩ chút, khi tới trên kia thì con sẽ liệu sao, phải làm cách nào đi
vào cho thấu Mọi cao? Thầy năm Do cúi đầu nghĩ chút, đoạn thưa rằng: “Lạy
cha, cha đã định, con xin vưng lịnh cha; có thành việc hay không mặc thánh ý
Chúa. Còn sự cha hỏi con phải làm sao cho thấu đến Mọi cao; thì con trộm nghĩ
rằng: Con sẽ giả làm lái buôn, mà lần hồi con sẽ đi cho thấu Mọi cao, nơi người
An Nam buôn bán ít hay lui tới được; chừng đó con sẽ xem xét mọi điều, đoạn
con sẽ về trình cha các nỗi”. Đức Cha tỏ mặt vui dạ hớn hở mà rằng: “Con nghĩ
vậy phải lắm, cha trông nhờ thầy, sau nầy dân Mọi rợ ở xứ non xanh, sẽ đặng
nghe tin lành thánh Giáo.
Song cha nghĩ việc thầy sẽ lãnh, là việc cao trọng cùng rất khó; nên trước
khi con đi, thì cha sẽ phong chức thầy Sáu cho con, hầu đặng thêm ơn khôn
ngoan mạnh mẽ mà gánh nổi gánh nặng ấy. Vậy mai nầy con hãy cấm phòng,
dọn mình mà chịu lấy Chúa Ngôi Ba, ngõ ra can đảm, vững vàng như thầy thánh
Xitêphanô cùng Laurentô thuở trước”. Khi người đã cấm phòng đủ tám ngày, thì
Đức Cha đã phòng người lên vì phó tế.
Khi thầy năm Do đã lãnh chức Phó tế đoạn thì người đi về Đồng Hâu, hầu
viếng bà con thân thích ít ngày; cùng lo bày đồ hành lý, và quyết chí giả lái buôn
mà đi luôn cho thấu Mọi Bahnar; song khi người đã đến An khê, thì việc lại ra
thế khác, bất thành như kế đã toan; vì đời ấy kẻ làm lái buôn, muốn đi luôn lên
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đất khách, thì phải có bằng cấp Quan trên, mới lên khỏi đồn thủ ngữ. Người thấy
việc khó, nên bỏ làm lái buôn, cùng đinh tàng hình làm phu đảm cho tiện việc.
Vậy người đã bỏ áo sạch, quần lành, mà bận khậu xơ, áo rách, giả người khó
khăn, đoạn đến người lái buôn kia tên là Quyền, năn nỉ xin làm phu gánh đồ, hầu
kiếm ít nhiều chi độ. Lái buôn Quyền, thấy người ăn nói chắc chắn, thì chịu
mướn cho theo; cùng biểu người giữ việc chăn heo nấu bếp.
Dầu người đã lãnh việc chăn heo, song khi đi đàng, chủ còn bắt đeo gánh
nặng. Lúc ấy đàng lên Mọi rất đỗi gay go, hiểm trở, biết mấy phen phải lên đèo
qua ải, lội suối trèo non; lại còn nỗi sợ hùm beo thú dữ, nên bề hành lữ rất ghê;
bỡi người chưa từng bề gánh nặng, nên thường bị đứt chặn đi sau một mình, đã
phách sợ hồn kinh, lại còn bị chủ mắng quở rầy la, trách sao chậm chạp; thật đà
cam khổ, chua cay! Ôi! Thậm đà khốn khổ! Người cũng là con nhà có, bấy lâu
nay lo ăn học, hồi dạy sĩ trường, đâu tường việc gánh vác; rày cam làm phu đảm
rất nặng nề, thật trăm bề khó chịu, xưa nay kẻ kính người yêu, rày phải chìu
người lái buôn, trình thưa như tôi tớ. Đứng Phó tế kế chức Tông đồ, rày phải
chăn heo nấu bếp; thật rất phiền rất bỉ, song người bẳng hỉ lạc an tâm, dõi theo
gương Chúa Kirixitô là quan thầy mình, cũng vì lòng ái mộ phần rỗi con mường
rợ.
Khi đi đàng mệt nhọc, mọi người đều ngủ ly bì; phần người lại kiếm nơi
thanh vắng, quỳ gối đọc kinh nguyện gẫm lâu giờ.
Hễ đến làng Mọi nào, thì ra sức hỏi han học tiếng, nhứt là làm quen với
trẻ nhỏ, cho dễ bề dò la mọi việc; cùng tìm phương thân cận với kẻ lớn, nhứt là
(chủ làng) mà xin kết tình bằng hữu, (mọi kêu: krao bố)là: Khi hai người đã
đành chọn nhau làm anh em, thì đạp một con gà dò, gài một ghè rượu, hai người
ăn uống với nhau, như muốn cho trọng thể, thì cả hai đập heo, bò, v.v... từ đó cả
hai phải trung tín giúp đỡ nhau không nên bỏ cho nên người ra sức tìm làm bố
(bạn hữu) có ý nhờ cho trọn việc mình phải liệu sau nầy...
Khi thầy sáu Do đã ở giữa dân mường được sáu tháng, cùng đã phải cực
khổ gian nan đã hỏi han được nhiều chỗ; lại đã biết phong tục, tiếng nói ít nhiều,
thì người toan trở về Bình Định, hầu trình mọi việc với Đức Cha.
Vậy thầy sáu Do đã trở về hầu Đức Cha Thể cùng trình kể mọi đều như đã
kể trên.
Đức Cha nghe người đã phải nhiều sự khốn khổ gian nan, thì chứa chan
châu lụy; song thấy có lẽ đem tin lành đạo thánh cho dân Mọi ngả nầy được, như
lòng mình sở ước bấy lâu; lại phỉ dạ hân hoan cùng ban phép cho người nghỉ tại
Gò thị ít lâu, hầu lo đi lần khác.
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Cách ít tháng Đức Cha lại dạy người trở lên Mọi và dạy đem theo bốn
người học trò nhà trường. Chuyến nầy việc hành trình rất khó tín, vì muốn lọt
qua đồn thủ ngữ, thì một là phải làm phu đảm tùng lái buôn; hai là phải đến quan
xin giấy thông hành làm ông lái, song không lẽ cả năm thầy trò đều làm phu
được hết, còn sự xin giấy, giả làm lái, thì lại sợ khó khỏi nguy tai, vì đương buổi
đạo thánh phải cấm cách rất nhặt, không lẽ dám ra mặt với quan; sợ không
ngoan lời Chúa: “Khi nó tìm bắt bay thành nầy, thì bay hãy lánh thành khác”;
Nên người tính bề dĩ đào nhi thượng khách (Mọi) cho tiện hơn.
Vậy cả năm thầy trò cứ dò bước đi đêm, hễ thấy ánh mặt trời vừa ló lên,
thì lại chun vào bụi rậm, hang sâu, mà ẩn núp: ôi! Biết mấy lần vào hàng cọp, tổ
voi, đã ghe phen phải gai, chạm đá, lả mặt, trầy chơn; song nhờ ơn Cha Cả giữ
gìn, khỏi năm sáu ngày, thì cả thầy trò đã mò đến làng mọi Hadrang vô sự. Từ
ấy thầy trò mới dám đi ban ngày, chẳng may có một bữa vào trọ làng Mọi kia,
nó thấy thầy trò còn trai trán sức khỏe, thì sinh lòng độc ác tham ô, cùng bàn rủ
nhau: nữa đêm sẽ cướp của, bắt người, mà bán cho Lào, chắc sẽ được mối lợi to.
Song đội ơn Cha Cả lòng lành, đã khấn chữa tôi tớ người cho khỏi nên
mồi chúng Mọi dữ, như xưa đã chữa Daniel khỏi miệng sư tử; vì khi chúng nó
bàn luận thì thào; thầy sáu Do nghe được cùng hiểu kế nó toan, nên vừa hết canh
hai, người đánh thức chúng đồng hành lập mưa thiện tẩu; đồ đạc phải bỏ lại hết.
Nửa đêm lũ Mọi đến vây bắt như kế đã toan; hay đâu mấy miếng mồi tươi đã
biến mất, còn hôi được mấy miếng mồi khô, là đồ đạc mà thôi.
Phần người cùng bạn đồng hành, dầu đã thoát tay quân mọi song chỉ còn
thân trụi, mình trần, mọi đồ hành lộ đều về tay dã man hết thảy, dầu nón che đầu
cũng phải bỏ mà thoát thân. Vì vậy người tính lui về hầu liệu kế phen sau sẽ trở
lên; dọc đàng thầy trò khốn cực mọi bề, phải ăn đến trái cây cùng rau cỏ, khi đã
lần về đến Gò thị, thì mọi người đều da vàng, mặt võ nhìn chẳng ra thân người
sống.
Đức Cha Thể thấy người trở về mau, thì lấy làm lạ, lại thấy người cùng
chúng tùng đàng, da vàng mình ốm, thì sa nước mắt; mà hỏi rằng: “Sao chúng
con về mau, và thân thể hư gầy vậy?” Khi thầy sáu Do đã thuật lại đầu đuôi việc
rủi ro, khốn cực dọc đàng, thì Đức Cha không cầm lưu lụy được nữa, nên khóc
ròng!!!
Khỏi một tháng, thì Đức Cha lại dạy thầy sáu Do đi lên Mọi nữa, lần nầy
Đức Cha biểu đi ngõ Trạm-Gò gần An-Khê, và dạy đem một Cha theo hầu coi
việc giảng đạo thể nào. Vì ở đó Đức Cha đã cậy ông cả Ân ở họ Mương-lỡ đem
một ít người có đạo hẳn hoi, lên trưng đất, cất nhà, làm quen lớn với kẻ ngoại,
hầu cho các cha lên xuống mọi Bahnar, tiện bề nghỉ ngơi.
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ĐOẠN THỨ HAI
Đức Cha Chơn Phước Thể dạy thầy sáu Do đem Cha Phêrô (Père Combe) lên
Bahnar cả hai bị voi rược trở về, Đức Cha lại sai thêm cha Hoàng (P.
Fontaine) lên Mọi nữa. Đức Cha dặn tránh ông Khiêm, song lại gặp và lại nhờ
ông Khiêm

	
  
Vậy năm 1850 Đức Cha sai cha phêrô (P. Comte) (Mọi kêu là Bok Bê) đi
với thầy sáu Do lên mở đạo cho dân Bahnar. Cha nầy có lòng sốt sắng, vững
vàng, tính chất hiền lành, vui vẻ, và hay chịu khó.
Lúc người vượt biển qua An Nam, khi gần đến cửa Thị Nại là Qui Nhơn
bây giờ; thì đã phải quân tàu Ở ăn cướp; mọi người trong tàu đều bị thương tích,
mất hết của cải; phần người cũng đã phải quân ấy đánh lụy cùng bị nó lột hết áo
quần, song nhờ ơn Chúa cùng Đức Mẹ hộ phù. Thì người đã lên đất được, cùng
tới Gò Thị là năm 1849, song chỉ còn mình không, ai trông thấy người cũng đều
thảm thương lụy nhỏ. Người ở đó học tiếng An Nam được ít tháng, thì vưng lịnh
Đức Cha Thể đi theo thầy sáu Do lên Mọi, cùng ít người học trò, và ít thầy nhà
trường.
Lần nầy Đức Cha dạy đi ngõ Trạm gò như kể trên, song từ Gò thị, lên đến
Trạm gò, cũng rất đỗi cam go, vì đương buổi cấm cách nhặc nhiệm lắm. Từ Gò
thị đến Trạm Gò, hết ba ngày đàng; hai ngày đi song, dầu phải núp lén, song
không việc gì; nhưng ngày thứ ba bước lên bộ mới thật là cam khổ, vì đương
mưa lụt; phần thì phải ướt át, run en, phần thì không dám đi cháng chường theo
đường quan lộ, phải núp lén chun theo đường rừng rú hiểm nguy. Chiều kia khi
các đấng đã chun đến núi phía trên đèo Màng Mang, thì gặp một đoàn voi rừng,
voi gặp các đấng khổ hành, đã chẳng thương, lại muốn làm tai ương cho bỏ; vì
ngờ là bọn đi săn bắn hại mình, nên xúm nhau vượt mãi.
Khi ấy các đấng đều kinh hồn thất vía, tung nhau mạnh ai nấy chạy, mỗi
người mỗi ngả, cha Phêrô vì đầu đội nón, nên bầy voi theo rượt riết, may người
thấy gần nguy, liền quăn nón xuống, voi xúm lại chà giậm nón; nên người mới
thoát thân. Cả đêm ấy thầy trò đều tứ tảng, kẻ góc núi, người đầu non; ai nấy
đều nghi bạn đồng hành đã phải vào miệng cọp, chơn voi tồi; nên đều bồi hồi
thương khóc.
Đến bữa sau, khi mặt trời mọc, mọi người mới tìm gặp nhau; kẻ thì trầy
mặt, trặt chơn người thì u đầu xể tráng; quần áo đều xể xài rách nát – Song gặp
lại được đủ mặt, nên được vui mầng; khỏi ai phải thú rừng nhiễu hại. Bấy giờ
phần thì lạnh, phần thì đói, phần thì sợ, không dám đi nữa, nên định trở về sau sẽ
đi.
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Khi Đức Cha Thể thấy các đấng trở về vội cùng kể mọi việc rủi ro như đã
nói đó; thì người ngó mọi người cùng tỏ dấu buồn chút, cùng quở cách dịu dàng
rằng: “Sao việc Chúa mà các con nhát gan vậy? Người ta đi buôn bán kiếm của
đời mà còn chẳng quản khó nhọc hiểm nguy, đi đến nơi về đến chốn; phần
chúng con đi kiếm của rất trọng vọng, là phần rỗi người ta, sao mau sờn lòng rủn
chí làm vậy? Chúa sẽ phù hộ cho. Thôi bây giờ còn đường mưa gió, các con hãy
tạm nghỉ chút đỉnh, chừng rằm tháng sau sẽ đi.
Chuyến sau nầy dầu thể nào, phải đi cho đến nơi đến chốn, hãy trông cậy
một mình Chúa và Đức Mẹ mà thôi, đừng ngã lòng như vậy nữa.”
Khỏi nữa tháng sau Đức Cha lại dạy đi, lần nầy Ngài sai thêm Cha Hoàng
(P.Fontaine) Mọi kêu là Bok Phâm, bảy thầy khác là: thầy bốn Bảo, Mọi gọi là
Bok Ba; thầy Tài, thầy Chinh, thầy Phiên, thầy Biên, thầy Bường, thầy Viễn,
cùng ít học trò Nhà trường khác nữa.
Khi các Đấng vào hầu Đức Cha, và xin phép lành trước khi từ biệt thượng
trình, thì người an ủi và dặn rằng: “Các con chớ ngại khốn khó dưới thế gian
nầy, vì lòng kính mến Chúa, hãy trông phước Chúa dành để cho các con trên
trời; nên dầu voi cọp, dầu kẻ nghịch thể nào cũng chẳng sợ, hãy ở vững vàng
trông cậy Chúa. Lại Cha nghe trên xứ đó có một người Mọi tên là Khiêm, mọi
kêu là Bok piơm, rất giàu và làm Chúa đàng có bằng cấp vua quan, dạy nã tróc
những người An Nam lên buôn bán lậu trên xứ Mọi. Nên các con phải liệu tránh
người ấy, kẻo phải rủi ro, mà không thành việc chăng”. (người Mọi nầy có áo,
mão, lọng và châu sắc vua ban, hay các mọi xứ nầy, thường năm nộp voi và ngà
cho Vua.)
Chuyến nầy các đấng trẩy đi từ Gò thị tới Trạm Gò được bình yên vô sự.
Từ Trạm gò thầy sáu Do đem đàng đi ngõ Bơhâm, khỏi ít ngày nhờ ơn trên các
đấng đã tới làng mọi Hơdrong bằng yên.
Làng Hơdrong nầy cũng gọi là Bơhâm có tiếng tàn bạo hung dữ, nhứt là
thằng Bơhâm là chủ làng, có tín bạo tàn, xấc xược; dầu người An Nam, dầu mọi
vào trọ làng nầy, mà nó thấy có đồ đạc của cải, thì tìm phương cướp đoạt chẳng
kiên dè vị nể ai.
Vốn thấy sáu Do cũng đã nghe tiếng thằng Bơhâm lòng cũng phát nghi;
nhưng vì đàng xa trời đã tối, nên cực chẳng đã người cậy Đức Mẹ phù trì, liền
đem các đấng vào trú ngụ làng nó.
Ban đầu nó thấy các đấng vào, thì coi bộ hằm hằm bỏ bụng, thầm tưởng:
sẽ được hưởng mồi to, song khi nó thấy cách điệu các đấng ăn ở dịu dàng, tử tế,
nhứt là thấy hai Cha tây tướng mạo phương phi, râu ria rất đẹp; thì liền đổi cách
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hung bạo thuở nay, mà đem lòng hiền lành, mến yêu cùng giữ phép tắc hẳn hoi,
và chủ làng Bơ hâm theo xin đổ rượu làm anh em với thầy sáu Do.
Các đấng ở lại tại làng Bơhâm nghỉ được bốn năm ngày, đoạn thầy sáu
Do cậy Bơhâm dẫn đàng đến Mọi cao hơn.
Vậy chủ làng Bơhâm dẫn đàng đến làng Kon Bơlơng, thì mặt trời vừa lặn,
song làng nầy đương cữ, khôngchịu cho vào trọ. Ôi! Khỏi nạn kia, lại phải khổ
nọ, cả đêm các đấng phải đi trong rừng đàng sá không có, vạch bụi chun gai, đi
mãi không dám nghỉ vào đâu, vì nhằm lúc trời mưa ướt át và không lửa không
đèn, phải rờ rẫm đi cả đêm. Biết mấy phen phải sỉa hầm sa hố, lỗ trán trầy chơn,
bầm mình sưng mẩy; lại lo nỗi vương bẩy, phải chông, cùng Mọi giặc; thật ngặt
trăm chiều, (vì thuở ấy Mọi hay đánh giặc với nhau nên hay thả chông, gài bẩy,
để giữ Mọi giặc). Song các đấng đều vui lòng vì Chúa, cứ rờ bước rảo chơn thâu
đêm, cho đến gần trưa mới đến gần làng Bơlu, thì mọi người mới hú hồn, vì còn
sống sót, và cất tiếng ngợi khen Chúa Cả cùng Mẹ nhơn lành đã khấn thương
gìn giữ.
Nhưng khi trèo lên dốc cao mà vào làng, thì rủi thay! Cha Phêrô Hoàng
(P.Fontine), vì đã kiệt sức, nên bị sẩy chơn lăng cù xuống hố thẳm tưởng đã
vong hồn. Song may, nhờ ơn che chở, người chỉ phải trầy mình, trặc chơn mà
thôi.
Người bèn rán gượng trèo lên, cùng ráng sức nhắc theo cho tới nhà người
Mọi chủ làng, tên là Lắp; ai nấy đều mệt đã gần đứt hơi. Người nầy xưa đã làm
anh em với thầy sáu Do, nên khi thấy thầy sáu Do cùng các đấng; thì thết đãi tử
tế lắm, thịt rượu bĩ bàn, cả làng cũng tỏ lòng hiền lành tử tế.
Các đấng nghỉ đó lấy hơi cho đến bữa sau; đoạn nhờ Lắp đem đàng đến
làng Kon-Phar, làng nầy đã gần Mọi Bơhâm rồi.
Trước nầy đã nói khi đi, Đức Cha Thể đã dặn phải kiếm nẻo, lánh Chúa
đàn Khiêm, nên thầy sáu Do đã dẫn đàng ngõ nầy, thì xa làng Chúa đàn Khiêm
ở hơn ba ngày đàng, nên theo lẽ thường thì không lẽ gặp Khiêm: song ý Chúa
cao sâu, người đời không thấu. Saulê xưa như sói dữ hằm hằm rảo tìm hại chiên
Chúa, song Chúa đã làm cho người trở nên kẻ chăn chiên lành, cùng làm thánh
Tông đồ cả Phaolô, cùng làm cho đạo thánh rạng danh. Nay Chúa khiêm nầy tuy
bạo hung như sói dữ, song có làng thẳng dạ ngay, và có sức giúp các kẻ Người
sai mở đạo lành trên đất khách; nên Cha cả xuôi cho ông ta lại gặp các đấng.
Vậy đang khi các đấng đi đàng, thì có một đầy tớ ông Khiêm, trốn chủ mà
đến làng Kon-Phar, ông Khiêm liền theo bắt mà đến; nên khi các đấng vừa bước
chơn vào làng Kon-Phar, thì liền gặp Khiêm trước hết.
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Ôi! Khi các đấng chạm phải ông Khiêm cách thình lình thể ấy, thì ai nấy
đều kinh tâm rởn ốc, dường như đã phải sa vào hàng cọp dữ, gặp sư tử quá
kinh!!!
Song vì đã giáp mặt tấn thối lưỡng nan, khó bề trốn tránh, nên mọi người
thĩ thầm kêu xin Chúa cùng Đức Mẹ hộ phù bàu chữa cùng đem lòng mạnh mẽ
mà tấn bước vào làng.
Nói về ông Khiêm xử với các đấng một cách lịch sự, ái yêu chí thiết.
Ông Khiêm vừa gặp hai cha, và các thầy thì lấy làm lạ. Nhứt là thầy hai
cha Tây, hình dong trắng trẻo, mặt mũi khôi ngô, râu ria phì mĩ, lại càng lần tới
coi kỹ hơn, mà không nói lời gì; khỏi một hồi, đoạn cất tiếng hỏi rằng: “Các ông
là ai? Bởi đâu mà đến đây? đến đây làm chi? Các ông là người sang trọng tốt
lành dường ấy, có việc gì mà phải đi xa xuôi khó nhọc làm vậy, cùng trỏ hai cha
Tây mà rằng: hai ông nầy có phải là người AnNam ở xứ nào xa mà đến đây
chăng? Tôi chưa hề thấy người khôi ngô trắng tốt thể ấy bao giờ! Thật tôi thấy
phô ông sang trọng giàu có, mà chẳng nệ khổ cực nhọc nhằn, trèo non lặn suối
mà đến đây, là nơi khốn nạn cơ bần, rừng xanh nước độc, thì tôi lấy làm ngẩn
trí, nghỉ chẳng ra. Vậy xin phô ông hãy nói thật cho tôi biết, đến đây có việc gì?
Phô ông chớ ngại; vì tôi đã đem lòng thương mến phô ông, và dầu phô ông ở lại
tại Kon-Phar đây, bay là muốn đi nơi khác; thì tôi cũng sẵn lòng giúp. Vì tôi là
chúa xứ nầy, nên dầu người kẻ chợ cũng phải nể tôi và chẳng ai dám hại phô
ông đâu.”
Hai Cha và Thầy sáu Do nghe bấy lời, cũng thấy cách điệu ông Khiêm, thì
đem lòng tin bụng ông ta; nên rất đỗi vui mầng cùng cảm ơn Cha cả đã đoái
thương; và tỏ hết tâm sự cho ông ta hay: mình từ vui, bỏ sướng, cam lòng chịu
khó vì lòng thương con Mọi rợ … Khi ông Khiêm nghe rõ sự tình, thì càng tỏ
lòng yêu, dạ kính, mà nói rằng: Thật tôi có lòng triều mến hai ông (chỉ hai cha)
cùng muốn kết nghĩa anh em, song không dám, chỉ xin làm anh em với ông nầy
(chỉ thầy sáu Do) mà thôi, còn hai ông thì tôi xin kết nghĩa cha con có được
không?
Các đấng nghe vậy rất đỗi mừng lòng, cùng thuận theo ý ông ta. Ông
Khiêm bèn gài rượu đập heo ăn uống và làm mọi lễ phép theo cách kêu bằng
hữu cha con, cùng vái quỷ thần thề hứa buộc mình sẽ giữ tín ngãi không phai.
Phần hai cha với thầy sáu Do thì thầm thĩ kêu xin Chúa hộ phù gìn giữ mình
cùng mở lòng cho ông tác biết đặng đạo chánh.
Tứ ấy về sau, ông Khiêm hằng giữ lòng trung thành bền đỗ, cùng vừa
giúp các đấng tận tình. Nhiều lần ông ta nghe các đấng ở chốn nọ nơi kia phải
thiếu thốn, túng ngặt, thì đập heo, chở gạo ngồi voi đến thăm, cho; nghe lần cho
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tôi tớ đem voi xuống bến chở đồ cần dùng cho các đấng nữa. Các quan An Nam
biết có các Cha các thầy lên giảng đạo trên Mọi, thì nghe phen sức cho ông
Khiêm bắt các đấng giải xuống, song ông ta hẳng kiếm chước nói quanh, cùng
giấu mãi, chẳng chịu nộp các đấng giảng đạo; dần các quan hứa vật nọ món kia,
hay là dọa đe cũng một lòng không chịu.
Con trai ông Khiêm nầy, bây giờ đang làm huyện ở Kon tơng, gần nước
A-dưng. Các cha lên xuống cũng hay ghé nhà ông, ông cũng tiếp đãi tử tế, cùng
hay nhắc việc cha mình với các đấng giảng đạo hồi trước. Song thương thay!
Nay ông còn đương ngồi trong bóng tối, chưa mở mắt linh hồn mà nhìn được sự
thật sáng soi. Lạy Chúa là Cha cả nhơn từ, xin khấ soi cho con cháu ông Khiêm
biết tìm về đàng chính, ngõ sau được sống hiển vinh; như xưa Chúa đã cho con
bà góa kia sống lại, vì công bà ấy đã tiếp đãi Elai là đầy tớ Chúa.
Nói về các đấng đến làng Kon-kơlơng
Theo ý mầu nhiệm Cha Cả, thì rất may cho các đấng, vì đã được gặp ông
Khiêm tại Kon-Phar, chẳng khác gì Anania gặp Saulê xưa… Vì nếu không gặp
ông ta, thì chẳng biết đi đâu nữa; mà có ở lại Kon-Phar, ắt chầy kín các quan An
Nam sẽ hay, và cho lính lên bắt chẳng sai, vì lái buôn An Nam thường hay đến
làng ấy.
Các đấng thấy ở Kon-Phar bất tiện, song con tư lự chưa biết đi đâu và liệu
lẽ làm sao; thầy sáu Do bèn bàn hỏi ông Khiêm, ông Khiêm nói nếu muốn đi, thì
sáng mai mình sẽ đem đàng đến làng Kon-Kơlơng ở phía mặt trời lặn; đến đó sẽ
xin người bạn hữu mình lên là Bliu giúp đỡ cho. Các đấng nghe vậy rất mầng;
và thật, sáng mai ông ta giữ lời hứa mà hướng lộ đến Kon – Kơlơng, cách xa
Kon-Phar một ngày đàng. Chủ làng Kon – Kơlơng tên là Bliu, đã kết bằng hữu
với ông Khiêm; Bliu giàu có, miệng lưỡi, nên chẳng những làng Kon-Kơlơng
mà nhiều làng khác cũng kính phục. Khi đã đến Kon-Kơlơng nhờ ông Khiêm
nói giúp, thì Bliu thết đãi tử tế, song không dám để các đấng ở lại trong làng lâu,
nên chỉ cho một miếng rừng rậm cách xa làng một đỗi, và biểu các đấng đã che
lều mà ở đó. Các cha, các thầy cùng người nhà ra tay dọn phát, cùng cất một
chòi nhỏ giữ rừng, ngăn hai, một phía để làm nhà thờ, một phía ở. Ấy là nhà
vuông, nhà thầy, cùng nhà thờ đấng Tạo thành nhơn vật đầu hết trên xứ Mường,
thật rất thảm thay!!
Ôi! Những người quyền quý giàu sang, các kẻ học thức, thung dung, đánh
bỏ cửa nhà phú túc, rời mẹ, xa cha; lìa quê hương, xa đất tổ, vui lòng ở chốn
rừng hiu, nước độc, giữa dân Mọi rợ chẳng quảng nhọc thân, hao thể, khốn cực
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trăm chiều vì lòng kính Chúa ái nhơn; rất lạ thay! Âu là có một đạo lành mới
làm thành như vậy mà chớ. Lạy Chúa vì công khó các đấng tiền nhơn, xin khai
quang cho dân xứ nầy đặng nhìn biết và thờ phượng Chúa cho nên, ngõ sau
được lên nơi nước Chúa mà hưởng phúc thanh nhà.
ĐOẠN THỨ BA
Đức Cha Thể sai Cha Đề (Père Dégout) và Cha Ân (Père Dourisboure) lên
Mọi, là năm 1850 - Thầy sáu Do bị chông - Các đấng gặp nhau
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Kể sự Đức Cha Thể được thơ các đấng ở Kon-kơlơng, và năm 1850
Người sai hai cha Tây lên kế tiếp.
Khi Đức Cha Thể được thơ các đấng ở chòi gần làng Kon-Kơlơng gởi về
trình tự sự căn do, người rất mủi dạ đau lòng, giọt lệ tuông rơi, dường mẹ lành
nghe con thảo đang phải thon von khốn khổ; song người vững lòng trông chắc
nhờ đó, việc mở đạo trên Mọi sẽ thành công, nên nhứt định sai hai cha lên trợ
lực, là Cha Đề (P.Dégout) và Cha Ân (P. Dourisboure). Khi ấy Cha Đề đang ở
Quảng Ngãi, người già, 45 tuổi và đã qua An Nam được 20 năm, còn cha Ân thì
còn trẻ mới 25 tuổi, mới qua An Nam được 3 tháng, cùng mới biết tiếng An
Nam vừa làm phước được. Đức Cha viết thơ mời hai Cha đến Gò thị, cùng thuật
lại mọi sự: Cha Phê-rô và cha Hoàng, thầy sáu Do cùng các thầy đã vưng lời liều
mình bằng ngàn vượt ải, lội suối, trèo non, trải qua nhiều gian nan khốn khó, lần
mò qua khỏi nhiều tai nạn hiểm nghèo, nhờ ơn Cha Cả phù trì, nay đã kiếm
được nơi an tạm; người lại tỏ lòng cám khen phô đấng ấy. Đoạn tỏ ý mình muốn
sai hai Cha tiếp lên Mọi mà rằng: “Nay ta cũng muốn cho hai Cha thông phần
chịu khó, lên trợ lực với anh em, trước là cứu con Mọi rợ khỏi lưới quỷ ma phải
sao khốn khổ; sau là kiếm nơi hầu tập nhà trường La – tinh cùng sách đoán trên
ấy cho dễ bề ẩn ánh trong cơn cấm cách nầy; nếu có yếu đau, thì ta bằng lòng
cho về nghỉ dưới nầy, hai cha tính sao?” Hai cha cúi đầu vưng lịnh cách vui
lòng, cùng mượn lời thánh Augutinô mà thưa rằng: “Thân Đức Cha: “Quod isti
et istoe cur non ego?” (Ông nọ bà kia làm được sao tôi lại không?) Chúng tôi
sẵn lòng theo ý Đức Cha.”
Vậy hai Cha đã trở về lo dọn hầu gánh tùy hành, đoạn trở vô Gò-thị từ
biệt Đức Cha cùng cử bộ thăng Mường là tháng 11, năm 1850. Cha Đề (Père
Dégout) là Đấng đã có tuổi, cùng có nhơ đức sốt sắng lắm, vốn người hằng ước
ao đổ máu mình ra vì Đ.C.G; song rày phải xa đất Việt, thì lòng người tiếc
phước tử đạo, mà than rằng: “Bấy lâu tôi hằng khao khát chớ gì được mang
gông cùm xiềng tỏa, chớ gì được lưỡi gươm đao, chớ chi được vào tù rạt vì
Đ.C.G. Thôi từ giã gông cùm trăng troi, roi vọt ngục hình, vì rày có lẽ không
gặp đặng nữa.” Nhứt là khi người được tin Cha Mịch (Père Miche) và Cha Lộ
(Père Duclo) phải giam tại Huế, thì người rất buồn tiếc vì không được chịu bắt
bớ như hai cha. Ấy là lời cha chính Ân đã thuật lại.
Đêm 11 tháng Novembre năm ấy, hai Cha cùng các người tùng hành
xuống sông nhỏ mà ngược nước, từ Gò thị cho đến Trạm Gò; dọc đàng đã phải
nhiều nỗi hiễm nguy, cùng đã phải đút lót nhiều tiền cho kẻ ngoại mới khỏi nạn.
Có bữa kia đương đêm tối như mực, ghe đã gần đến Trạm Gò, tưởng đã được
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bằng an, ai ngờ! bỗng nghe tiếng hỏi gắt rằng: “Đêm hôm tối tăm,ghe sõng nào
đi đâu đó, đi làm gì trên nầy?” Ôi cha! Mấy bữa nay đã phải nhiều cơ nguy đà
mất vía, nay lại phải một bữa kinh hồn, mọi người đều kinh hãi run en, tưởng
làm sao cũng bị sói dữ. Còn Cha Đề thị lại mừng thầm, may được làm thánh tử
đạo, lo giã thầm con Mọi rợ, ý người muốn tử đạo bằng hình khổ gươm dao…
song ý Chúa nhiệm mầu, lại muốn cho người chịu khó lâu dài trên đất khách;
nên chẳng những khỏi bị bắt, mà lại được kẻ ngoại hỏi bởi nầy chỉ đàng, và tiếp
được người có đạo ở trạm Gò xuống rước nữa. Khi ấy biết mọi người vui mừng
là trùng nào, chỉ có Cha Đề buồn tiếc vì không được như ý đã mong. Khi bước
lên khỏi sông, thì bắt đầu trèo núi; ôi! Vừa mới hoàn hồn lại thêm mất vía, vì
phần thì đêm tối tăm mù mịt; phần thì giữa mùa mưa giá rét; lại thêm nỗi sợ cọp
kinh voi, thật thà rất thảm! Mấy người trẻ trung cũng đã nhọc sức, huống chi kẻ
đã có tuổi như cha Đề thật đà cam khổ, rán trèo lên lại tuột xuống; gượng đi, lại
muốn ngã, mệt thở đã chẳng ra hơi, nhưng người hằng vui vẻ chuyện trò, không
hề năn nỉ. Đến gà gáy mời tới nhà cả Quờn ở Trạm Gò; cảm ơn Chúa. Cả ngày
hai cha ngủ mệt trong xó nhà, chẳng dám ló ra, vì sợ kẻo phải bắt. Mặt trời vừa
chen núi, lại sửa lên đàng, cơm nước xong, hai cha và kẻ tùng hành được 15 tuổi
người lên đàng; thầy Thám em ruột cha Do, tay cầm đao te, chơn đeo dép mo, đi
trước hướng lộ. Bút đâu tả xiết, những đều bi ai, khốn khổ dọc đàng: vì phần thì
đêm tối, lại chẳng dám theo lối đàng người ta đi; nên chi phải mò mẫn chun gai,
bước gốc; xuống hố sâu, trèo non thẳm, phải qua biết bao núi hẳm, dốc ghình;
phần thì tai nghe những tiếng hùm gầm, voi rống; vượng hú, sói tru, cùng nhiều
tiếng dữ tợn buồn sầu; song chẳng sợ thú rừng cho bằng sợ kẻ dạ thú lòng muôn,
rình mì, rảo hại kẻ làng; nên mới phải tò mò trốn tránh, núp ẩn cùng thú vật đêm
tối tăm như vậy: "Lạy Chúa, là đấng đã dựng nên đêm tối cho các vật dữ rảo qua
rừng nọ núi kia, nầy là nơi Chúa để cho loài vật ở, mà rày nên chỗ cho loài
người ẩn núp. (Ps. CIII-20)
Kể sự thầy sáu Do xuống rước và người bị chông
Ngày kia khi hai cha đã qua khỏi sông Ba, lúc mặt trờ gần xuống núi,
bỗng thấy bóng một người còn trẻ trai coi bộ hẵn hoi đi trước, cùng ít kẻ khác
theo sau đang xáp tới. Mọi người vừa thấy đều hoản vía kinh hồn, bôn chôn
muốn chạy trốn, vì e kẻ ngoại theo bắt; còn đương hồi hộp, thì thầy sáu Do đã
đến gần. Bấy giờ mới rõ là thầy sáu Do xuống rước, thì biết mọi người vui mầng
phở lở là dường nào! Cha con chào nhau, một cách hỉ hoan chí thiết, cùng quên
hết mọi đều khổ sở bất ngày nay. Đoạn thầy sáu Do kể lại các sự khốn khổ chua
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cay cha Phêrô và cha Hoàng phải chịu, ở lều gần rừng Kon-Kơlơng; ai nấy nghe
đều động tình thương xót: song chẳng những không ngã lòng mà lại trông cho
mau đến nơi, hầu thông phần khốn khó với anh em; Cha Ân rằng: Thôi để anh
em tôi lên chịu giùm với, e các đấng cũng sẽ nhẹ gánh gian nan một ít. Các đấng
phải vất vả hết ba ngày đàng nữa mới tới làng Bahăm; Bahăm nầy là người rất
hung tợn hiểm tâm, song nhờ ơn Chúa gìn giữ phù trì, thì Bahăm cũng ra hiền
mà xử lịch với đầy tớ Người.
Đoạn thầy Sáu Do cứ nẻo đã di chuyển trước mà đem đàng cho đến làng
Blu; đàng rất cam go dốc dác, hố hẳm đá ghình, chơn dò, tay phải níu bụi phăng
giây, bằng lẩn lơ ắt phải chùi xuống hố sâu vực thẳm mà vong hồn. Người trẻ
trung còn khả kham gắn gượng; thảm thương! Cha Đề đã sức yếu mình già, trèo
lên, tuột xuống, gượng đi lại ngã, gối run lập cập bước thấp bước cao; không sao
gắn nỗi. Ôi! Rất nên là ngặt! giữa rừng xanh núi rậm, voi không, ngựa chẳng có,
quán xá ở đâu hầu nương ngụ? Ai nấy thấy người đã kiệt sức, đi không đặng
nữa, thi thảm thiết biết bao; song không làm sao đặng … Thầy sáu Do bèn chạy
rảo vô mấy làng Mọi gần đó; đội ơn Cha Cả, may thầy năn nỉ Mọi cũng thương
tâm, chịu khiêng cha Đề đến làng Blu. Khi đến làng Blu, các đấng ở lại nghỉ
chơn gần một tuần lễ, đợi cho cha Đề cúng gối lại, hầu chịu bước khó còn xa.
Lúc ấy nhằm ngày Lễ sinh nhựt Đ.C.G các đấng không làm lễ rước lễ đặng, thì
hiệp nhau hát rằng!... Kinh lạy Chúa Hài Nhi, hôm nay Ngày Chúa giáng sinh,
các giáo hữu vui mầng khôn xiết; khắp đông tây, nam bắc, đều trổi tiếng xướng
ca, mà táng tụng khong khen danh Chúa; các thầy cả được làm ba lễ mà kính
thánh danh Chúa Cả muôn loài … phần chúng tôi đang ở nơi rừng bối, khô
ngheo, cách tổ, xa quê, chẳng biết lấy gì dưng thượng tiến Chúa, một cúi đầu thờ
lạy cùng dâng lòng kính mến Chúa Hài Nhi ngự trong hang đá thấp hèn vì lòng
thương tôi, nay chúng tôi vì lòng mến Chúa, thì chúng tôi sẽ thương con Mọi sợ
cùng ra sức đem nó đến gần Chúa, xin Chúa khấn đoái thương chúng tôi cùng
con Mọi rợ.
Khi Cha Đề đã khỏe lại một ít, thì các đấng định trẩy đi cho tới làng KonPhar. Vậy khi ở làng Kon-Blu trẩy đi là ngày đầu năm 1851, nhằm ngày tết
phương tây. Thầy sáu Do đi trước mặt mũi hân hoan, miệng xướng hát:
“Laudate omnes gentes…” (Ớ các dân thiên hạ hãy tán tụng ngợi khen Thiên
Chúa …); bổng chúc xỉu xuống mà rằng: “Ôi chao! Tôi bị thường rồi!” Mọi
người nghe thấy đều hãi hùng mất vía, liền chạy đến xem, thì thấy người bị một
mũi chông rất sâu, bèn xúm đỡ dậy cùng rút chông ra; máu bèn tuông ra như
nước mạch, mọi người đều mặt ủ mày ê, cùng lo sợ cho người. Song người nói
chẳng hề tỏ dấu buồn rầu đau đớn chút nào. Nhưng một chặp bỡi máu ra nhiều
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quá, nên mặt tái mày xanh và không sao đi nổi. Ôi! Giữa rừng xanh hiu quạnh,
biết tìm thuốc đâu mà xức biết ai mà khiêng bây giờ!
Túng thế mới cho hai người vào làng Mọi gần đó mà kêu la: Ai đã thả
chông làm vậy? Mọi làng nghe la đều túa ra xem, thấy người An Nam phải
chông mình đã thả thì sợ mà rằng: “Ôi! Khốn nạn! thật chúng tôi đóng chông
đây, là có ý phòng Mọi giặc hằng rình rập chúng tôi: chẳng phải có ý hại các
ông đâu. Song cũng là tại lỗi chúng tôi vô ý để chông ban ngày giữa đàng đi.
Chúng tôi không ngờ, xin các ông đừng giận, chúng tôi xin phạt tạ phô ông.”
Thầy sáu thật có lòng kính Chúa và yêu người cách lạ, người chẳng những
không giận mà lại trả lời một cách hiền từ ngọt dịu rằng: Bay chớ sợ, hãy ở an,
vì tại lũ tao đi đàng rừng nên mới phải chông gai, mà cho có ở nhà cũng có hồi
rủi ro phải dao đâm, giáo xóc, huống chi trong rừng trên núi, chun theo đàng cọp
nẻo voi, mà không phải rủi ro, tại tao không coi kỹ nên chẳng trách ai”.
Những lời hiền lành này làm cho con Mọi rợ động lòng, bèn lo kiếm để
đang giỏ, cùng lo kiếm nước lã cho người uống và rửa, đoạn xúm nhau khiêng
người vô làng; cùng đổ rượu làm heo mà phạt tạ người. Còn các người đi theo lo
kiếm cỏ nọ lá kia mà rịt thương tích; nhờ ơn trên máu hết chảy và êm đi lần lần.
Các đấng ở lại làng nầy hai ngày nghỉ chơn lấy sức, đoạn lên đàng đi đến
Kon-phar, thầy sáu thì nhờ Mọi làng Khiêng. Từ Kon-Phar đến Kon Kơlơng
cách chừng một ngày đàng, hai cha khi đến Kon Phar, vì trông một ít nữa sẽ
được gặp anh em mình là Phêrô và Cha Hoàng.
Kể sự các đấng gặp nhau tại rừng Kon-kơlơng
Vậy khi ở Kon-phar mà đi, thì mọi người đều vui mầng hớn hở, vì biết nội
ngày ấy sẽ tới Kon-kơlơng, và sẽ được gặp anh em; nhứt là hai cha càng vui và
đi cách sấn sước hăng hái, cùng như quên hết mọi điều mệt mọc gian nan dọc
đàng bấy nay, vì trông chắc sẽ gặp cha Phêrô và cha Hoàng (mọi kêu Bok
Phẩm); cả ngày ấy đi luôn không nghỉ khi gần tối, thì đã tới suối gần chòi các
đấng ở rừng KonKơlơng. Thương ngay! Cha Phêrô và cha Hoàng cùng các Thầy
các chú ở giữa rừng rậm, nằm đất, chịu lạnh, nên chẳng bao lâu cha con đều bị
nhiều cơn rét rất dữ dằn, mặt võ, da vàng, bụng to, thân ốm; đến đỗi khi cha Ân
và cha Đề gặp hai cha (Cha Phêrô và cha Hoàng) nhìn đà không rõ. Chòi các
đấng gần suối nhỏ, nên khi cha Ân đến nơi, bèn vọt qua suối Cha Phêrô thấy
người mới lên, lại còn trai trán khỏe mạnh, thì rằng: “Ừ để coi, chừng 6 tháng
nữa cha còn nhảy được như bầy giờ không hữ.”
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Bốn cha gặp nhau, vì lể được sự vui mâng khi ấy! các đấng ôm nhau chan
rơi, lụy nhỏ, vì vui mầng quá. Kẻ thuật việc chợ, người kể chuyện Mường; thật
hôm ấy hai bên mầng vui chẳng khác gì hai thánh An tôn vùng Phaolô gặp nhau
xưa.
Cả thảy bốn cha cùng các thầy và học trò đều xúm xít chui đụt trong một
chòi nhỏ giữa rừng, thánh gioan Bao-ti-xi-ta xưa ở trên rừng, đồ dưỡng xác mật
ong châu chấu, thế nào quần một tấm khố da, này các đấng ở đây, đồ ăn là rau
với cỏ ngoài rừng, áo che mình là vải thô lem hem, xơ xác; chiếu nằm là cỏ với
lá cây. Có ngày kia các thầy cùng học trò đi hái rau, tác được ít cá thì mừng lắm,
cha Phêrô chia phần cách hớn hở. Các cha và thấy sáu Do cũng nhiều phen phải
mò đi hái rau, bẻ măng le về độ khẩu mới đủ. Kiếm lúa gạo cũng rất gay go, vì
con Mọi ít muốn làm quen mua bán cùng người ngoại chủng, nên phải túng ngặt
tứ bề. Lại thương thay! Cả nhà phần nhiều phải ngã nước rét đau, có lúc cả nhà
đau hết, mà thuốc the nõ có, cơm cháo cũng có khi hụt bữa, chỉ nhờ lời ủi an,
giúp đỡ cơn các đấng mà thôi; mà nhờ đó nên ai nấy dầu xác phải trăm điều
khốn khó, song lòng hằng được an vui khoái lạc; thật như lời Chúa Giêsu:
“Người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi đâu, song cũng phải nhờ lời
Đ.C.T…:” Ghe phen các đàng phải làm đầu bếp, nấu nướng giúp họ bưng cơm,
trao nước, vớ củi, hái rau; song hằng vui vẻ, hân hoan, tỏ tình cha yêu dấu, nên
kẻ bịnh được vui lòng quên đau, mau giảm…
Ngày đêm bẩm hút chỉ có mất thầy trò, cha với con chẳng hề gặp một ai
lai vãng viếng thăm; rừng núi tăm tăm, nghe những tiếng kim kêu vượng hú,
nước chảy rí re thật là hiu quạnh; lại thêm trời lạnh cắn răng. Song nhờ lễ Misa,
được Đ.C.Giêsu ngự xuống bầu bạn ủi an, cùng gẫm Chúa xưa giáng sanh trong
hang đá, cũng lạnh lẽo run en, cùng khốn cự trăm chiều, nên cũng giải cơn buồn
và được lòng mạnh mẽ.
Có lần kia ông Khiêm đến thăm, thấy các đấng đã phải thốn thiếu thể ấy;
thì động lòng sa nước mắt, và lật đật về, gởi cho một đùi heo hai heo lứa và một
giỏ gà. Cám ơn Chúa lòng lành … đội ơn ông Khiêm có lòng cùng đầy tớ Người
dường ấy!
Các sự nầy cũng khổ thật, song các đấng chẳng lấy làm phiền là bao, chỉ
có đều nầy làm cho các đấng cực lòng buồn dạ hơn hết: là ở đây đã lâu, mà chưa
có thể làm quen cùng giảng đạo cho người Mọi nào cả; vì người Mọi hễ thấy
mặt các đấng thì chạy trốn, dường như ma quỉ sợ Chúa, chẳng muốn làm quen
trò chuyện chút nào. Âu là chước quỉ làm như vậy, kẻo nó phải mất kẻ làm tôi,
khỏi sa hỏa ngục với nó đó chăng.
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Nên có đấng ngã lòng, bàn bỏ đi chỗ khác; vì ở đây không giảng đạo,
không mở nước Chúa được vô ích. Song lại có đấng can khuyên; hãy bền lòng
trông cậy ơn Cha Cả đoái thương sẽ mở lòng, có đi đâu thể bổn tính người Mọi
cũng vậy; bằng có về AnNam, cũng khó bề mở đạo, vì đương khi cấm cách rất
nhặt, nên cũng không giảng được; lại ta có lui bước, âu Chúa sẽ trách ta non
lòng yếu dạ. Chi bằng ta hãy trông cậy Chúa và ở lại chốn nầy, thì hơn… Phần
cha Phêrô hay than cầu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, chớ chi tôi được phước rửa tội
đặng năm người Mọi mà thôi, thì tôi sẽ xin Chúa như thánh Sime-on xưa rằng:
“Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa hãy cho đầy tớ Chúa chết bằng an, vì con mắt đầy
tớ Chúa đã thấy ơn cứu chuộc đổ xuống trên dân Mọi nầy.” Thật Chúa chẳng để
cho lòng trông cậy khẩn cầu đầy tớ Người ra vô ích. Vì Người đã cho các đấng
gặp một người Mọi có lòng thật thà, sở mộ sự đạo.
Vậy có một người Mọi tên là Hmor, là chủ làng Kon-kơxâm, đến làng
Kon-kơlơng thăm anh em bạn mình là Bliu, chủ làng Kon-kơlơng, các đấng
nghe tin nhà Bliu có khách thì đến thăm chơi, coi khách ở đâu đến, khi các đấng
đến nơi, thì Bliu chỉ người Mọi khách ấy mà rằng: Nầy là người bạn thiết tôi tên
là Hmòr, làm chủ làng Kon-kơxâm, thật thà, hẳn hoi và tử tế lắm. Hmòr thấy các
đấng cũng tỏ lòng kính tôn thương mến chào hỏi hẳn hoi. Các đấng bèn rằng:
Chúng tôi muốn đến làng ông thăm chơi; có nên chăng? Hmòr trả lời rằng: “Các
ông đến chơi, chúng tôi mầng lắm chớ, sao lại không nên?

ĐOẠN THỨ BỐN
Nói về các đấng đi dò xem làng Kon-kơxâm

	
  
Các đấng thấy chủ làng Hmòr lui tới làng Kon-kơlơng cũng tỏ lòng một
mến sự đạo, thì rất vui mầng cám đội ơn Chúa và Đức Mẹ, hết lòng khẩn cầu
cho Hmòr mau biết đạo chính; cùng quyết đi cho tới làng ông ta là làng Kon
Kơxâm. Đang lúc ấy lại tiếp được thơ Đức Cha Thể dạy đi kiếm chỗ nào tốt thế
có soi nà rộng rãi, thì hãy làm nhà ở đó; hầu lo tập kẻ làm vườn nho Chúa sẽ phú
cho. Đức Cha lại rằng: “Ta nghe trên xứ Mọi Bahnar, có một sống chảy thẳng
đến Lào, và hai bên sông ấy có soi mà rộng rãi bằng thẳng lắm; vậy các ông hãy
đi coi thử.” Vì vậy các đấng lật đật đi đến Kon-kơxâm ngõ xem dò địa thế luôn
thể. Song không dám đi đông, vì quân Mọi thấy người tha hương đông, thì sợ
không dám đến gần mà làm quen chuyện vãn chăng: nên chỉ có cha Phêrô, cha
Ân, thầy sáu Do, và Bliu đem đàng với hai người nữa mà thôi.
	
  

20	
  

Từ Kon-kơlơng cho đến làng Kon-kơxâm, thì phải qua bảy tám làng, khi
các đấng tới gần làng Pơnăng, thì gặp nó đang ăn chơi hú giỡn, vừa thấy dạng
các đấng đang đi trên triền núi phía trên làng, liền mất hồn nín khe, cùng toan bề
đào tẩu, song nó thấy các đấng cứ đi tới cùng nghe tiếng Bliu kêu biểu đừng sợ,
thì lại hồi tâm, hết sợ cũng rủ nhau đến gần xem coi, cùng trằm trồ chỉ trỏ.
Đến Kon Kơxâm đã gần tối, Bliu kêu Hmòr ra mở ngỏ; Hmòr ra xem,
đoạn vô đánh trống nhà rông (nhà làng) kêu trẻ già tề tựu bàn hỏi có muốn để
cho các dâng vô làng chăng; cả làng đều thuận nhường Hmòr, định sao hết thảy
cũng thuận. Hmòr nghe vậy rất mầng, lật đật ra mở ngõ mời các đấng vô làng,
cùng rước lên nhà mình thết đãi cơm, nước, rượu chè cách thiết tình lịch sự.
Gần làng Kon Kơxâm có một sông kên là sông Bla, sông nầy chảy xuống
chỗ gần tòa sá Kon Tum bây giờ, rồi giáp với sông Pơkô chỗ dưới làng Dơdrap,
đoạn hai sông hiệp một, chảy xuống Iali là nơi có thác đá rất cao, là chốn thiên
tạo mỹ cuộc có tiếng xứ nầy, nên các người du lịch đến xứ nầy, đều đến viếng
Iali, bề đi cũng dễ, vì rày đã có đàng cái tốt nhà nước dọn để cho các người
muốn ngoạn cảnh Iali, san khỏi Iali rồi, thì hiệp sông treng chảy xuống sông
Mékong đổ vô Nam-kỳ.
Thôi để Iali khác có giờ rảnh sẽ đi xem cảnh Iali này nói về việc các đấng
đã, các đấng vừa gặp sông Bla thì bỏ bụng mừng thầm, tin chắc là sông Đức Cha
nói trong thơ, song coi xung quanh thì thấy những núi dừng. Không gặp soi nà
rộng rãi và bằng thẳng như Đức Cha đã vẽ. Vậy trước mặt làng Kon Kơxâm có
một gò cao, lại trên chớt gò có một cây rất cao, nên hai cha cùng thầy sáu bàn,
thế nào dọc theo sông nầy cũng có chỗ soi nà bằng phẳng không không. Cha
Phêrô (Père Combe) chỉ có cha Ân (Dourisboure) mà rằng: “Kìa cha còn trai
mạnh sức, hãy bò lên gò kia, treo lên ngọn cây cao ấy, nhằm xem chắc sẽ gặp
chỗ cảnh đẹp”. Cha Ân bèn phụng mạng vội vàng đi thẳng đến chơn núi, đoạn
vịn đá lước gai bò lên chót núi, mệt đà thở dốc, tức tốc rán hết sức trèo lên cây
cao, đương lúc nước mồ hôi; khi đã gần đến ngọn, bị gió thổi mồ hôi cảm vào,
mắc lạnh tê cả mình, ra như chết ngất, chẳng còn hay biết gì sốt. Nếu không nhờ
Đức Mẹ gìn giữ, âu là người đã rời xuống đi đời. Theo lời người kể lại, thì khi
hoàn hồn thấy còn níu nhánh cây, tưởng là chiêm bao, như ngủ mê vừa thức
giấc, một hồi mới định tâm thật và hú hồn, cám ơn Chúa và Đức Mẹ; ngó xem
bốn phía, song vì bị núi cao, cậy rậm che khuất không thấy gì sốt. Khi người đã
xuống khỏi cây cao cùng lần mò về đến làng, bây giờ cha Phêrô đang đứng
trông thấy dáng bộ người ra khác thường, bèn hỏi căn do. Khi nghe người kể tự
sự, thì mọi người đều hãi hùng cùng cảm tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã khấn thương
gìn giữ đầy tớ Người.
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Kể chuyện các đấng toan dời lên ở Kon Kơ xâm, và bị một thằng xấu kia vu
oan gieo họa
Các đấng thấy chỗ Kon Kơxâm địa thế khá hơn ở chỗ rừng Kon kơ lơng,
nên muốn dời lên ở đó; bèn tỏ ý mình cho Hmòr biết, Hmòr trả lời: “Nếu các
ông tới lui chơi, cứ ở nhà tôi được lắm, vì cũng có chỗ rộng đủ, bằng các ông
muốn làm nhà ở luôn đây, thì để tôi bàn hỏi lũ làng coi nó có bằng lòng không
đã. Hmòr bèn nhóm lũ làng bàn hỏi, nhờ thần thế càng khẩu thiệt anh ta khéo
dỗ, thì cả làng đều thuận cho các đấng lập nhà ở gần làng. Hmòr thấy vậy mầng
lòng cùng chỉ cho các đấng một nơi cảnh địa khá tốt.
Các đấng rất mầng lòng vì thấy ở đây có Hmòr tỏ dạ thật thà cùng lòng
chí thiết, lại thấy Mọi làng bằng lòng cho ở, trông chắc sẽ gieo được đạo lành,
cùng cắm cờ thánh giá tại KonKơXâm chẳng sai. Đoạn dọn trở về Konkơlơng
cùng hẹn ngày sẽ trở lên lại. Song thương ôi! sự vui may chưa có nỗi khó sầu lại
thêm.
Ma quỉ là cha sự dối trá hằng kiếm chước phá hại kẻ lành, dỗ dành người
đời ghét kẻ lành ưa việc dữ. Vốn tại Kon Kơ lơng có một thằng Mọi xấu nết kia
tên là Diong-Dia là đức võ nghệ hoan đàng, cùng rất đỗi làm biếng, hay đi dông
dài kiếm ăn; nó hay ra vào bồ la bồ lết trong chòi các đứng ăn nhờ, xin xỏ, đôi
khi làm siêng giúp kiếm củi, hái rau; nên các đấng cũng hay cho chát vật nọ món
kia, cùng trông dỗ nó theo đạo; ai ngờ gặp phải đứa phản chủ dĩ ân báo oán. Vậy
khi nó nghe các đấng muốn lên ở Konkơxâm, thì nghĩ thầm, nếu có theo thì khó
dứt những tính nhơ trắc nết ở Konkơxâm, bằng chẳng, thì mất nhờ, nên phát
buồn sầu giận dữ vô cớ, sẵn chước nghỉ xui, bèn buôn môi bỏ vạ. Nó đi rảo các
làng mà vu oàn rằng: Ít lâu nữa sẽ có những người AnNam trắng đến; tao đã
thấy chúng nó rồi, chúng đến xứ ta là không ý chi khác chỉ đi kiếm đờn bà con
gái mà thôi. Chúng nó làm phù pháp bắt hồn ta để bán kiếm của. Nẫu có phù
pháp giỏi lắm, hễ ếm thư ai, thì nấy phải mê, phải chết, không thoát đặng. Vốn
tính loài người mau tin những đều huyễn hoặc, song Mọi càng hay tin những
điều dị đoan quấy phá hơn nữa, nhứt là tin phù chú, ếm thư, như thấy đời ta bầy
giờ, dầu đã có đạo, nhưng phần nhiều cũng còn tin phép ếm thư, huống lựa đời
xưa chưa nhìn biết đạo Chúa; nếu nghe thằng Dia phao quấy, đều lấy làm thật,
cùng sợ hãi lắm. Chỉ có một mình Hmòr có lòng can đảm cùng biết xét trước
nghĩ sau, nên chẳng những không tin lời thằng Dia, mà lại cho thằng Dia là đứa
vu oan giáo họa cho các đứng, cùng thường khuyên Mọi làng rằng: Thằng Dia
nói dối bá láp bay đừng tin nó; giả như mấy ông ấy có những đều xấu xa như lời
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thằng đó nói, lẽ nào Bliu là bạn hữu chí tín tao, không cho tao hay, mà để tao
rước các ổng lên nhà làm hại cho tao sao? Âu là thằng Dia là đứa vất vơ biếng
nhát mất nhờ các ông ấy gì đó, nên đem lòng oán hận bày đặt, nói xấu mà thôi.
Bay hãy xét đã, đừng vội tin thằng bá vơ nói láo. Song khốn thay! Dầu Hmòr
bàn giải thế nào, lũ làng cũng không nghe, một in trí cùng tin những đều dối trá
thằng Día đồn mà thôi. Cho nên những lời bày đặt thằng Dia đồn ra rất chóng,
cả xứ mọi hễ nghe đến những người AnNam trắng, liền đem lòng úy kỵ, ghen
ghét cùng sợ hãi lắm, đến đỗi đời ta bây giờ dầu đã có nhiều làng Mọi theo lâu
năm, song có gặp các cha và người Đại pháp giữa đàng, thì liền đâm đầu chạy
trốn, thì cũng rán kiếm bụi bờ sắp mặt, nhắm mắt đưa lưng, không dám ngó đến.
Nhứt là những đờn bà con gái, khi gặp giữa đàng, thì coi bộ sợ hãi giớn giác
lắm.
Nhớ hồi tôi mới lên Mọi cách 6,7 năm nay ở Kon tum sửa lên Kontrang,
qua Hamong học tiếng, đã hỏi thăm đàng đi Kontrang và cũng dự câu tiếng Mọi
hỏi thăm đàng, sáng sớm thầy trò cơm nước ra đi, đi cả ngày tối lại về Kon Tum,
vì cả ngày hễ gặp người Mọi xa xa chưa kịp nhớ câu hỏi thăm đàng, thì thấy đã
biếng đi đâu mất; nếu càng gắn chạy tới gần đặng hỏi, thì họ càng chạy lanh, lủi
biệt; hồi mới thấy họ sợ mình làm vậy, thì mình lại càng sợ họ, vì không hiểu họ
chạy đi đâu? Hay là … song lần lần quen và rày nhờ đáng sá tốt, năng gặp các
quan và các cha nên người Mọi mấy nơi gần đàng quan lộ, coi bộ đã dạn hơn.
Ớ Dia khốn nạn kia, mậy thật con thần dữ! Biết bao nhiêu sự thiệt hại bỡi
tại miệng độc, lời láo mầy mà ra; biểu nhiều người sợ ta nên phải xa phần rỗi!
Vốn khi ấy các đấng chưa rõ việc thằng Dia vu oan cho mình làm sao, chỉ thấy
lòng người Mọi ra khác; hay úy kỵ trốn tránh, nhứt là đờn bà con gái hễ thấy
thoáng tăm các đấng, đâm đầu chạy trốn bất kể bụi bờ gai gốc, hễ thấy đến gần
làng bèn ra đóng ngõ chặc, sợ các đấng quá nữa là thú dữ, ôn dịch.
Ôi khi ấy biết các đấng thảm thiết lo buồn là ngằn nào! Cách bốn năm
mới rõ việc thằng quỉ sứ kia, lại người Mọi thấy cách điệu các đấng hiền lành
vui vẻ, hay cho chác vật nọ thứ kia, mới bớt sợ và quen lần lần.
Về sự các đấng dời lên ẩn Konkơxâm
Trước nầy đã nói các đấng đã hẹn ngày trở lại Konkơxâm. Vậy các cha ở
Konkơxâm về KonKơlơng được ít lâu, thì sai thầy sáu Do đem học trò lo làm
nhà ở, song khi đến nơi thấy bụng Mọi ra khác, chẳng còn tử tế như lúc trước,
không cho làm nhà ở trong làng.
Hmòr thấy cả làng đều khăn khăn không cho làm nhà trong làng, thì đem
chỉ cho thầy sáu Do một nơi cũng gần làng, (chỗ nầy cũng khá bằng) cùng nói
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với thầy sáu Do rằng: “Chỗ nầy chẳng phải là đất ai, nên ông cứ phát dọn và làm
nhà đây được, nếu mai sau có ai khuấy khỏa việc gì, để mặt tôi chịu”. Thầy trò
lo phát dọn, chặt cây làm một chòi xấu xấu.
Đoạn về thưa mọi sự cùng các cha, thì cha Phêrô và cha Ân theo xuống ở,
còn cha Đề và cha Phẩm theo chưa nổi, vì cha Đề bị đau chơn, cha Phẩm thì rét
luôn, nên phải ở lại Kon Kơlơng. Nhưng chẳng khỏi mấy ngày 2 cha lấy làm
buồn, thì cuốn đồ rán theo. Cha Đề đã phải rét đau lại thêm mình già sức yếu rán
theo nửa đàng sức mòn, hơi mỏn, gượng đi lại ngã, nên phải khiên, còn cha
Phẩm bị chơn sưng, cẳng trặc, vịn gậy lần theo leo lên tuộc xuống, rất đỗi cam
go, vất vả mới đến KonKơxâm. Khi đến Konkơxâm rồi cha Đề phát bịnh nặng
đã muốn gởi xác đó, song cha cả còn để dành người, nên chưa cho người gởi
xương đất khách.
Nói về các đấng ở Kon-Kơ-Xâm
Các đấng lên ở Konkơxâm cũng chẳng vui gì vì con mọi hễ vừa thấy bóng
thì đâm đầu lủi miết, nhứt là đờn bà, con gái càng kỵ kinh hãi hơn nữa, vì đã tin
và in trí những lời nhãm thằng Dia phao phản. Thương ôi! Hỡi con mọi rợ ơi,
sao bay giận ghét những kẻ chẳng nệ tân toan, khó nhọc và chẳng quảng liều sự
sống mình vì lòng thương bay, sao hay sợ và trốn tránh những người đem sự
sống vui vẻ đời đời cho bay. Lạy Chúa, xưa Chúa đã khấn mở lòng đến bà
Samarita được nhìn biết Chúa và cúi xin Chúa cho nước hằng sống; xin soi sáng
cho dân khốn nạn nầy, được nhìn biết những kẻ Chúa sai đem sự sống đời đời
cho chúng nó.
Các đứng thấy vậy rất phiền, cùng ra sức tìm phương kiếm chước hầu làm
quen với nó nhín nhúc vật nọ món kia kêu cho nó, song càng kêu tới chúng nó
càng mau chơn xa lánh, chẳng khác gì tránh cọp dữ thú hung. Hỡi các con mọi
xứ nầy ơi, nầy là đầy tớ vua cả trời đất sai đi kêu mời bay đến dự tiệc hằng sống
Người, sao bay cứ trốn tránh từ nan! Âu là đáng vua cả quở trách cùng loại bay
ra, mà kêu người khác dự tiệc Người mà chớ. Chẳng có ai lai vãng cùng các
đấng.
Khi ấy chỉ có một mình Hmòr nhờ ơn Chúa, có chí khí vững vàng, chẳng
những chẳng tin nhảm những đều bày đặt như kẻ khác, mà lại ra sức phân trần
giảng dụ cho lũ làng những đều phải; cùng năng tới lui chuyện trò hằng bữa.
Ban ngày phương trở việc rẫy rừng, tối lại đến chuyện trò han hỏi cùng nghe lẽ
đạo.
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Có một lần Hmòr kể rằng: Ban đầu mình mới nghe các đứng cùng người
nhà đọc kinh lớn tiếng, thì trong mình bắt sợ hãi lắm, đến đỗi muốn trốn chạy và
phát nghi là các đứng làm phù pháp gì đây; nên run rẩy song ra sức dằn lòng
ngồi đợi xem sao, lần lần lại lấy làm êm tai thích chí cùng muốn nghe.
Hmòr có tính siêng năng, cùng tâm hảo hay giùm giúp việc nọ chuyện kia,
và không tò mò xin xỏ như Mọi khác, nên các cha cùng cả nhà đều thương mến
bay cho món nọ vật kia, ông ta cũng hay cho đáp. Nhà ông ta cả thảy có 4
người; là Hmòr, và vợ tên là Iiêng, chị tên là Hmor cháu là Tâk (Con Hmòr góa
chồng) những người nầy vốn có tính thật thà, song theo tính đờn bà hay tin xắn,
ban đầu cũng đem lòng úy kỵ, sợ các đứng chẳng dám tới gần chòi, song bởi
năng nghe Hmòr phân trần giảng giải, cùng thấy Hmòr năng ra vào cùng các
đứng mà không thấy bị thư ếm gì, lại vì các đứng hằng tỏ lòng hiền từ vui vẻ, thì
bớt sợ mà men đến lần hồi cùng giúp giã gạo, gùi nước, kiếm củi, một đôi khi
các chú cũng hay cho mắm muối chút đỉnh.
Các đấng thấy chúng nó đã hơi quen, thì cũng làm quen hỏi han chuyện
vãn, cùng giảng sự đạo ban đầu còn ngơ ngáo song lần lần cũng bảo nghe lẽ đạo,
cùng sinh bạo năng vãn lai, và tỏ dấu muốn đi đạo với Hmòr. Ấy là dấu hột
giống Evang sẽ nức mộng trỗ bông trên xứ mường trước hết tại Konkơxâm cùng
trông sau nầy sẽ láng ra từ phía và sinh trái lâu dài như sẽ thấy sau.
Ấy là đều làm cho phô đứng giảm phiền, được mừng thầm trong dạ, cùng
tạ ơn Chúa đoái thương.
Các đấng phát rẫy và phải quân Mọi toan hại
Lâu nay sự lúa gạo cũng còn dễ chạy, song năm các đấng dời lên Kon
kơxâm, thì rủi làng ấy cùng mấy làng lâng cận bị mất mùa đói kém; nên các
đấng phải thiếu trước hụt sau, dếnđỗi cha con phải đỡ dạ cỏ rau cùng bắp nên
mặt võ da vàng. Hmòr cũng hết lòng chạy giúp có một lần ông ta cùng người
xuôi sõng đến tận Rơngao, mà tìm mua lúa gạo, khi trở về ngược nước và phải
qua nhiều thác éo le nên chút nữa phải gởi thân cho hà bá hết, nhưng nhờ Đức
Mẹ hộ phù lần hồi về đến nơi, gặp các đấng ở nhà chờ đợi đói xũi lơ, may đem
về được ít lúa gạo mới làm cho ai nấy hoàn hồn.
Các đấng thấy việc chạy gạo lúa gay go, nên lần mò phát rẫy. Song Cha
con từ bé những chuyên bề nấu sử xôi kinh, không thạo nghề rẫy bái, nên khi
rẫy khô, đem lửa đốt, chẳng hay ngọn lửa vô tình bò lang tứ hướng, ngọn lửa cất
cao, ầm ầm mịt đất, thiếu thí nữa cháy cả làng mọi Konkơxâm, cha con thấy
nguy đều kinh hồn sảng vía, tay đập miệng la thôi đà hết sức. May bữa ấy lũ
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làng ăn uống tại nhà rông đông đảo nghe thấy đều đồ ra cứu, lửa hạ được, chớ
không cả làng ra tro, và chắc sự đạo đất mọi cũng tôi tàn. Bấy giờ cha con mới
hoàn hồn quỳ gối tạ ơn Chúa và Đức Mẹ.
Song ma quỉ là đầu đảng sự ghen tương, dối trá, nó thừa dịp nầy mà giục
con Mọi đem lòng oán hận cùng toan làm hại các Đấng.
Vậy Mọi làng Konkơxâm đã mật bàn cùng nhau và rủ các làng xung
quanh vào đảng, định đêm kia sẽ giết hết AnNam trắng cho đã giận cùng hôi của
nhơn thể, cũng tính bắt tội ông Hmòr nữa. Chúng nó đã tính xong mưu quái, thì
ngày kia rủ nhau cõng rượu lên nhà rông (nhà làng) các làng xung quanh cũng
đều tề tựu đập heo gà ăn uống cùng huyết thệ với nhau làm đều độc ác như đã
toan; đoạn cho kêu ông Hmòr và biểu đi mời các cha các thầy lên nhà rông. Vốn
ông Hmòr cũng đã nghe phong phanh việc ác chúng đã toan, song tính ông ta
chững chàng can đảm, chẳng lấy làm lo sợ, bối rối chút nào, cứ việc đi mời các
đấng và người nhà các đấng lên hết. Khi ông ta cùng các cha các thầy bước lên
nhà rông, thì thấy lũ mọi kia đã say nhừ cùng trằm trồ la lối om sòm. Bấy giờ có
kẻ nghĩa thiết khỉ thuật lại cùng Hmòr mọi mưu sâu kế ác lũ dữ đã toan, và chỉ
rõ đêm nào chúng rắp làm xong việc.
Hmòr trước đã nghi tình, rày mới hay là quả thiệt, song ông ta rất bạo dạn
anh hùng, chẳng những không sợ, mà lại phừng gan quyết nhứt sanh, nhứt tử
chống địch cùng chúng nó cho đến cùng, không quảng nhứt nhơn địch vạn. Ông
bèn đứng dậy dắc các cha các thầy ra giữa nhà rông, ông ta đứng trước mặt đỏ,
mắt trừng lũ kia cách oai nghiêm can đảm, cùng kêu cả tiếng mà rằng: “Hỡi lũ
hung tàn kia, tao biết rõ chúng bay quyết làm đều độc ác; đã hẹn đêm nhiễu hại
phô ông nầy chúc; bay hãy nghĩ lại chút, coi phô ông này có làm đều gì lỗi với
chúng bay không? Có phá phách trêu chọc gì hay không. Nếu đứa nào trong bay
biết các ông nầy có lỗi gì, hãy đứng dậy nói tao nghe nào, bằng chẳng thì chúng
bay đừng toan làm đều phi lý. Tao nói thật nếu chúng bay quyết làm bậy, thì tao
thề sẽ liều mình cứu các ổng cho đến cùng; dầu chết tao cũng không gớm mặt
bay đâu. Đoạn nhảy lại bếp, lấy cây lửa đỏ đút vào miệng và chỉ vào mặt đứa
đầu đảng mà rằng: “Nầy, nếu mầy làm được như Hmòr đây thì mầy hãy làm
bậy, bằng không thì dụt đi, Hmòr nầy quyết không thua mầy đâu”. Thằng đầu
đứng thấy Hmòr nói làm cách can đãm dữ tợn làm vậy thì mất vía, mặt tái như
chanh, cả mọi kia cũng sợ khiếp chẳng nói được một lời cùng lén lủi lần xuống
hết.
Đội ơn Chúa và Mẹ nhơn lành đã khấn gìn giữ tôi tớ người cho khỏi tay
độc đầy tớ Satan, cảm ơn ông Hmòr có lòng trung thực can đảm, binh lấy kẻ làm
đầy tớ Chúa. Xin Chúa cho ông được vào nơi tiên sái mà nghỉ ngơi đời đời.
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Khỏi ba bốn năm sau đứa đã bày ra việc độc ác như đã kể trên cũng đến
tình nguyện theo đạo và đã được chịu phép rửa tội lúc gần chết.
Kể sự các đứng học tiếng Mọi Bahnar
Lũ làng Kon kơ xâm quyết hại các đấng giảng đạo song nhờ ơn Chúa và
lòng can đảm ông Hmòr về việc bất thành như thấy trên, lại nó thấy các đấng
chẳng hề tỏ dấu cưu thù mà lại hằng tỏ lòng tử tế mến yêu chúng nó nữa, thì lần
lần bỏ lòng ghét và làm lành với các đấng cùng đôi khi tới nhà các đấng chuyện
trò tỏ lòng tử tế. Các đấng thấy vậy rất đỗi vui mừng, và trông chúng nó trở về
đạo thánh, nên ra sức học tiếng cho thông thạo hầu hầu dễ bề giao thiệp cùng
giảng giải cho chúng nó. Nhưng học cho thạo tiếng Mọi cũng thậm go, vì phần
thì không có sách vở mà nhờ; phần thì mỗi làng mỗi khác, lại thêm không thầy,
có thầy Sáu Do biết đôi ít mà thôi. Nhà các đấng khi ấy ở xa làng mọi nên ít khi
gặp Mọi làng hầu hỏi han, tập nói cho trúng giọng nhằm câu. Vậy các đấng bàn
nhau, đoạn xin Hmòr cho lên ở nhà ông, cho dễ bề hỏi học: Hmòr rất bằng lòng
cho, lo dọn nhà tử tể, đoạn mời các đấng lên nhà. Các đấng ở nhà ông Hmòr
hằng ngày mỗi đấng bọc giấy viết theo mình, ra dấu hỏi món nọ, vật kia biên
vào tập mà học; bỡi hai bên thấy không ai hiểu ai, chỉ ra dấu như câm với điếc,
nên khó hiểu cho nhằm, trăm cho trúng, thật rất khó mọi đàng. Lại thói Mọi hay
kiêng cữ nhiều cùng tin vơ ngàn sự, nên nếu không thường ít thạo, thì khó bề lấy
lòng nó; phần thì phái rét mước ốm đau luôn, song các đấng cũng hằng nhịn
nhục bền đỗ chẳng hề rủn chí nao lòng, nên chẳng bao lâu đã thông thạo cũng
trở nên thầy dạy chúng nó giỏi thông. Ấy muốn nên thầy thì phải làm trò trước
cho khiêm nhường hồi chí… Dẫu sắt cục chí công dủa mài có ngày nên kim; lời
tục ngữ đâu sai .
Nói về các đấng phải nhiều nỗi hiểm nghèo, mà nhờ ơn Cha cả, nên đã
trải qua vô sự.
Các đấng bấy giờ kẻ thì đau chơn, người thị bị ghẻ, kẻ lại rét đau, không
ai trơn lành mạnh khỏe, thuốc the chẳng có, chỉ nhờ sự tắm, giặt, giầm nước,
cho đỡ nóng đau, nhứa ngấy mà thôi. Trước chòi các Đấng có sông Bla, nước
chảy mạnh, giữa có cồn cát nhỏ, thường thầy trò hay ra đó tắm giặt. Ngày kia
cha Đề và cha Hoàng. Kẻ nhắc chơn đau người mang mình ghẻ, xuống sông,
giầm tắm cho đỡ chút. Khi giầm chơn, tắm ghẻ xong, thấy trong mình đà hơi
khỏe, lại gặp được chhiếc sõng con Mọi bỏ đó, cả hai bèn trèo lên xuôi theo
sông có ý giải trí một chút. Song thương thay! Cả hai cha bề chèo chống không
từng, mà nghề bơi lôi cũng nõ thạo: phần thì sõng Mọi làm bằng khúc cây như
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máng heo ăn, những quay quay lắc lắc, lại thêm nước sông chảy mạnh đùa luôn
tán vào đá úp luôn với sõng. Ôi! Rồi, còn chi nữa! Giêsu, Maria, ớ Chúa, ớ Mẹ.
May thay! Sự lạ thay! Cha Đề không biết lối, mà vô bờ đượ; còn cha Hoàng
(cha Phẩm) đâu? Âu đã xuống chơi hà bá rồi! Người bèn rán hết sức bình sinh
và chạy và la khóc về đến nhà, mình còn đầy nước, run run khóc khóc, kể lại
đầu đuôi. Cả nhà đều bối rối thảm sầu khóc kể!! Đương khi cả nhà còn hồi hộp
sầu bi, lo phương tìm xác cha Phẩm; bỗng nghe tiếng gọi sõng bên kia, chạy ra
xem thấy cha Phẩm đã hiện về cả xác, mình mẩy ước mem, run run mếu mếu…
Đội ơn Chúa cùng Đức Mẹ, sao cha khỏi chết? Người rằng: “Khi sõng úp xuống
vực, tưởng vô phương thoát nạn, nên chỉ lo dọn chết và kêu Chúa liên thanh, ơn
lạ thay, không bơi, nõ biết lội, mà thấy đã vô được trong bờ rồi. Khi tỉnh hồn lại
mới nhớ đến cha Đề, tưởng người đã về chín suối rồi, nên tôi rất bồi hồi thảm
thiết ran hết sức chạy về đem tin. Cảm ơn Chúa, sao cha Đề lại về trước, sao
được may phước thế. Cả nhà khi ấy khóc mừng hòa nhau, cùng quì ngối cảm tạ
ơn Chúa và Đức Bà.
Lần khác cha Phêrô và cha Ân (Dourisboure) đi thăm nhà cũ ở gần làng
Konkơlơng, có ý sửa lại cho gia nhơ ở đó hầu dễ lên xuống cùng thông tin tức
về AnNam. Hai cha định băng rừng theo ngõ Mê-tong hầu xem phong cảnh địa
thế nhơn thể, Vậy sáng sớm cơm ăn, cơm dỡ xong, cả hai cứ nhắm hướng băng
rừng, trèo non lội suối, không kể chi bụi bờ, hố hẳm; khi mặt trời đã quá xế, kế
cha Ân bị cơn rét phá rầy, mình run bẩy bẩy, cẳng cứng, chơn tê, đứng lên, sụn
xuống Cha Phêrô túng thế tay dắc cha Ân miệng lâm giâm kêu Chúa, lại thêm
sấm sét van trời cùng mưa như trút nước. Cha Ân đã đau lại bị ướt, chắt chết
mười phần, nên nói với Cha Phêrô rằng: “Thôi tôi không đi nổi nữa, xin Cha cứ
để tôi chết đây, cha hãy chạy đi kiếm chỗ núp kẻo chết chùm”. Song Cha Phêrô
không nỡ bỏ bạn cứ diều cha Ân vạch đàng tìm lối bước tới lần hồi; may gặp
chòi Mọi có bếp lửa đang ngún, cả hai rất đỗi vui mừng, dường cá khô gặp được
chỗ nước. Cả hai vào chòi hơ sưởi một hồi, may cha Ân tỉnh hồn lại, bèn lật đật
đi bôn cho tới làng Mê-tong kẻo bị tối giữa rừng mà khốn. Hai cha rán hết sức
đến gần làng Mê-tong thì độ 9 giờ tối. Ôi! Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí;
lũ Mọi làng vừa thấy bóng hai cha, liền xông ra la hú, kẻ tác (cái mác) người
đao, đứa cung, đứa ná bắng túi bụi như mưa. Giê-su, Maria! chết! chết! hai cha
rán hết sức kêu liên thinh rằng: “Bok-Bê, Cha Ân… cha Phêrô, cha Ân đây…
Một lúc Mọi nghe rõ, mới buông đao, thả ná rước hai cha vào cách vui mừng tử
tế. Số là hôm ấy Mọi làng Mê-tong mới đi đánh giặc về, đang lo ăn mừng thắng
trận, thấy dán hai cha tường là Mọi giặc phục thù, nên mới làm dữ như vậy. Cám
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ơn Chúa, khi ấy biết hai cha vui mừng là dường nào! Sáng hôm sau cả hai đến
nhà cũ tại làng Kon-kơlơng, bình an.

ĐOẠN THỨ NĂM
Kể sự Mọi KonRơBang đem các đấng quá phía Rơngao

	
  
Trước nầy đã nói, nhằm năm phía Jơlơng mất mùa đói kém, nên ông
Hmòr có lòng tốt lo đạo ngõ nầy phía nọ tìm mua gạo lúa cho các đấng độ hồ
khẩu. Có một lần ông ta đến tận làng Konrơbang đem đồ các đấng mà đổi gạo.
Lũ làng Konrơbang cũng đã phỏng văn: có người An Nam đến ở làng
Konkơxâm, nên khi thấy ông Hmòr đem bán nhiều đồ, thì tò mò hỏi thăm về
mấy An Nam trắng thế nào, cùng thết đãi ông Hmòr cách tử tế lắm. Ông Hmòr
nói nhiều đều khen các đấng có lòng rộng rãi, thương yêu và thật thà hiền hậu
v.v…
Hồi đó ông Ieo, La và Blau làm kẻ cả làng Konrơbang, mấy người nầy có
lòng đại độ và can đảm, dạn dĩ lắm; nghe Hmòr nói về các đấng, thì quyết tò mò
đi xem cho bản mặt. Nên chính mình đã gùi gạo đến tận Kon kơxâm mà bán cho
các đấng. Các đấng nghe thấy, thì tiếp đãi mấy ông cách tử tế, và các ông ấy
cũng tỏ lòng mừng rỡ, chuyện vãn vui vẻ, cùng nói: phía Rơngao dọc theo mé
sông Bla có nhiều đồng bằng rộng lớn đất địa phì nhiêu, các đấng nghe vậy rất
mừng, vì tin chắc đó là nơi Đức Cha thể dạy kiếm, mà lập sở hầu mở đạo xứ
nầy, nên ước ao đi theo mọi Konkơbang mà xem cho hản, song chúng nó không
có các đấng theo, xin mọi KonKơxâm đem đàng, nó cũng nõ dám vì làng KonMơnei hăm; nếu có làng nào dám đem những AnNam lạ ở Konkơxâm qua ngõ
Kon-Mơnei, thì chúng nó sẽ đánh chẳng tha.
Song ý Chúa nhiệm mầu để cho lũ Konrơbang trở lại rước các đấng. Vì
khi mấy người côi cả Konrơbang ở Konkơxâm trở về, thì hội cả làng lên nhà
rông (nhà làng) mà rằng: Mấy người Annam trắng ở Kon Kơ xâm có nhiều muối
mắm vải bô, họ muốn đến làng ta, chắc ta sẽ nhờ lắm, được lắm, chắc mình sẽ
nhờ muối mắm họ, vì mình ở đây xa Annam, xa Lào lạt lẽo lắm; nên có làng nào
kiếm dịp ấy mà gây sự với ta, thì ta sẽ đánh trả, chớ sợ gì. Vốn làng Konrơbang
hồi đó có tiếng can đảm và đánh giặc giỏi. Mọi nào cũng nể.
Khỏi ít bữa bọn làm đầu làng Konrơbang trở lên Konkơxâm, tới nhà các
đấng chuyện vãn tử tế, đoạn hỏi rằng: Phô ông đến xứ chúng tôi có ý nào? Có ý
đến chiếm đoạt đất nước chúng tôi chăng? Các đấng trả lời: chúng tôi đến đất
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nước phô ông chẳng có ý nào khác. Chỉ muốn làm ích cho phô ông cùng đất
nước phô ông, chỗ nào chịu lấy chúng tôi, thì chỗ ấy sẽ nên giàu có, sang trọng
mà chớ. Chúng nó bèn rằng: vậy thì được lắm, các ông hãy sửa dọn, ít bữa nữa
chúng tôi sẽ trở lên rước phô ông đến ở với chúng tôi…
Đến ngày hẹn, chúng nó đem năm chiếc sõng cùng hơn mươi người dạn
dĩ can đảm người sông Bla cho đến Konkơxâm vào nhà các đấng và biểu hãy
theo mình. Bấy giờ các đấng bàn để cha Phêrô và thầy sáu Do đi trước dò xem
thể nào, sau các đấng khác sẽ theo. Vậy hai đấng xuống sõng Mọi Konrơbang,
xuôi xuống, vừa đến gần làng Kon-Mơnei, liền gặp mọi Kon-Mơnei, đứa đao,
đứa tác, kẻ ná, người tên, đứng chật bờ sông quyết chận đánh. Cha Phêrô và thầy
sáu Do núp trong sõng dòm ra, thấy vậy e không khỏi nguy nên rất lo sợ, miệng
vái, tay lần, lâm giâm cầu khẩn. Ông La chủ làng Kon Rơ bang, thấy lũ kia
muốn áp tới làm dữ, bèn biểu sõng dừng lại, cùng lên tiếng mà rằng: Ớ lũ KonMơnei, bay bạo chừng nào? Chớ thì bay chưa nghe tiếng La sao? Bay muốn
chọc cọp muốn đánh hãy lại đánh tao coi? Nếu có bề nào thì đừng trách vì bỡi
bay sinh sự trước hữ. Lũ Kon-Mơnei nghe thấy ông La nói làm cách bạo dạn
như thế, lại bỡi đã nghe tiếng ông ta, nên không dám mó lại, và lải rải lui về làng
hết. Bên nầy cũng lần cho sõng xuôi theo dòng nước và về đến Kon Rơbang
bình an vô sự.
Các đấng khi sự lập làng Rơhai
Khi đến làng Konrơbang, thì cha Phêrô và thầy sáu Do trú tại nhà tên Pơl
là cha tên Ieo, Mọi làng cũng bay tới lui chuyện vãn tử tế, vui vẻ. Khởi ít lâu cha
Phêrô và thầy sáu trở về Kon-Kơ-xâm kể lại mọi đều mình đã mục kiến ở phía
Rơngao, nào là soi nà to lớn, đất địa bằng phẳng phì nhiêu, các đấng ai nấy đều
hớn hở vui mừng, vì tin chắc mình đã gặp được nơi Đức Cha Thể đã kể trong
thơ, và trông hột giống Evan sẽ được mau sinh hoa, trổ quả nơi đất ấy chẳng sai;
từ đó các đấng cứ đi đi về về dò thăm phía Rơngao hầu lo kiếm nơi lập sở chính.
Các đấng ở tại làng Konrơbang hằng làm quen, chuyện vãn, và khuyên
lơn chúng nó trở lại đạo, hầu lập nhà ở luôn lại đó cho tiện; song chúng nó coi
mình muốn cho làm nhà ở luôn, còn sự theo đạo, thì mình chưa muốn. Các đấng
hằng ra sức khuyên lơn, giảng dụ, song thấy vô ích, thì buồn lòng vì không
mong làm cho chúng nó nên giàu có sang trọng đòi đời như lời đã hứa.
Lúc bây giờ có một người tên là Bliu cũng là kẻ cả làng Konrơbang có
lòng tử tế quen lón với các đấng hơn, song la và nó kình lộn và bất thuận với
nhau, nên Bliu bỏ làng Konrơbang mà chạy đi ở làng Rohai. Vốn làng
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Konrơbang không muốn theo đạo, song muốn các đấng ở làng mình chỉ có ý
trông nhờ vật nọ món kia mà thôi; nên khi Bliu đã đi ở làng Rơhai rồi, thì chúng
nó nói với các đấng rằng: “Bliu có lòng với các ông, song nó đã đi rồi, thôi để
chúng tôi đem các ông đi ở làng Rơhai với nó nhơn thể.” Các đấng rằng:
“Chúng ta có ý đến đây hầu đem đạo lành cho bay ngõ bay được giàu có sung
sướng đời đời ở trên trời cùng đấng tạo hóa là cha chúng ta, mà nay chúng bay
không thèm thì mặc y, chúng bay muốn đem ta đi đâu thì đem”. Lũ Kơrơbang
đem các đấng đến làng Rơhai, ông Bliu bèn tiếp rước và nhường nhà mình mới
cất cho các đấng ở, còn mình đi làm cái khác.
Đang khi ở Rơhai, cha Ân và thầy sáu Do thường hay đi dạo chỗ nọ nơi
kia, lần mò xem coi địa cảnh. Có lần kia cả hai xuôi sõng theo sông Bla các
Rơhai một khoảng xa, thấy một người Mọi già đang đứng gần bờ sông, bèn
dừng sõng lại hỏi thăm chuyện vãn. Người Mọi nầy thưa đáp cùng hỏi han vui
vẻ tử tế; đoạn mời hai đấng lên ghé nhà mình chơi. Người nầy tên là Pơunh ở
làng Tơbâu, nay gọi là Mangla. Cả hai đều cắm sõng, theo Pơunh, (làng nầy xưa
ở cách sông hơn bây giờ) đi vừa được nữa đàng, liền gặp hai mẹ con bà hổ đang
đi dạo; bà gặp các ông trông nhìn một đỗi, đoạn tách lối vô rừng. Cha Ân và
thầy sáu cậy có người Mọi coi chừng dạn dĩ, nên phách đảm cũng ít xao; khi gần
tới làng, lại gặp một tượng lạ, toàn đồng to lớn, cổ mang kiền, tứ vi có rào cây
chắc, chẳng rõ dân nào đã làm tượng ấy và đặt ở đó, có lẽ của Hời chăng. Bây
giờ tượng ấy đã biến mất, có lẽ hà bá đã rước về Diêm vương rồi chăng, vì chỗ
đó gần sông; hoặc ai phá lấy đồng, không rõ. Cả hai vào làng lên nhà Pơunh,
ông nầy thết đãi và chuyện vãn cả đêm.
Sáng hôm sau một mình thầy sáu Do với Pơunh cùng ít người nữa xuống
sõng xuống ngả làng Krong; cha Ân không theo được, vì mới phải cơn rét phá
rầy khi hôm, nên nằm lại tại nhà Pơunh. Người nằm mê mệt, và thao thức đợi
thầy sáu trở về, cho tới nửa đêm không ngủ đặng. Chẳng hay gần nửa đêm,
người thấy ba thằng Mọi đương thì vặm vở đang ngồi hút thuốc nơi bếp gần
người. Bỗng nghe một đứa mống lòng tham, phun lời ác rằng: “Nè, bộ người lạ
nầy có nhiều đồ quý trong gùi hẳn kia chẳng không; hè ta lại lấy coi thử nào, nếu
có nhiều của quí, ta cho nó vài lát dao cho chết, rồi lấy của chia nhau.” Nói đoạn
lại lật gùi lục soát, một hồi không thấy vật chi quí, chỉ có vài cặp đồ thay vì ít đồ
vặt mà thôi; nên có đứa lớn hơn bàn rằng: Đồ đạc không có là bao, giết nó làm
chi tội, thôi đi; hai đứa kia nghe lời và nói lơ chuyện khác. May thật nhờ lời
thằng kia, cha Ân mới toàn mạng; đội ơn Chúa hằng ở cùng tôi tớ Người. Dầu
vậy hỡi người hiểu tiếng và thấy cách bộ chúng nó làm, thì cũng được một bữa
sãng hồn, nên vừa mưng đông, người liền băng rừng theo mé sông tuốt về Rơhai
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một mình. Ngày hôm sau thầy sáu ở làng Krong về gặp cha Ân tại Rơhai và
nghe người thuật lại mọi đều, thì ai nấy đều hổi ôi và hết lòng đội ơn Chúa và
Đức Mẹ đã khấn gìn giữ người.
Nói về các đấng vưng lời Đức Cha Thể phân nhau mà đi giảng cho con Mọi
Thánh ý Cha cả nhiệm mầu chỉ dẫn cho các đấng đi lập sở Rơhai là nơi
trung tín, địa phận Kon Tum, là chốn sẽ lập tòa chính cả địa phận Bahnar như sẽ
thấy sau; vì từ phía có Mọi Rơ-ngao, Xơđang, Jơri, Jơlơng.
Khi các đấng đã dò xem cả xứ Rơ-ngao đoạn liền sai người đem thơ trình
với Đức Cha Thể: Mình đã tìm gặp nơi cảnh địa bằng phẳng thì nhiêu, hệt như
nơi Đức Cha đã chỉ trong thơ trước, Đức Cha được thơ rất lấy làm yên ủi vui
mừng, bèn phúc thơ ngợi khen các đấng có lòng bền đỗ chịu khó tìm được chỗ
mình đã chỉ, mà lập nơi trung tìm địa phận. Trong thơ ấy Đức Cha đặt cha Phêrô
làm bề Trên cả địa phận Bahnar thay mặt mình và chỉ ở Konkơxâm là nơi đã
theo đạo đầu hết, còn các cha khác thì dạy phân nhau đi mỗi người mỗi ngả, hầu
cho dễ giảng ra đạo thánh. Đức Cha chia vườn cho Chúa cõi Bahnar cho các
cha như sau nầy: Cha phẩm qua Jơrai, cha Ân lên ngả Xơdang, Rơngao, còn cha
Đề và thầy sáu Do ở lại Rơhai.
Trước nầy đã nói Đức Cha sai cha Đề lên Mọi, là có ý kiếm nơi lập sở
chính về lập trường La tinh cho học trò AnNam lên học, kẻo dưới AnNam
những phải cấm cách bắt bớ mãi, nên trong thơ Đức Cha dạy cha Đề và thầy sáu
Do ở lại Rơ Hai lập trường, hầu gởi học trò lên ở, học tại đó; trong thơ Đức Cha
cũng tỏ dạ vui mừng, vì tuy bây giờ chưa trọn như lòng người sở ước, song
người nghe lòng con Mọi đã có dấu chìu về sự đạo, cùng đã gặp nơi tốt mà lập
trường gầy kẻ làm vườn cho Hội thánh.
Các đấng vưng lịnh Đức Cha dạy, liền chia nhau mỗi người một ngã, như
các Tông đồ xưa. Cha bề trên Phêrô (Prov. Combe) ở Konkơxâm, Cha Đề
(P.Degout) và thầy sáu Do ở Rơ hai còn đỡ vì đã có nơi dụt mình. Tội nghiệp
cha phẩm (P. Fontaine) và cha Ân (P. Douris-houre) phải đi nơi lạ lùng hoang
địa. Dầu vậy hai cha cũng vui mặt an lòng đi phát gốc rong gai… Cha Phẩm đi
làm nhà ở tại làng Thu, là nơi gần làng Dơdrap bây giờ, ở bên nầy sông Bla; còn
cha Ân đi ở tại làng Kon trang.
Kể sự cha Ân đi mở Kontrang
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Số là có người Mọi ở làng Kon trang tên là Bă Năng xuống làng Rơhai
thăm chơi, luôn thể cũng lên nhà các đấng coi và hỏi thăm việc nầy sự nọ,
chuyện vãn cách tử tế ôn tồn, cùng nói: mình là chủ làng Kon trang; làng mình ở
về phía Xơđang, hay gặp người Lào qua lại buôn bán. Cha Phêrô liền chỉ cha Ân
mà rằng: để ông nầy lên ở với phô ông, ông có bằng lòng không? Bă Năng rằng:
bằng lòng lắm chớ, nếu muốn thì mình sẽ đem đi.
Năng ở lại ít bữa đợi cha Ân, đoạn cha Ân đi với Năng lên Kon trang,
cũng có cha Phêrô và một thầy đi theo đưa người đến nơi nữa. Cha Phêrô ở lại
với Cha Ân một bữa, đoạn trở về, để một mình cha Ân ở lại Kon Trang. Làng
Kon trang hồi đó đông đảo lắm, song rày đã chia làm 4 làng, là Pơlei-Kep, DakRơchơt, KonTrangkla, Plei-lut, lại có họ Annam nhỏ, ở chính làng Kon-trang
xưa; và từ đó đến nay đều có các cha ở nối tiếp, mới vẳng các cha từ năm 1928
Vậy Cha Bề trên Phêrô ở Konkơxâm, là làng các đấng mở đạo đầu hết:
cha Phẩm ở làng Chu phía làng DakKrong toan mở đạo làng ấy; cha Ân ở
Kontrang ngả Xơđang, Rơngao. Còn cha Đề và thầy sáu Do ở Rơhai là nơi trung
tim địa phận Bahnar; cứ mỗi tháng các cha ở nơi xa, tựu về đây thăm nhau, hầu
nói khó, ủi an nhau về những sự khốn khó đã gặp lúc ở một mình giữa con Mọi
rợ xa xuôi, hiu quạnh. Thói lành nầy còn giữ cho đến rày; mà thật là đều có ích
cho các đấng giảng đạo xứ nầy; vì các cha còn ít oi xa cách nhau, nẻo thông
thường cũng rậm rạp hiểm hóc, nên ít khi lui tới gặp nhau; phần thì ở giữa con
mường rợ hay gặp đều phiền lòng, mũi dạ, xác cực, hồn cũng không mấy khi
gặp đều yên ủi; khác nào than lửa ở giữa đồng lầy, không cây nõ củi; nhờ buổi
gặp nhau, hiệp dạ ủi an như than giụm lại, hầu giữ lửa sốt sáng cho khỏi tắt; tuy
bây giờ đàng sá đã mở mang song cũng còn hiểm hóc, kheo khư, và dầu con
Mọi trở lại đạo cũng đã đồng, nhưng đức tin chưa thấm mấy; nên các cha cũng
thường gặp sự cực não, phiền lòng; vì vậy cũng mong gặp nhau hầu nói khó giải
khuây.
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ĐOẠN THỨ SÁU
Nói về Cha Ân ở Kon Trang

	
  
Vậy khi Cha Phêrô và thầy đi theo người đưa cha Ân lên Kon trang, đoạn
trở về như đã nói trước nầy, thì cha Ân ở lại một mình tại nhà người Mọi, tên là
Lam ngày ấy, là ngày đầu năm 1852, là ngày các nơi, quê quán vui mừng, bà
con hỉ lạc; còn mình lại phải lạc vào nơi tử địa, bốn phía những rừng xanh non
thẳm, vọi vọi một mình giữa những người lạ quê, khác thói, ăn nói ồ xào, mình
trần, thân lổ, lỗ mỗ, cộc cằn, ăn, nằm, dơ nhớp; lẽ nào tính xác thịt chẳng bắt
ngậm nguồi, buồn tủi. Song Chúa chẳng bỏ đầy tớ Người, và đã cho người được
sự an ủi, cùng làm cho người được khoái lạc vô song; nên đã quên hết mọi điều
âu lo phiền não. Số là ngày ấy người đương nằm gần bếp lửa, những tủi tủi,
buồn buồn, bỗng thấy Mọi làng già trẻ lao xao, ra vào một ngăn nhà phía bên
kia, (nhà Mọi có nhiều ngăng mỗi ngăn một đôi vợ chồng với con cái ở) người
bèn hỏi một người mọi đang ngồi gần đó, nó biết tiếng Bahnar: “Việc có đứa bé
muốn chết”. Cha Ân bèn lật đật chạy lại coi,thì thấy đứa bé chưa đầy một năm,
đương hấp hối gần chết, người liền rửa tội cho nó, rửa vừa xong, linh hồn bèn ra
khỏi xác. Mà bay lên cùng Chúa, hưởng phước muôn đời.
Ấy là hoa đầu hết người đã hái bỡi xứ Xơđang, mà dưng thượng tiến
Đ.C.T. ôi bấy giờ hết lòng người vui mừng khoái lạc là trùng nào! Âu là mọi sự
buồn phiền đều biến đi hết, chỉ còn sự vui mầng cùng cám đội ơn Chúa và Đức
Mẹ mà chớ.
Cũng một năm ấy ngã Kon trang bị mất mùa đói lắm, nên Mọi làng những
đi đào củ, kiếm trái cây, ngọn cỏ ngoài rừng, về ăn cho đỡ dạ. Còn cha Ân lạ
cảnh, lạ rừng, lại không từng kiếm rau đào củ, nên tò mò qua làng Hamong (mọi
Rơngao) mua gạo lần hồi, đưa cho con Mọi già lầm bồi nấu cho; người Mọi già
nầy, nhờ nấu cơm cho cha Ân, nên cũng được ấm dạ; nó cũng tỏ dấu biết ơn, khi
nào kiếm được của rừng về cũng chia cho người và coi người như con; lại được
nghe lời người khuyên, mở mắt linh hồn mà trở về nẻo chính.
Kể sự cha Ân học tiếng Kon trang
Trước Cha Ân học tiếng Bahnar cũng đã lấy làm gay, vì không nhờ thầy
nhờ sách, song hồi các đấng còn ở chung cũng nhờ nhau được: nhưng rày học
tiếng Kontrang càng gay hơn nữa; vì lẻ loi có một mình, dẫu người đã biết tiếng
Bahnar đủ nói, cũng chẳng nhờ mấy; vì ở đây không mấy người Mọi biết tiếng
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Bahnar, hầu nhờ nó làm thông ngôn và dạy cho. Song chí công mài sắt, cũng
nên kim; người hằng siêng năng tò mò hỏi han vật nọ, món kia mà học cả đêm
ngày cùng theo làm quen chuyện vãn với Mọi không nghỉ; nên chẳng bao lâu
người đã thông thạo tiếng Kon trang.
Đương lúc cha Ân ở tại nhà Lam, nhà tên nầy to lớn rộng dài, có đông
người ở; cả vợ chồng con cái, có hơn một trăm người; Lam là chủ nhà, người
nầy có trí, cũng hẵn hoi, có lòng thương yêu và tử tế với cha Ân lắm, thường hay
chuyện vãn dạy tập cha Ân nói tiếng Kon trang. Có lần kia ông ta khẻ hỏi cha
Ân rằng: “Chớ sao ông lìa quê cha đất tổ, đến chốn xa xuôi, trèo non, lặn suối
làm chi cho khổ vậy? cha mẹ ông còn đủ không? Người rằng: “Cha mẹ tôi còn
đủ - Õa! Sao ông không ở nhà cho vui cho sướng, mà bỏ đi chi cho buồn cho
khổ vậy? bộ ông lảng lảng khờ khờ chắc”. Không tôi không khờ, không lảng
đâu; tôi bỏ quê hương cha mẹ bà con mà đến đây, vì lòng thương xót các người
đó. Lạ! chúng tôi với ông có việc chi dính dáp, mà ông đem lòng thường thể ấy?
Tôi thương hại các người đến thế, vì thấy các người cũng bỡi một nguyên tổ mà
ra; song phải lạc lài khốn nạn, bỏ quên đấng Tạo thành dưỡng dục, mà đi thờ ma
lạy quỉ, là giống rất độc dữ xấu xa, ắt có ngày đấng tạo hóa sẽ phạt sa vào hỏa
ngục, mà chịu lửa sinh diêm thiêu đốt đời đời”. Lam lại tiếp rằng: “Mai mốt ông
có trở về với cha mẹ anh em ông chăng? Không tôi về làm gì? Vốn tôi cũng
thương nhớ cha mẹ em anh lắm thật, song tôi sợ cho các người và thương hại
các người hơn; nên quyết ở lại đây, hầu cứu các người cho khỏi khốn đời đời,
nên phải ép tình bỏ cha mẹ quê hương. – Ông nầy nói mới lạ chớ, tôi chưa hề
nghe ai thương mến kẻ xa lạ hơn bà con cật ruột, như ông bao giờ! Lạ thật, lạ
thật…!” Từ đó ông Lam lại càng tỏ lòng kính nể tử tế với cha Ân hơn nữa.
Kể qua ít khúc cheo leo, mấy cơn khốn – khó cha Ân đã gặp khi ở
Kontrang, và nhờ ơn Chúa người đã trải qua bình an vô sự
Khi cha Ân đã biết tiếng Kontrang vừa đủ hiểu, bữa kia có năm sáu đứa
Mọi trai rủ nhau lên buôn bán trên làng KonTơproh; người kia chúng nó cho
mình đi với, có ý xem coi địa thế thể nào; chúng nó vui lòng cho theo. Khi ra đi,
chúng nó coi chim tốt, xấu; vừa nghe chim bào chao đánh phía tay mặt thì lấy
làm điềm tốt, dọc đàng cũng gặp điềm tốt thể ấy hết, nên chúng nó trằm trồ,
mầng rỡ, vì tin chắc sẽ được người ta tiếp rước và sẽ được mua máy bán đất
chẳng sai. Cha Ân nghe thấy như vậy, thì cười, mà rằng: “Bay khéo tin nhảm
không, để coi có như vậy không hữ…” Mà thật may cho người, vì được nhạo nó
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một bữa đã thèm và nhờ đó mà dạy nó bớt tin vơ; song cũng rủi vì bị Mọi đuôi
chẳng có nơi chui, nên phải một bữa khổ trối chết.
Số là khi vừa đến đầu làng Tơproh, mặt trời đã gần chen núi, mấy đứa
Mọi đương sấn sước vui mầng, vì tin chắc theo điểm tốt cả ngày, tối nay chi
cũng được ăn no ngủ ấm, và khi trở về sẽ được đầy gùi, mang nặng; nên vừa đi
vừa sướng, hát xướng om sòm! O hô! May đâu chẳng thấy rủi đã đến nơi; vừa
tới cổng làng, Mọi làng ra chận mà rằng: “Hôm nay chúng ta, mắc cữ không
được vô, hãy lui đi. Đã gần tối, tấn thối lưỡng nan, bèn rủ nhau đến làng
Đakkơdem, cách làng Kon-Tơproh chừng năm dặm; trên sẽ kiếm được chỗ nghỉ
chơn, và nhờ ơn no dạ; ai ngờ vừa tới đầu làng liền bị đuổi, nài nẵng chi nó cũng
không cho vào làng, vì nó đương mắc cữ lớn (ding kan); túng thế phải lui chơn,
dời gót. Bây giờ trời đã tối mịt, lại thêm cơn mưa dông rất lớn, nhưng giữa rừng
chẳng biết đụt vào đâu, mới liều mạng nương đuốc chợp mà trở lui; trời tối thui
như mực, lò mò bước cao bước thấp, vấp ngã liên thinh; phần thì địa rừng đeo
từng nơi, đi một đỗi xa, nhờ có yên chớp, gặp được cái chòi rẫy đã hư; mới kéo
nhau vào đụt đợi cho đến sáng về Kontrang. Cả đêm ấy và đói và lạnh, lại thêm
bụng đói chơn ê, nữa đêm hổ lang lại tới viếng, làm cho ai nấy điến vía kinh
hồn; đêm nầy thật dài quá tháng, vừa tảng sáng, mới rán mang bụng đói trở về
đến Kontrang, khổ nhọc đà đáo để; mấy đứa Mọi buồn thôi dượi dượi. Phần Cha
Ân tuy rủi mà may, và cứ nhắc cười mấy điềm chim tốt hôm qua, thôi đà phỉ
sức. Từ đói coi bộ Mọi bớt tin chim, và nói khoe điềm may như trước nữa.
Nói về cha Ân đau lị (dysenterie) gần chết
Cha Ân ở Kontrang, vì chưa phục thủy thổ, lại ăn uống khổ cùng; nên bị
đau kiết nặng, có ngày phải đi lên xuống nhà Mọi đến ba bốn mươi lần, người
lấy làm hổ ngươi, lại thêm lên xuống mệt; nên người ta nằm ngoài rừng, cho dễ
bề sống bến.
Lũ Mọi thấy người đã liệt nhược, thì sợ hãi lằm, vì nó tin dị đoan rằng:
Ông nầy chết rồi, thế nào cũng về bắt bớ khuấy khỏa mình chẳng sai. Nên rủ
nhau ra chỗ người nằm, mà xin nài năn nỉ rằng: “Lạy ông, nếu ông có chết, xin
đừng về nhát chúng tôi, chúng tôi sợ lắm ông hạ”. Người nghe vậy lại thêm
buồn, mà nhứt là âu lo vì sợ chết hụt, không được gặp cha hầu chịu các phép bí
tích sau hết, nên hẳng ra sức giục lòng ăn năn cùng trông cậy Đức Mẹ đoái
thương đến mình.
Hản thật Đức Bà là Mẹ nhơn lành, chẳng hề bỏ con cái mình bao giờ. Vì
lúc bây giờ cha Bề trên Phêrô ở Konkơxâm, cách Kontrang hơn một ngày đàng
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bỡi đã lâu ngày người không gặp cha Ân, nên bắt sốt ruột, muốn đi thăm, bèn
băng rừng lội suối thẳng đến Kontrang. Đến nơi, mới hay cha Ân đau nằm ngoài
rừng gần chết; người rụng rời, rơi lụy, cùng lật đật đến chỗ cha Ân nằm. Ôi!
Lưỡi nào kể đặng sự vui, buồn, hai đấng nơi rừng Kontrang khi ấy; miệng mếu
vì mầng giọt tuông vì thảm. Cha Phêrô hết lòng cháo cơm giúp đỡ, chớ chẳng có
thuốc the gì; song nhờ ơn Cha Cả cùng sự vui mầng cha Ân được gặp cha Phêrô
cách tình cờ như vậy, thì rất đổi giải khuây và nhờ đó bịnh người cũng giải lần
cùng đặng khỏe lại cách mau chóng.
Kể sự cha Ân đi lạc trong rừng
Lúc ấy trong bốn cha ở Mọi, có hai cha được phước tế lễ hằng ngày đặng,
là cha Bề trên Phêrô ở Konkơxâm và cha Đề ở Rơhai; vì hai cha nầy đã có nhà
xân xấu làm lễ được. Còn cha Phẩm và cha Ân thì chưa được phước ấy, vì còn
phải ở chung với Mọi, chưa có nhà riêng; nên một tháng chỉ làm lễ được một
lần, khi hội nhau về Rơhai mà thôi.
Bởi đó hễ đến ngày hội nhau, thì rán sức trèo núi, băng sông, chẳng quản
nắng mưa, khó nhọc, thẳng đến Rơhai, hầu trông được làm lễ, cùng an ủi nhau.
Lần kia nhằm gần ngày hội tại Rơhai theo lệ cha Ân ở Kontrang, vừa rạng
đông người lật đật dậy quơ ba miếng cơm nguội, đoạn vai mang gùi nhỏ, một
mình lủi thủi băng rừng, nhắm hướng mà đi; bụng bảo dạ: chịu khó, trưa sẽ được
bữa no, cùng sẽ được làm lễ ngày mai và gặp anh em hoan hỉ. Ai ngờ! càng đi
càng lạc, mặt trời đã đi ngủ, mà chưa thấy bóng Rơhai ở đâu cả. Bấy giờ bụng
đói, chơn đau, phần thì trời tối mịt mà còn đương lò mò lặn lội giữa rừng; lại
thêm nghe tiếng hùm beo, sói tru, sợ thôi đà sảng, cùng mò kiếm đàng, lại càng
thêm lạc.
Túng thế, phải dựa lưng vào gốc cây mà nghỉ khi ấy cụng đã xáp ve, song
cũng may nhờ trái bí ngô đã lượm hồi chiều, bèn ăn cả vỏ cả ruột đỡ lòng chay,
cùng ngồi im chờ cho tới sáng. Mắt nhũng mở, bụng nhũng trông cho mau sáng;
song cái đêm khốn nạn nầy nó lại dài bằng hai cái đêm nằm chòi gần làng Đăkkơdem bữa trước!
Nhưng cũng may, mặt trời không ngủ quên; vừa tảng sáng, người rất đổi
mầng, rán trèo lên cây cao nhắm hướng; đoạn xuống lần mò đến Rơhai, mệt đã
mỏn sức. Mọi người thấy người tới sớm, thì lấy làm lạ, xúm hỏi thăm; nghe
người thuật lại các đều ai nấy đem lòng cám cảnh, cùng hết lòng đội ơn Chúa đã
gìn giữ.
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Ấy, kể qua một ít đều cheo leo khốn khó cha Ân đã trải qua năm đầu khi
người ở Kontrang, cho ai nấy hiểu, các đấng giảng đạo trên xứ nầy phải chịu lao
đao tân khổ là dường nào! Nhứt là buổi mới sơ khai, hầu đem lòng thương xót
phù trì, ít là cho lời cầu nguyện.

ĐOẠN THỨ BẢY
Kể công việc các đấng giảng đạo trên cõi Bahnar từ năm 1852 đến năm 1853

	
  
Về cha Phêrô ở Konkơxâm
Khi Cha Bề trên Phêrô đã biết tiếng Mọi vừa đủ dùng thì người ra sức làm
quen lớn, vãng lai chuyện vãn với mọi làng, cũng tỏ lòng yêu mến nó, nên lần
lần chúng nó bỏ lòng úy kị, giận ghét, lại tỏ dạ tin cậy, mến yêu và bớt tin lời
thằng Dia phao phản trước, cùng bằng lòng cho người làm nhà vô ở trong làng.
Cha Phêrô thấy vậy rất đổi hân hoan, Hmòr cũng vui mầng ra sức giúp đỡ, cùng
biểu Mọi làng giúp cất nhà tử tế; ông ta cũng ra sức giảng dụ Mọi làng đem lòng
thương yêu kính phục các cha; vì lòng thương nên đã đành lìa mẹ bỏ cha mà đến
đây, chẳng phải vì kích kỷ… Nhờ đó Mọi làng càng lâu càng đem lòng tử tế hơn
và ra sức giúp cha Phêrô làm nhà hoàn khoản.
Khi cha Phêrô đã làm nhà vào làng đoạn người bèn nhớ lại lúc người bị
quân tài ô ăn cướp dưới tàu gần cửa Quy Nhơn, thì đã khấn: Nếu khỏi chết, mà
được lên đất đi giảng đạo, thì sẽ dâng sở lập đầu tay cho Đức Mẹ; nên người đã
dâng làng Konkơxâm cho Đức Mẹ và chọn Đức Bà làm bổn mạng là năm 1852.
Cũng một năm ấy, Đức Cha Thể đòi thầy sáu Do về học thêm, chịu chức
thầy cả, hầu trở lên Mọi cho công thành danh toại.
Đức Cha Thể sai Cha A (père Arnoux) lên Mọi
Vậy năm 1852 Đức Cha định kêu thầy Sáu Do về học, thì lại sai cha A lên thế
Cha nầy sinh ra tại Besancon, ở một địa phận với Đức Cha, vô trường Hội
giảng đạo một lược với cha Ân, là năm 1846, và học một lớp với người ba năm ;
nên cả hai quan thiết với nhau. Bởi đó khi người đến Bahnar thì cha Bề trên
(Provicatire Combe) cho người ở Kontrang với Cha Ân cho có bạn và học tiếng
Xơđang nhơ thể.
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Lúc ấy Cha Ân ở Kontrang, băng rừng lên Konkơxâm thăm cha Bề trên,
thình lình lại được gặp bạn thân là cha A, và nghe cha Bề trên cho lên ở với
mình tại Kontrang, thì vui mầng quá bội.
Vậy khỏi ít bữa hai cha từ giả Bề trên đem nhau về Kontrang ở đỗ nhà tên
Lam (vì khi ấy cha Ân chưa cất được nhà). Hai cha khi ấy thật thốn thiếu khốn
khổ mọi đàng; vì nhà Mọi rất đỗi tanh hôi trống trải, mà chiếu không, giường nõ
có cả hai phải nằm chung một chiếc chiếu nhỏ Mọi đang bằng dứa. Xưa chơn
giày, chơn dép, lên ngựa, xuống xe, mình che áo nĩ, nhà ở vẻ vang, đồ ăn mĩ vị...
Rày thế dép, giày, là đá sỏi với gai; thế ngựa xe là đèo với núi; thế áo che mình,
vài thước vải thô; thay nhà lầu; là chòi gác Mọi, trống trước lủng sau; đồ cao
lương dưỡng xác, là cơm khô với rau cỏ; thay rượu đỏ, là nước suối với nước
kho; vườn kiêng dạo chơi, là đi phát rừng trỉa bắp lúa. Hỡi con Mọi rợ ! hãy suy
vì ai, mà chúng ta phải chịu thể nầy? âu là vì lòng thương bay, muốn cho bay
được nên giàu có sang túc vô cùng ngày sau mà chớ ! nầy là những kẻ thương
xót bay hơn bà con cật ruột, chúng bay hãy đem lòng mến yêu tin cậy, ắt sẽ
được ích lợi muôn đời.
Lạy Chúa, xin vì lòng lân mẫn Chúa đoái thương đến dân này, soi lòng
cho nó bỏ thờ quấy tin vơ, mà trở về nẻo chính; kẻo nổng công Chúa chịu tử
hình, mà chuộc tội muôn dân và chí mồ hôi các tôi tớ, Chúa đã khó nhọc vì nó.
Cha A vốn có tính hiền lành và hay chịu khó, song chẳng đặng lập công
lâu trên đất mọi như ý người đã trông. Vì tì vị người không chịu nỗi đồ ăn của
Mọi, nhiều lần ăn vô lại phải mửa ra, và bị nhiều cơn rét dữ, đoạn phát đau hạ
lợi càng ngày càng nặng. Cha Ân hết tình lo lắng, song thấy bịnh không giảm,
tính có để người ở lại Kontrang, ắt không trông khỏi ; nên phải dời người lên
Konkơxâm đổi khí, may có khá lại chăng. Lúc ấy người nói với cha Ân rằng :
"Tôi tưởng chừng năm năm nữa các cha trên xứ nầy chẳng còn ai, vì tôi sẽ chết
trước hết. Còn cha coi bộ sẽ còn sống được 15, 16 năm nữa chắc. " Lời người
nói chơi, mà nên ứng nghiệm, như sẽ thấy sau nầy.
Vậy Cha Ân đã liệu thế đem cha A lên ở với cha Bề trên Phêrô tại
Konkơxâm, hầu đổi khí như ý đã trông. Cha Phêrô hết sức lo lắng giúp đỡ hết
tình, song bịnh cha A chẳng những không giảm, mà lại gia thêm, càng ngày
càng nặng, vì chẳng có thuốc thang chi mà nhờ, lại đồ ăn khô khổ, thân thể
người càng thêm ốm o gầy guộc mặt xanh da mét qúa nữa thây ma, không trông
qua khỏi.
Nhơn lúc ấy Đức Cha đòi thầy Bốn Bảo về học, nên Cha Bề trên dạy thầy
liệu giúp dìu đem cha A về An Nam; trông may người có khá lại chăng. Thương
thay ! Cha A khi ấy đã kiệt sức nửa sống nửa chết, mà ngựa xe nõ có, cáng võng
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cũng không; túng phải thuê Mọi cõng chuyền lao, song cõng cũng không dễ; nên
phải đặt người trong cái võng đang bằng mây, mà khiên dìu đi lần hồi. Ôi khi ấy
thầy Bốn cùng những người tùng hành thấy cha A phải trần phiền vất vả thể ấy,
thì lấy làm đau đớn lắm. Bởi cha A có tính hiền lành vui vẻ, nên các thầy và mọi
người đều yêu mến. Lo nỗi đàng xa non thẳm, đèo ải suối khe, e người chết dọc
đàng chẳng đến nơi chăng, mà nhất là sợ nỗi quân dữ phòng triệt chận đàng (vì
đang buổi vua Tự Đức đang bắt đạo dữ lắm). Thật khi ấy cha con những lấy tro
làm của ăn ! lấy nước mắt chan hoà làm của uống ! Cha con phải vất vả lâu
ngày, giữa rừng hoang, hang thú, cửa tử nhất sanh. Song nhờ Đức Mẹ nhơn lành
hằng xuống ơn che chở cùng đưa cha con đến Trạm Gò bình an. Lại nghe có ghe
chực sẵn, nên ai nấy rất đỗi vui mầng cùng đội ơn Cha cả. Vậy cha con núp
mình, đợi cho đến khi trời tối mịt, mới dám lò mò xuống bến tìm ghe, vì sợ e
phải bắt.
Vậy khi trời đã tối thật, thì cha con rủ nhau xuống bến tìm ghe đương khi
đi ngang qua cánh đồng lúa chẳng may bấy giờ có bầy voi rất đông kéo xuống
ăn lúa, bởi người ta canh lúa thét đuổi, nên nó chạy tán loạn lung tung, thiếu
chút nữa đạp cha con chết sạch ; nên phách sản hồn kinh, mạnh ai nấy chạy.
Thầy Bốn dắc cha A chạy, may gặp gốc cây lớn bèn núp vào đó, còn mấy người
liệng đồ quăng gánh mạnh ai nấy trốn.
Khi bầy voi tản rồi, mọi người đền tưởng có một mình sống sót mà thôi,
lại vì trời tối như mực, phần thì sợ chẳng dám hở môi mà kêu dói nên cứ sờ sẩm,
lò mò kiếm nhau, cùng tìm đồ tùy hành. Nhờ ơn Mẹ lành phù hộ, khỏi độ hai giờ
gặp nhau đủ mặt; đoạn đem nhau xuống nép dưới ghe, cùng xuôi về đến Đức
Cha bình an.
Cha A khi đến Gò thị, thì đã gần mỏn sức ; Đức Cha gặp các con, bèn vui
mầng rơi lệ, và hết lòng lo lắng thuốc men cho cha A ; song bịnh người cũng
không bớt ; túng thế Đức Cha phải gởi người qua phố mới điều dưỡng. Người
đến Phố mới nhờ thầy thuốc danh sư cùng khí tốt, nên đã được khỏe lại và lãnh
việc cai nhà mồ cuôi ở đó : khỏi 10 năm sau người bị bịnh hạ lợi tái lại và qua
đời tại Hồng Kông.
Đang khi các cha Tây và thầy sáu Do khó nhọc lo mở nước Chúa trên xứ
Bahnar ; thì cũng một lúc ấy có 2 cha Nam là : Cha Vận và cha Hòa vưng lịnh
Đức Cha mà lên giảng đạo phía Jơrai ; như ta thấy trong vãn Đức Cha Thể : Đất
Mọi rợ để miền thẳng tới, sai Vận Do hai cậu mở đàng...
Vậy cha Vận và cha Hòa vưng lịnh Đức Cha Thể lên giảng đạo phía Jơrai,
nhờ ơn Chúa Mọi Bơnong theo đạo cũng đông và có lẽ trông sẽ nên thạnh
vượng. Vì vậy khi cha A đau phải về An nam thì Đức Cha dạy cha Phẩm (Pére
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Fontaine) qua ngả Jơrai xứ Bơnnong, hầu hiệp với cha Vận cha Hòa mở mang
nước Chúa cho rộng hơn. (Mọi Bơnnong ở phía dưới xa gần Lào).
Trước nầy đã nói Cha Phẩm (R.P.Fontaine) ở làng Chư phía làng Dơdrap
bây giờ ; người ở đó gần hai năm, song Mọi đó những giả trá phỉnh phờ, không
chịu trở lại, và thêm phong tục chẳng ra gì ; không trông có chịu đạo, nên Đức
Cha mới dạy người bỏ làng ấy mà đi qua Bơnong.
Cha Phẩm vưng lịnh Đức Cha qua Bơnnong chưa được bao lâu, liền phải
bịnh, không trông khá được ; nên cha Hòa và cha Vận thừa lịnh bề trên, lo cho
người xuống ngõ Cao-mên, đoạn qua Xiêm, xuống tàu về Tây phục được. Cách
ba năm người thuyên bịnh trở qua giảng đạo dưới An nam được 15 năm nữa.
Đến sau người vì bịnh, lại phải trở về Tây cùng qua đời tại Laval năm 1871.
Khi Cha Phẩm đi rồi, còn cha Hòa và cha Vận ở lại Bơnnong, lo mở nước
Chúa ; cách ít lâu hai Cha thấu biết Mọi Bơnnong chẳng thật lòng, càng ngày
càng ra cứng, chẳng chịu bỏ việc thờ ma cúng quỉ, nhứt là không chịu bỏ thói
giả mang nầy, là : hễ sinh con đầu lòng thì hay bóp cổ cho chết đi, vì rằng :
Không chắc là con của mình. – Hai cha ra sức răng khuyên, ngăn cấm thói xấu
ấy, nhưng có đã chẳng nghe, lại manh tâm muốn hại hai cha hầu hôi của ... vì
vậy hai cha đã bỏ nó ; cha Vận về AnNam cùng giảng đạo tại Phan-rang và qua
đời trước giặc Vân thân ; còn cha Hòa qua phía Bahnar, lập sở Kon Tum, là làng
chính, có tiếng bây giờ, như sẽ kể sau.
Nói về cha Đề (R.P.Degout)
Trước nầy đã nói Đức cha Thể sai người lên Mọi để kiếm nơi lập trường
Latinh cho học trò Annam lên học, cho qua thì buổi cấm cách. Người vưng lịnh
Đức Cha mà lập trường xấu tại Rơhai, và học trò Annam lên học cũng đã đông.
Nhưng học trò Annam lên học cũng đã đông. Nhưng học trò phần nhiều, những
bị chống nước đau chết luôn. Đức Cha nghe vậy rất buồn, lại có nhiều cha bàn
nên dời học trò qua Bơnong, vì Mọi Bơnong bấy giờ xem ra đã chịu đạo nhiều ;
nên Đức Cha dạy cha Đề đem học trò qua đó, may có khá khỏi đau chết như bên
nầy chăng. Song thương thay ! Cha Đề phần thì đã phải khó nhọc vất vả nhiều
bề, phần thì mình già sức mỏn lại cũng bị rét nước nhiều khi ; nên người vừa
vưng lịnh Đức Cha qua đến Bơnong, liền phát đau nặng, lại càng ngày bịnh lại
càng tăng, nên phải ép mình lìa các học sĩ dấu yêu, mà qua phố mới, ngõ chạy
thuốc tìm thầy. Ai ngờ ! giờ Chúa định thưởng công cho người đã đến, nên bịnh
đã nan y và sinh thì tại Phố mới, nhằm 27 tháng 04 năm 1875 ! Thương ôi ! tình
cảm, thảm thiết dường bao ! sĩ tử lao xao như gà mất mẹ, cha con chẳng còn
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trông đặng gặp nhau cũng nguyện ngày sau, sẽ được sum vầy trên nơi cõi thọ ;
cha con hiệp đó, sẽ chẳng sợ biệt ly...
Đầu năm 1853 trên xứ Bahnar chỉ còn có hai cha là ; cha Bề trên Phêrô ở
Konkơxâm, và cha Ân ở Kontrang mà thôi, lại cả hai đều ở xa cách nhau, nên
rất đỗi buồn. Nhưng hai cha cũng chẳng hề nao lòng rủn chí, một vững vàng,
mang cờ thánh giá, làm tướng giao chính cùng quỉ thần, u ám hầu mở nước
Chúa cho rộng chẳng hề ngơi. Cha Ân bấy nay chỉ ở đỗ nhà người Mọi ở
Kontrang, tên là Lam và nhờ người Mọi già làm bếp cho tên là Dung, nên bề ở
ăn đều là cực khổ vô ngằn. Song đầu năm 1853, người đã cất được một nhà
riêng nhỏ nhỏ ở giữa làng và nhờ cha Phêrô sai một chú Annam tên là Lục lên ở
giúp việc cùng nấu nướng cho người, nên người lấy làm vui mầng sung sướng
lắm ; nhứt là được tế lễ misa hằng ngày là đều làm cho các thầy cả được yên ủi
vui mầng hơn hết.
Lúc ấy cha Phêrô và cha Ân đã thông tiếng Mọi khá, nên hiệp nhất nhau
dịch sách thiên và sách Nhựt khóa ; cha Phêrô dịch ra tiếng Bahnar, còn cha Ân
dịch lại tiếng Xơdang. Sau nầy các cha càng rõ tiếng niên đã sữa đổi thêm bớt
cho rộng hơn, song cũng nhờ bổn cha Phêrô và cha Ân đã dịch trước.
Vì vậy đã rõ, cha Phêrô và cha Ân đã bày ra chữ quốc ngữ Mọi đầu hết,
và người ta hãy còn dùng cho đến rày ; chớ vốn người Mọi xứ nầy không có thứ
chữ nào sốt. Nhớ năm xưa có thấy đăng trong báo Nam kỳ rằng : Người Mọi
xem ra hơn An nam, vì có chữ riêng, có phong tục riêng, có phòng giấy riêng, để
giao tiếp với nhà nước Bảo hộ và Nam triều..." Chẳng rõ tác giả nói vậy, có ý
nào ? hoặc ông đã mục kiến đâu xa chăng ? Chớ vốn thật, các Mọi xứ nầy, xưa
chẳng có thứ chữ nào riêng cả, và chẳng biết dùng chữ là gì ; mới tập dùng chữ
là từ các đấng giảng đạo đến mở mang, lập chữ riêng và bày dạy cho người bản
xứ, mà thôi. Người Mọi bây giờ đã có chữ quốc ngữ riêng và đã hơn biết dụng
chữ là nhờ các đấng giảng đạo bày dạy cho, cũng như cha Alexandre de Rodes
đã lập ra chữ quốc ngữ cho người Annam ta dùng bây giờ vậy.
Kể sự Cha Ân và cha Phêrô rửa tội cho 3 người Mọi xin tùng giáo
Cha Ân ở ngả Xơdang được hai người là Ngui và Pal, còn cha Bề trên
Phêrô ở Kon Kơ xâm được một người tên là Hmor ; ba người nầy đã trở lại xin
chịu phép rửa tội trước hết trên xứ Bahnar, và giữ đạo tử tế cho đến chết. Nên sẽ
nói ít đều về ba người nầy vì là như ba hột giống đầu hết, và là như gốc mở đàng
cho muôn vàn người Mọi khác trở về thờ Chúa cùng được phúc thật trên trời.
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Ông Lam ở Kontrang có đứa con trai tên là Ngui, độ chừng 12 tuổi ; khi
cha Ân đã bỏ nhà cha nó mà đi ở nhà riêng người mới làm, thì trẻ ngui hay lui
tới chơi cùng tỏ lòng thương mến cha Ân ; người thấy vậy mầng thầm cùng tỏ
lòng yêu mến, năng hỏi han chuyện vãn vùng cắt nghĩa lẽ đạo cho nó nghe. Ban
đầu Ngui coi bộ lơ láo, ít hiểu, song lần lần nhờ ơn Chúa nó hiểu và ham nghe,
cùng tỏ lòng tin phục, ước ao chịu phép rửa tội cho mau. Lần kia nó thưa cha Ân
rằng : "Lạy cha, mỗi lần con đi ngủ, sợ chết không kịp chịu phép rửa tội, phải sa
hỏa ngục nỏng nảy vô cùng ; nên con những muốn chịu phép rửa tội cho mau."
Cha Ân nghe vậy rất mầng, song người thử nó mà rằng : "Cha con cùng cả làng
còn tin ma, thờ quỉ, nếu con trở lại thờ Chúa bỏ việc quỉ ma, ắt người ta sẽ giận
ghét và làm khổ cho con, con nghĩ sao ?"
Nó thưa rằng : "Con đã hiểu, đã tin có một mình Đ.C.T là đấng rất tốt
lành, và hay thưởng phạt vô tư, nên thà sống chết, con chẳng bỏ Người mà tin
ma, cậy quỉ nữa. Cha Ân nghe nó trả lời cách hẳn hoi mạnh mẽ như vậy, thì lấy
làm mầng lắm, vì trông chắc sẽ được của lễ tốt lành bỡi xứ Xơdang, mà dâng
cho Đ.C.T đầu hết.
Cũng một khi ấy người có nuôi một trẻ trai chừng 9 tuổi, tên là Pat, người
cũng ân cần dạy dỗ một lược với Ngui. Pat nầy vốn là người làng KonXơkou,
gần Konkơxâm ; làng Kon-Xơkou xưa có đánh giặc với làng Hơjol, nên làng
Kon Hơjol rước Mọi Xơdang giúp nó đánh trả thù. Vậy nó rủ nhau đến vây làng
Kon-Xơkou hồi đứng trưa, Mọi làng khi bấy giờ đương làm rẫy ngoài rừng, chỉ
có người già và trẻ con ở nhà mà thôi. Mọi giặc xông vào bất thình lình, tha hồ
mặt thích, cướp của, giết người, cùng bắt người đem đi... Ông bà tên Pat bị giết
chết, còn cha nó cõng nó chạy, song tính chạy không nổi bèn liệng con mà thoát
thân. Tên Pat bị trúng nhằm lưỡi đao Mọi giặc ; nhưng cũng nhẹ ; Mọi giặc bắt
không được cha thì cũng không tha con, liền cõng Pat đem về nuôi ít lâu, sau
bán lại cho Mọi Kontrang và cha Ân chuộc nó lại cùng nuôi làm trẻ giúp ; tên
Pat nhờ ơn cha Ân nuôi nấng thương yêu ; cùng năng dạy dỗ nên cũng tỏ lòng
tin mến sự đạo như Ngui. Có lần kia Ngui nói với Pat rằng : "Mầy bị bắt làm tôi
mà có phước, vì nếu mầy không phải bắt làm tôi, thì bây giờ mầy có biết Đ.C.T
đâu ? chắc có ngày sẽ phải sa vào hỏa ngục ở đó đời đời khổ biết bao ! Chúa tốt
lành thương mầy lắm đó.
Tên Ngui vốn có tính nóng nảy hay gây, song từ ngày nó hiểu sự đạo, thì
đổi tính ăn ở mềm mại dễ thương lắm, cùng hằng ước ao muốn chịu phép rửa tội
cho mau. Song cha Ân thấy cha mẹ anh em trẻ nầy, cùng cả làng chưa tin đạo,
còn chuộng việc quỷ ma, nên sợ e chúng nó sẽ làm cho trẻ nầy sờn lòng chăng.
Vì vậy người còn lần lựa và lo dạy thêm cho đức tin đâm sâu vào lòng đã. Lần
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khác Ngui thưa cha Ân rằng : "Lại cha, nếu gia thất con cùng cả và xứ Xơ-dang
muốn rớt vào hỏa ngục mặc kệ họ, phần con không muốn sa vào đó.
Cha Ân thấy Ngui và Pat đã hiểu rõ lẽ đạo cùng có lòng tin vững, thì
người định ngày cho hai trẻ được chịu phép rửa tội, và chọn thánh của Giu-se
làm bổn mạng Ngui ; Pat thì chọn thánh Gioan tông đồ ; lại người cũng mời cha
Phêrô đến thông công ngày vui mầng ấy với mình nữa. Ôi ! ngày ấy biết thiên
thần, các thánh và hai cha vui mầng là ngằn nào ! mà cũng không kể được sự
giận dữ, u sầu Luxiphe và chúng quỷ là bao nả ! Vì chẳng những hai trẻ nầy thề
bỏ quỷ mà, mà là con Chúa được biết nẻo thiên đàng trước hết, mà lại mở lối
cho muôn vàn linh hồn xứ nầy từ quỷ bỏ ma, trở về làm tôi con Thiên Chúa và
được vào thiên đàng hưởng phúc thanh nhàn, Luxiphe cùng những thần theo nó
đã phải mất xưa, nên biết chốn hỏa ngục lấy làm sỉ nhục, giận ghét là ngằn nào !
Ngày rửa tội cho hai trẻ cha Ân hết sức làm cho trọng thể theo sức ; người
làm đám theo xứ Mọi cho trẻ làng ăn uống hầu tỏ dấu vui vẻ, trọng thể ; nên tên
Ngam là anh trẻ Ngui cũng lên ăn uống, cha Phêrô thấy Ngam thì rằng : "Bộ
thằng nầy mai mốt cũng trở lại đạo". Mà thật, khỏi ít lâu Ngam nghe lời em là
Ngui khuyên, thì trở lại chịu phép rửa tội và giữ đạo đến chết.
Lúc ấy cha Bề trên Phêrô cũng rửa tội được một người tên là Hmòr ;
người nầy có lòng thanh tịnh thật thà và hẳn hoi lắm, ít gặp được người Mọi nào
tốt lành như vậy. Ông nầy có lòng trìu mến và giúp đỡ các đấng trên xứ nầy
trước hết ; người là dòng Mọi Jơlơng là xứ ở theo núi phía đông Kontum.
Vốn ông Hmòr bấy nay hằng nghe lời dạy dỗ, cùng đã hiểu rõ sự đạo rất
tốt lành đáng tin, đáng chuộng; nhưng cũng còn sợ quỷ ma báo thù khuấy khóa,
nên còn lưỡng lự: biết đạo lành, không theo cũng uổng, bỏ các việc cúng tế quỷ
ma đã quen cũng sợ; nên những trì hoãng mãi. Cha Phêrô thấy vậy hằng ra sức
giảng khuyên, thúc giục và hằng xin ơn Chúa cho công ta được mở mắt linh hồn
cho tỏ ; nhờ ơn Chúa, lần lần ông ta thêm đức tin mạnh mẽ, chẳng còn kiên dè e
sợ quỉ ma nữa. Như có lần kia nhằm năm mất mùa lúa chẳng đủ ăn, nên cha
Phêrô biểu Hmòr lo trỉa bắp cho sớm hầu đỡ đói, ông ta vưng lời chẳng ngại. Lũ
làng thấy ông ta trỉa bắp sơm, thì xúm lại trách móc mà rằng : "Nghe lời chi
người Annam trắng ấy, làm đều lỗi phép tổ tiên ; tin chi người ấy ? nào nó có
biểu gì phép ta ? Chắc mầy sẽ phải chết, không được ăn bắp mầy trỉa đâu".
(Theo phép dị đoan Mọi, thì không nên trỉa bắp trước khi chưa trỉa hột lúa nào,
nếu lỗi luật ấy, mà không lo cúng tế phạt tạ, ắt Jang Xơri (Chúa lúa) sẽ phạt đau
chết không sai...) Song Hmòr chẳng những không tin nõ sợ, mà lại thưa cách
mạnh bạo rằng: “Không sao, tao không chết đâu, ông Annam dạy phải lắm; để
sau bay sẽ biết. Chẳng khỏi mấy tháng cả làng đều tận lương, nhà Hmòr cũng
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hết gạo, song nhờ đám bắp sớm rất tốt, lại sai nên đỡ đói; còn lũ kia đã tận
lương lại vô kế, nên chẳng biết rờ vào đâu cho đỡ dạ; túng quá phải chạy đến xin
nhờ bắp Hmòr. Ông ta nhạo rằng : "Khi bay trách tao và nói thần sẽ bắt tao chết
không được ăn bắp ; nào tao còn đây, và chắc sẽ khỏi chết đói lúc nầy, còn lũ
bay cả kiên cho được sống lâu, mà có khi lại phải chết đói đó. Đoạn cũng chia
bắp cho lũ làng kẻ ít người nhiều hầu đỡ đói. Từ ấy lũ làng ít dám binh viện dị
đoan to tường như trước nữa.
Cha Phêrô thấy vậy rất mừng cũng ân cần giảng dạy ông ta hơn nữa và
khi người thấy ông ta đã có lòng tin mến thật, thì định ngày rửa tội cho ông ta là
ngày 28 tháng 10 năm 1853, và chọn thánh Giu-se làm quan thầy bàu chủ ;
người cũng tin cho cha Ân đến hiệp vui với mình trong ngày ấy nữa. Trước ngày
chịu phép rửa tội, ông Hmòr gùi một gùi Iàng (thần) nào đá, nào cây... đã tích để
từ đời ông bà ông vải, đem nộp cho cha Phêrô. Ngui và Pat đi theo cha Ân, lấy
thần ấy vọc chơi, và liệng lên quăng xuống, lại lựa mấy viên đá lớn làm táu nấu
cơm, tỏ lòng khinh dể, lũ làng thấy vậy thì lấy làm sợ lắm và e thần sẽ giận bắt
Ngui và Pat chết tươi ; song không thấy chết nào, thì lại nói kẻ có đạo lớn phép
hơn thần.
Rạng ngày 28 ông Hmòr chịu phép rửa tội cách sốt sắng, đoạn cõng gùi
Iang (thần) đem ném xuống sông. Bấy giờ cả làng đều kéo theo coi, khi tới bờ
sông, ông Hmòr tay liệng miệng rằng: “Ớ các thần xấu xa và mê ăn uống, bấy
nay bay đã uống rượu ăn heo, cùng hại trâu bò gà dê tao hết nhhiều lắm; làm tao
hết của cũng vì bụng bay to; thôi từ rày tao không thèm nhìn bay nữa, bay hãy
xuống sông mà uống và ăn cát mặt thích ..." Lũ làng nghe thấy làm vậy thì run
sợ đòi cơn, còn vợ ông Hmòr thì than khóc vì thần mình phải chìm xuống sông,
ăn cát thát oan ; vì vợ Hmòr làm nghề (bơjâu) bóng chàng, nên tin kính Iang
lắm ; sau nầy sẽ kể bà ta cũng được nhờ ở thánh tẩy.

ĐOẠN THỨ TÁM
Kể sự cha Do trở lên Mọi - Cha Xuân (R.P.Vendrier) lên Mọi - Làng
Konkơxâm và Kontrang theo đạo lần lần

	
  
Góc tích làng Rơhai
Đầu năm 1852 Đức Cha Thể đòi thầy Sáu Do về học như đã nói trước.
Vậy người đã vưng về Annam học thêm và chịu chức Linh mục năm 1853 ;
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cũng một năm ấy người vưng lịnh Đức Cha mà trở lên Bahnar hầu lo việc mở
nước Chúa người đã khai cho danh thành công toại.
Vậy khi người trở lên Mọi, thì cha Phêrô chỉ người ở làng Brêng là làng ở
gần làng Rơhai bây giờ. Lúc ấy còn có một mình người ở đây, vì cha Đề đã phải
qua Bơnong và bị đau đã phải lìa đất khách rồi như đã kể trước. Vốn xưa chưa
có làng Rơhai, chỉ có làng Brêng ở gần làng Rơhai bây giờ ; còn chính làng
Rơhai bây giờ là dân tứ chiến cha Do đã qui đến và lập nên, như sẽ kể sau.
Trước nầy đã nói các đấng lập nơi trung tâm địa phận tại Rơhai thì phải hiểu
tiếng Rơhai là làng mới có sau, song kêu vậy cho dễ hiểu vì chính làng Brêng
bây giờ không còn.
Cha Do hằng ra sức khuyên dỗ lũ làng Brêng trở lại đạo, song luống
công ; nên người chẳng nệ hao công tốn của ra sức chuộc những người Mọi phải
làm tôi ra công dạy dỗ cho nó biết thờ Chúa, cùng gây dựng cữa nhà cho chúng
nó và cho ở riêng một nơi gần làng Brêng, cho dễ giữ đạo khỏi thông công việc
ma quỉ với làng Brêng. Ban đầu còn ít lần lần thêm đông, nên lập làng riêng gọi
là làng Rơhai ; người đặt Hmen và Mlek làm chủ làng, hai người Mọi nầy có trí
sáng và có lòng đạo, năng khuyên dạy kẻ khác ; đến sau có hai ba nhà ở làng
Brêng trở lại đạo, nên nhập vô ở làng nầy, cùng có nhiều người làng khác chạy
đến và xin tùng giáo, nên làng Rơhai nầy càng ngày càng thạnh như ta thấy bây
giờ.
Nhà các chú cha Do khi ấy cũng thật đông và phần nhiều cũng thật tốt, vì
có kẻ đã học Pi-năng về, có người đã học trường Gò-thị lên ; nên chẳng khác chi
nhà dòng, mọi sự đều có luật phép, lớp lang : có giờ gẫm, giờ học kinh, xem lễ,
học hành, làm việc xác vân vân… Mấy người còn sống bây giờ hằng mắc đến và
khen ngợi nhà các chú cha Do khi trước luôn ; mà thật có nhiều người bỡi nhà
ấy mà ra vì đạo lại Phú Yên, chú Hữu quê ở Nha Trang là một đấng tử đạo có
tiếng…
Đời ấy chẳng phải một mình các chú cha Do có tiếng sốt sắng nhơn đức
mà thôi đâu ; các người nhà cha Phêrô và cha Ân cũng có nhiều kẻ nhơn đức có
tiếng ; như chú Lực ở với cha Ân tại Kontrang cũng có tiếng ngoan đạo, hay
chịu khó hãm mình, hiền lành thanh tịnh… khi chú liệt nặng gần chết, rủi thời
cha Ân đi vắng, chú hằng lo lắng ăn năn lấy đá đánh ngực rất thảm thiếc, cùng
khấn vái cùng Đức Mẹ cho mình được gặp cha. Hãn thật Đức Mẹ lòng lành
chẳng hề bỏ lời con, nên đã khiến Cha Ân trở về cách thình lình, và ban các
phép sau hết cho chú. Chú chịu các phép một cách sốt sáng tỉnh táo, cùng vui
mừng lắm, làm các phép đoạn, cha Ân hỏi : "Sao con lấy đá đánh ngực làm
khốn mình chi dữ vậy ?" Người rằng : "Con không gặp cha nên làm vậy, đặng
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cho dễ giục lòng ăn năn tội cách trọn và phạt mình đền tội ?". Cha Ân nghe bèn
mủi lòng sa nước mắt, và cũng một giờ ấy linh hồn chú trút ra khỏi xác. Cha Ân
lấy làm đau đớn thương tiếc quá nữa mẹ đẻ tiếc thương con ; vì chú có lòng
ngoan ngùy, trìu mến và giúp cha Ân hết tình, dường con thảo ; người đã táng
xác chú gần bên nhà người.
Về cha Do, bỡi người có tính hiền lành, rộng rãi lại hay thương giúp kẻ cơ
bần, bình tật, nên các làng Mọi lân cận nghe tiếng, hay đến xin nhờ sự nọ việc
kia, cùng có nhiều người bỏ làng mình chạy đến ở làng người mới lập. Chẳng
khỏi bao lâu làng người mới lập là làng Rơhai thêm đông đẳng, người ra sức dạy
dỗ cho nó biết đạo lành, cùng tập tành thói tốt. Về việc phần xác, người cũng ra
công tập tành chỉ vẽ cho chúng nó biết cày cấy, gieo vãi ; bởi bổn tính người
Mọi hay biếng nhát, ít biết lo sau, được bữa nào lo ăn chơi bữa ấy, làm rẫy cũng
ít siêng, nên người hằn chăm lo thúc giục bắt phát rẫy cho to, cày ô (soi nà) cho
lớn. Bốn phía làng Rơhai ô thì nhiều mà rừng có ít, nên người lo cho trẻ làng,
mấy đứa không biết cày ô, vô làm rẫy phía Dak-kâm, cách Rơhai chừng 6,7 cây
số. Cách ít lâu trẻ làng Rơhai vô làm rẫy phía đó đông nên người cất nhà nhở ở
đó cho chúng nó đọc kinh và người cũng hay vô làm lễ và giảng dạy đó. Chẳng
bao lâu người Mọi vô ở đó làm rẫy càng nhiều, nên người lo tính với Mọi KonBơba Jỗ mua đất và lập thành một làng to gọi là làng Dak-kâm. Làng KonBơban Jỗ hồi đó còn thạnh và mạnh thế, nên đã đứng bán rừng và ô ngả Dakkâm cho cha Do. Rày làng Dak-kâm đã tứ tảng không còn, nên đất ấy làng Kon
Iang-rong và mấy làng ngả Kon-Hơngo làm, và chúng nó cũng hãy còn nhớ đất
ấy cha Do đã mua với Mọi Kon-Bơhan Jỗ rồi.
Các quan muốn tìm bắt các đấng giảng đạo trên Mọi
Hồi năm 1854 có một quan tổng đốc trấn tỉnh Bình định có lòng sâu độc
và ghét đạo lắm ; quan truyền cho các phủ huyện cả hai tỉnh: Bình Phú phải tìm
hết phương nã tróc giáo dân mà giải về Bình Định tỉnh và hủy triệt các nhà thờ
cho hết, nhà cửa giáo dân cũng phải phá đi cho tuyệt. Nên các nhà Đức Cha Thể
dạy làm trên Mọi lên xuống đỗ nhờ, đều phải phá sạch, thành đàng giao thông
lên xuống đất Mường đều vô sơ ỷ y.
Lúc ấy cha Phêrô đương làm Bề trên xứ Mọi thay mặt Đức Cha, người sai
hai người nhà đem thơ từ sổ sách cho Đức Cha. Khi cả hai xuống gần đến
Annam, ghé vào ghỉ tại làng Mọi kêu là Kon-go ; chẳng may bị lũ Mọi làng
khuấy rồi, vì rằng : năm trước cha Do qua làng nó không giữ phép nó cữ kiên,
lấy tro bếp nó mà xứ lưng ngựa chở, ấy là đều phạm phép nó ; nên nay nó bắt
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hai chú nầy phải chạy vạ to, bằng chẳng, thì nó bắt cả hai mà bán. (Nõ biết phép
nó có cữ như vậy hay không, hay là nó kiếm chuyện hầu sinh việc, không rõ ; vì
phép Mọi kiên cữ mỗi nơi cũng có đều khác, và cũng có khi vốn không việc gì,
song nó muốn ăn nên sinh việc đổ như vậy mà thôi) bỡi hai chú chẳng có của mà
chạy vạ như nó đòi, nên rủ nhau xôn vào bắt trói ; chú Nghĩa rắn gan làm bạo,
rút dao vung múa tứ tưng, làm hung một đỗi, chúng nó không dám xáp vô, chú
lừa cơ nhảy ra cút thẳng, băng rừng hết 7,8 ngày mới mò về đến Kon-Kơxâm,
nhờ măng le với củ rừng mà sống ; cha phêrô nghe chú kể lại mọi đều, liền hổi
ôi ! Còn chú Lạc nhát đảm lại khí chậm nên bị chúng nó bắt trói và bán lại cho
lái buôn Annam. Lái buôn nầy biết chú là kẻ ở với các cha trên Mọi, nên dẫn
xuống nộp cho quan phủ Bồng Sơn ; chú Lạc bị các quan tra tấn quá lắm, nên
tiêu xưng hết mọi đều ; trên Mọi có mấy cha … ở làng nào, đi đàng nào mà lên
cho thấu vân vân..
Các quan nghe biết các đều, thì mừng lắm, bèn lập tức sức cho thủ ngữ
Bình Khê phải sai lính và tư cho quan Khiêm phải hiệp sức bắt cho được các
đấng giảng đạo trên Mọi mà giải xuống cho mau.
Trước nầy đã nói : Quan Khiêm nầy là người Mọi có bằng sắc vua quan
đặt ông làm Chúa các Mọi ... song bởi ông Khiêm đã kết nghĩa với cha Do cùng
hằng giữ lòng tử tế trung thành với các đấng mãi ; nên khi ông ta được giấy cùng
thấy lính tiếp lên, bèn sai trẻ tôi của ông băng rừng đến bảo tin cho cha Bề trên
Phêrô đang ở Kon kơxâm hay rằng : "Có lính các quan sai lên tìm bắt các ông và
sức cho tôi phải đem đàng cho tới chỗ phô ông ở, song đừng sợ, để tôi giúp ; các
ông hãy dọn hết đồ giấu đi, cùng dời chỗ ẩn mình ít lâu. Không sao, tôi sẽ dẫn
lính đi lính quýnh cho lâu, cho các ông kịp dọn trốn. Cha Phêrô nghe tin, bèn lật
đật dọn các đồ đem giấu ngoài rừng, đoạn người cùng gia nhơn lên Kon trang ở
với cha Ân đợi cho qua cơn hiểm, sẽ phục hườn nơi cựu. Ôi ! khi ấy các đấng
phải âu lo là dường nào ! vì nếu các cha phải bắt, ắt sự đạo trên xứ nầy cũng
phải tan, và các việc đã lo toan cũng đều hỏng hết. Nên các đấng hết lòng khấn
vái nguyện cầu cùng phú dưng mọi sự trong tay Chúa và Đức Mẹ. Mà thật lòng
cậy trông cùng lời cầu xin không khi nào ra vô ích, vì mọi việc được an xuôi,
như lời ông Khiêm đã hứa. Bởi ông Khiêm giữ lời đã hứa, nên cứ dẫn lính đi
quanh quẹo bậy bạ trong rừng lâu ngày, qua nhiều đèo ải gay go, làm cho bọn
lính đói nhọc ; lại thêm bị rét đà tái mét xanh xao, phải khó nhọc lẳm lắm mà
tìm chưa đến chỗ các đấng ở ; nên chúng nó trù ẻo chưởi bới các đấng giảng
đạo, sao có chun đi ở nơi xa lắt, làm cho chúng phải cực: đoạn nghe quan Khiêm
nói hãy còn xa, nên ngã lòng mà trở về.
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Đến sau các quan cũng còn sai lính lên Mọi tìm bắt các đấng giảng đạo
một lần nữa, cùng truyền làm sao cũng phải đi cho tới nơi tìm bắt cho được các
cha ; chuyến nầy lính đã đi tới làng Kon Jơri, song làng nầy nghe lời quan khiêm
dặn, không chịu đem đàng, nên lính đi lạc vấy vá cùng phải vất vả trăm chiều,
đoạn cũng ngã lòng mà trở về xấu hổ.
Trong vòng 2,3 năm các quan vì đã rõ có các đấng giảng đạo trên Mọi,
nên hằng ra sức hãn ngữ canh giờ cũng phòng triệt các nẻo đàng lên Mọi rất đỗi
nhặt. Vì vậy các cha ở trên Mọi khi ấy phải thốn thiếu mọi bề ; song đội ơn Cha
Cả đã khấn dùng ông Khiêm, hầu giúp các môn đệ mình trong cơn túng ngặt.
Ông Khiêm có nhiều voi cùng đồng tôi tớ, thường hay cho voi xuống bến mua
bán, và chở đồ nọ món kia, nên luôn dịp cũng chở dùng những đồ cần cho các
cha trên xứ Mọi chút đỉnh. Lính tuần vì nể ông Khiêm, nên không khám xét các
đồ trên voi ông, thật đáng nhớ ơn ông muôn đời.
Cha Xuân (pèra Verdier) lên Mọi
Đức Cha Thể là đấng rất kiên tâm can đãm thấy Satan xui các quan làm
dữ, quyết phá hại đạo lành cùng ra sức phá việc người đã toan, nhứt định chẳng
chịu thua, nên dạy thầy bốn Bảo mới đem cha A về, lại dẫn Cha Xuân lên thay :
đoạn sẽ về học.
Hai cha con dầu đã biết chắc mình sẽ gặp nhiều nỗi khổ sở đắng cay
chẳng khỏi song cũng chẳng từ nan lo lự, một cúi đầu vưng lịnh Đức Cha, thầy
bốn dầu mới đưa cha A về dưỡng bịnh, chưa nghỉ được bao lâu, không hề năn nỉ
thở than. Đang thời đạo Chúa phải vua quan bắt bớ, lại thêm quỷ dữ xui lòng kẻ
ngoại ghét kẻ có đạo vô ngằn, những hằm hằm rảo tìm bắt bớ, khác nào muôn
sói rảo hại chiên lành, nên việc hành trình rất đỗi chua cay, ban ngày trốn lánh,
tối lại mò đi. Hai cha con tới Đồng Phó, đã hết sức, nhọc nhằn, trông rằng sẽ
được nghỉ lấy hơi ; ai ngờ ! vừa bước vô nhà, liền có kẻ bảo tin ; kẻ ngoại đang
kéo đến phá nhà, hãy mau mau chạy trốn, kẻo khốn nơi. Cha con hồn kinh phách
tách mau mau chạy trốn, cứ núi mà băng, trông tới Tram-Gò sẽ được nghỉ, ai
hay tới Trạm Gò, thấy nhà các cha và bổn đạo đã phải phá tan tành, bổn đạo
cũng đã biến đi đâu mất hết chẳng còn ai. Ôi ! thầy trò khi ấy biết cực dường
bao, bụng đói chơn lại đau, mà cũng phải gượng mau mau chạy trốn ; cha con
khi ấy phải lấy rừng núi làm nơi nương ngụ, dùng lá cây thay mền chiếu, lấy trái
cây cùng rau cỏ làm của nuôi mình, bạn cùng thú rừng mà coi chừng ít sợ hơn
kẻ ngoại. Hỡi người, sao chẳng xét suy, nỡ đem lòng giận ghét, thù địch những
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kẻ vì lòng thương mình mà chẳng quản bỏ mẹ lìa cha, xa quê hương, hầu lo cho
mình được hồng phúc ? Sao nỡ hại đồng bào và coi dường thù địch thể ấy ?
Nhưng nhờ ơn Cha Cả phù hộ nên cả hai đã khỏi chết dọc đàng và đến
Konkơxâm. Cha Bề trên Phêrô gặp cha Xuân và thầy Bốn Bảo rất đỗi mừng,
song nghe mọi đều khốn khó cả hai đã phải chịu dọc đàng và thấy cả hai mình
gầy mặt võ, thì động lòng sa nước mắt. Còn Cha Xuân và thầy Bốn được gặp
anh em, đem lòng mừng rỡ nên quên hết mọi nỗi gian nan khi đi đàng, cùng cám
ơn Chúa và Đức Mẹ đã khấn dìu dắc mình lễ nghỉ đơn, đoạn cha Phêrô sai người
lên Kontrang học tiếng với cha Ân.
Mọi làng Konkơxâm trở lại lần lần
Trước nầy đã nói khi ông Hmòr chịu phép rửa tội rồi, thì ném hơn một giỏ
thần xuống sông Bla, Mọi làng thấy vậy thì kinh sợ lắm, mà nhứt là Giêng, vợ
ông Hmòr càng lo sợ và lấy làm đau đớn hơn nữa, vì thấy Iang (thần) mình thờ
bấy lâu phải trấn nước như thế. Lại thấy ông Hmòr từ ấy, không thèm cúng quải
kiên cữ, nõ thèm kể đến nợ nần với quỉ thần chi cả, (Nợ là lời khấn sẽ đập trâu
heo ... hoặc chính mình đã hứa hoặc tổ tiên đã có lời sẽ đập dê, heo, trâu bò v.v
vã người Mọi không ai mà không tưởng mình rảnh nợ ấy) mà sức khỏe, làm ăn
cũng khá, không thấy Iang oán thù trả nủa cho nghèo khó ốm đau như chúng nó
đã lo sợ ... nên dần dần nó bớt tin sợ và nhờ lời Cha Phêrô và Hmòr giảng dụ thì
cả nhà Hmòr và ít người làng xin chịu đạo.
Trong các người xin trở lại đạo thì có bà Giêng vợ Hmòr, trước cứng cỏi
hơn hết, vì làm nghề bóng chàng, nên tin kính Iang (thần) lắm ; những buồn giận
chồng vì đã ném Iang mình xuống sông, cùng tin chắc chồng chẳng khỏi Iang trả
nữa giáng họa giáng tai ; nhưng thấy chồng bằng được an lành mạnh khỏe,
không thấy thần Iang bắt bớ chi cả, nên mới nghĩ rằng Iang mình thờ không có
phép tắc bằng Chúa Hmòr, bèn thú lỗi ăn năn xin theo chồng thờ Chúa và xin
chịu phép rửa tội cùng ném hết Iang xuống sông cách mạnh mẽ như Hmòr đã
làm trước, và chọn tên thánh là Maria, cùng giữ đạo tử tế cho đến chết.
Ma quỉ thấy nhiều người đã bỏ nó mà trở về làm con cái Chúa, thì bày
trăm mưu ngàn cách cho những kẻ ấy xiêu lòng : nó xui kẻ ngoại đem lòng úy kị
giận ghét cùng trù ẻo kẻ có đạo, kẻ có đạo trong làng Kon-kơxâm bầy giờ đã
được 20, thấy lũ làng đem lòng giận ghét, cùng hằng trêu cười nhạo báng mình,
thì lấy làm bực mình, nên bàn với nhau tách ra ở riêng cho tiện, cùng đến trình
với cha Phêrô hay. Song cha Phêrô cùng mà rằng : " Lẽ nào chúng con bỏ anh
em mà đi ở riêng, nầy cha đã chẳng nệ bỏ cha mẹ, bà con, xứ sở đến ở cùng
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chúng con là người ngoại quốc, xa lạ núi đỏ rừng xanh, vì lòng thương chúng
con, cha đã chẳng ngại, mà lại lấy làm vui, phần chúng con lẽ nào bỏ anh em
đành đặng, nếu chúng con bỏ nó ắt cha cũng phải đi theo, không ai khuyên bảo
dạy dỗ chúng nó, ắt chúng con sẽ cứ theo đàng lạc mãi và không khỏi khốn đời
đời trong hỏa ngục. Vậy chúng con hãy rán ở lại, chịu khó ít lâu, và ra sức
khuyên lơn, an ủi cùng cầu nguyện xin Chúa mở lòng chúng con, ắt có ngày
chúng nó sẽ hồi tâm ăn ở tử tế và sẽ bắt chước chúng con mà trở lại đạo cũng
được phúc đời đời trên trời với chúng con mà chớ."
Mấy người có đạo nghe lời cha Bề trên khuyên mà ở lại, không tách làng
riêng và thật đã ứng như lời Cha bề trên ; vì chẳng khỏi bao lâu Mọi làng nghĩ
lại ăn ở tử tế không còn úy kị chê bai và cũng xin chịu đạo nữa.
Nói về sự đạo ngả Xơđang
Năm 1854 cha Ân ở Kontrang cũng rửa tội được 4 đứa nhỏ; bấy giờ ở
Kontrang số kẻ có đạo được có 6 người, song cũng có lẽ trông sẽ thêm đông,
nên người chọn Đức Bà chẳng hề mắc tội tổ tổng làm quan thầy họ mình cùng
trông cậy Đức Mẹ sẽ mở lòng cho kẻ ngoại nhìn biết Chúa.
Song rủi ! cúi năm ấy làng Kontrang chạy đi nơi khác xa nhà cha Ân
chừng 2 cây số ; người Mọi thường hay chạy làng, rày đây mai đó không hề ở
yên một chỗ ; vì bổn tính họ hay thay đổi, mà nhứt là bởi tin dị đoan : như bị
lên trái, dịch tể, đau chết, hoặc bị cháy nhà v.v..., thì họ đổ là tại ở nhằm nơi xấu
phạm đến thổ thần... nên thể nào cũng phải dời đi nơi khác mới khỏi khốn. Cũng
có khi tại mạch nước xấu, hoặc ở lâu dơ v.v. ; thói chạy làng như vậy, thật khó
nỗi ngăn cang, dầu những làng theo đạo đã lâu cũng không bỏ được thói ấy, nên
các đấng giảng đạo thật rất đỗi phiền phí tốn hao vì phải dời nhà thờ theo họ, vì
không lẽ ở lại một mình giữa rừng, biết giảng cho ai ? Nên khỏi ít tháng người
cũng phải dời nhà theo.
Năm 1855 khi cha Ân đã dời nhà mình theo Mọi làng xong, thì tên Lam là
cha Ngui đau nặng gần chết. Giu-se Ngui thấy cha mình đau nặng, thì buồn,
nhứt là sợ cha mình chết không được chịu phép rửa tội, nên ra sức lo lắng ân cần
ủi an, xin cha trở lại chịu phép rửa tội, kẻo phải hỏa hình đời đời khốn khổ. Tên
Lam thấy con gắn vó, thì tỏ dấu bằng lòng xin chịu phép rửa tội. Giu-se Ngui,
rất mầng chạy đến thưa cha Ân, người lật đật đến thăm, thấy con huỡn, thì người
chưa dám rửa tội gấp, vì sợ ông có khá lại e không chịu giữ đạo chăng. Nên
người ra sức khuyên lơn cùng dạy ông cho hiểu các lẽ trong đạo, cùng tỏ lòng ái
mộ ân cần, lại giục con là Ngam anh Ngui trở lại đạo nữa. Tên Ngam lúc đầu
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cứng lắm, song nhờ lời cha và em khuyên, lại thấy gương tốt cả hai, thì lần lần
ra mềm lòng mà xin trở lại. Cha Ân lấy làm mầng lo dạy dỗ, đoạn mời cha
Phêrô lên rửa tội, còn người làm cha bõ cầm đầu cho hai con. Cũng một năm ấy
có 10 đứa trai khác trở lại đạo, nên cha Ân lấy làm phỉ nguyền lắm.
Ma quỷ là cha sự dối trá ghen tương, xưa vì giận ghét phân bì, đã làm cho
tổ tông ta cùng con cháu phải làm vòng tội lụy ; rày thấy dân Mọi muốn bỏ nó
mà làm tôi Chúa cả, ắt sau sẽ được hưởng nơi thanh nhàn nó đã phải mất xưa,
thì lấy làm không ưa ; nên hằng bày mưu gian, kế độc hầu toan phá hại sự đạo
trên xứ nầy. Vậy nó xuôi một thằng Mọi có tính dữ tợn và gian tham ở làng
Kon-Rơbang tên là Poi, đi quyến dụ rủ ren Mọi làng nó cùng các làng lân cận
huyết thệ với nhau, mà đánh giết các đấng giảng đạo cho tuyệt hầu hồi của.
Song thằng nầy muốn cho chắc việc hơn, thì cũng đi dụ Mọi Kon trang hiệp
lực ; nó biết tên Lam là côi cả làng Kontrang và có lòng can đãm oai khí hơn kẻ
khác ; nên nó tìm đến cùng Lam, mà dỗ rằng : "Mầy, theo làm chi lũ AnNam
trắng ấy, ta hãy đồng lòng hiệp sức với nhau, mà đánh giết chúng nó hết, đoạn
hôi một mớ của không sướng hơn sao ? chúng nó hiếm chi vải bô cườm thiếc...
làng chúng tôi và các làng lân cận đã chí quyết cùng nhau như vậy rồi, còn mầy
tính sao có muốn hiệp lực với ta không ?"
Ông Lam nghe chẳng những không thàm nghe theo, mà lại nổi giận và
mắng Poi rằng : Lũ bay bày chi đều khờ dại nẫm ác thế ? Chớ chi mấy người
Annam ấy, có nợ nần, hà hiếp gian trá, hay là làm đều gì thiệt hại đến ta sao ?
Tao tưởng chắc không, mà lại các người ấy chỉ làm ơn và thương giúp chúng ta
nhiều lắm ; thôi chúng bay hãy dụt chuyện nẫm ác ấy đi ; bằng chẳng, thì tao
đây cùng bọn Xơđang ta không sợ lũ bay đâu, dầu thể nào chúng ta đây cũng
không nỡ để chúng bay hại được mấy ông ấy." Poi và lũ a tùng nghe Lam nói
khăn khái thể ấy, thì sợ, mà bỏ việc đã toan, nên các đấng mới toàn tánh mạng
và sự đạo mới khỏi điều tàn và mới được lan rộng ra trên xứ nầy như bây giờ mà
chớ. Cám ơn Chúa đội ơn Mẹ lành, đã khấn gìn giữ Hội Thánh Bahnar.
Cúi năm 1855, tại ở Kontrang số kẻ có đạo được 20, song phần nhiều là
trẻ đồng nam đồng nữ chưa có vợ chồng gia tư, còn tùng quyền cha mẹ, chỉ có
một mình ông Lam là người tuổi tác mà thôi. Nhưng rủi ! năm 1856 trong bấy
nhiêu kẻ có đạo, lại phải chết mất hết 8 người, mà lại chết cách thình lình bất tử
nữa : có kẻ phải dịch thổ tả mà chết, có người phải cơn đau bụng mà vong ; hai
đứa gái một đứa thổ huyết mà chết cách mau chóng, đứa khác phải rắn cắn mà
bỏ mình ; sau hết Giu-se Ngui là kẻ có lòng đạo và cha Ân tin cậy hơn hết cũng
đau mà qua đời. Vốn Đ.C.T. là Cha rất nhơn lành hay thương vô cùng, sợ mấy
đứa nầy chầy kịp sẽ sờn lòng theo cha mẹ anh em còn ngoại giáo, mà bỏ đàng
	
  

52	
  

chính nẻo ngay và phải hỏa hình khốn nạn chăng, nên Người gọi chúng nó về
thiên đàng sớm. Song xét theo lệ xác thịt tự nhiên, thật đáng buồn đáng sợ, vì kẻ
ngoại, thì cười nhạo và đổ tại bỏ quỷ thần nên mới phải chết bất tử như vậy. Lại
có một đứa tên là Xem thấy vậy sờn lòng cùng thêm nghe lũ làng hù dọa thì sợ
mà bỏ đạo ; cha ra sức khuyên dỗ ủi an nó song cũng luống công, chẳng mấy
ngày nó cũng phải gió độc mà chết tươi khi nằm ngủ, thật khốn nạn vô ngằn !
Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí ! biết lòng dạ cha Ân khi ấy áo não, lo
sầu là dường nào ! khác chi kẻ làm vườn bấy nay những lắng lo, vun trồng xăm
bới vừa mới thấy được ít bông đơm nở, lại bị cơn dông tố làm cho bông rụng,
nhành rơi, tả tơi xơ xác vậy. Đêm ngày người những châu lụy giọt tơi, khấn vái
nguyện cầu cùng ra sức ủi an mấy con chiên còn sống sót, cho khỏi rủn chí nao
lòng mà mắc phải vòng quỷ dữ chăng.

ĐOẠN THỨ CHÍN
Nói sự đạo phía Bơnong, Các đấng bỏ Bơnong. Lập làng Kon tum.

	
  
Về sự đạo Bơnong về phía Jơrai, gần Cao-mên
Trước nầy đã nói cha Hòa và cha Vận mở đạo bên Bơnong, người Mọi đó
theo đạo điều nên Đức cha Chơn Phước Thể sai cha Phẩm (Père Fonlaine) qua
trợ lực với hai cha, cùng dạy cha Đề (Père Degout) dời học trò qua đó nữa. Song
Mọi Bơnong có tính xảo quyệt hay giả bộ, bề ngoài nói theo đạo, song chẳng
thật lòng ; chỉ phỉnh phờ cho được nhờ phần xác mà thôi ; lại có nhiều tật xấu
như đôi ba vợ, hay giết con đầu lòng không chịu nuôi, vì rằng : không chắc con
của mình, lại theo đạo mà không chịu bỏ sự tin vơ, thờ quấy cùng làm việc dị
đoan như kẻ ngoại. Các cha hằng ra sức dạy dỗ răn khuyên cho nó chừa các thói
xấu ấy, song chỉ luống công vô ích.
Vã chăng bao lâu cha Vận đau phải về Annam dưỡng bịnh, đoạn người ở
luôn dưới Annam giảng đạo tại tỉnh Bình thuận và qua đời tại đó ; còn cha Phẩm
và cha Đề cũng vì bịnh mà bỏ Bơnong, như đã kể trước.
Lúc bấy giờ chỉ còn một mình cha Hòa ở Bơnong mà thôi ; khi tại làng
Bơnong, có hai đứa đầu sỏ trong làng có tính dữ tợn và xấu nết, lại tham lam hà
hiếp lắm, tên là Luông và Xom. Cả hai đều giàu có, nhiều ghè, chiêng, trâu, bò,
mà vợ cũng nhiều nữa : mỗi đứa 2,3 vợ. Hai đứa nầy nghe thấy các cha hằng chê
trách những nết tà, thói xấu luôn, thì lấy làm tức giận muốn đuổi các đấng giảng
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đạo đi, cho dễ bề tự do ngang ngược, song tìm chưa ra chuyện ; chúng nó hằng
tò mò rình rập kiếm đều phảo phản làm cho Mọi làng đưa tin theo lời giảng
khuyên các đấng nữa.
Chẳng may ngày kia có người Mọi tên là Mau giúp cha Hòa giữ Voi,
đang cho voi ăn gần làng, rủi thời voi nổi cơn điên, chạy nhảy liêng thiêng, tung
đùa rừng bụi làm cho tên đang cỡi trên lưng nhào xuống, bị nó đạp nhằm chết
ngay gần vọt nước tên Luông. Luông vì tích thú đã sẵn, nên bỏ bụng mầng thầm,
bèn lên bắt vạ cha Hòa rất nặng vì rằng : Người nhà cha chết xấu gần vọt nước
nó, phải chạy vạ cho nó cúng thần... (Phép dị đoan Mọi tin rằng : kẻ té cây, chết
nước, sét đánh, rắn cắn... là chết xấu bởi lỗi gì nặng nên thần phạt chết như vậy
gọi là chết xấu (hhat mễ) phải phạt tạ cúng cấp...)
Cha Hòa không muốn chạy vạ vì là việc ma quỉ, tên Luông xuống về cách
giận dữ. Đoạn rủ cả làng lừa dịp đánh chết cha Hòa, mà hôi của ; cả làng đều
hùng theo nó cùng định ngày tốt sẽ thi hành thủ đoạn dã man ấy.
Kể sự cha Hòa qua Bahnar
Vốn cha Hòa đã rõ bụng mọi Bơnong không thiệt, những giả hình dối trá,
nên người đã gởi thơ trình mọi nỗi cùng Đức Cha Thể trước. Nên đang lúc bị
thằng Mọi Luông cùng lũ làng toan việc nẫm ác. Nhưng người và cả gia nhơn
không ái biết đàng đi qua Bahnar ; may có người Mọi Bơnong tên là Chơre
thường hay đi buôn bán, biết chỗ cha Vận đến mở đạo đầu hết mà bất thành, chỗ
ấy gọi là làng Gông. Cha Hòa nài nẵn xin Chơre đem đàng đến làng Gông và
hứa sẽ trả công bội hậu, nên nó chịu và hứa sẽ đem đi. Cha Hòa đã rõ lũ Bơnong
muốn đánh mình hầu cướp của, nên đêm trước lên đàng qua Bahnar, thì người
biểu đào hầm ngoài rừng mà chôn ghè nồi cùng những vật có giá mà đem theo
không được ; đoạn đan nhiều giỏ bở rơm rát cùng phân ngựa bò vào, cột ràng kỹ
lưỡng rồi treo cùng nhà có ý cho lũ Bơnong thấy vậy, nhờ người chưa hay việc
chúng nó đã toan, nên chưa lo dọn cửa, cùng chưa lo chi việc đánh cướp...
Khi người sắp đặt mọi sự đã xong, thì nửa đêm người cùng gia đệ từ giã
Bơnong mà lên đàng. Mọi Bơnong cũng có 8,9 người còn có lòng đạo cũng theo
người qua Bahnar hầu giữ đạo cho dễ. Đi từ Bơnong đến làng Gông hơn hai
tuần lễ, vì đùm đề gánh xa nên không được mau. Khi cha Hoàng và gia đệ đến
làng Gông lũ Bơnong thấy vắng lên thăm nhà cha, không gặp người mà thấy đồ
đạt cột ràng treo chỉnh ngang đầy nhà, thì mừng rỡ cùng trằm trồ với nhau rằng :
"Lũ Annam sợ ta đánh, nó đã chạy trốn hết rồi, song không kịp dọn đồ còn bỏ
lại nhiều lắm, thôi nõ đuổi bắt làm chi cho nhọc, để rồi ta sẽ chia đồ với nhau đủ
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rồi." Cách ít bữa chúng nó rủ nhau tề tựu đủ mặt, đoạn trèo lên mở các giỏ
xuống, ai nấy thấy các giỏ đầy đặng cùng cột ràng tử tế, đều trông mình sẽ được
một phần khá. Ngờ đâu ! mở giỏ nầy, ô hô ; cứt ngựa ; giỏ kia thử, ũa ! cức bò ...
giỏ nào cũng thấy phân với cỏ rát ... mắt mưu rồi, tức quá ! đuổi theo đánh, cho
bỏ nào, xa lắc rồi, chúng nó đi đã gần tháng rồi, theo sao kịp nữa ? Theo mệt mà
luống cuống, thà bỏ bụng chịu hổ, làm lơ đi khá hơn !!!
Còn cha Hòa cùng gia nhơn nhờ thằng Chơre đem đàng đến gần làng
Gông, tới chỗ gọi là Dak Dơmâu-jâu, thì Chơre không chịu đi nữa mà rằng :
"Thôi các ông hãy vào làng Gông hỏi thăm đàng mà đi, vì từ đây tới Bahnar có
nhiều làng kế cận, nên dễ kiếm kẻ đem đàng, hoặc hỏi thăm mà đi." Cha Hòa ra
sức dỗ nó đi luôn với người, mà rằng : "Con hãy đi luôn với Cha và ở với Cha
nhơn thể, cha sẽ lo liệu mọi sự cho con, không để con đói rách khổ sở đâu mà
sợ ; vì cha sợ lũ thằng Luông nó sẽ hại con, vì đã đem đàng cho cha thoát khỏi
chúng chăng ? Song nó không chịu mà rằng : "Tôi không sợ, vì tôi sẽ giết nó
trước thì xong, ông hãy cho đồ mướn hầu tôi lo trở về, Cha Hòa thấy không làm
sao dỗ nó được nữa thì rằng : "Con không nghe cha, sau có bề chi rủi ro, thì
đừng trách, con hãy về ra chỗ rừng gần mả Mọi chỗ cha đã làm dấu... đào lên sẽ
có ghè, chiêng và đồng la cha chôn đó, hãy lấy hết ấy là của cha trả tiền công
con. Chơre nghe nhiều đồ quý, mầng thầm, từ giã mà trở về, đào lên được nhiều
của và nhờ đó mà nên giàu có, lại nghe nói thằng nầy sau đã giết thằng Luông
thật, và cướp vợ con thằng Luông nữa. Ấy Thiên bất dung gian... Chúa hay dụng
kẻ dữ mà phạt kẻ dữ, như thường thấy trong sử ký xưa nay...
Khi Chơre trở về Bơnong, thì Cha cùng các kẻ tùy hành vào làng Gông ở
lại đó nghỉ lấy hơi cùng kiếm kẻ đưa đàng qua Bahnar. Tình cờ may gặp một
người Lào tên là Lak hay đi bắn voi ; hỏi thăm, thì nó nói mình biết xứ Bahnar,
và đã đi đến làng Rơhai cùng có gặp Annam lạ ở Rơhai nữa. Cha Hòa nghe vậy
rất mừng, cùng nài xin tên ấy đem đàng tới rơhai sẽ trả công bội hậu ; nó liền
chịu đem đàng ngay.
Vậy người cùng gia nhơn lại lên đàng theo tên Lào hướng lộ ; khi đến
làng Hơreng ai nấy lo dọn chỗ nghỉ ngoài rừng gần làng, lũ Hơreng đến coi, thấy
đồ đạt gánh xách nhiều, thì lại manh tâm mưu cướp ; bèn rũ vô làng nghỉ, song
tên Lak đã nghi bụng lũ nầy, thì không chịu vô, cùng dặn ai nấy phải phòng hờ
... Lũ Hơreng thấy mưu nầy không thành, thì lại sanh kế khác : là nói ở ngủ
phạm chỗ cấm, nên phải nộp vạ đã mới được đi. Vốn ai nấy cũng rõ mọi Hơreng
bắt vạ xằng, song cũng phải chạy vạ cho chúng nó hai trâu, ngõ mua đàng vắng
cho xong việc.
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Vạ nầy vừa qua, rủi kia lại tiếp, là khi cha con đến làng Bơđan vừa tới,
nên phải ghé vào ngủ trọ một đêm ; rủi thời con chủ làng ấy bị đau chết cách
thình lình ; nó bèn đổ tại cha con đem dịch tới, nên phải chạy vạ một trâu to nữa.
Vì cô thế, nên phải ép tình nộp vạ hầu đi nữa. Cha con phải rủi ro, vất vã lâu
ngày, nhờ ơn Chúa đã tới nơi ; khi đến bên kia sông, gần Rơhai, cha Hòa mầng
khôn xiết, bèn nỗi hiệu chào ; cha Do bên nầy tưởng giặc đến khuấy, liền sai đi
do ; khi biết tin cha Hòa tới, liền đáp lịnh mầng chào. Hai cha lâu ngày gặp nhau
vui mầng chi xiết, biết tả sao cùng !!!
Kể gốc tích làng Kon tum
Làng Kontum khỉ sự theo đạo từ năm 1856. Song trước hết phải biết rằng:
chừng quãng năm 1800 sau Chúa ra đời chưa có làng Kontum, chỉ có làng
Kontrang-ôr ở gần bên sông, chỗ gọi là: Dak Lai, bây giờ kêu là Chuoh Reng;
chỗ đó có cây xoài lớn bây giờ cũng hãy còn. Làng Kontrang-ôr đời ấy đông
lắm, phỏng có tới ngàn nhơn số; có nhiều người làm côi cả trong làng, nhứt là:
Mung, Bung, Loih và Jă-Xi. Mung, Bung và Loih, có tính chơi bời ăn uống,
cùng có lòng hung bạo chẳng kiên nể ai, hay sinh sự làm giặc, nhứt là hay đi
đánh ngả Jơlơng, cướp của, bắt người bán cho Lào, nên chúng nó giàu có. Còn
Jăxi, có tính hiền từ chơn chất, nên sút hơn, và cũng hay bị lũ kia ăn hiếp.
Jăxi có hai đứa con trai, là Jơrông và Uông; Jơrông và Uông thấy lũ kia
hay hà hiếp kiếm ăn thì muốn chạy làng, song cũng sợ lũ kia bỏ bác, sinh sự
chăng; bèn lập mưu giả uống rượu trộm, không mời lũ kia; cả hai gài rượu đóng
cửa uống; đoạn giả say kình địch la lối om sòm cùng cầm dao làm bộ như mốn
chém nhau; ba tên kia nghe lật đật lên, thấy vậy, liền nỗi giận quở mắng, sao
uống rượu trộm và làm bậy như thế, cùng đuổi biểu đi đâu thi đi cho rảnh, xấu
vậy đừng ở trong làng nữa. Hai anh em Jơrông và Uông nghe lũ kia đuổi vậy, thì
mầng thầm vì thấy mưu mình đã đắt như ý; bèn lo làm nhà gần chỗ có bàu, gọi
là Dak-tum, và lần lần có nhiều người đến ở đó với hai anh em, nên càng lâu
càng thành làng lớn.
Khi các đấng giảng đạo đến xứ nầy, thì làng nầy cũng có ở gần bàu nhỏ
ấy, nên gọi là Kontum (Kon: nghĩa là nước; tum nghĩa là: bàu) ấy là gốc tích
làng Kontum bây giờ là làng có tiếng và tỉnh, tòa bây giờ cũng gọi là Kontum; vì
khi chưa có quan Tây, Nam đến để lị xứ nầy, thì cha Bề trên địa phận làm đại lý
(...) thay mặt nhà nước mà quảng cai việc đời xứ nầy, cũng ở tại làng Kontum.
Cách chừng 20 năm nay cha Bề trên chính xứ nầy mới khỏi lo gánh vác việc cai
trị phần đời, thay mặt nhà nước, vì đã có các quan Tây, Nam đến trấn nhậm.
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Về sự làng Kontum và làng ấy khỉ sự chịu đạo
Trước nầy đã nói cha Do đã quy Mọi tứ chiến mà lập làng Rơhai và nên
một làng có đạo đông đẳng. Khi người đã lập làng Rơhai, thì người lại quyết lo
lập một làng nữa. Vốn ở gần bàu nhở gọi là Dak-tum phía bên kia đã có làng
nhỏ gốc bỡi hai anh em Jơrông và Uông chạy đến ở, như đã kể trên, làng nầy lúc
bây giờ gọi là Moer. Vậy cha Do sai em người là thầy Thám và thầy Lai đem trẻ
Mọi nhà đi phát dọn chỗ gần bàu nhỏ phía bên nầy gọi là Dak-tum, cách làng
Rơhai chừng hơn 500 thước tây. Vậy hai thầy đã vưng lời cha Do lo coi việc
làm rẫy cùng lập nhà cho trẻ Mọi nhà ở làm đó, chẳng bao lâu trẻ nhà cha Do
đến ở đó làm rẫy cũng đã đông như một xóm nhỏ. Khi cha Hòa bỏ Bơnong qua,
thì cha Phêrô đương làm cố chính, người dạy cha Hòa ở tại xóm nhỏ cha Do khỉ
sự lập làng ở đó. Cha Hòa ở đây được ít lâu, người dỗ được làng Moer ở phía
bên kia Daktum, chạy qua phía bên nầy ở gần người. Vốn làng Moer đã muốn ở
gần Daktum cho tiện bề kiếm cá, nên khi nghe cha khuyên, nó liền chịu ngay;
cha bèn chỉ nơi có vọt nước tốt cho chúng nó làm nhà, và từ đó đến rày ở luôn
một chỗ đó cùng gọi là làng Kontum.
Kể làng Kontum khỉ sự theo đạo
Lần kia cha Hòa đi dạo vào làng, gặp đứa bé miệng ở tang khoang, hôi bú
lắm. Người bèn hỏi nó là con ai? Khi nghe là con của Bau; người bèn lên nhà
tên Bau nói chuyện chơi và hỏi nó: sao con đau vậy không lo chạy chữa may nó
có khỏi chăng, để vậy chắc nó sẽ chết.. Tên Bau thưa: mình đã tốn kém với con
nhiều lắm, song tiền mất tật còn không ra gì. Cha hỏi: mua xức thuốc gì mà tốn
dữ vậy? Nó thưa: chúng tôi có thuốc the gì đâu, chỉ rước Bơjâu cần phù thủy,
cúng vái xin thần linh cho nó khỏi, biết mấy bò, mấy heo, bao nhiêu là dê chó
nhưng hết của thì có, còn bịnh nó chỉ trơ trơ, biết sao đặng nữa!!! Cha nghe vậy
động tình, mở lời ủi an khuyên giải cho nó hiểu sự cúng quải là đều vô ích tốn
hao, chớ có nhằm chi... lũ Bơjâu chỉ phỉnh phờ kiếm chát mà thôi, nếu có theo
đạo kính thờ đấng Tạo hóa ắt người sẽ phù hộ cho chẳng sai. Khi bấy giờ Bau
không cãi trả gì, song cũng có lẽ trong lòng tưởng có lẽ Chúa kẻ có đạo có khi
linh hơn chăng.
Nói chuyện chặp lâu, cha từ giã ra về cùng lo kiếm thuốc cho nó xức
miệng cho con. Cách vài bữa cha kêu các trẻ cả trong làng đến khuyên chúng nó
theo đạo. Lúc bấy giờ những gười nầy làm côi cả làng Kontum: là Nel, Ngan,
Tai, Gel và Bau; bốn tên kia nghe đến việc theo đạo, thì làm lơ, coi bộ không ưa
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không thích, còn tên Bau thì thưa hẵn rằng muốn. Bốn tên kia nghe Bau muốn
theo đạo, thì giận lắm, bèn bỏ ra về nỗi trống nhà rông, bắt Bau trói lại định đem
bán cho cha Hòa. Tên Bau rằng: “Bay bán tao cho ổng cũng được; vì con tao lở
miệng gần chết mà thần phật không thấy linh thính chi, chỉ đòi ăn báo tao hết
của ra nghèo; nên tao định theo Chúa ông cha ấy coi ra sao, từ nầy tao không tin
thần (Iang) và không thèm cúng nữa. Chúng nó càng thêm giận, mắng trách Bau
cùng rủa thần sẽ không tha và nói: từ rày sẽ gọi Bau là tôi mọi Annam. Tên Bau
không lo gì, cứ việc theo đạo, cha Hòa vui mầng quá bội lo dạy dỗ chăm nom,
cùng lo săn sóc thuốc the cho con nhỏ; chẳng khỏi lo âu nhờ ơn trên nó được an
lành, nhưng đành phải mang tật méo, vì bị lỡ đã lâu nên nặng quá. Mọi làng gọi
con nhỏ ấy là Huêng (bỡi tiếng hueh là méo). Đến sau Huêng khôn lớn có đôi
bạn giữ đạo hẳn hoi cùng sinh được thầy Chơrơng giúp việc nhà trường Kontum
đã lâu năm và mới qua đời tử tế, cùng Den và chú Hòa sau học Pi-năng.
Bấy giờ là năm 1856 số người Mọi đã chịu phép rữa tội rồi chưa được bao
lăm, có kẻ chịu theo đạo cũng còn ít oi lắm.
Từ khi bắt đầu giảng đạo trên xứ nầy cho đến bấy giờ đã được 6 năm là từ
năm 1850 cho đến cuối năm 1856, cha phêrô (Prov.Combe) làm Bề trên chính ở
Kon-kơxâm, được chừng 30 kẻ có đạo, cha Hòa mới được một nhà chịu theo;
cha Do ở Rơhai chỉ có 8,9 đứa nhỏ người đã chuộc về nuôi, cha Ân
(Dourisiboure) ở Kon trang, được độ 12 người Mọi có đạo; cả địa phận Bahnar
khi ấy độ 50 bổn đạo Mọi mà thôi, thật cũng đáng buồn. Song hột giống Evang
chẳng khác chi hột cải, vãi xuống đất lần hồi sẽ mọc lên cùng nức nhánh, sanh
quả, như đang thấy đời ta bây giờ và cũng trông sự đạo thánh trên xứ nầy còn
hưng thạnh thuở ban sơ hằng suy như thế, nên cứ vững chí bền lòng, dầu thấy
mình đã nhọc thân lao xác, hết sức tận tâm, ngậm sầu, nuốt khổ, dạy dỗ khuyên
lơn, lo cho con Mọi rợ được giáo hóa, biết đặng lẽ ngay, chê từ thói vạy; mà
chưa được mấy kẻ nghe theo, thì cũng chẳng sờn lòng một quyết chí khai quang
mở mang nước Chúa, nên mới được như bây giờ mà chớ.
Làng Kontum trở lại đạo càng ngày càng nhiều
Làng Kontum khỉ sự theo đạo là năm 1856; khi Bau đã chịu phép rửa tội
rồi, thì lại có một trai kia tên là Krui cũng được nhờ sự sáng đức tin soi cho, mà
trở về cùng Chúa. Krui nầy là con nhà nghèo khó, hay túng đói; cha mẹ nó là
Jơn và Hmang, hay tin dị đoan, nên ít ưa sự đạo. Krui cả ngày những đi thơ thẩn
ngoài đồng bắt cá, thả câu, được tôm cá thường đem vào cha Hòa đổi gạo, nấu
ăn; lại hay vô ra chơi nhà các chú, gặp việc chi giúp được cũng giùm, nên các
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thầy các chú nhà cha cũng thương hay cho chút đĩnh cùng dạy dỗ khuyên lơn nó
trở lại đạo; nhờ ơn Chúa, chẳng khỏi bao lâu Krui mở mắt linh hồn, xin nghe
dạy cùng chịu phép rửa tội. Kế đó có tên Pen, Gêm, Pinh và mấy chủ nữa cũng
bắt chước gương lành ông Bau và Krui, bỏ quỷ, lìa ma mà xin trở lại tin thờ
đấng Tạo hóa. Bấy giờ đã được ít nhà có đạo, nên cha Hòa đặt Bau làm đầu họ
nhỏ ấy và lo giúp việc trong nhà thờ chút đỉnh.
Ma quỉ là cha sự đối giả ghen tương, thấy Chúa thương đến mấy người
nầy mà kêu về nẻo chính; nó bèn kiếm chước bày mươi, làm cho mấy chiên con,
còn non yếu phải nản chí nao lòng; là nó giục Mọi ngoại đem lòng úy kị, ghen
ghét phỉ báng gièm chê rằng: “Kẻ nào theo đạo, thì sẽ phải làm tôi lũ Annam
trắng, vì chúng bắn lặn lội đến xứ ta chỉ lo tìm bắt hồn chúng ta mà đem bán làm
giàu (vì người Mọi nó tin linh hồn bắt được, như mấy người Bơjâu quen làm; là
hay đi bắt hồn ngoài mả người rừng đem về bắt vào mất bịnh nhơn v.v..) tội tình
chi, mà đi làm tôi cùng phú hồn mình cho các chúng. Lại có lẽ sau nầy mấy
người Annam ấy cầm chúng ta cưới vợ lấy chồng cùng cướp hết nước đất ta nữa
v.v"
Hỡi Satan, tội nầy biết nặng nề gở lạ là dường nào! Mầy đã làm cho biết
bao nhiêu người đã phải vong ân cứu chuộc, và phải trầm luân khốn khổ đời đời
với mầy, mà mầy còn chưa lấy làm đủ sao? Lạy Chúa, là Đấng đã sinh ra linh
hồn các kẻ ngoại giáo, cũng giống hình ảnh Chúa tôi, xin Chúa hãy nhớ công
Chúa đã chịu chết cách dữ dằn mà chuộc tội cho hết mọi thứ người, xin hãy ghé
mắt nhơn từ nhìn đến mà khai quang cho các dân ngoại, nhứt là người Mọi xứ
nầy được mở mắt đức tin mà trở về đàng phần rỗi; xin Chúa lấy phép tắc Chúa
mà phá tan các mưu sâu quỷ dữ, xô nó xuống mà giam cầm trong hỏa ngục,
đừng để nó rảo hại linh hồn khắp thế, kẻo uổng công Chúa chịu tử hình mà cứu
chuộc muôn dân.
Dầu kẻ ngoại làm trăm chước cho những người Mọi mới chịu phép rửa tội
ngã lòng, song nhờ ơn Chúa không mấy kẻ ngã lòng bỏ đạo; chỉ có một đứa tên
là Năng có lần kia mấy đứa Mọi ngoại bắt nó ngoài rừng bèn trói, dọa ép nó bỏ
đạo, nó sợ bèn bỏ đạo cháng chường. Song khốn thay! Chẳng khỏi bao lâu bị
Xơđang đâm chết, khốn nạn cả hồn xác đời đời. Thật đã ứng như lời Thánh kinh
rằng: "Kẻ nào bỏ sự sống vì Chúa, thì sẽ đặng sống đời đời, mà kẻ nào tìm sống
(là tham sống ở đời mà bỏ đàng ngay lẽ chánh) thì nó lại phải chết, (là rồi cùng
phải chết và phải trầm luân khốn nạn cả hồn xác đời đời trong hỏa ngục) mà
chớ."
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ĐOẠN THỨ MƯỜI
Kể sự cha Bề trên Phêrô qua đời, cha Ân lên kế vị, từ năm 1857
cho đến năm 1860

	
  
Về Cha Phêrô qua đời
Nhớ thuở các cha mới đến xứ nầy hồi ban sơ còn ở chung cùng nhau thì
cha Phêrô năng nói rằng:"Chớ chi tôi rửa tội được năm người Mọi, hoặc dọn
được chừng 15 người chầu nhưng Mọi cho nó chịu phép rửa tội được, thì tôi sẵn
lòng chết và sẽ thưa cùng Chúa rằng: Lạy Chúa, bây giờ hãy để cho tôi tá hèn
được về cùng Chúa. Thật Cha Cả, lòng lành đã nhậm lời tôi tá mình cầu xin; vì
khi ấy đừng kể hai đứa nhỏ và hai người Mọi già cha Phêrô đã rửa tội khi nó gần
chết, thì người đã rửa tội được 34 người và đang dọn lớp khác được 23 người
toan chịu phép rửa tội nữa. Bỡi người đã đây công nghiệp và hằng ước ao mau
về cùng Chúa đã khấn theo ý người sớ nguyện, mà kêu người về cùng một cách
thình lình mau chóng. Số là hôm 10 tháng septembre năm ấy, có cha Xuân (Père
Vender) ở Annam mới lên, đang học tiếng tại Kontrang qua thăm người; khi cha
Xuân sửa về Kontrang, thì cha Bề trên Phêrô nói rằng: “tôi hôm nay sao không
được khỏe, xin cha làm phước cho tôi chút rồi sẽ đi... Người dọn mình xưng tội
cách sốt sắng. Xong việc cha Xuân thưa người rằng:“Nếu cha khó ở, thhì tôi ở
lại với cha ít bữa, đoạn sẽ về cũng được, vì ở Kontrang đã có cha Ân nên không
cần chi." Cha Bề trên rằng: "Tôi không đau gì mấy, chỉ dọn mình theo lẽ thường
mà thôi nên cha không cần ở lại làm chi. Cha Xuân bèn từ giã ra về, chẳng dè
lần từ giã nầy là lần sau hết.
Cha Xuân đi rồi cũng một ngày ấy có cha Bảo mới chịu chức dưới
Annam, trở lên Mọi thình lình trưa vừa tới nơi; có phu đảm đông, đem nhiều thơ
từ giấy má cho cha Bề trên và các cha trên nầy.
Cha Bề trên đặng gặp cha Bảo là đấng người quen biết, vì hồi cha nầy còn
làm thầy bốn chức có ở Mọi nên vui mầng khôn xiết. Hai cha gặp nhau hỉ hoan
chuyện vãn một hồi, rồi soạn thơ từ giấy bìa giao cho cha Bề trên. Người gặp
thơ có chữ Đức Cha liền mở ra xem trước, thơ ấy Đức Cha đòi cha Bề trên
Phêrô về Gò thị dọn mình chịu chức Giám mục phú và sau nối quyền Đức Cha.
Vốn cha Phêrô có đủ tài đức lãnh chức Giám mục như ý Đức Cha Thể đã toan;
song vì người rất đổi khiêm nhường cần mình không đáng chức trọng vì Giám
mục; nên khi vừa coi thơ lòng bèn phát sợ, nghỉ ngơi run en, chẳng còn muốn
coi các thơ từ giấy mà khác nữa, những thở dài thầm gẫm xem tới nghĩa lui. Khi
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người qua đời rồi, các cha khám các thơ từ cha Bảo mới đem lên cho người,
nhiều cái còn tuyên vẹn chưa mở.
Chiều hôm ấy các chú giúp thưa người rằng:“Hôm nay coi bộ cha mệt mề
khó ở, có nên đánh trống kêu Mọi lên nghe dạy chăng?" Người biểu cứ việc
đánh trống kêu Mọi lên như thường, khi người dạy được một hồi, thấy trong
mình càng thêm khó ở, không rán được rữa, bèn cho chúng về. Đoạn ngồi dựa
vào ghế để bên hè mà nghỉ, bổng chúc bắt xây xẩm cả và mình, mồ hôi túa ra
cùng ngã xuống ghế. Mọi người thấy vậy lật đật chạy đỡ khiêng người vô nhà,
thì người không còn nói chi được nữa, song dấu tỉnh táo nghe hiểu các đều. Cha
Bảo lật đật làm các phép sau hết cho người vừa hoàn tất, thì linh hồn người cũng
ra khỏi xác mà về cùng Chúa bình an, là ngày 14 Septembre năm 1857!!!
Thảm thay! ấy là sự cùng một đấng, vì lòng kính Chúa, bỡi đức ái nhơn,
mà phải bỏ mình rất sớm trên miền tử địa, gởi nắm xương nơi miền rợ khách.
Thật người còn trẻ lắm, khi người qua đời mới vừa 32 tuổi mà thôi, đã ở giữa
con Mọi được 6 năm và đã chịu biết là bao nhiêu gian nan, cực khổ... phải chi ở
nơi nước hiền, mĩ địa cũng có trông được sống lâu hơn cùng làm được nhiều đến
cả thể sáng danh Chúa cùng ích cho chúng nhơn hơn nữa.
Ôi khi ấy biết mọi người nảo nồng đau đớn là dường nào, bút nào rả xiết!
Nhứt là cha Bảo vì tình phụ tử bỡi nghĩa đệ huynh lâu ngày mới gặp, mừng chưa
phỉ dạ, thình lình lại phải phân lìa cách thảm cùng mau chóng dường ấy! Mọi
vừa nghe, cũng đều chạy lên thang khóc tỏ dạ mến yêu thương tiếc, nhứt là kẻ
có đạo, càng buồn tiếc hơn nữa, thật là đáng buốn đáng thảm. Song xét theo lẽ
đức tin, tôi cũng nên mầng và cám ơn Cha Cả lòng lành hay thương đến kẻ làm
đầy tớ Người là ngằn nào! Kìa một đầy tớ Người đang ở một mình nơi rừng
xanh, xó hẽm cách bẹn xa thầy; nhưng gần đến giờ sau hết Người đã khiến xuôi
đầy tớ khác đến thăm: như cha Xuân đã đến viếng và ban phép rửa tội; giờ sau
hết lại khiến dọn mình chết lành. Ấy là dấu Chúa thương cha Bề trên quá bội,
như đã thương thánh Bảo ... tu hành mà sai khiến cùng chỉ đàng cho thánh
Antôn đến viếng cùng giúp đỡ người trong hồi lâm tử, mà chớ. Vậy, hỡi kẻ làm
tôi ngay con thảo, hãy vui mừng cám đội lòng lành Chúa, và cậy lời Đức Mẹ
khẩn cầu, cho ta trong giờ lâm chung cùng tận được Chúa thương như vậy.
Cha Bảo vội vàng sai Mọi đem tin ưu sầu ấy cho cha Do đang ở Rơhai, và
cha Ân, cha Xuân ở Kontrang, luôn thể cũng gởi các thơ từ giấy má người mời
đem lên cho các cha. Khi Mọi đem thơ đến Kontrang, thì đã quá trưa, nó trao
một gói thơ cho hai cha, rồi làm thinh xuống kiếm cơm ăn vì đói nhọc tại đàng
xa. Hai cha được thơ từ bên tây gởi qua, coi thấy nhiều tin lành, thì vui cười phở
lở, thình lình cha Ân ngó trật xuống bàn thấy miếng giấy nhỏ đã rơi xuống hồi
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mở gói thơ mà không dè, bèn lượm coi, thì thấy chữ cha Bảo viết rằng: "Pater
Provicarius Petrus jam jam mortuus est à KonKơxâm" (Cha Bề trên chính Phêrô
mới qua đời tại Konkơxâm).
Cha Ân phát run cả mình cùng nghi như thấy chiêm bao, bèn lật đật chạy
kêu Mọi đem thơ mà hỏi, thì nó nói: Cha Bề trên mới chết hồi hôm. Hai cha
nghe dường như tiếng sét đánh bên mình nên hoảng hốt hồi lâu không còn biết
gì nữa; đoạn tỉnh lại mới nhìn nhau mà khóc nức nở. Cha Ân bỡi có lòng dấu
yêu cha Bề trên lắm, nên vừa tỉnh lại liền vội vàng dọn đồ cần mang chạy trước,
không kể bụi bờ, chẳng quảng hùm beo rắn rít, trèo núi, lội sông, rán hết sức
bình sinh bương rừng trèo núi, đến Kon-Mơnei đã gần khuya, đói nhọc đà mỏn
sức; còn cha Xuân đi sau hết canh một mới đến nhà cha Do. Song mùa mưa lụt,
nên phải ướt đến lạnh run en, lại đàng trơn lún, trợt lấm rất thảm thương. Cha
Ân khi tới làng Kon-Mơnei vì đã khuya Mọi ngủ hết không ai chèo sõng lại bị
nước lớn, nên phải ép mình dừng chơn nép bụi đụt núp đợi đến mưng đông thuê
Mọi chống sõng qua sông, đoạn chạy miết đến Konkơxâm vừa nửa buổi. Còn
cha Xuân và cha Do ở Rơhai cả đêm những ra vào trằn trọc, vì phần thì buồn
tiếc cha Bề trên phải bỏ mình cách chóng, phần thì lóng ngóng sợ cho cha Ân
phải hiểm nghèo giữa đàng ban đêm chẳng, nên không nằm an đặng. Vừa rạng
đông cha Xuân cha Do và cha Hòa cả ba băng bộ lên đến Konkơxâm đã gần
trưa. Ôi! Khi vừa đến Konkơxâm ai nấy nhìn vào thấy đấng nhơn hiền, gặp cha
yêu dấu nằm thẳm lặng trên giường, không lời chào hỏi, nó thấy chổi dậy tiếp
rước đãi đưa như mọi khi, thì biết thảm sầu áo não là dường nào ai hầu kể
đặng!! Sự buồn rầu đau đớn của các đấng tại Konkơxâm khi ấy biết làm sao tả
cho cùng! Mà nhứt là cha Ân càng đau sầu hơn nữa, vì phải mất đấng thi ân, lìa
người chí thiết một cách thình lình như vậy!!!
Các cha lo tống táng cha Bề trên hết sức trọng theo xứ nghèo khổ Mọi
mường cho phỉ tình yêu dấu tại Konkơxâm, đến sau là năm 1909 đã dời hài cốt
người về Kontum và táng giữa đất thánh để chốn các đấng giúp việc giảng đạo
trên xứ nầy bây giờ. Chỗ có cây thánh Giá lớn, ấy là chốn xác cha Phêrô nằm
chờ ngày sống lại; ấy là đấng làm Bề trên thay mặt Đức Cha, đã cầm cờ thánh
Giá mà đề binh hỗn chiến với là ma xứ nầy và làm tướng can đãm đã liều mình
vì Chúa, vì dân Mọi rợ trên xứ nầy trước hết. Lạy Chúa xin rước lấy linh hồn tôi
tớ Chúa vào chốn nghỉ an đời đời.
Cha Phêrô có tính hiền lành vui vẻ và rộng rãi lắm, nên dầu con Mọi cũng
đem lòng kính phục, thương yêu cùng buồn tiếc lâu ngày. Như lần kia có hai
đứa Mọi làng Konkơxâm đi đến kàng Kon-Dơrei có việc, lũ Kon-Dơrei nghe tin
cha Phêrô chết, thì tỏ lòng mầng cùng lấy làm đáng kiếp; hai người làng
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Konkơxâm nghe vậy lấy làm tức mình bèn bỏ ra về tức thì; và thuật lại cho cả
làng hay: Lũ Dơrei nhạo cười nói phạm đến cha Bề trên. Cả làng Kon-kơxâm
lấy làm tức và ngăm đánh giặc với làng Dơrei để báo oán cho Cha Bề Trên.
Làng Dơrei có ít, nên sợ, bèn giết trâu tạ lỗi với làng Konkơxâm. Ấy là dấu lạ
con Mọi thuở ấy cũng ra thuần thục ít nhiều cùng đã biết đem lòng kính yêu các
đấng đem đạo lành cho mình.
Đức cha đặt cha Ân (Père Dourisboure) lên làm Bề trên kế bị cha chính
Phêrô, coi các địa phận Bahnar kế vị cha chính Phêrô, coi các địa phận Bahnar
thay mặt người.
Khi đã an táng cha Phêrô đoạn, thì các cha sai kẻ đem thơ về Annam trình
cho Đức Cha hay: cha chính Phêrô đã ly trần... Đức Cha coi thơ, ngọc lụy chứa
chan, gan vàng đau xót, khác nào như phải gai nhọn thâu qua. Người ra như
ngẩn trí một lúc, đoạn phán rằng: "Fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra"
(chúng tôi xin vâng theo ý Chúa...) Người phúc thơ lại thông tình đau tiếc cùng
các cha và địa phận Bahnar, cùng đặt cha Ân lên kế vị cha Phêrô và dạy cha Ân
phải về ở tại Konkơxâm.
Cha Ân được lịnh Đức Cha dạy người phải lãnh việc cha Phêrô: làm Bề
trên thay mặt Đức Cha trên xứ nầy, thì người lấy làm lo sợ, và vì lòng khiêm
nhượng cầm mình không đủ tài đức hầu gánh nổi chức trọng ấy; song người suy:
bỡi thánh ý Chúa định, nên cúi đầu phục lịnh Đức Cha; người bèn giao
Kontrang cho cha Xuân, cùng dọn qua ở Konkơxâm như lời Đức Cha dạy. Cha
Ân vốn đã học tiếng Bahnar hồi mới lên, song bỡi đã bỏ lâu ngày nên quên
nhiều; vì vậy người ra sức học lại, chẳng bao lâu đã quen thạo, cùng kế việc cha
Phêrô và lo dạy bọn chầu nhưng cha Phêrô bỏ lại; cách một tháng người rửa tội
được 15 người. Sau chẳng bao lâu nhờ ơn Chúa và vì công nghiệp cha Phêrô
cùng sự sốt sắng ân cần cha Bề trên Ân, làng Konkơxâm được ơn soi sáng mà
trở lại đạo gần hết.
Cha Ân lên làm bề trên chính là năm 1857 thì cả địa phận Bahnar được 5
cha, 2 cha Tây, là cha bề trên Ân, và cha Xuân; 3 cha Annam là cha Do, cha
Hòa và cha Bảo. Cha Xuân ở Kontrang, cha Do ở Rơhai, cha Hòa ở Kontum,
còn cha Bảo mới lên kịp làm các phép cho cha Phêrô, đến sau người đi mở đạo
làng Kon-Xơlăng và ở đó như sẽ thấy sau.
Về làng Kon-xơlăng theo đạo
Lúc cha Bảo còn làm thầy bốn, khi người đem cha Xuân lên Mọi có ghé
vào nghỉ làng Kon-xơlăng, luôn dịp người nói về sự đạo và dỗ nó theo, nó đã
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hứa với người sẽ theo đạo. Nêu khi cha Ân lên làm Bề trên, thì định cho cha Bảo
đi ở Kon-xơlăng. Vậy trước khi người vào làng Kon-xơlăng, thì đến làng Konxơlung ở gần Kon-xơlăng cậy hai người này đi làm đàng sá nói với Kon-xơlăng:
người muốn đến ở cùng nó như lời đã hứa xưa ... Thuở ấy làng Kon-xơlăng khá
đông và ở chỗ gọi là: Kơtu Chu gần sông Mêtong. Đàng sá nói xong, làng Konxơlăng chịu, nên người vào làng, lên nhà chủ làng tên là Den, Den bèn nhóm hết
cả làng bàn về việc theo đạo như lời hứa cùng cha Bảo xưa. Song lúc làng chưa
ai chịu, và nói để Den và Pat là kẻ lớn trong làng theo đạo trước đã, còn mình để
thủng thẳng sau sẽ hay. Cha Bảo nghe vậy rất đỗi mầng thầm, vì trông chắc sau
nầy chúng nó sẽ trở lại vào ràng chiên Chúa. Mà thật chẳng khỏi bao lâu nhờ ơn
Chúa mở lòng và bỡi sự siêng năng an ủi khuyên lơn Cha Bảo cả làng đã được
trở về cùng Chúa dựng nên muôn loài và giữ đạo tử tế cho đến rày.
Kể sự làng Kon-kơnăng theo đạo
Làng Kon-kơnăng ở phía trên gần làng Konkơxâm; hai làng nầy có nhiều
người bà con thân quyến với nhau, nên hay tới lui thăm viếng và cũng hay
khuyên nhau theo đạo; cha Ân cũng hay tới lui khuyên dụ. Lần hồi nhờ ơn thiên
soi sáng, được hai ba chủ trở lại, cha rất đỗi mầng lo mướn làm một nhà nhỏ tại
làng và cho thầy Lạc lên ở đó hầu dạy dỗ chúng nó. Thầy nầy biết tiếng Mọi khá
và có lòng sốt sắng siêng năng lại có tính hiền từ vui vẻ. Lúc người còn nhỏ ở
giúp cha Lời ở Quảng Nam, và phải bắt vì đạo làm một với thầy mình, cha Lời
đã phải án tử hình vì đạo tại Quảng Nam, người đã được về thiên đàng lãnh mũ
triều thiên thánh tử đạo và phải ép mình bỏ học trò yêu dấu lại nơi tù rạt. Chú
Lạt cũng có án trảm, song vua phi án trảm mà kết án giảo giam hậu; người phải
cầm tù chờ ngày được phúc theo thầy nơi vinh phước, nghe lần đã phải khảo trả
kềm kẹp và đã mang nhiều dấu vít vì đạo. Nhưng ý Chúa có muốn dùng người
hầu giúp việc mở nước Chúa trên xứ Mọi, nên khi ngồi tù, thừa cơ trốn thoát,
tuốt vào Bình định, đến trình căn do mọi nỗi cùng Đức Cha Thể tại Gò thị. Đức
Cha nghe người phải chịu nhiều nỗi khốn khổ vì Chúa, thì đem lòng thương xót
và dạy lên giúp các Cha trên Mọi dùng chẳng khỏi bao lâu đã cho làm thầy
giảng hầu thưởng công... nên gọi là: Thầy Lạc. Ban đầu người ở giúp cha Hòa,
đoạn cha Phêrô dạy người lên Konkơxâm giúp mình; đến sau cha Bề trên Ân
cũng tin dùng yêu mến, nên phú cho người ở làng Kon-Pơnăng, coi sóc và dạy
dỗ bọn chầu nhưng như nói trước.
Khi thầy Lạc ở Kon-pơnăng chừng hơn một tháng thì lũ làng bàn chạy
làng đi nơi khác; cha Bề trên Ân cũng năng tới lui thăm viếng nhứt là khi người
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nghe nó muốn dời làng, càng ân cần thăm lom và chuyện vãn ủi an hơn nữa và
hứa nếu nó bỏ quỷ ma mà phụng thờ Chúa cả, thì chắc sẽ được bình an thới
thạnh ở đời nầy và đời sau được an nhàn sung sướng; vì có một đấng dựng nên
mọi loài mới có phép làm cho người ta được mọi sự lành, hay là phải sự khốn
nạn mà chớ; quỷ thần không có phép làm cho ai phải sự dữ hay là cho ai được
sự lành, nếu đấng tạo hóa không ban phép cho nó; nên đừng có sợ mà cúng vái
quỉ ma là thần dữ dã phải tay Chúa cả giam phạt, mà chẳng những không được
ích gì ở đời, những phí của nhọc công, mà đến sau lại phải phạt làm một cùng
chúng trong hỏa ngục vô cùng. Người thấy chúng hãy còn ái ngại, cũng muốn
theo lời người, song còn sợ phép quỉ thần oán trả, thì rằng:“chúng bay có nghe
lời tao, mà đừng them cúng quải chi hết, nếu quỉ thần có oán thù, tao chịu cho;
vì tao làm đầu xôi biển, nếu thần có giận và có phép, thì nó sẽ bắt tao, không
cang chi tới bay mà sợ." Chúng thưa rằng:“Vậy cũng phải, ông làm đầu có sao
ông chịu lấy." Dầu vậy nó cũng chưa theo đạo hết cả làng một lược đâu.

ĐOẠN THỨ MƯỜI MỘT
Kể sự đạo trên xứ Bahnar từ năm 1860 đến năm 1874 cha Xuân chết – Đức
Cha Thể tử đạo – Cha chính Ân vô Sài gòn – Cha Kính (Pèreb Besombes)
lên Mọi – Các quan Annam bắt súng cha Kính. – Xứ Mọi bị lên mùa chết
nhiều – Đức cha Trí lên làm Giám mục Qui nhơn.

	
  
Về sự cha Xuân phải bịnh và qua đời
Khi cha Ân lên làm Bề trên, thì lên ở làng Konkơxâm cùng giao sở
Kontrang là sở người lập đầu hết cho cha Xuân không được mạnh mấy, người
thường bị rét, nên gầy võ xanh xao, cũng hằng chịu khó rán cho con chiên Mọi
rợ còn non yếu luôn. Cách một năm người càng thêm yếu, mặt mét da vàng,
dường như thây chết. Cha Ân thấy vậy, thì gởi thơ bàn với Đức: Cha Thể, muốn
cho người xuống Annam dưỡng bịnh. Nhưng rủi thay! Lúc bấy giờ dưới Annam
đang phải đầu mục Satan hoành hành nhiễu hại: các bổn đạo phải phân sáp đòi
nơi, các thánh đường cùng nhà người công giáo phải hủy phá tan tành; các đấng
giảng đạo, kẻ phải tử hình, người phải lưu đày tù rạt; đấng nào còn sót, phải tang
bình trốn tránh chun bụi núp bờ, dường chim thất ngẫu, khác nào chiên lành
đang phải bầy sói dữ phân thây!! Đức Cha đang phải ưu sầu buồn bã, như mẹ
lành đang thấy bầy con yêu dấu bị quân dữ xẻ thịt trước mặt mình, lại tiếp được
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thơ cha Ân kể sự cha Xuân đau nặng, thì lòng người phải đau khác nào dao
xóc!! Song người hằng vâng theo ý Chúa và hằng tỏ đức can nghị, rắn gan luôn,
cùng phúc thơ lại dạy phải để cha Xuân ở lại trên nầy, đợi buổi bắt bớ bớt sẽ
hay. Khi thơ đến nơi thì bịnh cha Xuân đã nặng, nên Bề trên Ân dạy người
xuống Rơhai hầu nhờ cha Do giúp đỡ; cha Do cũng thật tình huynh đệ ra sức
giúp bơ lo lắng. Nhưng bịnh tình người đã chẳng giảm, lại tăng, vì thánh ý Cha
Cả đã định cho người phải gởi nằm xương nơi khách địa mà về cùng Người.
Cha Xuân biết giờ Chúa định cho mình đã gần nên hằng lo dọn mình vâng theo
ý Chúa; người chẳng hề tỏ chút gì buồn bực nỉ non trong cơn đau đớn, lại tỏ mặt
vui luôn, cùng xin đem mình về Kontrang cho được chết giữa con chiên, hầu
thỏa lòng yêu nó. Bỡi người hằng gắn vó nài xin luôn, nên các cha phải ép tình
theo ý, mà khiên người về Kontrang, khi đem người trở lên Kontrang, thì người
đã gần kiệt sức, nên cha Do làm các phép cho người, và khỏi ít ngày người nghỉ
bình an trong tay Chúa, nhằm ngày 3 tháng 3 tây năm 1861. Xác người táng tại
Kontrang gần mồ Joseph Ngui là người theo đạo đầu hết trong sở nầy, đến năm
1905, mới dời cốt người về Kontum và táng trong mả thánh chung, Người ở đất
Mọi mới được một năm, song cũng đã dày công trước mặt Chúa.
Cha Xuân chết rồi, thì cả xứ Bahnar chỉ còn có 4 cha, là một cha Tây là
cha bề trên Ân và 3 cha Annam là: cha Do, cha Hòa và Bảo mà thôi. Mỗi đấng ở
một xó rừng, hui hút với con mường rợ, lại vì cách suối trở sông, ít khi gặp nhau
mà thông công chuyện vãn, ủi an; phải thiếu thốn túng cực ghe đàng, đến nỗi
chẳng còn vải làm áo che thân cho lành, cho sạch, miệng chẳng được nếm mùi
mắm muối dưới Annam, nhứt là không có bánh rượu làm lễ, ấy là đều làm cho
các đấng ưu phiền hơn hết. Vì lúc ấy vua Tự Đức đang giáng chỉ bắt đạo nhặt
lắm, các đấng giảng đạo dưới Annam, kẻ phai xử tử, người bị đi đày, đấng phải
tù rạt, người đang núp ẩn. Còn bổn đạo kẻ phải mất cha, người bị lẻ mẹ, phải lìa
bạn xa quê, mà đi phân sáp tứ tảng đòi nơi, cửa nhà của cải đều phải kẻ ngoại
chiếm phá sạch sành, chỉ còn mình trần thân trụi cùng phải trăm bề khốn khổ,
chịu cấm cố giam lưu, để chờ án chết. Nên chẳng còn ai thơ tín vãng lai cùng
cung cấp những đồ cần cho các cha trên Mọi nữa. Thật địa phận Bahnar khi ấy,
tuy khỏi bề bắt bớ khả tra... song cũng phải túng cực ghe đàng, khác nào kẻ phải
đày nơi tịch cốc khổ cùng chẳng còn được thông công cùng cậy nhờ ai nữa.
Cuối năm 1861 trên nầy có tin đồn rằng: Dưới Annam đâu đó đều phải cơn bắt
đạo dữ lắm, nhiều người có đạo phải tử hình, lại ở tỉnh Bình Định các quan mới
bắt được một Tây dương đạo trưởng, hình dong trắng trẻo, tướng mạo khôi ngô,
mày xanh râu bạc, đã giải vô tỉnh và thiên hạ coi đông lắm. Các cha nghe vậy,
thi đề có khi quân dữ đã bắt được Đức Cha Thể rồi chăng, nên ai nấy đều lo
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buồn sợ hãi lắm. Thương ôi! Mà thật, chẳng còn đặng nghe lời cha an ủi, chẳng
còn đặng gặp mặt đấng oai nghi, từ rày hằng nhớ cha mà chẳng đặng thấy mặt
cha. Rày cả địa phận phải mồ côi như gà con mất mẹ, đà đáng thảm thay!
Đức cha phải bắt tại nhà bà Lưu, ở Gò bồi, ngày 14 tháng 11 tây năm
1861, phải nhốt vô cũi và giải về tỉnh Bình Định, dường kẻ tội nhơn; Người đã
phải án trảm bêu đầu, nhưng Người phải chết rũ tù, trước án tới nơi; nên quân
dữ quật mộ Người lên và ném xác xuống sông, trôi lạc mất cho đến rày. Lạy
Chúa, xin đoái thương chỉ dẫn cho chúng con tìm gặp xác cha lành yêu dấu
chúng con, cho thỏa lòng ước mơ trìu mến cậy vì công nghiệp tôi tớ trung nghĩa
Chúa là đấng có Lộc Xi-tê-phanô, xin Chúa đoái thương đến dân Việt Nam và
con Mọi sợ còn đang ngồi trong bóng tối, xin đem hết thảy vào đàng phần rỗi...
Những kẻ phải bắt một lược với Đức Cha là: Bà Lưu, thầy Tuyền, Chú
Nghiêm, xã Khoa... đều phải án trảm quyết hết, bà Lưu phải bêu đầu vì tội chứa
Tây dương... ai muốn rõ sự tích, thì xem sách hạnh Đức Cha Thể; đây không thể
kể hết được.
Cố chính Ân vô Sài gòn
Đức Cha Thể tử đạo được ít lâu, thì cơn bắt bớ nguôi đi dân dần. Vì vua
Annam thất ước đã giao năm xưa, nên nước Lang-sa đánh lấy 3 tỉnh Gia Định và
buộc vua Annam phải giữ hòa ước mà tha đạo... Trên xứ Bahnar nghe biết được
các công việc nầy, là nhờ một người lái buôn Annam lên buôn bán thuật lại. Các
cha nghe tin cơn cấm cách đã nguôi thì vui mầng cám đội ơn Chúa, cùng xin cha
chính Ân xuống Annam xem coi thì sự ra làm sao, vì khi ấy tòa Giám Mục Qui
Nhơn trống ngôi, và chưa có đấng nào đứng đầu mà lo việc chung địa phận, nên
quờn pháp đạo, đời, cùng tiền của cần dùng chẳng biết chạy đến cùng ai, khi cha
chính Ân xuống Annam thì không gặp đặng đấng nào mà tính lo bàn bạc, nên
người lẻn xuống Qui Nhơn ẩn núp kiếm dịp vô Sài Gòn, vì tuy triều đình cùng
Vua đã phải ép tình tha đạo, song các quan các tỉnh còn khuấy khỏa lặt vặt chưa
an, nên các bổn đạo cùng các kẻ chăn chiên cũng chưa dám ra mặt chán chương.
Cha chính Ân xuống Quy Nhơn chẳng mấy bữa may gặp tàu tây vô Sài Gòn, lại
nghe dưới tàu có một cố mới sẽ lên địa phận Qui Nhơn; người vội vàn xuống
ghe lên tàu, thì hản gặp cha Bésombes về hội Dòng sai, được cử qua giảng đạo
địa phận Qui Nhơn. Khi ấy biết cha chính Ân vui mầng là ngằn nào, vì đã một
năm trời chưa hề gặp được một người bản hương bao giờ, và cũng chẳng hề
đặng thơ từ tin tức gì về quê hương xứ sở. Hai cha gặp nhau mầng sa nước mắt,
tay bắt mặt vui, lòng hớn hở, đàm đạo, đưa tin, hỏi han mọi nỗi. Đoạn cha chính
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Ân lấy quyền Bề trên mà đặt tên cho cha Bésombes là cố Kính, cùng định cho
người lên xứ Bahnar giúp việc giảng rao đạo thánh.
Phần cha chính Ân đã định vô Sài gòn lo việc địa phận, không lẽ trở lại
với cha Kính, nên người lo liệu gởi gắm cha Kính cho kẻ tâm phúc lo liệu mọi
điều ... Còn người quá giang tuốt vô Sài gòn hầu lo việc địa phận đang trống
ngôi Giám mục với Đức Cha Sài Gòn. Khi đến Sài Gòn Đức Cha và các cha tiếp
rước hậu đãi rất thiết tình, vì lòng thương kính kẻ đã chịu khổ cực vì Chúa;
người cũng vui mầng vì được gặp thân bằng cố hữu, đã mười ba năm chưa hề
gặp mặt; lại thêm cảnh Sài Gòn đầy những các tía, lầu son, xe cộ đầy đàng, dập
diều quan khách, đêm sáng như ngày, thành phố quang minh, thật đáng làm cho
người hớn dạ vui tâm chẳng khác gì đã về đến cảnh địa quê hương xứ sở. Vì bấy
nay mắt những thấy rừng xanh, cỏ rậm, tai những nghe tiếng vượng hú chim kêu
... miệng mũi những ngửi nếm mùi tanh hôi, lạnh lẽo ... rày được như vậy lẽ nào
không thích ý khoái tâm. Song người vì đã quyết bỏ mọi sự cùng bỏ mình vì
Chúa, nên hằng muốn chịu khó làm vui, lấy sầu làm sướng; được sướng không
màng, gặp vui không mộ; nên lo bàn việc địa phận cho mau, hầu lo về với con
chiên Mọi rợ đã mồ côi nơi rừng xanh núi đỏ. Nhưng Đức Cha Sài Gòn bỡi thấy
người mặt bùng da vàng, nên ra sức cầm người ở lại tỉnh dưỡng ít lâu, ngõ có
sức mà chịu khó với con Mọi lâu dài, và chống với ma xanh, nước độc. Đức Cha
ép uổng xin nài, nên người phải ép mình theo ý cùng lãnh coi một họ đạo nhỏ
gần cửa Sài Gòn. Bỡi người có tính dễ dàng vui vẻ hết lòng lắng lo cho họ nhỏ
ấy. Nên bổn đạo trìu mến hết tình; lúc người lìa họ Annam nhỏ ấy mà về
Bahnar, thì ai nấy đều âu sầu thương khóc cùng đua nhau ra tận ngoài tàu. Cha
chính Ân trở về Bahnar gần cuối năm 1863. Cũng một năm ấy có sắc Tòa Thánh
đặt cố Trí lên làm Giám mục đia phận Qui Nhơn.
Kể sự cha Kính (Père Bésombes) lên Mọi
Khi cha Ân và cha Kính gặp nhau và từ giã nhau dưới tàu, kẻ vượt biển,
người lên non như đã nói trước; vốn lúc ấy đã có chỉ tha đạo, song các quan còn
khuấy khỏa chưa an; nên cha cha Kính khi lên đất theo người hướng lộ những
lén lúc đi đêm, băng rừng trèo ải đến Bahnar biết bao nhiêu là khốn khổ, song
nhờ ơn Trên đã đi đến Bahnar vô sự; nhưng khốn thay, khó nọ vừa qua rủi kia
lại đến. Số là khi cha Kính ở bên Tây qua có đem theo ít khẩu súng và đã có
giấy phép quan trên cho đem theo hộ thân và kiếm thịt rừng nuôi mình. Người đi
trước đồ đạt chở theo sau chẳng may phải bắt và giam lại tại tỉnh Bình Định.
Các Quan soát đồ đạt cha Kính gặp mấy khẩu súng, thì mừng và giam lại tại tỉnh
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Bình Định. Các quan soát đồ đạt cha Kính gặp mấy khẩu súng, thì mừng vì được
dịp lấy mê rằng: đạo thông mưu với giặc mà khuấy khỏ bắt bớ cho sướng. Các
quan tra tấn cùng làm khổ cho những người chở đồ cha Kính, lại cũng truyền đòi
cha Đặng Đức Tuấn mà tra giam, người vui chịu bằng lòng cùng tin cho cha Do
và cha Kính hay. Cha Kính nghe công việc xảy ra như vậy, thì rất đỗi lo phiền vì
nghĩ lại mấy khẩu súng của mình mà nhiều người phải vạ lây. Người bèn tức tốc
đi với cha Do xuống Bình Định đem giấy phép quan trên trình cho quan tỉnh
cùng làm đơn gởi thẳng ra kinh khấu nại về việc các quan tỉnh Bình Định đã
làm, Triều đình bèn phái khâm sai đến tận nơi tra xét, các quan tỉnh đều bị triều
đình khiểu trách vì đã làm lỗi lời hòa ước triều đình đã làm cùng nước Lang sa.
Khi cha Kinh đã được lãnh lại các đồ đạc súng ống xong, người xuống
Qui Nhơn nghỉ chơn ít bữa, kế gặp cha Chính Ân ở Sài Gòn về; hai cha gặp
nhau vui mầng kẻ kể chuyện mường, người phô việc chợ. Nghỉ ít ngày đoạn cả
hai về đến đất Mọi bình an. Còn cha Do về thăm quê viếng cảnh Đồng Quả,
đoạn cũng thẳng Mường vô sự.
Kể sự dịch mùa xứ Mọi
Khi cha Bề trên Ân và cha Kính về đến nơi được ít lâu, kế phải cơn buồn
sầu khôn kể là: Gần cả xứ Mọi đều phải bịnh đậu mùa rất gớm ghê, làm cho con
Mọi đâu đó đều phải tán loạn xôn xao không sao kể được và bởi đó sinh nhiều
rỗi thiệt hại cho các đấng giảng đạo cùng sự đạo nữa, như sẽ thấy sau. Vốn
người Mọi không úy kị sợ hãi giống gì cho bằng bịnh trái, đến đỗi dầu tên: Bịnh
trái, chúng cũng kiên không dám nói đến, vì sợ thần trái nghe mà phải khốn!!!
Bởi còn nghe xưa thần trái cũng đã xuất hiện một lần nhiễu hại ông cha rất dữ
dội, song đã lâu không thấy vãng lai nữa, nên chúng mầng thầm tưởng: không ai
nhắc đến, thì thần dữ ấy cũng ngủ quên. Hay đâu lúc năm 1850, không ai trêu
chọc, nõ dám nói tới tên, mà đương không lại thức dậy rảo bại khắp nơi một
cách rất gớm ghê dữ tợn. Đầu tiên có một người Annam tên là Hóa về chợ thăm,
khi trở về Rơhai có đem theo một người trai, chẳng may trai ấy phải trái lẻn theo
đâu lối đàng, khi đến Rơhai, thì mụt trái đã hiện ra cách rất nặng và phải chết, kế
ít người Annam bị lây, đoạn lần đến Mọi làng Rơhai phải mắc, chúng nó lấy làm
sợ hãi, rủ nhau bỏ kẻ đau, chạy ra rừng trốn, song thần trái cũng chẳng tha, theo
ra rừng bắt nhiều người phải bỏ mạng. Khi các làng lân cận nghe dịch trái đang
hại Rơhai, thì thi nhau rấp ngõ rào đàng không cho ai ra vào cả; làng Kontum ở
gần Rơhai nên lại lo rào kỹ lắm. Lúc ấy cha Do còn dưới Annam chưa về, một
mình cha Hòa lo làm các phép và rửa tội cho kẻ gần chết, nhưng vì làng Kontum
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cấm đàng qua lại rất nhặt, nếu vi phạm ắt phải vạ to, nên người phải tò mò trèo
rào leo lũy ban đêm mà viếng thăm kẻ liệt, vì sợ lũ Mọi làng hay được mà sinh
sự to. Nhưng dầu các làng rào giận cữ kiêng hết sức mặc lòng, cũng không ngăn
được ông thần dữ tợn kia đến viếng và nhiễu hại rất đỗi hung tàn độc ác. Ban
đầu làng Rơhai, sau đến các làng lân cận, lần lần lang ra cả xứ đều phải bịnh trái
rất dữ dằn.
Người Mọi vốn có tính nhát đãm và sợ bịnh nầy quá lắm, nên vừa khi
nghe ai mắc phải, dầu là cha mẹ, vợ con cũng chẳng dám đến gần mà giúp bơ
thăm viếng, một chạy trốn kẻo phải lây, và trong làng có ai mắc phải, thì cả làng
đều rủ nhau chạy ra rừng mà trốn, hoặc khiêng bịnh nhơn bỏ nơi xa vắng ngoài
rừng, sống chết mặc thay. Nên kẻ phải bịnh ấy cực khốn vô hồi, cả mình nức nở
thúi hôi, đã đau lại đói; cùng phải gượng bò đi kiếm lá cây lá cỏ mà ăn đỡ đói,
kiếm nước mà uống cho đỡ khát, có kẻ bò uống nước đoạn dậy không nổi mà
phải chổng mông chết đó. Dịch trách đã hung, lại không ai nuôi dưỡng, nên phải
chết vô vàn không biết số nào mà kể; nói đặng: trong buổi cực nạn ấy, khắp
rừng đầy thây ma, suối, sông đầy xác chết, nơi nơi đều hôi mùi xác chết, chốn
chốn thấy những quạ quạ kên kên bay bay liệng liệng, thật rất nên đà thê thảm.
Mấy làng có đạo có các cha ở, cũng còn đỡ nhiều bề, vì các kẻ mắc bịnh
được nhờ các đấng giúp bơ an ủi, sớm viếng tối thăm cùng chăm nom thang
thuốc, nên ít chết hơn.
Ở Kontum cha Hòa lo làm chòi lớn ngoài rừng xa làng, hể ai vừa bị, thì
đem ra đó; ngày ngày người với trẻ giúp Annam đùm cơm xách nước cho kẻ liệt
cùng an ủi thuốc the. Mọi làng thấy người khác giống mà biết thương yêu anh
em mình thể ấy, lại không thần trái hại, thì dần dần bớt sợ và đem lòng dạn dĩ
giúp bơ kẻ bịnh một đôi chút.
Ở Konkơxâm nghe các làng gần phải thần trái lọt vào khuất hại, thì sợ
lắm, cũng rào đàng rấp ngõ bịt bùng, không cho ai ra vào hết và cữ kiêng lắm
lắm, đã ba bốn tháng không ai mắt phải nên mừng.
Song rủi thay có ngày kia cha Ân đi làm các phép cho một đứa Mọi đau
nặng, làm các phép xong, coi kỹ thì thấy nó phải bịnh trái, chẳng mấy ngày lại
có người bị. Mọi làng thấy sợ hãi lắm, bèn rủ nhay bỏ làng chạy ra rừng. Cha Bề
trên nghe, liêu kêu hết cả làng khuyên lơn an ủi, biểu nó ở lại. Đoạn người và
các chú giúp lập tức ra rừng chặc cây làm chòi ngoài rừng xa làng, rồi đem mấy
người bịnh ra ở riêng đó.
Tứ ấy hễ ai bị bịnh lên trái, thì người biểu đem ra chòi đó. Phần người
sớm viếng tối thăm đem cơm đem nước thuốc than an ủi. Người nhờ mấy chú
giúp việc Annam theo giúp bưng cơm trao nước, chớ người Mọi rợ sợ lắm
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không hề dám đến gần chòi, dâu cha mẹ thân nhơn chũng chẳng dám tới gần
chòi. Mọi làng thấy người đem lòng thương xót thể ấy, thì nghe lời người
khuyên mà ở lại trong làng không bỏ làng nữa. Mấy làng có đạo nhờ ơn các cha
hết lòng nuôi dưỡng thuốc men, nên ít chết. Còn kẻ ngoại phải chết vì trái vô kể;
lại làng nào làng nấy cũng lo trốn trái tứ tản đồi non; không lo bề rẫy bái; nên
hết dịch trái lại tiếp dịch đói mà chết cũng nhiều.

ĐOẠN THỨ MƯỜI HAI
Về Đức Cha Trí lên làm Giám mục địa phận Quy Nhơn

	
  
Khi Đức Cha Chơn phước Thể đã chết vì đạo rồi thì tòa Giám mục Quy
Nhơn trống ngôi. Đương buổi cấm cách mà thuyền Hội thánh Qui Nhơn không
người câm lái, phải linh đinh giữa ba đào thế tục thật rất nên là hiểm nghèo nguy
cấp; các cha phần thì tử đạo, phần thì phải ẩn núp tứ tảng, con chiên cũng phải
sát hại nhiều, người nào còn sống sót thì chiu chít như gà con mất mẹ, thật rất
nên thảm não.
Người người hằng ngóng trôn cho mau có kẻ nối quyền Đức Cha Thể hầu
cầm mối giềng trong địa phận. Khi ấy dưới Annam có cha Chính Từ, xứ Mọi
còn cha Chính Ân, có lẽ trông nối vị Đức Cha Thể được, song hai Đấng hết sức
từ nan; nên khỏi ba năm Tòa Thánh đặt cha Trí (Père Charbonier) lên làm Giám
mục địa phận Quy Nhơn. Cha Trí nầy giảng đạo Đàng ngoài đã được sáu năm;
người đã phải bắt bớ vì đạo và chịu nhiều hình khổ quá lẽ, đã phải kềm nồng và
kềm nguội nhiều phen, cùng đã có án trảm quyết, song san vua lại xá án trảm,
mà đuổi về Tây. Vậy đang khi người ở bên Tây được sắc Tòa thánh phong làm
Giám mục địa phận Qui Nhơn thế vị Đức Cha Thể đã tử đạo. Người chịu chức
Giám mục tại trường Hội giảng đạo Paris ngày 27 tháng 10 năm 1864. Khỏi ít
ngày người xuống tàu trẩy sang Nam Việt vào địa phận Qui Nhơn; khi ấy cha
Bề trên Ân cũng xuống AnNam hầu rước mừng Ngài. Ngài đã làm Giám mục
địa phận Qui Nhơn được 13 năm; song chưa đi viếng địa phận Bahnar được như
lòng ao ước, vì cơn cấm cách dữ dằn vừa mới qua, nên cả địa phận đều tàn hại
hư hao dường đám nho mới vừa bị cơn bão lớn. Đêm ngày người những lo vun
quén sửa sang việc địa phận không rảnh được mà đi kinh lược xứ Trà ngao; song
người cũng hằng lo liệu cho có kẻ chăn chiên nối tiếp, hầu mở mang đạo thánh
xứ Mường.
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ĐOẠN THỨ MƯỜI BA
Cha Bề trên Ân và cha Kính đau nặng

	
  
Khi cha Kính đi lo việc súng ống xong, thì trở lên Mọi với cha chính Ân
như đã nói trước nầy. Người lên luôn với cha chính Ân tại Konkơxâm, chưa đi
đâu đặng vì bị cơn dịch lên trái dữ dằn, phần thì người những bị đau rét, lại phải
ghẻ ăn, cả mình thâm bầm nứt nở, nằm một chỗ dậy đà không nỗi. Một mình cha
Bề trên Ân đêm ngày vất vả: phần thì lo cho mấy người Một bị lên trái ở ngoài
rừng; phải bưng cơm trao nước, phần thì phải nuôi dưỡng cha Kính, thức khuya
dậy sớm sức mỏn tâm hao, nên xáng bịnh thương hàng rất nặng.
Có một bữa người thấy mình đã gần mỏn sức, linh hồn hòng trút ra khỏi
xác, gắn kêu cha Kính làm các phép sau hết cho mình. Thảm thay, cha Kính
đương phải cơn rét nặng đang nằm rên hù hù nơi bếp lửa giữa nhà, nghe cha Ân
gọi, rán hết sức bình sinh ngồi dậy non coi, thấy cha Ân đang phải cơn hấy hối
gần muốn chết; lật đật gượng làm các phép cho cha Ân. Người gượng làm các
phép sau hết cho cha Ân vừa rồi bèn ngã xuống đất bất tỉnh nhơn sự. Các chú
trong nhà vịn người lại nơi cũ lo hơn háp, tưởng hai cha sẽ lìa trần tại ngày ấy,
nên buồn bả âu lo. Song thánh ý Chúa chưa định kêu đầy tớ người, nên khỏi ít
bữa hai cha mạnh lại lần lần, nhưng không cha nào mạnh cho thiệt. Đức Cha Trí
nghe tin các cha phải đau đớn khốn cực dường ấy, thì gởi thơ dạy phải về
Annam tỉnh dưỡng ít lâu hầu bổ sức lại; song chẳng lẽ hai cha đều đi hết một
lược. Nên Cha bề trên Ân dạy cha Kính xuống Annam nghỉ, còn mình ở lại phú
dưng mình cho Chúa cùng lo coi các địa phận và nhờ ơn Chúa người khỏe lại
lần lần. Còn cha Kính xuống Annam được mạnh lại và khỏi một năm người trở
lên Mọi.
Mọi Xơdang định đánh các đấng giảng đạo, song việc bất thành
Lúc ấy các đấng giảng đạo chẳng những phải cực khổ về đồ ăn, thuốc
uống, nước độc, dịch khí mà thôi; lại còn phải con Mọi rợ phá rầy nữa. Khi ấy
bịnh trái đã lang ra phá hại gần cả xứ Mọi; song vì người bị đầu hết là người
Annam ở Rơhai, nên Mọi đâu đó đều đổ tại mấy người Annam trắng đem dịch
trái lên thả ra làm hại nó cùng đem lòng oán hận thù ghét lắm. Bây giờ có một
đứa Mọi anh em đông đảo giàu có và có thế thần lắm, nó giận ghét các đấng hơn
hết và quyết rủ các Mọi khác xúm đánh và giết các đấng cùng kẻ có đạo cho
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tuyệt. Song ý mầu nhiệm Chúa chẳng để cho nó làm đều ác nghiệt như đã toan
nên nó và các anh em nó phải lên trái mà chết hết.
Dầu vậy cũng còn nhiều Mọi khác muốn đánh giết các đấng cho tận tuyệt
đặng thỏa lòng ghét cùng hôi của nữa, nhứt là mấy làng Mọi Xơdang ngả
Konbơban. Nên cơn dịch trái vừa nguôi, Mọi phía Konbơban rủ nhau đi đánh
Rơhai, nó đã tụ tập binh trượng cùng kéo đi; song đi được rủ đàng, nghe chim
bào chao kêu phía tả, liền rủ về, vì chim xấu. Lần khác nó hội nhau các làng có
tới hơn bốn trăm, cung tên, giáo má hăm hở xuống đến Dakơlôi, thấy cọp nhảy
qua đàng, liền phải lui về, vì điềm dữ; có đi ắt sẽ bị kẻ có đạo chụp như cọp. Đã
hai phen gặp điềm dữ phải trở về, nên nó lấy làm buồn giận xấu hổ lắm. Bèn rủ
thêm Mọi cao cho đông cùng hẹn ngày đi nữa.
Nó tụ nhau được hơn 500 người trấn lực và kéo tới đã gần đến Rơhai ban
đêm. Hôm ấy những người có đạo tại Rơhai đi lên cất trại làm ruộng tại trên
làng Kon-mơnei cha Do cũng đi nữa; chỉ còn ít người đờn bà già và con nít giữ
nhà mà thôi, phải mà đêm ấy nó nhập làng thì mặc thích phá hại cướp bốc không
còn bị ai ngăn trở, song thánh ý Chúa chưa cho và nhờ ơn Đức Bà binh vực, nên
chẳng phải nao. Số là Mọi Xơ dang đi nhằm ngày trăng rằm, đến gần Rơhai núp
lại sau rừng gần làng, đợi gà gáy đầu sẽ tràng vô làng cho dễ, vì hồi đó là lúc
mọi người đang giấc mê, nên mặc sức tha hồ chém giết. Chẳng may có mấy thớt
voi nhà chung thả đi ăn đêm, đang khi Mọi giặc đương tò mò rình rập nhập làng;
bỗng ở trong rừng chun ra đứng chận lối chúng nó. Đang lúc sa mù trăng lu
chúng nó thấy thớt tượng sù sù đứng trước chúng nó đoán là thần Annam ra
chận đường, chắn là điễm dữ quả tang; nên mấy anh đầu sỏ bàn phải lui binh.
Há hồi thật may, cám ơn Chúa, đội ơn Mẹ khéo khiến xui, chớ không con cái
Mẹ đã phải về chín suối, và cả làng Rơhai đã ra tro rồi. Một Xơ dang thấy mình
đi đánh làng Rơhai đã ba bốn lần mà đều gặp điềm chẳng may phải trở về xấu
hổ, thì nghĩ việc mình làm không trúng phép chẳng vừa lòng Iang (thần), nên
Iang không cho vậy nó đình việc đánh Rơhai cho đến năm cào cào cắn lúa cả xứ
Mọi, nó mới xuống đánh Rơhai nữa.
Cha chính Ân lập làng mới kêu là Pơlei-jơreh
Bấy lâu vốn làng Konkơxâm chưa theo đạo hết, gần một nửa còn ngoại,
nhưng hằng tỏ lòng tử tế, vưng nể các cha ít dám làm việc ma quỉ cháng chường.
Song bị cơn lên trái vừa rồi phía bên đạo mất nhiều người sỏi sành già cả; bên
kẻ ngoại cũng bị mất nhiều người, song phần đông là con nít. Nên phía ngoại
chẳng còn sợ ai, có ông Humon còn sống song đã già cả quá, nên nó chẳng còn
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kiêng gì sợ nể như xưa. Các cha có dạy biểu điều gì, nó những kì cượng cãi trả,
và làm việc quỉ ma chán chường. Các cha thấy vậy sợ kẻ có đạo phải hư. Một
lần kia có làng nhỏ nhỏ gần làng Konkơxâm có chút lỗi nhỏ mọn, song làng
konkơxâm ăn hiếp muốn bắt vạ to. Các cha ra sức ngăn can, song nó chẳng cứ,
các cha thấy vậy rất phiền cùng tính dời đi nơi khác, kẻo ở lại Konkơxâm, các
làng lân cận còn ngoại giáo sẽ đem ngờ vực cho mình thông công với lũ
Konkơxâm mà ăn hiếp nó, ắt sự đạo sẽ thiệt chăng.
Vậy Cha bề trên Ân và cha Kính bàn với nhau: đi lập làng nơi khác, mà
hễ ai muốn ở với mình, thì phải hứa vưng lời mình trong những điều phải lẽ, và
không làm việc ma quỉ chán chường. Tính xong cha Ân đi lập làng mới nơi đất
bằng phía trên làng Kon-mơnei; còn cha Kính thì qua phía Touer; hai cha theo
phép Mọi mà mua đất lập làng.
Vốn trước khi lập làng mới, thì cha Ân đã bàn với bổn đạo Konkơxâm
phần nhiều hứa theo mình. Song cuối năm 1863 đến ngày người định đi, thì có
nhiều người nghe lời lũ kẻ ngoại gièm chê mà không đi, chỉ có nhà Humon và
Tơnhon theo người và một nhà nữa ở làng Pơnangxín theo mà thôi, nên kể nhà
cha Ân nữa là có bốn nhà, nhơn số được có 16 người mà thôi. Cha Bề trên Ân
thấy còn nhiều nhà có đạo không chịu bỏ Konkơxâm, thì dạy cha Bảo bỏ
Konxơlăng về ở konkơxâm. Còn người cứ đi lập làng mới, chỗ gọi là Konjơdreh. Chỗ nầy có nhiều soi mà rộng lớn đất địa phì nhiêu lắm. Làng mới nầy
tiếng Mọi kêu là Konjơdreh; người Annam kêu làng cũ, vì theo đạo trước hết.
Làng Jơdreh hãy còn cho đến đời ra bây giờ, kêu xít chút đỉnh theo nước Jơ-dreh
mà thôi. Ban đầu cha Bề trên khuyên ai nấy che sơ chít cái xum nhỏ mà đỡ thân,
phần người cũng che lều sơ sài ba tấm tranh, nữa làm nhà ở, nữa làm nhà thờ.
Đoạn khuyên mọi người lo phát một rẫy chung với nhau mà trỉa lúa kẻo đã
muộn.
Đến mùa lúa tốt lắm, ai nấy đều vui mừng. Mọi xúm suốt, các chú gặt,
đoạn chia phân từng nhà cho công bình. Chẳng khỏi bao lâu mấy làng lận cận
thấy làng mới nầy đất đai tốt, hay được mùa, nên đua nhau xin đến ở. Cha Bề
trên bắt mấy chủ xin vào ở phải hứa: không làm việc mà quỉ chán chường và
phải cho trẻ nhỏ học đạo, còn người có tuổi thì tùy ý; nên đến năm 1868 làng
mới nầy đã được 10 nóc nhà. Làng mới nầy ban đầu gọi là Konjơri Kơrông, sau
kêu lại là Pơlei-Hơreh cho đến rày.

	
  

74	
  

Kể sự Cha Kính lập làng Touer
Khi cha chính Ân đi lập làng Kon-jơreh thì cha Kính cũng đi lập làng
Touer. Vốn trước người rủ Mọi Làng Konkơxâm đi lập làng ấy, song nó không
chịu, nên người đi rủ Mọi làng Konxơlăng, vì cha Bảo đã qua konkơxâm thế cha
chính Ân rồi, nên làng Konxơlăng phải trống kẻ chăn. Làng nầy hồi cha Bảo
mới mở, đông lắm, có hơn một trăm nóc nhà; song sau khi phải dịch trái rồi, thì
còn ít, lại bị Mọi Hơdrông đánh giặc khuấy khỏa luôn, nên ngã lòng muốn chạy
làng nơi khác. Vậy trước khi cha Kính đi lập làng Touer, thì người xuống ở làng
Konxơlăng; (người nói đi lập làng phía Touer) và hằng khuyên Mọi Konxơlăng
lập làng phía ấy. Mọi làng Konxơlăng nghe người nói đi lập làng phía Touer thì
sợ vì phía đó gần mọi Hơdrông hơn. Xưa, trước khi cha chính Phêrô và cha
chính Ân lên Mọi, thì phía gần Touer có nhiều làng Mọi ở đông đúc lắm; song
bị Mọi Hơdrông đánh cướp luôn, nên phải xiên tản hết; bỡi đó Mọi Kon-xơlăng
nghe cha Kính rủ qua phía đó thì sợ. Song cha quả quyết: mình sẽ binh vực
không để cho lũ Hơdrong đánh phá chút nào. Vã cha Kính cũng là người can
đảm dạn dĩ lắm; có một lần cọp bắt theo, người theo ra rừng bắn chết cọp, và
nhiều lần người tỏ lòng dạn dĩ can đảm đã có tiếng; nên khi Mọi Konxơlăng
nghe người hứa sẽ binh vực nó, thì nó vui lòng muốn theo người không sợ nữa.
Vậy lối đầu năm 1867, cha Kính đem cả nhà hết thảy được 18 người qua
phía Touer đến dọn phá rừng cất nhà chỗ gần hai suối kêu là nước Ong và nước
Troi. Chỗ nầy bằng phẳng cao ráo khá tốt. Người có ý đi di về, về Konxơlăng
song vì trẻ người sợ không ở lại một mình, nên người phải ở lại đó coi ngữ cho
trẻ phát dọn. Ban đâu phải che trại su sơ ở giữa rừng thiếu khổ mọi đàng; có ba
con dê nuôi để uống sữa, bị cọp ních một đêm sạch ráo. Cha chính Ân mới gởi
cho con ngựa chưa kịp dùng, cọp cũng bẻ cổ. Chẳng những thiếu đồ dùng khốn
nỗi cọp, mà lại khổ với Mọi Hơdrông nữa: vì có một lần người đi khỏi, nó lẻn
vào nơi trẻ người làm việc mà bắt hết một con gái của Mọi nhà người. Trẻ Mọi
nhà sợ chạy tan tác. Khi người về nghe tin, liền kêu trẻ Mọi trong nhà đến và
hứa sẽ bắt Mọi Hơdrông trả con đó lại. Đoạn người sai hai người Annam đi với
người tới nói cùng Mọi Hơdrông rằng:“Con ấy là trẻ nhà cha Kính, bay trả lại
cho người cho kiếp, nếu bay không nghe, thì sau đừng phàn nàn nan trách, chớ
bay không nghe tiếng Bok Kính sao mà phá ổng, cọp ổng chưa chịu thua nữa là
lũ bay". Lũ Hơdrong nghe vậy bèn trả con ấy lại tức thì. Từ đó về sau Mọi
Hơrdông nể không dám đánh phá nữa, nên trẻ người được bằng an mà phát rẫy
cho xong.
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Kể sự cha Kính qua đời
Cha Kính đã cất nhà xong, và rẫy người làm tốt lắm, trông đến mùa sẽ
được nhiều lúa no nê; nên ai nấy đều vui mừng. Song thương ôi! Phước bất
trùng lai, họa vô đơn chí: may chưa hưởng, rủi lại vùi thêm, là cha Kính bị rét
nặng không ăn, nõ uống đã bốn năm ngày, mà ngặt ở giữa rừng xanh núi đỏ, vật
ăn nõ có, thuốc uống cũng không, cứ nằm chờ cho bịnh giảm. Các chú giúp thấy
người đã mỏn sức, nên đi mời cha Bề trên Ân. Cha bề trên đến ân cần lo lắng
giúp đỡ người hai ba ngày, thấy người đã hơi đỡ đỡ, thì tưởng không nên nỗi
chết, vì thường đến đất Mọi chỗ nào mới cũng hay rét đau ít lâu rồi cũng hết;
nên cha Bề trên làm phước cho người, đoạn về Kon-jơreh ngày áp lễ Mông
Triệu thăng thiên. Nhưng cha bề trên vừa đi ra được một chặp, thì cha Kính lại
bị cơn rét nặng lắm, đến nỗi không còn trông sống nữa, nên trẻ nhà tiếp theo kêu
cha Ân; rủi thay! Đến Kon-jơreh thấy cha Ân mới về bị cơn rét nặng đang rên.
Người không thể đi được, nên biểu đi rước cha Bảo. Khi cha Bảo ở Konkơxâm
vừa tới nơi, thì thấy cha Kính đang gần hết hơi; mà còn tỉnh gắn xin người làm
các phép sau hết cho mau mau.
Vậy cha Bảo lật đật làm các phép vừa xong, thì linh hồn cha Kính vừa lìa
xác, tại ngày 16 tháng 07 năm 1867, nhằm ngày thứ hai sau lễ Đức Bà thăng
thiên. Âu là Đức Mẹ đã rước linh hồn người về thiên đàng với những linh hồn
tôi tớ trung tín, Người đã cứu ra khỏi nơi luyện hình ngày Đức Mẹ lên trời mà
chớ. Phần ngài có lẽ trông đã được thanh nhàn khỏi nơi khổ não chốn trần ai,
còn con cái ngài bỏ lại đây thì sao? Biết thảm thiết là thể nào, tả sao cho xiết!!
Ôi! Khi ấy, ai dạo gần nơi hai suối chốn Touer, ắt vắng nghe tiếng con khóc cha,
tớ than thầy dậy nơi rừng vắng; biết ai thảm não là dường nào!!!
Cha Do ở Rơhai nghe tin Cha Kính chết thình lình như vậy, thì rụng rời
dường như bị sét đánh và ngẫn trí một hồi, rồi lật đật lo làm vỏ cùng mọi đều
cần cho được đem xác người về Rơhai, vì không lẽ táng Touer là nơi không chắc
có lập thành hay không. Song vì từ Touer tới Rơhai phải qua nhiều làng Mọi còn
ngoại đạo, nên không dám khiêng chán chường qua các làng, chắc phải vạ to.
Phép Mọi, khiêng xác qua làng nó cữ nhặc lắm, nên phải chun lén trong rừng
thâu đêm cam go lắm; quá nửa buổi mai mới đem xác người về tới Rơhai. Cha
Bề Trên Ân ở Kon-jơreh đương bị rét, song cũng rán xuôi sõng xuống Rơhai
làm chánh tế; cha Do và cha Bảo giúp làm lễ qui lăng, đoạn tán sau Rơhai, bây
giờ đã cải táng trong đất thánh chung.
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ĐOẠN THỨ MƯỜI BỐN
Kể sự cha Do lo lập thành sở Touer

	
  
Khi cha Kính qua đời đoạn, thì cha Bề trên Ân rất đỗi lo buồn và chẳng
biết nghĩ làm sao? Có phải lo lập cho thành sở Touer hay là phải bỏ, vì các cha
có ít quà. Ngài bàn hỏi cha Do phải tính thể nào. Cha Do bàn phải cứ lo lập cho
thành; cha Bề Trên bèn phú việc ấy cho cha Do.
Vậy cha Do sai người Annam và Mọi trước hiệp với trẻ cha Kính lo việc
lúa má cho yên. Năm ấy được mùa lúa tốt lắm, gặt được một nhà lúa, Đoạn cha
Do lên Konxơlăng hỏi ý còn muốn đi qua phía Touer như lời đã hứa với cha
Kính chăng? Mọi Konxơlăng nói; nếu có cha nào ở đó, thì nó đi liền như lời đã
hứa. Người rất đỗi vui mừng, và nói: Vậy nếu có cha ở đó thì bay đừng sai lời.
Cũng lúc ấy cha Do nghe có ít nhà ở Kontum muốn qua Touer làm rẫy và ở
luôn, vì phía ấy có nhiều rừng tốt, nên người đi bàn tính với nó, thì nó chịu đi
chắc. Đầu năm 1868 thì Mọi Kontum chạy qua Touer được gần 20 nóc nhà. Kế
đó Mọi Konxơlăng cũng chạy đến ở đó hết, nên thành một làng rất đông. Cha bề
trên Ân thấy chỗ Touer đã thành làng đòng thạnh, thì rất vui mừng cùng sai cha
Đạt qua ở đó. Cha quê ở Phú Yên, khi cha bề trên Ân xuống Annam năm 1866
thì người đang học sách đoán chưa bao lâu, lúc ấy là đời Đức Cha Trí. Buổi bắt
bớ vừa mới qua, các cha tử vì đạo gần hết nên dưới Annam cũng túng kẻ chăn
chiên lắm.
Cha bề trên Ân biết trên Mọi còn thiếu kẻ chăn nhiều, song dưới Annam
cũng túng thầy cả, nên chẳng biết xin ai. Túng thế người nài xin Đức Cha phong
chức gấp cho thầy Đạt hầu theo lên Mọi với người cho tiện. Đức Cha túng thế
phải nghe lời người xin và phong chức thầy cả cho thầy Đạt và cho theo cha Ân
lên Mọi, cũng là năm 1866.
Bấy giờ người đang học tiếng tại Kontum, và khi có nhiều nhà ở Kontum
chạy qua Touer, thì cha bề Trên cũng dạy người qua Touer coi sóc địa phận mới
ấy. Ban đầu làng Touer thạnh lắm, nhơn số có hơn 300, và được nửa đã theo
đạo. Cha Đạt ân cần dạy dỗ, nên trẻ nam nữ cũng siêng năng xem lễ đọc kinh;
song đến sau người đau đớn, ít chuyên bề dạy dỗ được, và người Mọi cũng sinh
lôi thôi trễ nải, lại sinh phe đảng, nên chia tứ tảng như sẽ thuật sau.
Kể sự thầy Hộ giúp cha Do bị Mọi Hamòng bắt.
Trước nầy đã kể sự cha Do lập làng Dakkâm: làng Dak kâm nầy hồi đời
cha Do rất thạnh; nhơn số hơn 300, cha Do và trẻ giúp thường ở đó. Song hết
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đời cha Do thì làng nầy cũng điêu tàn, vì hằng phải mọi Xơdang đánh phá luôn,
nên phải chia tản tác. Vậy lúc ấy cha Do có một chú giúp tên là Hộ (bây giờ là
thầy Hộ đương còn sống và đương dưỡng lão tại trường Kontum) ở giúp coi nhà
và rẫy ruộng. Chú Hộ nầy vui vẻ và nói tiếng Mọi giỏi, nên Mọi ưa lắm. Có bữa
khi chú rủ bảy người Mọi là trẻ giúp cha Do đương ở Dak-kâm qua Hamòng
mua heo. Ban đầu trẻ can đừng đi mà khốn. Vì mọi ngoại còn giận các cha, nhứt
là cha Do; vì rằng tại người đem con dịch trái lên thả cho nó đi phá hại chúng,
nên hằng kiếm dịp báo thù cho bỏ. Song chú Hộ có tính bạo dạn lắm, không cứ,
một hai rủ đi cho được đặng kiếm heo về ăn, vì nghe phía đó heo rẻ. Bảy người
Mọi nhà nghe rủ già cũng đi theo; song khi đến gần sông Pơkô 6 đứa sợ không
dám qua làng Hamòng, lũi thẳng xuống Hamòng Kơtu, lên nhà tên Huê là cha
tên Glêm đang làm chủ làng bây giờ.
Lũ làng nghe có người ở làng cha Do vô làng mình, thì bàn soạn với nhau,
đoạn kéo tới vây nhà tên Huê; tên Huê nầy vốn cũng một lòng với làng, song quỉ
quyệt, sợ có để làng bắt hai người nầy tại nhà mình, sau rủi có bề gì, ắt mình
phải tội nặng hơn và khó bề đi buôn bán làm ăn, nên ngắt nhỏ lủ làng để sáng sẽ
bắt và làm bộ binh vực ngăn can không cho làng bắt. Đến sáng ngày thầy Hộ và
thằng Mọi đi theo sửa soạn ra về, mới xuống khỏi nhà tên Huê được ít bước, lũ
làng áp ra bắt cả hai thầy trò, trói kẻ lại buộc giây vào cổ và giắt lên nhà rông
đống gông giữ đó. Thầy Hộ vốn là người dạn dĩ chững chàng, song thấy lũ làng
làm dữ cũng thất kinh.
Lúc thầy Hồ bị bắt, thì cha Do đi khỏi, có một mình thầy Thám là em
người ở tại Rơhai mà thôi. Khi thầy nghe tin chú Hộ bị bắt thì sợ hãi lắm và
chửng biết liệu làm sao. Sau có kẻ bàn, thì với người Mọi tên là Hôk ở làng
Dak-Rơting, cậy nó đi chuộc. Ban đầu lũ Hamòng đòi đến 100 con trâu, như vậy
chắc không của đâu mà chuộc nổi. Dầu Hôk nài xin nó bớt thể nào cũng không
nghe. Thầy Hộ nghe lũ làng khăn khẳng đòi 100 trâu, thì dọa rằng: Nếu bay đòi
nhiều quá như vậy, ắt bên tao không có của đâu mà chuộc; vã lại chúng tao cũng
không có lỗi lầm động chạm gì đến chúng bay, mà bay bắt buộc cùng đòi nặng
như vậy, tao tức quá, âu là tao cắn lưỡi chết cho rồi, chẳng những bay không
được trâu nào, mà lại thúi cả làng bay coi.
Chúng nó nghe vậy, thì ngờ thật, bèn sợ, bớt xuống mà đòi 15 trâu. Thầy
Thám liền giao đủ 15 trâu mà chuộc thầy Hộ và thằng Bôi về. Từ khi thầy bị bắt
cho đến khi về hơn một tháng rưỡi. Đang khi thầy bị giam tại nhà rông làng
Hamòng, thì đã cứu được một linh hồn đem vào sổ các thánh trên trời. Ấy là của
lễ thơm tho của địa phận Hamòng dưng cho Chúa trước hết. Vốn thầy Hộ hay
làm thuốc gia truyền, đương khi thầy bị giam, có một đứa Mọi bị chông nặng,
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thầy cho thuốc may lành được, nên cách ít ngày có đứa nhỏ đau, cha mẹ có khấn
hứa cúng quải đủ phép mà không giảm, nên mới nghĩ rằng: Người Annam bị bắt
ở nhà rông có khi chữa được, vì ổng mới chữa thằng bị chông lành, nên kêu thầy
lên nhà coi có chữa được chăng. Thầy lên nhà coi và rằng: "Nó nóng quá, bay
cho tao bầu nước rửa coi nó có bớt chăng". Chúng nó đưa, thầy liền rửa tội,
đoạn làm bộ coi chút rồi xuống. Đứa nhỏ khi chịu phép rửa tội rồi có dấu khá
chút, nên cha mẹ nó mừng và đem cho thầy một con gà. Song cách ít bữa nó
phát lại và chết về thiên đàng.
Kể sự Mọi Hamòng trả của và làm lành với cha Do.
Khi cha Do ở Annam, về nghe lũ Hamòng làm dữ với mình như vậy, thì
tức quá, vì nghĩ mình không hề làm gì mất lòng nó chút nào, mà nó lại ăn ở
nghịch ngộm thể ấy!
Trước hết người tính rủ các làng xung quanh đi đánh lũ Hamòng đòi của
lại; sau nghĩ lại thì không đi đánh, một cậy kẻ làm đàng sá đi nói với lũ Hamòng
rằng: "Bok Do sai ta đi nói với chúng bay: "Ổng không khi nào làm mất lòng
bay, cũng không nợ nầng hay là có việc gì với bay, mà bay hà hiếp bắt bớ cùng
làm sĩ nhục cho ổng thể ấy. Nay đòi bay trả của lại cho ổng; nếu bay nghe lời
ổng, thì ổng sẽ làm lành với bay, bằng chẳng, chắc ổng sẽ gây sự với bay, chừng
đó bay đừng trách ổng. Lũ đang sá lại thêm rằng: "Bay hãy trả của và bồi
thường phạt tạ ổng cho rồi; vì ổng có nhiều voi nhiều súng, và phía bên ổng có
nhiều người giỏi giắn can đảm lắm, nếu bay không chịu chắc phải nát làng. Lũ
Hamòng nghe vậy thì sợ mà xin trả lại cho người 30 cái nồi. Đoạn hai bên đập
heo ăn huyết thệ làm hòa với nhau. Từ ấy về sau lũ Hamòng hằng giữ lời hứa và
ăn ở thuận hòa với các cha luôn cho đến rày, lại rày cũng được nhìn biết đạo
thánh nữa.
Kể sự các đấng tập Mọi cày bừa
Vốn các đấng giảng đạo xưa nay đâu đó chẳng những liều thân bỏ xác mà
lo cho người ta được nên sang trọng thanh nhàn đời sau trên nước thiên đàng mà
thôi, lại cũng chẳng nệ bao công tốn của mà làm cho người ta tấn bộ văn minh
và được ấm no ở đời nầy nữa. Vậy các đấng giảng đạo trên xứ Mường rợ nầy lúc
ấy, đầu hết là cha Do hay lo cho con Mọi biết nghề cày bừa gieo vãi. Vì người
Mọi chỉ nhờ hai cái tay mà làm rẫy, chẳng biết cày bừa là sao? Nên làm hung,
làm cũng thường hay bị đói. Lại họ hay tin rằng: vốn thần sinh trâu bò để cho
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loài người dùng mà ăn thịt, không nên bắt nó làm việc trái ý thần, ắt sẽ phải trời
đánh chết.
Đầu hết cha Do bắt trẻ giúp người cày trỉa soi nà và được nhiều bắp lúa
lắm; lần lần các cha khác cũng làm như vậy. Người Mọi thấy trẻ giúp cha bắt
trâu bò làm việc cách dễ dàng như vậy, và được nhiều lúa no nê, mà không thấy
thần (Iang) nào giận, cũng nõ thấy sét đánh ai bao giờ, nên mới bắt chước và xin
các cha giúp trâu bò cày bừa và sai kẻ tập tành chỉ vẽ cho. Ban đầu cha Bề trên
Ân và cha Do lo mua trâu bò cày bừa phát cho Mọi làng Konmonei là làng cha
Nghị (Asseray) ở bây giờ, và tập cho nó cày đồng ruộng lớn tại Kon-mơnei.
Sau dần dần đâu đó cũng bắt chước dùng trâu bò mà cày rỉa. Dầu vậy
cũng có phần đông không chịu cày, nhứt là Mọi ngoại, vì còn tín sợ thần phạt,
hoặc có cày cũng phải giết bò trâu cúng quải xin phép thần đã.
Đang cày rủi có điều gì xin ra hơi tắn đắng một chút: như trâu bò bị chết
hay là gãy chơn sưng cẳn, thì đổ là thần không bằng lòng, nên bỏ vứt mà về. Ôi!
Biết bao giờ cho ngọn đuốc văn minh soi thấu vào lòng họ, cho họ biết bỏ đổi
thói tục hủ tệ tổ tiên, mà nên người siêng năng tấn bộ!!
Kể sự thầy sáu Thân lên Mọi và qua đời
Năm 1867 Đức Cha sai một thầy Phó tế bửu hiệu là Thân lên giúp việc
giảng đạo với các cha trên xứ Bahnar. Bề trên Ân chỉ người học tiếng tại làng
Pơnong, và tập làm việc ít nhiều, song người chẳng chịu nổi xứ Mọi bao lâu,
những bị rét đau xanh xao vàng vọt luôn. Bữa kia nhằm ngày Chúa nhựt người
rán xuống Konkơxâm xem lễ Cha Bảo; khi đã xem lễ rước lễ rồi, ra nhà cha lót
lòng; song khi vừa bước lên nhà thì xẩm mặt mày ngã xuống bất tỉnh. Cha Bảo
lật đật làm các phép sau hết vừa đoạn, người liền sinh thì. Thảm thay cho người
vì Chúa phải lìa mẹ xa quê và gởi xương nơi đất khách. Tuy người ở đất Mọi
chưa bao lâu, mà đã vác thánh giá nặng: là phải đau đớn tất tưởi luôn luôn.
Nguyện xin Chúa rước người về thiên đàng ở một nơi cùng thánh
Xitêphanô mà ngợi khen Chúa đời đời. Xác người đã dời táng tại đất thánh
chung.
Kể truyện cha Cảnh (Père Suchet) lên Mọi và qua đời
Lúc ấy cha Bề trên Ân cũng thường bị đau ốm rét mướt luôn, tại bị tì vị
hư không nạp, ăn vô mửa ra, nên mặt xanh, da mét, sức yếu hơi mòn không còn
sức khỏe mà làm việc như mấy năm trên. Đức Cha Trí nghe người đau, thì viết
	
  

80	
  

thơ dạy người về Annam dưỡng bịnh. Cha bề trên Ân được thơ Đức Cha dạy
mình đi nghỉ dưỡng bịnh, thì nửa vui nửa buồn: vui vì thấy Đức Cha có lòng
thương lo cho mình, và trông có đi nghỉ được, may sẽ được sức lại mà làm việc;
song cũng áy náy lo buồn, vì lập làng Jơreh chưa thành mà bỏ đi, ắt Mọi sẽ nao
lòng chạy vấy vá mà phải hỏng việc chăng. Nên người phúc thơ lại cám ơn Đức
Cha và nói: Mình đau thiệt, song nếu có đi dưỡng bịnh, ắt sẽ phải hư việc đã
toan, vì không ai thế cho, nên xin ở lại coi, sau sẽ liệu. Đức Cha thấy thơ người
kể vậy, thì phải ép tình theo ý, không ép người xuống Annam dưỡng bịnh nhưng
hằng lo kiếm kẻ thế cho người đi nghỉ ít lâu hầu lấy sức lại. Ngày kia đương khi
cha Bề trên Ân đương bồi hồi nghĩ ngợi về mình phải bịnh không làm việc nỗi,
mà có đi dưỡng bịnh chắc làng mới lập phải tan; tấn thối lưỡng nan, trí không an
lòng những bức. Bỗng thấy một cha Tây đi với cha Bảo tới làng Jơreh, khi ấy
cha Ân quên hết mọi nỗi ưu sầu bịnh hoạn vì mừng khôn xiết.
Cha mới nầy tên là Cha Cảnh Père Suchet, còn trai trẻ bên tây mới qua
đầu năm 1867. Đức Cha sai lên hầu giúp thế cho cha Ân đi dưỡng bịnh: Thật
nên mừng cho cha Bề trên, phước cho làng Jơreh cùng cả địa phận Bahnar khỏi
mồ côi đấng chăn. Song sự vui mừng thế gian dường như giấc mộng chẳng được
bao lâu. Vì cha Cảnh lên đất Mọi chưa được bao lâu. Vì cha Cảnh lên đất Mọi
chưa được mấy ngày, mà phải rét mướt rất dữ dằn cực lực, bỏ ăn, không ngủ
đặng; khi ấy người ở Konkơxâm học tiếng, còn cha Bảo đi Kontrang. Người
thấy mình càng ngày càng rét nặng, thì xuống ở làng Joreh, có ý đổi khí, Cha Ân
đêm ngày lo lắng giúp đỡ như tình cốt nhục, dường thể phụ huynh nên bịnh tình
hơn giảm bớt.
Cha Cảnh thấy đã hơi khỏe, thì xuống Rơhai thăm cha Do; chẳng may
người bị cơn rét nặng và qua đời tại nhà cha Do năm 1868. Hỡi ôi! Cuộc đời
chóng xế, sự thể mau tang. Chưa bao lâu huynh đệ phải lìa bỏ, cha con phải ly
biệt. Cha Bề trên Ân cùng các cha và bổn đạo khi ấy đều phải thảm sầu thương
tiếc ai hầu kể xiết! Khi táng xác người, cha Bề trên muốn diễn ít lời, song vừa
mở miệng lụy ngọc bèn tuôn rơi dường trận mưa đổ, không nói năng đặng, phải
nín lặng sụt sùi. Thương thay cho người còn măng trẻ, mà phải sớm bỏ mình nơi
hiểm địa, chẳng khác chi mụt măng tốt mà phải gió gãy ngang. Song phước thay
cho người, vì đi giảng lời Evang (tin lành) mà bỏ mình nơi đất khách. Âu là
người đã được về nơi cực lạc như lời Chúa hứa chẳng sai.
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ĐOẠN THỨ MƯỜI LĂM
Kể sự cha Bề trên Ân đi về Tây dưỡng bịnh năm 1868

	
  
Đức Cha sai cha Cảnh (Père Suchet) lên Mọi hầu thế cho cha Ân đi dưỡng
bịnh, song lại được tin cha Cảnh chưa lãnh được việc mà đã chết mau dường ấy,
thì người đau đớn buồn rầu khôn kể; lại phải âu lo bối rối cho cha bề trên Ân, vì
nghe người càng ngày càng thêm bình, sợ e Hội thánh mới lập nơi đất Mường
Phải cheo leo. Nên Đức Cha viết thơ ép cha Ân đi dưỡng bịnh mà rằng: "Bây
giờ cha sợ thiệt cho con chiên, mà đi dưỡng bịnh họa may khá thì sẽ làm ích cho
con chiên được nữa, nếu cha chết, thì con Mọi rợ phải bơ vơ và thiệt hại là
dường nào. Vậy tôi lấy quyền Bề trên mà dạy cha phải xuống Annam cho mau".
Cha Ân thấy thơ Đức Cha nói tận từ như vậy, thì không dám trì hưỡn nữa,
một cúi đầu vưng phục cùng xuống Annam nhằm tháng 7 năm 1868. Ôi ngày
người khởi hành, biết làm cho ai nấy cám cảnh lo buồn là thế nào. Em lìa anh, tớ
phải xa thầy, con mất thấy cha; nên mọi người đều thương thương khóc khóc,
chẳng khác chi đưa người ra đất thánh, không trông gặp lại nữa; phần người
cũng giọt lệ chứa chan, song cũng bặm gan theo ý Chúa.
Thật khí ấy thuyền Hội Thánh Bahnar rất nguy hiểm, phần thì đức tin con
Mọi rợ còn non nớt, lại quỉ dữ hằng xui lòng Mọi kẻ ngoại ghen ghét, ghe phen
làm giặc giã, phần thì không ai cầm lái, bạn tàu chỉ còn ba, là cha Do thế quyền
cha Bề trên Ân, cha Bảo và cha Đạt, ba cha đều ở xa nhau, phần sở thì xa xuôi
hiểm trở, nên rất đáng lo đáng sợ.
Phần Cha Bề trên Ân về dưới kẻ chợ ra Gia hựu, (vì Đức Cha hồi đó ở
Gia-hựu). Đức Cha hết lòng thuốc than lo lắng cho người, trông không mấy
tháng người sẽ được khỏe lại mà về Bahnar. Ai ngờ bịnh người càng ngày càng
nặng. Nên Đức Cha dạy phải về Tây hầu tìm thầy chạy thuốc. Cha Ân lòng rất
phiền, vì phải lìa bầy chiên nơi rừng thú; song nghĩ mình tuy còn sống mà không
còn sức làm được việc hầu giúp con chiên, nên phải ngậm phiền vưng mạng
Đức Cha mà về Tây cầu thuốc cuối năm 1868.
Nói về sự đạo làng Kontrang từ khi cha Bề trên Ân giao cho cha Xuân
đến năm 1868
Hồi cha Ân làm bề trên và giao làng Kontrang cho cha Ân, thì kể có đạo
được chừng 20, mà phần nhiều là trẻ nhỏ còn ở chung với cha mẹ cùng kẻ già cả
nên hằng thông công trong việc ma quỉ luôn. Dầu các cha dạy bảo khuyên răn,
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cùng lập phép làm phép rẫy, làm phép lúa giống v.v. trông nhờ đó cho nó bớt
việc cúng lễ thần lúa thần rừng, song cũng vô ích; mà nhứt là khi cha Xuân qua
đời đã 13 năm không có đấng nào coi sóc, nên đức tin bổn đạo mới gần như đã
mò mất. Cha Bề tren Ân thấy con non nớt phải mồ côi, mà không biết phải sai
cha nào được, vì các cha phần thì ít, lại thêm kẻ đau người chết kế tiếp luôn, nên
lòng người rất buồn rầu đau xót, túng thế người sai một chú giúp người tên là
Sự; chú nầy siêng năng đạo đức và hay chịu khó, lên ở Kontrang coi sóc đỡ, và
thỉnh thoảng người đi thăm. Chú Sự ở đó ít lâu thấy lũ làng hay làm việc ma quỉ,
và không cấm kẻ đã có đạo đừng thông công được, nên buồn bực ngã lòng và
xin phép cha Ân cho lập làng mới tại chỗ nước kêu là Dak-kơla hầu qui những
người có đạo ở riêng đó cho bớt theo lũ làng làm việc ma quỉ.
Cha Bề trên cho phép, nên chú ra sức dụ kẻ nào thật lòng bỏ việc ma quỉ
và giữ đạo cho thật, thì hãy theo mình mà lập làng mới. Ban đầu cũng có chú
hứa theo. Vậy năm 1863 khi chạy làng, thì lại không ai theo, chỉ có nhờ trẻ giúp
cha Xuân xưa theo mà thôi; nên cả thảy lớn nhỏ chỉ được 30. Cha Do thấy vậy,
thì cho trẻ nhà người lên phụ giúp.
Bởi đó đến năm 1864 không còn ai coi làng Kontrang, song khi chú Sự
chạy làng tới chỗ Dak-kơla chẳng mấy tháng thì kế làng Kontrang và các làng
lân cận bị lên trái, nên lòng Kontrang chia tứ tản; kẻ thì đi lập làng chỗ Dak
Tơkok, người chạy nhận làng chú Sự, lớp thì đi lập làng chỗ kêu là Kontrang
Menei; đến sau làng Tơnak cũng nhập làng Menei.
Lúc bị trái làng Kontrang Kơla cũng bị; song nhờ chú Sự coi sóc và cha
Chính Ân, cha Do vãng lai thuốc than, nên ít bị chết như mất làng khác. Cách ít
năm sau có ba nhà làng Dak Rơtinh nhập với làng Kontrang Kơla, nên làng Kơla
đã đông số khá. Đến năm 1868 cha Bề trên Ân sai cha Bảo ở Konkơxâm lên coi
làng nầy; song người ở đấy không được bao lâu, phải bịnh thũng nên về Annam,
và Đức Cha thấy người yếu, nên dạy ở luôn dưới Annam, cùng sai vào coi sóc
bổn đạo tại Phú yên. Đến sau người được phước tử vì đạo tại tỉnh ấy.
Từ khi cha Bảo về Annam, thì chú Sự cú ở giữ làng Kontrang Kơla cho
đến chết, và xác người đã táng tại đó. Chú Sự có lòng sốt sắng siêng năng; Mọi
mấy làng ấy bây giờ cũng còn hay nhắc đến, và gọi là Bok (Huê).
Tóm kể về Hội thánh Bahnar từ khi mới khỉ sự lập là năm 1850
cho đến năm 1870
Từ khi khởi sự giảng đạo trên xứ nầy cho đến năm 1870, thì đã được 20
năm; trong vòng 20 năm ấy các cha Tây Nam trải qua biết là bao nhiêu cam go
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khó nhọc. Trong khoản ấy các cha Tây đã lên đất Mọi được tám đấng, là cha Bề
trên Phêrô (Père Combe provicaire) cha Hoàng Mọi kêu Bok Phẩm (Père
Fontaire) cha Đề (Père Degout) Cha bề trên Ân (Père Provicatre), cha A (Père
Arnoux), Cha Xuân (Père Vendier), cha Kính (Père Desombes), cha Cảnh (Père
Suchet). Các cha nầy đã phải rét mướt khốn cực mà qua đời hết, chỉ còng sót lại
một cha bề Trên Ân, song người cũng mang bịnh về Tây cầu thuốc như đã nói
trên.
Các cha Annam: thì cha Do, là đấng đã dẫn đàng chỉ lối đầu hết, cùng
đấng gọi là tông đồ xứ Bahnar; đoạn kế tiếp cha Hòa ở Piăng qua năm 1856, cha
Bảo lên năm 1857, cha Đạt lên năm 1867, cha Nguyên lên năm 1869. Ấy là năm
đấng đã chịu khó nhọc rong gai phát gốc mở vườn nho Chúa trên xứ nầy đầu hết
với Cha Tây. Song đến năm 1870 chỉ còn có 3; là cha Do thế quyền bề trên Ân,
cha Đạt và cha Nguyên, còn cha Hòa và cha Bảo đã phải bịnh và về Annam.
Cha Hòa chết tại Ninh – hòa, cha Bảo thì xuống Annam năm 1869 và đã tử đạo
tại Phú yên như đã kể trên. Còn số bổn đạo Mọi đã chịu rửa tội hồi năm 1870 thì
được 800, chia làm 6 sở là: Rơhai, Kon tum, Kon jơreh, Kontrang, Dakkâm và
Touer. Cha Do thế quyền cha bề trên Ân, ở Rơhai có cha Nguyên mới lên giúp
người, tới lui coi sóc các sở đạo, cha Đạt thì ở Touer; còn ở Konkơxâm và
Konpơnang thì phải mồ côi, nên việc đạo cũng lôi thôi. Ấy là công việc các
đấng đã ra sức vun trồng trong vòng 20 năm, biết là bao nhiêu công lao khó
nhọc.
Nói về sự đạo từ khi cha Chính Ân về Tây và khi người trở về Mọi cho đến
khi cha Do qua đời, từ năm 1869 đến năm 1872
Trong khoản cha Chính Ân dưỡng bịnh bên Tây thì cha Do cầm lái
thuyền Hội Thánh Bahnar thay. Lúc ấy tàu hội thánh Bahnar chỉ còn một ông lái
và cha Do với hai bạn tàu là cha Đạt và cha Nguyên; song nhờ ơn trên phù trì
bảo hộ tuy phải ba đào mà cũng chẳng nao. Phần cha Bề trên Ân khi tới
Marseille, thấy trong mình đã có dấu giảm bớt, thì ở lại đó ít ngày, đoạn về
dưỡng sức tại quê nhà là thành Bagame. Ôi! Khi người và anh em trong làng
bằng hữu gặp nhau, thì mừng rỡ biết bao, khác nào gặp người thân được ơn sống
lại. Anh em thân thuộc thấy người mình bủng, thân gầy da xanh mặt mét thì hết
thảy đều đem lòng thương xót, lo cho người được tẩm bổ thuốc the, nên chẳng
bao lâu người được sức đi nơi nọ chốn kia diễn thuyết về sự mở đạo và phong
tục con Mọi rợ sứ Bahnar; và chép một tập nhỏ kể lại việc mở đạo xứ nầy; nên
từ ấy địa phận bahnar mới có tiếng bên Tây, và nhờ đó được người ta thương xót
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giùm giúp bố thí chút đỉnh sửa sang địa phận cho đến rày. Người cũng lo dọn
cuốn tự vị tiếng Bahnar lang-sa và đến sau khi người đi dưỡng bịnh Hongkong
mới xong và đã in tại đó cùng lưu truyền cho đến rày. Người ở bên Tây hai năm,
song lòng người hằng ở với Bahnar, và ra sức lo trăm phương ngàn cách cho địa
phận Mường được nhờ.
Người ở bên Tây hai năm, thấy mình đã khỏe lại, liền dọn từ giã thân
thuộc cố hương mà trở về Mường. Khi người về đến nơi, thì biết mọi người vui
mừng là dường nào; song sự vui mừng chưa phai việc tai ương lại đến: vì cha Bề
trên ở bên Tây về ở Kon-jơreh chưa được ba tháng thì kế bị Mọi Xơdang đánh
phá làng Dakkâm và Rơhai.
Số là có hai đứa Mọi Kơnbơban xuống bắt vạ lũ Dakkâm vì một lẽ nhỏ
mọn không đáng gì, nó nói không lại lũ Dakkâm nên bỏ mà về. Bấy giờ có
người Mọi Dakkâm ra đốt lều Mọi Kon bơban đã làm mà ở khi nói vạ. Lũ
Konbơban thấy vậy thì tức giận, lại thêm Dêu và Dăk là hai đứa rất dữ tợn
đương làm chủ làng Konbơban xúi sử. Vã lũ Xơdang đã quyết giết cho tuyệt
những người Annam trắng (là các đấng giảng đạo) trước là cho đã lòng giận, vì
rằng các đứng đem sự mất mùa, dịch tể lên đất nó, sau là hôi của, vì nó đồn các
cha có nhiều trâu, voi, cường, muối; mà đã nhiều phen ra tay đi đánh phá, những
gặp điềm dữ, nên phải trở về xấu hổ, như nói trước. Nay nó gặp cớ nhỏ mọn
nầy, thì lại thừa dịp mà sinh chuyện.
Vậy ban đầu cả làng Konbơban rủ nhau xuống bắt vạ lũ Dak-kâm, vì rằng
làng Dak-kâm ăn nhờ rừng nó. Khi ấy thầy Hộ làm chú giúp cha Do ở coi
Dakkâm thấy nó sinh sự hoài, thì nói rằng:“Rừng đấy nầy chúng ta đã mua rồi;
không có gì nữa đâu mà đòi xăng." Lũ Konbơban nghe vậy và thấy mình ăn hiếp
không được, thì trở về rủ các Mọi lân cận hiệp lực kéo xuống Đăkkâm rất đông.
Khi gà gáy đầu, là lúc Mọi người đương giấc chẳng ngờ, nó bèn vào vô như
kiến, chém đốt đã thèm. Lúc ấy có cha Nguyên đang ở trong nhà thờ giữ làng;
nghe những tiếng tru trếu khóc la, người vùng dậy hồn bất phụ thể, quớ súng
bắn, súng lại không kêu (vì thứ súng có máy đá không dễ) người bèn kêu trẻ trai
ở nhà rông kiếp cứu, song nó đã chạy trốn tản đà lâu rồi. Người bèn rút dao chạy
xuống quyết giao chiến với lũ Xơdang hầu cứu con chiên. May phước cho
người, vì lũ Xơdang giết lác đã chán và bắt được năm đứa Mọi gái, cùng lấy
nhiều của, bèn rủ nhau về không đánh giết nữa, nên người mới được toàn tánh
mạng.
Bây giờ bên giặc cướp giết người cùng của khởi hoàng một cách vui
mừng hớn hở, vì đã được việc như lòng sở ước bấy lâu. Còn cha Nguyên cùng
cả làng Dakkâm thì thương tâm kêu khóc buồn bã lòng bỏ làng tẩu. Sau lũ
	
  

85	
  

Xơdang tính bán năm đứa gái đã bắt qua phía Jơrai. Cha Bề trên Ân nghe tin, thì
sai đàng sá đi chuộc và đem về làng Jơreh. Năm đứa đều ở luôn lại đó cùng giữ
đạo đến chết.
Đến sau cha Do và Cha Nguyên định đi đánh trả Konbơban, vì nó đã đánh
giết mình và con chiên mình cách trái lẽ. Hai cha tỏ ý mình, thì các làng lân cận
phía Bahnar xin tùng theo hiệp sức. Lúc ấy có người anh ông Phủ Mă bây giờ
tên là Úy có tiếng can đãm mạnh bạo, lãnh làm chủ tướng đi đánh Xơdang cùng
định ngày kéo lên Konbơban.
Ngày ra đi cha Nguyên cũng đi theo, hầu có ai rủi bị thương người lo việc
linh hồn. Vậy bên ta cả Annam cả Mọi gần 300, thầy Hộ cũng theo.
Mọi Konbơban đã biết, thể nào phía ta cũng đánh trả nên thả công đào
hào, cùng làm rào kiên cố bốn phía làng, khi phía ta đã đến gần Konbơban vừa
gà gáy, song mắc giở chông phá rào lâu lắm, trời đã sáng trợt, nên lũ làng đều
thấy biết, nên rủ nhau bỏ làng, cầm khí giải ra núp bốn phía núi gần làng. Bên ta
phá được rào liền ào vô, không dè bên giặc núp sẵn bọc đánh, đứa tác đứa đao,
thằng dao, thằng ná, chém bắn tứ tung. Dầu vậy phía ta cũng ra sức chống cự và
kéo vô đến tận làng; song không gặp ai vì nó đã ra rừng hết. Bên ta phải hai
người chết và một người bị thương nặng, và nhiều người đã phải thương nhẹ.
Còn bên giặc phải hai đứa chết.Cha Nguyên thấy việc không xong, bèn lúc còi
tháo lui. Bên giặc thấy vậy thêm gan lại càng làm dữ, song bên ta giữ hàng ngũ
và lui và đánh trả, nên không ai bị nữa.
Bên ta về đến nhà ai nấy đều buồn bực thở than. Còn bên giặc rất mừng rỡ
cùng thêm gan cùng tính càng xuống Rơhai đánh nữa.
Mọi Xơdang xuống đánh Rơhai
Lũ Xơdang thấy phía bên ta đi đánh nó, mà hỏng làm vậy thì nhạo bán,
cùng sinh bạo dạn nên quyết đi đánh Rơhai là nơi trung tim, kẻ có đạo. Chúng
nó đổ rằng: Những Annam trắng đến xứ ta, đem thần trái lên rải xứ ta hại mất
nhiều người, lại thả cào cào cắn lúa phá câu, làm cho ta phải mất mùa đói khát.
Vậy chúng ta phải đánh giết chúng nó đi cho hết mới khỏi khốn. Lại thêm lúc ấy
có hai đứa Mọi nhà cha Nguyên đem lòng phản chủ, đi rủ Mọi Xơdang xuống
đánh mà rằng: Các cha có nhiều đồ đạc, của cải, muối, vải, trâu, voi, rõ thiếu gì,
nếu đánh được chắc sẽ nên giàu có chẳng sai.
Nó Xơdang nghe nói vậy càng mừng và rủ thêm đông lắm, quyết định kéo
xuống làm cỏ Rơhai.
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Vốn cha bề trên Ân và cha Do, cha Nguyên cũng đã biết trước bề nào
Xơdang cũng đánh mình không khỏi; song cũng chẳng trồng mình cự nổi, vì
phía mình ít, lại hồi đó Mọi có đạo cũng chưa thật lòng với các cha là bao, phần
thì khí giái cũng thiếu thốn, có ít cây súng cò máy đá mà thôi. Vậy từ khi cha
Nguyên đi đánh Xơdang mà bị thua cho đến lúc bấy giờ là bảy tháng, thì
Xơdang kéo xuống Rơhai đông như kiến. Có hai người chú giúp cha Do thấy
Mọi giặc kéo xuống thì lật đật chạy về làng báo tin. Rủi thay, lúc bấy giờ cha Bề
trên Ân đã về Pơlei Jơrei, cha Do đi kẻ liệt, còn có một mình cha Nguyên ở nhà,
nên Mọi giặc vào làng dễ như không. Cha Nguyên ra sức đốc thúc người Annam
cùng Mọi làng Rơhai ra sức chống cự. Song Mọi giặc đổ rằng: chúng tao có ý
đánh giết lũ Annam mà thôi, không hại chi đến bay mà sợ, chúng bay hãy trốn
sạch. Các chú Annam thấy mình ít quá cũng khiếp mà chạy trốn. Cha Nguyên
lấy súng bắn, song rủi thay súng lại tắt ngòi. Người thấy nguy gần đến nơi, nên
cũng dĩ đào vi thượng chun vào xum lúa mà trốn, để giặc Xơdang bạo tàng cướp
phá rảo kiếm không gặp người Annam nào, thì giận dữ đập phá các đồ, còn cái
gì lấy được thì lấy mặc thích.
Chúng nó kéo vô nhà thờ lấy đồ lễ mặc, đứa thì lấy giây Stola làm khố
buộc ngang eo ếch, và lấy làm thích lắm. Nó thấy tượng Đức Bà lớn để trên bàn
thờ; thì chỉ vào Đức Bà mà rằng: Bà kia, hãy chỉ mấy người Annam trốn ở đâu,
song nó không thấy tượng trả lời, liền lấy rìu bửa vào đầu tượng ảnh vỡ ra.
Bởi chúng nó phạm đến Đức Bà làm vậy; nên Người đã tỏ quờn phép
mình ra, và làm cho chúng nó phải thua xấu hổ; số là khi nó đập vỡ ảnh Đức
Mẹ, thì phép thiêng làm cho chúng nó phát sợ hãi, rủn run rẫy, dường như thấy
đạo binh lớn đương vây bọc mình tư bề, liền vỡ chạy tứ tảng, phía ta thấy lũ
Xơdang táng loan làm vậy, thì sinh gan chạy theo chém giết và lấy lại đồ nó đã
cướp. Chính thằng đập vỡ ảnh Đức Bà chạy đến nước Midi sau Rơhai bị Mọi
Kon Tum chặt chết, thằng lấy dây Stola làm khố đóng, chạy đến nước Midi cũng
bị đâm chết. Phía ta theo đuổi cũng giết nhiều người và lấy lại các đồ thường và
đồ thánh nó đã cướp lại được hết. Đội ơn Đức Mẹ là Mẹ các giáo nhơn đã giơ
tay quyền phép mình ra mà làm cho kẻ nghịch thù phải tan tác mà cứu lấy Hội
Thánh Bahnar qua khỏi cơn nguy hiểm.
Khốn cho kẻ phạm đến các đồ thánh vì chẳng trốn khỏi tay công thẳng
Đ.C.T như đã thấy nhiều tích xưa nay.
Cha Do về chợ và qua đời
Cha Do là Đấng mở đạng giảng đạo đầu hết trên xứ Mọi; người đã trải
qua biết bao lao khổ trên xứ nầy thuở sơ khai, nên sức mòn thân mỏi, phải đau
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yếu gầy mòn. Đức Cha Trí nghe người lăm bịnh, thì thống tình thương xót lắm,
cùng viết thơ dạy người xuống Annam tỉnh dưỡng may nhờ ơn Chúa có khá
đặng chăng.
Vậy người cúi đầu vưng lịnh Đức Cha mà xuống Annam hầu cầu thầy
chạy thuốc. Song trước ngày định ra đi, người muốn tỏ chút dấu cho người Mọi
bớt lòng úy kị nghi nan và cho nó hiểu chút lòng các đấng giảng đạo thương nó
dường con đẻ. Nên người kêu các làng Mọi xung quanh xa gần, và đập cho
chúng nó một con voi to, đang khi chúng nó ăn uống, thì người dạy dỗ đôi lời,
mà từ giả, cùng xin chúng nó hằng giữ lòng trung tín cùng các Đấng đã từ bỏ
cha mẹ quê hương vì một lòng thương chúng nó, và khuyên chúng nó giữ đạo
cho bền. Chẳng khi nào ăn uống mà đập tơi voi, nên lần nầy là lần kỷ niệm đáng
nhớ. Vậy người Mọi còn nhắc cho đến bây giờ, cùng hằng nghe người là đấng
độ lượng rộng rãi với con Mường rợ quá lắm.
Vậy ngày đầu tháng 5 năm 1872 người lên đàng về Annam, ngày ấy các
cha và cha Bề Trên Ân hiệp đến cùng Rơhai tiển chơn cùng từ giã. Cha Bề Trên
Ân cùng cha Do hai đứng có lòng dấu yêu nhau lắm, nên khi từ biệt ruột đau
lòng muối. Lụy ngọc chứa chan; còn người Annam với con Mọi cũng đều
thương khóc, dường thể đám ma sống, không còn trông gặp người đất Bahnar
nữa. Mà thật như vậy, vì người đến Annam vào hầu Đức Cha, đoạn về Đồng
Hâu thì bịnh đã ra nặng không phương cầu chữa, nên người đã qua đời ngày
mồng 03 tháng 09 năm 1872. Xác người táng tại Đồng Hâu, đến năm 1907 các
Cha qua Bahnar nghĩ đến công trọng người đã dày công rong gai phá gốc mở
đàng giảng đạo xứ nầy và nhờ ơn công khó người, nên rày Hội thánh Bahnar
mới được nhiều hoa, sai quả; nên xin rước xác người về trên nầy cùng táng nơi
đất thánh các cha tại Kon tum. Ai kể được sự cực sầu pha với lòng mừng rỡ khi
hài cốt người vừa đến nơi, hết thảy mọi người cùng mọi bực chực rước cách
trọng thể tin dường nào!
Thật cha Do là đấng đáng chi ta kính nhớ muôn đời cùng đáng gọi là Tiền
hô mở đạo cùng khai lập xứ bahnar trước hết. Thật người đã đáng lời đấng có
lộc Xitêphanô nói khi sai người mở đạo giảng đạo rằng: Cha đã suy trước xét
sau và tưởng chắc có một mình con sẽ khả kham được công việc cha đã quyết, là
mở đàng giảng đạo cho dân Mọi được. Cha Bề trên Ân cũng khen người mà
rằng: trong các đấng đã chung tình với tôi mà mở đạo xứ Bahnar nầy, thì có cha
Do rất đáng mến đáng khen hơn hết. Người rất đại độ quảng tâm, phải khốn khó
chẳng nao, được an vui không chuộng, chẳng khêm tổn ôn hòa, lúc ốm đau cũng
không hề năn nỉ.
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Hết thảy mọi người đã từng quen biết với cha Do thì đều đem lòng kính
yêu khâm phục. Người Mọi cũng hằng nhớ và khen rằng: Dok Lanh Rơ-Gei jat
manat kơnhôn bi tui. Ông lành có lòng rộng rãi thương ta không cùng. Ấy là lời
cha Bề trên Ân đã ghi chép vào sách người về cha Do.
Hỡi người Mọi rợ, ở những Việt Nam đã được an cư trên xứ nầy ta hưởng
trái, hãy nhớ ở kẻ đã trồng cây, mà đem lòng báo ân trả nghĩa khẩn cầu cho
người đặng nghỉ an.
Kể sự làng Touer tản tác
Trước nầy nói sự lập làng Touer, có cha Đạt ở đó trông sẽ thịnh sự bền
đỗ. Song ruỗi thay, vì có nhiều nỗi tai ương biến họa, làm cho lòng bọn con Mọi
bỏ chạy tản tác; phần thì Mọi Bahnar ít mộ làm rẫy rừng, và ít muốn ở chung với
Mọi Jơrai, là giống hay giả trá đảo điên xiếng hoa láo xược, phần thì bị chết
nhiều nhứt là trẻ nhỏ. Cha Đạt hồi ban đầu cũng siêng năng dạy dỗ. Song sau
người bị đau rét, nên sức yếu hơi mỏn và thấy lời giảng dạy lâu thấm vào lòng
con Mọi, nhứt là lũ mọi Jơrai, thì người cũng nao lòng thối chí.
Lại thêm trong làng có một đứa Mọi Jơrai tên là Gleh cầm thuốc độc bỏ
cho người ta chết cho mình khỏi chết và nên giàu có, tin dị đoan như vậy, cả
làng ai cũng đều sợ nó. (Người Annam có đôi chỗ cũng tin và làm xằng như
thế).
Có một lần thằng khốn nầy mới cha Đạt uống rượu và toan bỏ thuốc độc
hại người; song vợ nó ngăn can, nên cha mới toàn mạng. Nhưng thằng ấy lại bỏ
cho một người Annam giúp cha, tên là Tố. Người nầy bị thuốc khỏi ba bốn bữa
mạng vong. Cha Đạt thấy vậy thì giận, nhắn biểu Mọi Habâu đến đánh nó. Mọi
Habâu đến đánh nhà nó cùng bắt được vợ con nó; còn chính thằng Gleh thì thoát
được chạy trốn qua Jơrai Hơtu và rủ lũ Jơrai đến đánh Toeur đặng trả thù. Làng
Toeur thấy vậy thì khiếp sợ chạy tản tác, cha Đạt lại đem Mọi Kontum và ít
người Annam đã theo người xuống Touer trước, về phía Kontum lập làng mới
kêu là làng Daklai. Khi ấy cha Do thấy làng Touer bất thành thì buồn và ra sức
giúp cha Đạt lập Daklai cho mau thành. Song làng Daklai cũng không thành, vì
có một đứa Mọi Jơrai tên là Pép kêu cha con với cha Đạt; thằng nầy có tính bạo
dạn và cố chấp.
Ngày kia nó lên thăm qua Đạt tại làng Daklai, người cho một con heo và
ít ghè rượu, hầu nó vui với lũ làng mới, ngõ tỏ tình cha con. Chẳng may khi ăn
uống, lũ Daklai đánh trống chiên theo kiểu thắng trận bắt được tôi.
Pép nghe vậy giận lắm mà rằng: sao bay cầm tao là tù giặc. Nói bậy lời
bèn chổi dậy chạy tuốt về một mạch, cùng rủ Mọi Jơrai đến rình rập quyết đánh
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phá lũ Daklai cho đã nư. Lũ Daklai thấy vậy ngã lòng bỏ chạy về làng Kontum,
cha Đạt cũng túm đùm về Rơhai ở với cha Do.
Nói về cha Xuân (Père Hugo)
Cha Xuân lên bahnar năm 1872 và ở sở Kon-pơpang; người đã qua muôn
nỗi khốn khổ, lại bị nhiều cơn rét mướt hiển nguy. Song nhờ ơn Chúa phù trì
nên khỏi chết. Bấy giờ cha Bề trên Ân muốn sai người đi Kontrang, vì sở nầy
phải mồ côi kẻ chăn đã lâu, lại thêm xa xuôi cách trở. Song khi người đã dọn đồ
xuống Rơhai, gặp cha Đạt đã có tuổi, lại thêm đau yếu không làm được việc gì,
nên xin ở lại Rơhai giúp cha Đạt lo sửa sang mọi sự kẻo Rơhai là trung tim mà
hư thì thiệt thòi cho địa phận. Cha chính Ân bằng lòng để người ở lại Rơhai. Khi
ấy bổn đạo Mọi và Annam còn ở xô bồ chung lộn nên sinh nhiều điều bất tiện.
Cha Xuân thấy vậy thì cho người Annam lập họ riêng ra phía dưới Rơhai, chỗ
gần tòa sứ bây giờ. Ban đầu cả thảy được 15 nóc nhà và nhơn số gần 100, kêu là
gò Mít làng Trại lý; đến sau đặc tên lại là Tân Hương cho đến rày, và bây giờ
thành một làng lớn, nhơn số quá ngàn. Ngài cũng lo làm nhà thờ lớn cha Do mới
khởi, mà phải trở về kẻ chợ, khi đã hoàng thành cha Ân xuống làm phép trọng
thể. Ấy là một nhà hơn xứng tên (nhà thờ) đầu hết trên đất Mọi vậy.
Kể sự cha Tân (Père Poirier) lên Mọi
Năm 1872 cha Đạt về Annam thăm, đến khi người trở lên Mọi, thì Đức
Cha Trí dạy cha Tân (Père Poirier) lên Bahnar với người. Hai cha đến đất Mọi
nhằm ngày tháng 10 năm 1875. Cha Tân ở nghỉ tại Jơrai với cha chính Ân ít
ngày, đoạn cha Ân sai người xuống Rơhai học tiếng và giúp cha Xuân, sau cha
Xuân xuống Annam, thì một mình ngài ở lại Rơhai coi sóc bổn đạo cho đến khi
cha Xuân về. Khi cha Xuân ở Annam về, thì cha chính Ân đón cha Tân lên ở
Kontrang.
Địa sở Kontrang mồ côi đấng chăn đã quá 7 năm; vì từ khi cha Bảo về
Annam thì chỉ có mình chú Sự, Mọi Kêu là bok Huê ở đó như đã nói trước. Khi
chú Sự đau nặng, thì cha Xuân lên làm các phép cho chú, chú chịu đủ các phép
sau hết thì qua đời bằng an. Khi mai táng chú Sự rồi, thì cha Xuân sai chú
Quyền lên ở Kontrang cho đến khi cha Tân lên ở Kontrang.
Trong năm 1872, thì có một làng lớn tên là Dak-dung, khi trước ở Kơtu
Xơt, chúng nó bị mọi Hadrông đánh phá chịu không nổi chạy tản tác. Thuở ấy
làng Dak-dung lớn lắm: gồm ba làng: là làng Dak-dung, làng Tơ-bâu, và làng
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Kơp, nên khi chạy tản, thì làng Dak-dung chạy nhập vào làng Kontrang chú Sự;
làng Kơp chạy nhập với làng Dakmut; làng Tơ-bâu chạy lên nhập với làng
Kontrang Mơnei. Khi lũ Dakdung chạy vô làng Kontrang, thì đã hứa với chú Sự
không làm việc ma quỉ một cách cháng chường trọng thể, cũng hứa sẽ theo đạo.
Song khi chúng nó đã ở rồi thì những làm việc quỉ ma cùng cất nhà rông riêng,
nên làng Kontrang khi ấy thành hai làng, là làng Kontrang có đạo, và làng
Dakdung còn ngoại. Ngoại đạo ở chung lộn như vậy, thật khó khỏi thông công
trong việc dị đoan cúng tế, nhứt là dân Mọi vì còn thiếu trí, non lòng, vui đàn
chúc đó, ít phần phải trái phúc tội.
Cha Tân thấy sự ấy thì lấy làm phiền lòng nản chí, lại thêm rét mướt ốm
đau, mà thuốc dùng nõ có, vật ăn uống cũng không, chỉ dùng rau với muối.
Người bèn rán xuống Rơhai, song khi ấy ở Rơhai cũng khó hơn, nên Ngài định
xuống Annam; nhằm lúc tháng tám nước lụt đầy sông, voi không dám lội, sông
người ép thúc, nên voi trôi, đồ vật mất, may người không ngồi theo voi nên còn
sống sót. Dầu vậy người cũng quyết đi, nên đầu tháng chín năm 1875 người
xuống đến Annam, và ở luôn dưới Annam. Ban đầu Đức cha sai người ra coi sóc
bổn đạo Quảng Nam ít lâu, sau đổi Quảng Ngãi, và đến năm 1885 phải Văn
Thân giết vì đạo làm một với bổn đạo tại họ Bàu gốc.

ĐOẠN THỨ MƯỜI SÁU
Cha Truyền (Père Vialeton) lên Mọi

	
  
Khi Cha Tân về Annam rồi thì đất Mọi rất thốn thiếu kẻ chăn, nên Cha bề
trên Ân sai cha Xuân về Annam tỏ mọi đều cheo leo truyền Hội thánh Bahnar
đang phải, hầu xin Đức Cha liệu cho thêm bạn tàu. Vậy Đức Cha Trí lấy làm
cảm tình thương xót địa phận Bahnar lắm; song khi ấy trong địa phận cũng thiếu
thầy cả, chẳng biết sai ai. Sau hết ngài định sai cha Truyền (Père Vialeton) đi
với cha Xuân lên Mọi. Cha Truyền qua Annam ban đầu học tiếng tại Bến Đá,
sau đi Đồng Quả. Khi người được thơ Đức Cha sai đi Mọi, thì đương coi địa
phận Kỳ Bương. Khi người thấy thơ Đức Cha sai đi Mọi thì bắt rởn óc kinh
hoàng, song cũng ép tình vưng lịnh dọn đồ theo cha Xuân lên Mọi lối trước lễ
phục sinh. Cha Bề trên Ân gặp người tại Pơlei Jơreh, rất đỗi vui mừng. Người ở
lại Pơlei Jơreh ít tuần, đoạn xuống Kontum học tiếng và coi sóc bổn đạo tại đó.
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Kể sự cha Truyền ở Kontum
Cha Truyền ở Kontum là đầu năm 1875. Thuở ấy làng Kontum còn nhỏ,
nhơn số cả đoạn ngoại chừng 150, có hai nhà rông, bốn phía có rào lũy để ngữ
giặc gần sát bên nhà, nên chật hẹp bẩn thiểu lắm. Chỗ ở, nhà thờ, nhà bếp cũng
chung một cái nhà chật chội su sơ. Người ra sức học tiếng cùng ra sức mở rào ra
cho rộng rãi khoảng khoát hơn. Nên biểu Mọi làng nới rào ra, song nó không
chịu mà rằng: Nếu có nới rào ra xa nhà, Mọi Xơdang có xuống đánh thì làm sao
mà giữ đặng. Song người trả lời rằng: Không sao, sau sẽ có nhà ở đông, nếu bay
không nghe tao mà rào nới ra, sau chắc bay không có chỗ ở đủ. Mà thật như lời
người, vì làng càng ngày càng thêm kẻ nhập và đến sau nó xin người mở rào ra
thật rộng. Ban đầu người hằng bị rét luôn, ăn vô không nạp, có một lần người rét
nặng, các chú tưởng người phải chết, nên đi rước cha Ân. Khi cha Ân đến thì
người than rằng: có khi tôi phải chôn xác ông nầy nữa bê! Song ý Chúa còn để
người lập công xứ khách, nên ít ngày khỏe lại mạnh giỏi, cùng sống khá lâu trên
xứ nầy; nên người thường hay nói chơi rằng: Cha Ân sẽ chôn tôi, mà tôi lại phải
chôn ngài.
Người thấy đạo ngoại còn lộn xộn, những thông công trong việc quỉ ma,
thì người những buồn rầu, ra sức cầu xin cùng gắn công an ủi cho kẻ ngoại bỏ
đàng tà, mà vào nẻo chính cùng răn dạy kẻ có đạo cũng trở lại lần lần và kẻ đã
có đạo cũng được khá hơn xưa.
Cha Đạt về chợ luôn
Cha Ân thấy cha Đạt yếu đau ít làm nổi việc, thì cho người về chợ năm
1875. Người về chợ ở Gò Thị được ít năm, đoạn vô Phú Yên và năm Ất dậu,
người phải trốn ẩn trên núi rất là lao khổ, đến đỗi phải ăn đẻn dép da và đã sống
sót lại, cho đến khi yên giặc Đức Cha đòi người về hưu trí tại Lòng sông chỉ lo
việc giúp lễ Đức Cha và đã qua đời tại đó năm 1902.
Kể sự cha Nguyên lập làng Dak-kia
Trước nầy đã nói làng Dak-kâm hằng bị Mọi Xơdang đánh phá luôn chịu
không nổi, nên phải chạy tứ tản cùng đi lập làng nơi khác. Ban đầu cha rủ nó ở
chỗ gần làng Kon-Hơngo có ý dụ làng ấy trở lại đạo và nhập vào đó; song lũ
Kon-Hơngo cứ đưa đẩy không chịu theo đạo cũng nõ nhập làng người, nên
người tính chạy qua phía bên kia sông Bla chỗ kêu là Dak-Hơkia.
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Thuở ấy phía bên kia sông Bla không có làng nào dám ở, vì sợ lũ
Hơdrong đánh phá. Hơdrong là thứ Mọi Jơrai có tính hung bạo hay giặc mà
cướp của bắt người. Theo lời cha chính Ân chép, thì xưa có hơn 100 làng ở bên
kia sông Bla đều bị lũ Hơdrong, đánh phá nên phải tan tác. Cho nên khi cha
Nguyên định lập làng phía kia sông, thì mọi người lấy làm bỡ ngỡ, cùng nói
người gan dạ thật. Các làng phía bên nầy thấy vậy thì mừng và ra sức giúp người
lập cho mau thành làng, vì trông làng người sẽ làm như đồn ngữ giặc Hơ-drong.
Năm 1871 thì nhà cửa làm xong, người và lũ Dak-kâm cũ rủ qua ở đó gọi là làng
Dak-Hơkia.
Khi đã cất nhà đoạn người lo làm rào lũy xung quanh làng, người nhờ
mấy làng Mọi xung quanh bên nay sông như làng Kon-Rơbang, Kon-Hơngo
giúp nên làm mau rồi và rất kiên cố. Lũ Mọi bên này sông ra sức giúp cho mau
rồi mọi việc hầu người ở bển làm đồn ngữ giặc cho nó và cho nó dễ bề qua lại
làm rẫy bái vì đất bên ấy tốt lắm. Ban đầu người làm nhà thờ và nhà ở su sơ như
nhà Mọi, đoạn lo làm rẫy lớn kiếm lúa đặng có cất nhà tốt sau; đến mùa gặt
được nhiều lúa vì nhờ đất tốt và thuận trời. Gặt hái xong người lo cất nhà thờ;
chính người làm thợ cả còn các chú giúp và trẻ người làm thợ bạn, vì thuở ấy
trên nầy chưa có thợ thầy nào hầu mướn thuê. Cha con ra công cui cút đục đẽo
cưa bào một năm mới hoàn tất. Nhà thờ khá lớn cao thảng sít sao chẳng khác tay
thợ nghề, cha chính Ân xuống làm phép trọng thể. Đến sau làng Hơkia chạy tản,
thì bề trên truyền dạy đem nhà thờ nầy về làm nhà thờ sở Kontum. Đến năm
1897 bị cháy mất tích.
Về Mọi Hơdrông khuấy khỏa làng Dak Hơkia
Từ khi làng Hơdrông mới lập, thì Mọi Jơrai những rình rập khuấy khỏa
luôn; nhiều phen nó đã đến tận nơi toan đánh, song vào không được, vì rào ngõ
kiên cố, nên phải về xấu hổ. Đến sau lũ Habâu qua đánh rủi nhằm trẻ làng DakHơkia đi làm rẫy trong ruộng lào, không còn ai ở nhà hãn ngữ, nên nó vô làng
được, song không gặp người, cũng nõ thấy của vì lũ Dak-Hơkia đã giấu của
ngoài rừng hết, thì nó giận mà đốt hết một cái nhà. Mọi Dak-Hơkia nghe tin về
vây đánh, thì nó trốn chạy hết. Lần khác nó qua đánh, song vô ngõ làng không
được, thì trở về gặp bốn đứa Mọi làng Dak-Hơkia đang tác cá ngoài suối, thì
chận bắt hết một đứa Mọi gái. Mọi Hơdrông khuấy khóa như vậy luôn, sông cha
Nguyên hằng ở yên, và hằng khuyên Mọi làng ở vững lòng.
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ĐOẠN THỨ MƯỜI BẢY
Cho đến đời Đức Cha Lợi

	
  
Nói về cha Kính (Père Roger) lên Mọi
Đầu tháng ba năm 1876 Đức cha Trí sai một cha Tây tên là Kính lên Mọi:
(trước cũng có một cha mĩ hiệu Kính) Cha Kính nầy quê ở nước Langsa, thành
Constance, còn trai trẻ mới 27 tuổi, trước ngài đi lính đánh giặc với Đức
(Allema-gne) năm 1870, người thuộc về cơ binh thống chế Charet, và được giấy
khen nhiều lần. Người mới qua Annam được bốn tháng, gặp lúc cha Nguyên về
chợ thăm. Khi cha Nguyên sửa lên, thì Đức cha sai người đi mọi với cha
Nguyên. Vậy hai cha gặp nhau tại Gia Hựu tới làng Jơrai lối cuối tháng ba năm
ấy. Cha Bề trên Ân gặp hai cha lên vui mừng quá bội.
Ngài ở tại làng Jơrai với cha Ân được hai tuần, đoạn cha Ân đi Annam thì
người thế đó, đến khi cha Ân về thì người lên lãnh địa phận Kontrang. Người
đến Kontrang là ngày 15 tháng 06. Kontrang khi ấy rất là hiu quạnh, vì đã lâu
không có cha nào ở, nên mọi sự đều đồi tệ hư hao, nhà rách vách xiêu; sự đạo
cũng lảng xao lắm: đạo ngoại lộn xộn những làm việc quỉ ma luôn; lại thêm
nước độc những rét đau không ngớt, nên phần xác rất khổ, phần hồn những luôn
phiền; song hằng cậy sức thiêng liêng siêng năng làm việc bổn phận. Nhờ ơn
Chúa giúp, cách ít năm nhà rông lũ Dak-dung ngã Jang Dơmang mất (thần của)
nên nó trở lại đạo làm cho người được thõa lòng mừng rỡ. Buồn nọ chưa ngui,
rủi kia lại tới: số là có một chú giúp người tên là Tôn sáng ra suối thăm đó đơm
cá, bị cọp cõng mất, khi kiếm được, cọp đã xơi hết hai đùi, bữa sau cọp ấy lại
bắt bò, người bỏ thuốc độc giết được nó to lớn phi thường.
Mọi Jơrai khuấy khỏa các đấng
Thật khi ấy các đấng giảng đạo chẳng phải giao chinh cùng chúng quỉ vô
hình hằng rảo hại linh hồn khắp thế, nhứt là trên xứ nầy là nước nó cai trị đã
lâu, mà lại phải những ma có xác là lũ Mọi Xơdang và Jơrai hằng khuấy khuất
luôn.
Lúc ấy trên xứ Mọi muốn chở chuyên đồ gì dưới Annam thì phải dùng
voi, vì chưa có đàng sá ngựa xe lên xuống được như bây giờ. Cả địa phận
Bahnar khi ấy các cha nhín nhúc mua sắm được năm con voi. Lần kia cho cả
năm voi xuống Lục lợt chở đồ cần dùng; khi trở về vừa tới Touer bị mọi Jơrai
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phía Pơleiku Pơgao chận ăn cướp sạch hết các đồ và bắt ba nài giữ voi. Lúc ấy
cha Do chưa về chợ, người phải sai kẻ đàng sá đi chuộc hết nhiều của. Lần khác
khi cha Xuân ở Rơhai cho voi xuống bến chở đồ cần. Khi về vừa tới nước Ong
tại Touer liền bị Mọi Jơrai xông đánh cướp hết đồ đạc cùng bắt hai người
Annam tên là Lương và Thi. Chúng nó bắt được người Annam thì vui mừng và
canh giữ nhặt lắm, trông các cha sẽ đem nhiều của mà chuộc. Song cách bảy tám
tháng không thấy các đấng sai người tới chuộc, thì bớt canh giữ, thì hai người ấy
trốn được mà về Rơhai. Trong các đồ nó ăn cướp được chuyến nầy, thì có cái
đồng hồ xổ của nhà cha Xuân gởi cho người. Lũ Jơrai đem về thấy tốt, săm soi
vặn vấy vả, đồng hồ nổi kêu, chúng nó thấy đồng hồ kêu động, thì ngờ là thần
linh liền giết trâu bò cúng tế linh đình và đem đi khắp xứ mà thờ lạy.
Ông thật là mê muội đáng thương và tức cười cho con rừng dốt nát!!
Cha Xuân đi Saigon mua súng
Các đấng thấy mình hằng phải lũ Xơdang và Jơrai khuấy khỏa làm giặc
luôn, mà mình thì hai bàn tay trắng chẳng biết lấy gì mà cự lại, âu có ngày sẽ
phải chúng phân thây và sự đạo phải tàn bại, nên bàn cùng cha Xuân phải đi
Saigon mua ít cây súng hầu giữ mình cho khỏi nạn.
Khi ấy cha Xuân cũng không được mạnh mấy, hằng bị rét nên mặt mét da
xanh; song người cậy lòng lành Chúa cùng lãnh mạng ra đi lối tháng ba năm
1877. Người xuống đến Qui-nhơn gặp quan công sứ rất ngoan đạo nghe thấy các
cha trên xứ Mọi phải trăm chiều khốn khổ, thì đem lòng áo não thương thay
cùng cầm người ở lại nhà mình lo đãi đằng thuốc the cơm nước. Quan thầy
thuốc Langsa cũng đem lòng xót thương hậu đãi, cùng ra sức cầm cha Xuân ở
lại Qui nhơn cho khá thật sẽ đi. Song lòng người hằng nhớ cùng sợ anh em phải
gian nguy nơi đất khách; nên không mấy bữa người từ biệt Qui nhơn thẳng vô
Saigon lo mua súng hầu trở về Mọi cho mau. Đến Saigon thấy thuốc chẩn mạch
biết người có bịnh, nên cũng dạy người phải tỉnh dưỡng cho lâu. Song lòng
người hằng nhớ cùng sợ anh em ở nhà phải khốn với Mọi giặc chăng; nên chẳng
chịu ở lại một lo mua 50 (năm chục) khẩu súng đoạn trở về. Đến Qui nhơn ai
nấy thấy người yếu mệt, thì ra sức cầm người ở lại ít lâu, song người không chịu
một tốc trở lên Rơhai cuối tháng 6 năm 1877. Người đến nơi ai nấy đều vui
mừng khôn xiết, vì thấy mình đã được chút khí phái giữ mình và lấy làm có
phúc. Nhưng phúc đâu chưa thấy họa đã đến nơi, vui chưa phỉ, sầu đà nối gót.
Số là có một người chú giúp cha Xuân nạp đạn vào súng quên lấy ra, chú khác
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ngờ là súng không, cầm lấy kéo cò súng nổ đạn ra trúng nhằm một chú chết tươi
làm cho cha Xuân đau sầu khôn xiết!
Kể sự cha Xuân qua đời
Cha Xuân không nghĩ đến mình, chỉ sợ cho anh em nên rán trở lên vội
vàng như vậy thật rất hiểm nguy cho người; vì người về đến Rơhai chẳng bao
lâu liền đau nặng. Cha bề trên Ân và cha Truyền cùng các cha tựu về lo lắng cho
người hết sức, song cũng không trông qua khỏi, nên cha Ân nói cùng người
rằng: "Sao cha muốn bỏ chúng tôi, xin cha hãy cầu cùng Chúa cho tôi đi trước vì
tôi đã lâu rồi? Người tỏ mặt tươi cười mà rằng: "Không sao, xin cha bẳng lòng ở
lại tôi không sợ chết đâu. Vì đã đến kỳ Chúa định kêu tôi tớ hèn nầy về cùng
Người." Lần khác người rằng: "Hằng ngày tôi dở lịch hằng trông cho mau hết,
nay lịch tôi đã cùng, tôi vui mừng, vì trông sẽ gặp Chúa là đấng tôi trìu mến".
Bấy giờ cha Ân làm các phép sau hết phú linh hồn trong tay Chúa và Đức Mẹ
mà qua đời.
Ôi khi ấy biết các cha cùng mọi người thương tiếc xót xa là dường nào!
Kẻ mất cha người lìa bạn biết lo buồn bao nả. Qua ngày sau an táng người gần
mả cha Kính trước. Xong việc cha Ân lục các đồ, sách giấy người, gặp một tập
người chép về gốc tích sự mở đạo Mọi. Trong ấy có nhiều chỗ khen cha Ân, nên
người đốt mất. Tiếc thay! Phải còn đến nay ta cũng biết thêm được nhiều tích.
Kể sự cha Nguyên đổi về Rơhai và làng Dak-Hơkia tan tác
Cha Xuân qua đời thì sở Rơhai không có ai coi sóc, nên Bề trên Ân dạy
cha Nguyên về Rơhai vì không lẽ bỏ nơi trung tim địa phận hiu quạnh mồ côi.
Mọi làng Dak-Hơkia không dám ở lại một mình, vì sợ lũ Jơrai, nên cũng bỏ làng
chạy tản, kẻ theo cha Nguyên về Rơhai, nhà thờ Dak-Hơkia đem về Kontum,
còn các nhà khác cha Nguyên giỡ về Rơhai, và từ đó làng Dak-Hơkia không
còn.
Cha Nghiêm (Père Soubeyre) lên Mọi
Các đấng giảng đạo trên xứ mọi thuở ban sơ, tuy khỏi bắt bớ giết lát như
nước Roma, Nhựt bổn, Anma... song phải khốn khổ bề nước độc khí xấu và đồ
nuôi mình thiếu thốn, nên phải mang bịnh hoặc phải bỏ mình sớm chẳng thua gì
phải vua quan sát phạt. Trong vòng 30 năm đầu các cha trên đất Mọi không
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được sống đến chín mười năm, những chết sớm hoặc mang bịnh hầu hết. Song
thánh ý Cha cả lòng lành hằng liệu cho kẻ thay, đấng nầy qua đời lại có đấng kia
tiếp nối. Nhưng mới ưu sầu đưa cha Xuân ra phần mộ chưa mấy tháng, nay lại
được mừng rước cha Nghiêm (Père Soubeyre) lên thay. Cha Nghiêm đến làng
Jơreh tháng 11 năm 1879. Người ở đó học tiếng với cha Ân; song chẳng mấy
tháng cha chính Ân phải đi dưởng bịnh và giao làng Jơreh cho người thế ít lâu.
Kể sự cha Ân đi Annam dưỡng bịnh
Cha Bề trên Ân thấy cha Nghiêm có tính hiền lành vui vẻ, thì rất vui
mừng, song phần ngài chẳng an, vì phải bịnh hạ lợi đã lâu, lại càng ngày càng
nặng. Nhưng vì phần thì thiếu các cha, phần thì vì hay nhịn nhục chịu khó ít
quảng đến mình, nên không lo đến việc thuốc the điều dưỡng, nên bịnh dũ nhựt
dũ tăng. Các cha thấy vậy thì ít lâu hầu lo bề tỉnh dưỡng. Cực chẳng đã ngài giao
làng Jơreh cho cha Nghiêm và phú quyền Bề trên cho cha Truyền mà xuống
Annam cầu thầy chạy thuốc Ngài ra đi nhằm đầu tháng 8 năm 1880 là tháng
đang mưa lụt, nên bề hành lý rất cam go. Ngài gặp Đức Cha tại Gò thị, và Đức
cha dạy ngài ra Gia hựu ở đó tỉnh dưỡng hơn một năm, bịnh tình mới giảm.
Đức cha Trí qua đời
Cha Bề trên Ân xuống Annam chưa được bao lâu, thì lại gặp một đều làm
cho ngài và mọi người dưới Annam cùng trên Bahnar phải một cơn đau phiền
khôn xiết, là Đức Cha Trí qua đời! Người thọ quờn Giám Mục và coi sóc địa
phận Qui Nhơn được mười ba năm. Ngài lãnh gánh Giám mục đương buổi cơn
bắt bớ vừa mới nguôi, nên cả địa phận phải tàng tệ dường vườn nho xanh tươi
phải cơn bão táp mới qua, gốc rễ xiêu trốc ngọn nhà xơ xải thật rất nên thảm
tình. Ngài hằng nông công gắn sức chẳng những lo cho vườn Hội thánh dưới
Annam được sinh nhánh trỗ bông, mà lại vẫn ân cần lo lắng mỡ mang vườn nho
Chúa trên đất Mọi rợ nữa.
Tuy ngài mắc trăm ngàn trở không rảnh mà đi viếng địa phận Bahnar mặc
dầu, song cũng hằng đem lòng lo lắng cho con Mường rợ cùng tỏ tình thương
xót mến yêu và tưng tiêu thương mến các cha trên xứ Bahnar chẳng khác đấng
có lộc Xitêphanô thuở trước. Dầu đương lúc dưới Annam còn đang thiếu thốn kẻ
chăn, nhưng ngài cũng hằng ra sức kiếm tìm cùng sai các cha lên Bahnar kế tiếp.
Trong đời ngài có sáu cha Tây: là cha Kính (trước = le majeur) cha Xuân,
cha Tân, cha Truyền, cha Kính (sau = le mineur) cha Nghiêm và hai cha Nam: là
	
  

97	
  

cha Đạt và cha Nguyên lên Bahnar kế tiếp. Ấy là dấu Đức Cha tỏ lòng thương
con Mọi rợ. Nên khi nghe tin Ngài ly trần, thật dường nghe tiếng sét đánh bên
tai, mọi người mọi bực từ Annam đến nơi khách địa đều rụng rời, rơi lụy khóc
thương, vì phải mất quan thần hay binh vực, biệt cha nhơn lành, mất anh yêu
dấu.

ĐOẠN THỨ MƯỜI TÁM
Đức cha Lợi (Monseigneur Galibert) kế vị Đức Cha Trí

	
  
Đức Cha Trí qua đờ khỏi ít lâu thì được sắc Tòa thánh cử cha Lợi (Père
Galibert) lên quờn Giám Mục. Khi người được sắc Tòa thánh đặt người làm
Giám Mục địa phận Qui Nhơn, thì đương làm bề trên trường Latinh tại nước
Nhỉ; người qua Annam được mười năm và lên làm Giám mục khi mới được 34
tuổi. Đức cha Mỹ ở Saigon ra phòng chức cho ngài tại Gò Thị. Theo lễ phép: khi
phong chức Giám mục phải có ba Giám mục. Song đời ấy nước Annam bề giao
thông hãy còn cam go hiểm trở khó vời đủ ba Đức Giám mục một lược; nên đã
chọn hai cha thay vì hai đấng Giám mục chứng kiến, trong số ấy có cha Ân bề
trên địa phận Bahnar thay mặt. Cả địa phận Qui Nhơn khi ấy đều nô nức vui
mừng đua nhau đi chầu lễ. Địa phận Bahnar cũng phái cha Kính đi thay. Đức
Cha Lợi thấy cha Kính xuống chầu lễ thì vui mừng thương yêu chí thiết, vì
chẳng nệ đàng xa dặm thầm mà đến cùng tỏ lòng thương con Mọi rợ cùng các
đấng trên ấy cách riêng.

ĐOẠN THỨ MƯỜI CHÍN
Tóm lại sự đạo trên xứ Mọi từ năm 1870 đến năm 1880

	
  
Trong vòng mười năm các đấng sỉ lược chịu trăm bề khốn khó mà mở
vườn nho Chúa trên xứ nầy; là cha Bề trên Ân, Cha Do, Cha Đạt, cha Nguyên và
năm Cha Tây: là cha Xuân (Père Hugo) cha Tân (P. Poirier) Cha Truyền (P.
vialeton) cha Kính (P. Roger) và cha Nghiêm (P. Soubeyre) mới lên năm 1879.
Mấy đấng nầy kẻ đau người chết như đã nói trước kia. Bây giờ còn có bốn; cha
Nguyên, cha Truyền ở Kon tum làm Bề trên thay cha chính Ân đang dưỡng bịnh
dưới Annam, cha Nguyên ở Rơhai, cha Kính ở Kontrang, cha Nghiêm ở làng
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Jơreh thế cha Ân. Ấy là thuyền Hội thánh xứ Bahnar lối đầu năm 1880 chỉ còn
có bốn bạn tàu đang gay buồm trở lại chống cự cùng sóng phủ tư bề: là Mọi
ngoại bằng cướp bốc, quỉ dữ những dành mưu hầu nhận cho chìm mất, song nhờ
ơn Chúa giúp đã qua khỏi hiểm nghèo, khỏi va vào lố rạng, mà được an thạnh
cho đến rày. Năm 1880 cả địa phận Bahnar chỉ được có năm làng có đạo, là làng
Jơrai, làng Rơhai, làng Kontum, làng Kontrang, và một họ Annam gọi là Trại lý
nay gọi làng Tân hương, kẻ có đạo cả thảy non một ngàn. Ấy là những cây trái
các cha Tây Nam đã ra công chịu khó gieo trồng trong bấy năm, là từ khi bắt
đầu cho đến năm 1880.
Đức cha Lợi đi viếng đất Mọi
Từ khi mở đạo trên xứ nầy đến bây giờ đã gần 30 năm chưa có Đức Cha
nào đi đến, vì phần thì dưới Annam không yên, phần thì các Đức cha trước đã
già nua tuổi tác không sức băng rừng trèo núi cho đến nơi được. Đến đời Đức
Cha Lợi trị vì, nhờ ơn Chúa dưới Annam đã yên, lại người còn trẻ tuổi có sức
mạnh và có lòng thương địa phận Mọi lắm, nên quyết đi cho tới nơi hầu tỏ lòng
yêu dấu. Vậy khi ngài chịu chức Giám mục chưa bao lâu, thì nhứt định đi thăm
địa phận Bahnar trước hết. Ôi buổi ấy từ Annam đến Kontum bề hành lộ biết
bao là khốn khổ hiểm nghèo; trèo đèo, băng ải, lội suối, bơi sông, giầm sương
giãi nắng, quán xá là rừng, nơi đậu là núi. Song vì lòng thương con Mường rợ
cùng các đấng trên ấy, nên Đức Cha chẳng quảng thân mình mỏi nhọc trèo núi
băng rừng khỏi lâu ngày mới tới nơi, như lời ngài viết trong thơ gởi về cho cha
mẹ Ngài rằng: "Tôi đã phải khó nhọc lâu ngày, qua nhiều nỗi gian nan vượt qua
trăm hiểm trở, lâu ngày mới đến xứ Bahnar là nơi đấng Xi-tê-pha-nô đã mở đạo.
Ôi khi tôi trải qua những rừng núi suối sông thì động lòng thương đến các đấng
đã có công khai lập vườn Hội thánh trên ấy lắm".
Ôi khi địa phận Bahnar nghe Đức Cha sẽ đến viếng mình thì thương tình
mừng rỡ là dương nào! Các cha và bổn đạo đều đầy lòng hớn hở phở lở vui
mừng đi đón rước đến Touer. Vừa thấy Đức Cha thì mọi người vui mừng sa
nước mắt. Các con Mọi thì la hú đánh chiên cồng, bổn đạo Annam thì reo mừng
ca hát; đoạn sắp hàng ngũ rước về cho đến Rơhai xa có hơn một buổi đàng. Đến
nơi con chiên tới lạy tỏ lòng hân hạnh khoái lạc, các làng Mọi đều tuông đến đập
heo trâu đánh chiên trống ăn uống tỏ lòng vui mừng tưng bừng rộn rạt. Đức Cha
chăm coi thói phép coi Mọi rợ và tỏ mặt vui vẻ thương xót lắm.
Ngài đi thăm hết các làng có đạo ban phép Thêm sức và ở lại hơn một
tháng, đoạn từ biệt con chiên mà về Annam bình an. Từ ấy ngài đi nơi nào cũng
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nhắc đến xứ mọi và tỏ lòng thương yêu cùng trông cậy địa phận Bahnar sẽ mở
mang thạnh vượn sau nầy.
Kể sự Đức Cha Lợi lo lập An-khê
Từ khi Đức cha ở Mọi về lòng người hằng nhớ sự xa xuôi cách trở xứ
Bahnar và đem lòng tưởng đến sự vất vả khó nhọc các đấng giảng đạo trên ấy
chẳng nguôi. Nên người nhứt định sai cha Bạch (Père Bossard) lên lập chỗ
Ankhê cho các đấng trên Mọi lên xuống có nơi đỗ nhờ, vì chỗ Trạm Gò đã phải
tan nát như đã nói trước. Vậy cha Bạch vâng lịnh đem các thầy các chú cùng
người nhà đông đảo lên lập chỗ Ankhê, chẳng bao lâu coi bề đã thạnh vượn, có
vườn tược ruộng rẫy cùng nhà thờ nhà vuông rộng rãi hẵn hoi. Đến năm 1885 bị
giặc Văn thân phá tang: đốt nhà vuông, còn bổn đạo bị giết gần hết, ai còn sống
sót thì cha Cảnh (Père Guerlach provicaire) đem về Kontum. Đức cha Lợi cũng
muốn sai cha Nghiêm đi lập chỗ Kontơng, song việc chẳng thành, vì cha
Nghiêm bị đau và chết trước chẳng kịp theo ý Chúa Cha.
Cha bề trên Ân trở lên Mọi
Khi Đức cha Lợi viếng Bahnar thì cha bề Trên còn yếu không đi theo
được, người lấy sự ấy làm ưu phiền lắm. Lại tuy người phải ở lại dưới Annam
điều dưỡng, song lòng hằng ở xứ Bahnar; nên vừa khi người thấy mình đã khỏe
lại, thì vội vàng trở về làng Jơreh. Khi người về đến thì cha Nghiêm đi ở làng
Konkơxâm, người ở đó chưa bao lâu, đã phải nhiều cơn rét dữ dằng liên tiếp,
đến đỗi không còn trông sống, nên đã chịu đủ các phép và đã chết bình an trong
tay Chúa ngày 21 tháng năm, năm 1880. Các cha lấy làm buồn bực thương tiếc
lắm, vì người rất hiền lành nhơn đức. Người qua đời khí mới được 27 tuổi. Các
cha táng xác người tại làng Jơreh là sở Bề trên Ân ở, sau cha Nghị (P. Asseray)
lấy cốt và đời xuống Kontum táng nơi đất thánh chung.
Cha Trinh (Père Chabas) lên Mọi
Khi Đức cha Lợi nghe tin cha Nghiêm qua đời, thì lấy làm ngẩn trí và
thương tiếc lắm, vì một vị còn trai trẻ mạnh mẽ mà phải bỏ mình mau dương ấy.
Song ngài không ngã lòng một trông cậy Chúa, và sai một cha khác tiếp theo là
cha Trinh ở Bahnar hầu thế lại cha Nghiêm, Khi cha Trinh được lịnh đi Mọi thì
rằng: Tôi lên Mọi thì mừng; vì được tế lễ mạng sống cho Chúa... Mà thật, vì
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người đã bỏ mình vì Chúa trên đất Mọi như sẽ thấy sau. Đức Cha cũng dạy cha
Ngãi (Père Panis) đưa cha Trinh đến An Khê và lo tính mọi việc trên ấy luôn
thể. Khi cha Ngãi đưa cha Trinh lên đến An Khê người ở lại đó ít bữa lo tính
xong mọi việc, đoạn ngài thấy cha Trinh đi một mình, thì không nỡ, bèn quyết
đưa cho đến Bahnar hầu thăm coi luôn thể. Hai cha đến nơi, các cha cùng mọi
người nứt lòng mừng rỡ, vì sẽ được hai cha ở với mình. Song không lẽ cha Ngãi
ở trên nầy được, nên người đi thăm mấy sở có các cha ở, đoạn người trở xuống.
Cha Ngãi thuật rằng: Khi người lên đất Mọi cha bèn dò bây giờ có cầu
bán cha Nguyên đã bắt, tốt và chắc chắn lắm, đàng từ An Khê đến Rơhai khi ấy
rất đỗi cam go, song hồi đó còn trai nên trèo được. Còn cha Trinh ở Kon trum ít
tuần đoạn đi làng Jơreh thế cho cha Ân xuống Annam.
Kế sự cha Bề trên Ân về Annam dưỡng bịnh và về Tây hưu trí cùng qua đời
tại Marseille
Cha Bề trên Ân vì lòng sốt sắng cùng mến thương con Mọi rợ lắm, nên
ngài ở dưới Annam không yên, vừa thấy hơi khá thì vội trở về rừng, nên chẳng
bao lâu lại đau. Mà nhứt là gặp nhiều đều làm cho người đau lòng phiền dạ và
làm cho bịnh ngài càng thêm nặng hơn. Số là ngài ước ao mở đạo phía Gơlar
Jarai, nên làm quen với một người cội cả xứ ấy tên là Trang. Vậy có lần kia
Trang lên thăm cha Ân; ngài muốn lấy lòng nó, thì chặc một con trâu cùng gài
rượu kêu cha con với Trang. Khi ấy cả làng Jarai cũng lên ăn uống vui vẻ lắm.
Đang lúc mọi người ăn uống vui vẻ, bỗng thấy lũ Kon-Dơrei cầm khí giải đến
vây bắt tên Trang. Cha Ân bèn giấu tên Trang vào phòng mình, lũ Dơrei làm dữ
bổ vây và muốn sấn vào, song có các Cha cầm súng canh giữ. Cha bề trên Ân
thấy nó làm hung quá, thì nhắn tin cho cha Truyền đến cứu. Nên cha Truyền
đem Mọi và Annam lên đông, lũ Dơrei thấy sợ bèn lui về. Bữa sau cha Ân mới
rõ biết chính làng Jơreh rước lũ Kon Dơrei đến đánh mình, thì ngài lấy làm đau
lòng lắm. Ngài bèn lấy một cái ghè quí, giá chừng 3$00 mà tạ lỗi thằng Trang.
Trang được ghè thì lấy làm hớn hở vui mừng mà ra về và chẳng giận cha Ân
nữa. Cha Ân bấy nay vốn tin lòng con Mọi rợ thật thà chơn chất, nên ngài yêu
mến và tưng tiu lắm, hằng ra công dạy dỗ cùng chẳng tiếc đi gì với chúng nó và
chẳng quảng liền sự sống vì chúng nó. Thật đáng gọi là Phaolồ thứ hai trên đất
Mọi.
Nhưng con Mọi hằng ở vô tâm, cùng làm cho ngài phải cực trí đau lòng
như chuyện mới kể trên, cùng cứ làm việc ma quỉ cháng chường và nhiều tích
khác nõ kể hết làm chi. Bởi nhiều sự khốn khó bề trong và bề ngoài làm cho
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bịnh cha già càng mau ra nặng. Nên ngài phải vưng lịnh Đức cha bỏ xứ Bahnar
mà về dưỡng bịnh và hưu trí luôn dưới Annam. Ban đầu ngài dưỡng bịnh tại
Giahựu, đoạn làm bề trên trường sách đoán; đến sau ngài qua Hồng kông dưỡng
bịnh gần hai năm, song không khá, thì lại vưng lịnh về Tây.
Khi cha Ân xuống luôn, thì Đức Cha đặt cha Truyền làm Bề trên thay mặt
người, mà coi sóc địa phận Bahnar. Mà khi cha Ân ở Hồng Kông xuống tàu về
Tây thì tình cờ lại gặp Bề Trên Truyền cũng bị bịnh mà phải về Tây cầu thầy
cũng đi một tàu ấy. Hai cha đặng phước gặp nhau cách thình lình làm vậy, thì bở
ngở vui mừng biết trung nào ai kể cho xiết. Thật cả hai khi ấy nước mắt tuông
ròng vì mừng quá. Hai cha han hỏi ủi an cùng nói khó với nhau về việc tông đồ
cho đến cửa Marseille. Khi đã lên cửa thì cha chính Ân phát bịnh nặng, đến đỗi
không còn trông qua khỏi, nên người chịu đủ các phép sau hết, và qua bữa sau
người phú linh hồn cho Chúa mà sinh thì bằng an tại ngày Mồng bảy tháng chín
năm 1890. Ôi! Ai kể cho xiết lòng cha Bề trên Truyền khi ấy thương tiếc ưu sầu
là ngằn nào. Hỡi ôi! Mất bạn dấu yêu, lìa người nghĩa thiết, biết bao giờ trông
thấy mặt! Ruột thắt gan đau biết ngày nào nguôi đặng, song cũng hằng nguyện
cầu: Fiat voluntas tua... xin vưng ý Chúa. Lo hát Requien trọng thể xin cho linh
hồn Thầy mới qua đời đặng lên chốn nghỉ ngơi, hưởng mặt Chúa muôn đời tiên
sái. Cha bề trên Truyền lo tống táng cha chính Ân, đoạn về nhà dưỡng bịnh.
Thật ứng như lời người hay nói chơi rằng: chính mình sẽ chôn cha Ân.
Khi tin ấy đến bên nầy ai nấy đều rụng rời thương tiếc, nhứt là địa phận
Bahnar. Cha bề trên Ân là một đấng hay nhịn nhục chịu khó; nhứt là trên xứ
Bahnar người đã trải qua biết bao là tân toàn lao khổ. Ngài đã được sống lau hơn
các cha thuở ấy và đã làm được nhiều công ích trên xứ nầy. Nên trong các cha
Tây thì ngài đã đáng gọi là tông đồ Bahnar. Còn trong các cha Nam thì cha Do
đáng cho ta bia danh hậu thế mà chớ.

ĐOẠN THỨ MƯỜI CHÍN
Kể sự các đấng giảng đạo xứ Bahnar từ cha Bề trên Ân qua đời cho đến hết
đời Đức Cha Lợi

	
  
Kể truyện cha Nguyên ở Rơhai
Cha Nguyên là người siêng năng cần mẫn; chẳng những lo dạy bổn đạo về
phần hồn và cũng lo tập làm ăn nuôi xác nữa. Nên bây giờ những kẻ già nua xứ
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nầy còn nhắc đến công việc người và nói đời người ở trên nầy lúa để mục Nghề
thợ mộc người cũng thạo, nên tập trẻ giúp và bổn đạo biết làm. Người dựng nhà
thờ nhà vuông Rơhai rất sít sao chắc chắn và to lớn. Nhà ấy cha Ngự
(P.Demeure) đã sửa lại như ta thấy bây giờ. Chỗ lên trên bến đò sông Bla xưa có
cầu cha Nguyên làm rất công phu chắc chắn; hồi Đức Cha Lợi có qua cầu ấy và
ngài Khen lắm. Học trò người bây giờ còn đôi người còn sống ở Rơhai hằng giữ
đạo sốt sắng và năng ca tụng công đức người.
Nói về sự Mọi Harông khuấy khỏa
Mọi Harông là giống Jarai hay làm giặc và cướp bốc luôn như đã kể
trước: Các cha lập Touer cũng bị nó mà không thành, lập Daklai cũng vì nó mà
không xong. Cha Nguyên lập làng Dak-Hơkia cũng phải nó phá mà tan tác. Mấy
lần cho voi xuống chở đồ, cũng bị nó cưới phá. Đến khi cha Nguyên về Rơhai
sai trẻ đi vô rừng ngõ làng Kon Rơbang chặt cây lại bị chúng nó vây bắt hết ba
người và ăn cướp hai đôi trâu đang cày; nhứt là làng Brak và làng Drand hay
đến khuấy ta hơn hết. Bấy nay hằng chịu thua, và mỗi lần nó bắt người cướp vật,
thì các cha phải cho đi chuộc giá rất cao, nên nó sinh bạo mà rình rập khuấy mãi.
Lần nầy các cha bàn cùng nhau đi đánh nó hầu bắt nó phải trả mấy người và trâu
nó đã bắt, kẻo thua hoài nó sinh gan.
Vậy cha Nguyên rủ mấy làng xung quanh và con có đạo vây đoàn kéo đi,
ngài làm tiên phuông đem đến đánh. Chẳng hay lũ Harông biết trước, nên đã
canh phòng thả chông rào lũy cùng tựu nhau hãn ngữ đông lắm. Bên ta khi tới
làng Bruk thấy nó đông thì sợ, bèn rủ tháo lui. Song cha Nguyên thúc đánh mà
rằng: Nếu ta lui về không đánh chắc nó sẽ kéo đến đánh ta. Nên mọi người lấy
làm phải và quyết đánh, song đánh quơ quít đoạn lui về, bỡi vô làng không
phủng vì phần thì lầy lún, phần thì chúng nó đã rào ngăn cùng thả chông các
nẻo. Tuy lần nầy chẳng đánh được, song lũ Harông cũng kiêng và từ ấy bớt qua
khuấy ta ít nhiều.
Nói về cha Trinh ở Pơlei Jơreh và qua đời
Cha Trinh ở làng Jơreh thế cha chính Ân về Annam là năm 1881 như đã
nói trước. Cha Trinh còn trai trẻ mạnh mẽ và có lòng sốt sắng hằng lo lắng dạy
dỗ ủi an, cùng chẳng nệ nhọc công hao của với con chiên mình; song làng Jơreh
tuy phần nhiều có đạo, mà không mấy kẻ thật lòng giữ đạo, những cứng cổ
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ngang đầu và làm việc ma quỷ luôn. Nên nó làm cho cha Trinh phải đau lòng
xót dạ cũng như chúng nó đã làm cho cha chính Ân trước vậy.
Nhưng cũng có chút sự an ủi làm cho người được vững lòng; là trong làng
ấy có đứa Mọi tên là Pal xem ra thật lòng giữ đạo; số là con nó đau nặng, bà già
nó nằng nằng biểu đi kêu thầy pháp (Bơjâu) song nó không nghe và nói mình có
đạo không nên tin. Nhưng mụ già kia không nghe cứ đi kêu thầy pháp (Bơjâu)
đến coi, đoạn nói: Phải kêu tôi sớm thì được, nó chắc khá, song giờ đã muộn rồi
vô phương khả cứu, hồn trẻ nầy ở ngoài mả rồi, làm chi nó cũng chết. Thằng Bal
rằng: Thôi! Mầy về đi, mầy nói xằng tao không tin, để tao kêu ông cha, ổng cho
nó thuốc, chắc nó sẽ mạnh. Nói đoạn, bèn đi kêu cha Trinh, ngài lật đật đến làm
các phép cho nó, đoạn cho uống thuốc, may nó khá lại lần lần và khỏi chết. Bỡi
đó Mọi làng hơi tin và lên xuống làm quen với ngài lần lần, nên người bớt buồn
bã. Nhưng người chẳng được sống lâu mà chịu khó với con Mọi rợ: vì chẳng
bao lâu người phát bịnh nặng, cha Bề trên Truyền đem người về Kontum chịu
đủ các phép đoạn từ giã đất Mọi mà về thiên đàng. Có kẻ nói người bị Mọi bỏ
thuốc độc, song sự ấy không chắc, vì không có quan thầy khám nghiệm. Người
qua đời ngày 27 tháng 08 năm 1882, người ở đất Mọi được một năm rưỡi mà
thôi, song đã dày công khó nhọc.
Cha Cảnh (Père Guerlach) lên Mọi
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Đội ơn Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ thuyền Hội Thánh Bahnar đang
cơn phong ba nguy hiểm mà thiếu người bạn giúp. Nên mất cha Trinh, Chúa lại
mở lòng cha Cảnh dưng mình lên xứ Bahnar trợ giúp. Cha Cảnh là đấng cương
trực và có tiếng trên xứ nầy. Quê người ở tại thánh Melz, tỉnh Lorranine trong
nước Langsa, Cha mẹ người rất đạo đức hằng dạy dỗ chăm nom người từ thuở
bé, nên lòng kính Chúa yêu người đã đâm sâu vào lòng người từ thuở đương
thơ. Lúc người còn niên ăn đã phải nhiều đoạn sầu bi cam khổ, vì nhằm buổi
Allêmăng đánh giặc với nước Langsa, mà ruổi thay Langsa phải thua, nên quê
người bị về tay quân giặc. Vì lòng ái quốc thương quê nên người đành bỏ quê
cha nhà mẹ mà qua thành Luneville trong nước Langsa mà học. Ngài càng thêm
tuổi thì lòng kính Chúa ái nhơn lại càng hóa nóng, nên quyết từ vinh ba thế tục
mà dưng mình vào Hội Dòng sai Paris, hầu dọn mình đi giảng rao đạo thánh
Chúa cho những dân ngoại còn đang ngồi trong chốn tối tăm tội lỗi, ngõ cho nó
được an rỗi thanh nhàn trên trời. Vậy người đã vào nhà trường hồi giảng đạo tại
Paris mà học sách đoán và chịu các chức cho đến chức thầy cả tại đó. Khi Đức
cha Lợi đau về dưỡng bịnh tại trường Paris, thì người còn đang làm thấy Phó tế,
Bề trên dạy người giúp Đức Cha khi Đức Cha hay nói chuyện với người về dân
Mọi Bahnar theo đạo, cùng năng nhắc đến các cha đang phải gian nan khốn khổ
tại xứ nầy. Có lần người thấy Đức Cha phải cơn bịnh đau lắm, thì động lòng sa
nước mắt cùng an ủi Đức Cha, song Đức Cha rằng: Sự đau đớn ta chịu đây nếu
sánh với sự khốn khổ các cha trên Mọi phải chịu thì còn kém lắm.
Thầy sáu Cảnh nghe vậy thì thưa rằng: Nếu vậy con xin đi giảng đạo cho
con Mọi địa phận cha hầu thông phần cực khổ với các cha trên ấy. Cha có bằng
lòng không? Đức cha nghe vậy thì mừng và hứa; khi người chịu chức thầy cả rồi
sẽ xin Bề trên cho người đi giảng đạo cho Mọi Bahnar.
Vậy ngày 4 tháng 4 thầy Cảnh chịu chức Linh mục và được lịnh Bề trên
sai qua địa phận Qui nhơn. Khi người mới qua, ra học tiếng tại Xoài Gia hựu,
nhằm lúc cha Bề trên Ân ở Mọi xuống dưỡng Bịnh tại Gia Hựu; cha Cảnh gặp
Cha Ân rất đổi vui mừng vì được hỏi han ám hiểu nhiều đều về Mọi Bahnar. Khi
ấy cha Bề trên đã dọn cuốn tự vị Langsa rồi mà chưa in, cha Cảnh mượn sao lại
hết. Thật may, vì đến sau bổn cha Ân bị giặc Văn Thân đốt mất, thì nhờ bổn cha
Cảnh đã sao mà in đi in lạ cho đến rày.
Khi cha Cảnh biết tiếng Annam vừa đủ, thì sửa lên Bahnar như lời Đức
Cha Lợi đã xin khi ở Paris. Thuở ấy đàng sá rất gay go hiểm trở, song người hớn
hở vui mừng lội suối trèo non, nằm rừng ngủ bụi, hơn mười ngày mới tới Touer.
Cha Bề trên Truyền và cha Kính xuống rước, ba đấng gặp nhau rất đỗi yên ủi
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vui vầy. Qua ngày sau mới đến Kontum. Cha Cảnh ở lại một tuần nghỉ lấy hơi,
đoạn Bề trên Truyền dạy người lên làng Jơreh thế cho cha Trinh qua đời như đã
kể trước.
Đức Cha Lợi qua đời
Đức Cha Lợi là Tông đồ rất sốt sắng hằng ước ao phần rỗi muôn dân, nên
khi ngài chịu chức Giám mục liền định đi kinh lược cả địa phận. Ngài đã lên
mọi đầu hết như đã nói trước. Bởi ngài chẳng quản đến mình chỉ lo cho nước
Chúa trị đến, nên chẳng nài nhọc thân mỏi gót. Ngài từ giã địa phận Bahnar mà
về Qui Nhơn là đầu năm 1880. Ngài tuy còn trẻ tuổi và khỏe mạnh, song vì đã
dầm sương dãi nắng lâu ngày giữa rừng xanh núi rậm khi đi thăm con Mọi
Bahnar; nên về Annam không mấy ngày phải nhiều cơn rét rất nặng lâu ngày
không giảm. Các thầy thuốc bàn phải về Tây đổi khí mới khá được. Vì vậy ngài
phải bóp bụng lìa địa phận xa con chiên ngài rất yêu dấu mà về Tây uống thuốc,
trông mau khá trở về với con người. Ai ngờ bịnh đã chẳng thuyên, lại càng ngày
càng nặng mà qua đời trước mặt mẹ mình đương lo giúp con yêu dấu.
Ôi! Lưỡi nào nói đặng lòng mẹ ngài đau đớn thảm thiết thương tiếc con
khi ấy là thể nào. Khi tin ấy đến bên nầy thì ai nấy đều rụng rời thương khóc là
dường nào. Nhứt là địa phận Mọi vì Đức Cha có lòng thương và lo lắng cách
riêng, đến đỗi dầu khi đau cũng nhắc đến chẳng quên. Âu là khi ấy địa phận
Bahnar càng thiết tha khôn kể, vì phải mất cha nhơn lành lìa mẹ dấu yêu!
Khi Đức cha qua đời thì mới được 38 tuổi, làm Giám mục có 4 năm mà
thôi. Song đã đầy công lao khó nhọc, trải qua muôn nỗi gian truân vì con chiên
lạc.

ĐOẠN THỨ HAI MƯƠI MỐT

	
  
Nói về cha Cảnh ở làng Jơreh
Khi cha Cảnh đã nghỉ ít ngày tại Kontum cho được lấy hơi đoạn, thì
người lên ở Jơreh thế cha Trinh mới qua đời như đã nói trước. Người ra mắt Mọi
làng một con bò và một heo to có ý lấy lòng con Mọi rợ và tỏ lòng thương yêu
nó, cho nó đem lòng tin cây vãng lai làm quen hầu dễ bề dạy dỗ. Cả làng Jơreh
khi ấy kẻ đã chịu phép rửa tội rồi được 260. Cha Cảnh bỡi có lòng thương yêu
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con Mọi hết tình, nên chẳng nệ liều thân lao khổi với nó; đêm ngày những ra sức
dạy dỗ ủi an tập rèn sửa nết trông cho nó mau nên người giáo hữu thật lòng.
Người lấy sự nầy làm đau long phiền dạ, là thấy nó hay ăn uống say sưa. Người
ra công dạy răng khuyên bảo cho nó chừa bớt, song những luống công; vì người
Mọi vốn thích sự ăn uống say sưa từ buổi nhỏ. Có lần kia chúng nó ăn uống, say
đoạn rủ nhau kéo lên nhà người nói làm nhiều đều vô lễ, lại thêm lõa lồ. Người
thấy chúng nó không kể lời người răn khuyên cấm đoán, lại thêm chọc tức, nên
cầm mình không được, bèn đuổi nó xuống mà rằng: Bay cứ say sưa xấu quá, đi
đâu thì đi cho rảnh, đừng tới đây tạo không muốn. Chúng nó nghe vậy giận lắm
rủ nhau xuống khỏi nhà người và từ đó về sau đem lòng ghét nữa.
Làng Jơreh muốn đuổi cha Cảnh
Khi Đức Cha Lợi đau nằm tại trường Paris đã nói với người hồi còn làm
thầy sáu rằng: Cha muốn cho thầy lên Mọi mà chịu khổ với anh em, vì chẳng có
đâu đầy sự khốn khó đắng cay cho bằng trên Mọi. Người thưa: Mình sẵn lòng
chịu khó chẳng nao, mà thật như lời Đức Cha đã nói, vì người tới làng Jơreh
chưa được bao lâu, mà đã gặp nhiều thánh giá rất nặng, phần thì con chiên Mọi
rợ cứng cổ ngang đầu, phần thì bị nhiều cơn rét mướt rất dữ dằn, làm cho người
bỏ ăn bỏ ngủ. Cả tuần Thương khó người chỉ nằm một bề không hề biết tới cháo
cơm. Ngày áp lễ Phục Sinh Mọi làng lên xin phép người ăn uống. Người nói:
Mai là lễ cả, không có phép uống say, để lễ rồi sẽ uống. Nhưng chúng không
tuân, cứ về nhà rông nổi chiêng cồng ăn uống la hú vang lừng. Người nhức đầu
lòi óc chịu không nổi, bèn sai các chú đi nói với Mọi đừng đánh trống kẻo cha
đau nằm không được. Song chúng nó chẳng những không nghe lại càng đánh
hơn nữa. Người thấy nó cứng cổ quá, liền rán ra nhà rông, thấy thằng Mọi trai
đang đánh trống bèn giựt giùi trống và hỏi: ai biểu mầy đánh? Nó thưa: Tao
đánh chớ ai biểu, (Inh toh bú dơng). Người tức quá cầm mình không được, liền
đập cho nó vài dùi. Cả làng đều ó lên muốn làm dữ với người; người thấy vậy
bèn lui về, mà trong lòng dường dao cắt. Từ đó chúng nó càng đánh trống ròn
chiêng và kêu la dữ dội hơn nữa, cùng mắng: Người là kẻ xấu, đến làng nó, ở đất
nó làm chi, đi đâu thì đi cho rảnh. Khi cha Cảnh nghe thấy con chiên mình ở với
mình làm vậy, thì lòng người thể nào? Ta hiểu lấy.
Cha Bề trên Truyền nghe làng Jơreh có đạo đã lâu mà cả lòng ăn ở ngỗ
nghịch xấu xa dường ấy, thì ngài dạy bỏ làng ấy mà về Rơhai để phạt tội nó.
Cha Cảnh vưng lời về ở Rơhai ít lâu coi lũ làng Jơreh có thối hối chăng.

	
  

107	
  

Mọi Hơdrong khuấy khỏa các đấng
Đang khi cha Cảnh ở Rơhai lối giữa năm 1883, trẻ nhà cha Nguyên đường
cày ruộng phía bên kia sông gần làng Phương Hòa bây giờ, thình lình lũ mọi
Hơdrông kéo tới đuổi đánh và giết hết một đứa Mọi gái, và chặt chết hai đôi trâu
đang mắc cày, đoạn kéo vào chòi lấy hết đồ đạt, Trẻ nhà cha, cả Annam cả Mọi
đều kinh hoàng chạy sảng lạc; có kẻ chạy về báo tin dữ ấy. Cha Cảnh bèn dốc
trẻ cầm khí giái theo mình hầu đánh trả với quân Mọi độc ác kia. Vậy người
đem trẻ nhà chận lũ Hơdrong chỗ đồng kêu là Hagel khi Mọi (Hơdrong) giặc trở
về cách vui mừng hớn hở, vì ngờ mình đã được miếng khá. Hay đâu bên ta đã
phục sẵn, tai vừa nghe đùng đùng, mắt đã thấy có đứa ngã lăng; nèn tru hú
quăng đồ bỏ chạy; mới vừa hí hởn lại trở kinh hoàng. Mà cũng may cho chúng
nó, vì cha Cảnh bị té xốc cây, nên bên ta hồi chiêng về trại, chớ không chúng nó
bỏ thân cũng nhiều. Dầu vậy nó Mọi Hodrong cũng còn đánh cướp các cha và
các quan nhiều lần nữa, có tởn đâu.

Cha Cảnh trở về làng Jơreh
Cha Cảnh thật có lòng nhịn nhục lắm, dầu lũ làng Jơreh ăn ở bội bạc cứng
cổ, và làm mất lòng người lắm như đã nói trước mặc lòng, song người chẳng nỡ
bỏ. Ví dầu Bề trên dạy người về ở Rơhai, song mỗi chiều thứ bảy, người hằng
băng bộ về làm lễ Chúa nhựt cho nó. Cách ít lâu người thấy lòng nó hơi nguội,
thì lại trở về ở luôn với nó. Người muốn cho con Mọi bỏ lòng giận ghét mình
cách trái lẽ, thì chẳng nệ cậy kẻ làm đàng sá dỗ nó cùng chạy vạy cho thằng
người đã đánh hay dùi trống khi trước tên là Nêng hai cái ghè giá đáng 4$00 và
đập một heo to tạ lũ làng cho nó làm hòa. Thằng Mọi làm đàng sá cho người tên
là Kung, thằng nầy giữ đạo khá hớn, khi lũ làng ăn uống, người cũng lên uống
theo phép Mọi. Bây giờ Kung nói rằng: Coi cha có lòng rộng rãi tốt lành với ta
là dường nào. Bỡi thằng Nêng lỗ mỗ vô phép và bỉ bai hỗn hào, cha mới quở
đánh. Nay ngài đã chạy vạ làm hòa với bay, thì phần bay tính sao với ngài? Bấy
giờ thằng Nêng cũng nhìn lỗi và đập một con bò tạ lỗi với người. Song cha Cảnh
vì rộng rãi yêu thương, nên đến sau người trả bò khác thế lại. Từ đó lũ làng
Jơreh xem ra hòa thuận tử tế và vâng lời người hơn khi trước.
Kể sự cha Kính qua đời
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Cha Kính ở Kontrang được tám năm, người hằng lo phương kia kế nọ cho
con chiên được thêm đức tin, biết đàng kính Chúa cậy Bà, bỏ đàng quỉ ma, song
đều vô ích, nên người rất sầu phiền cùng năng than rằng: Tôi đã làm hết sức cho
con Mọi tôi, song chưa thấy tấn ích chút nào. Người đã đi về Annam hai lần, lần
sau khi người về Annam trở lên được ba tháng, thì phải bịnh hạ lợi rất nặng;
người về Kontum nhờ cha Bề trên Truyền hết lòng lo lắng thuốc men, nên hơn
khá khá, bèn rán về Kontrang. Chẳng may nửa đàng bị cơn mưa dông rất dữ, nên
khi về đến nhà đã quíu chơn tay, lơ háp lâu mới tỉnh lại; song từ đó phải rét
mướt quá lẽ. Cha Cảnh ở làng Jơreh nghe tin vội vàng đi thăm, và đem người về
cấp dưỡng; song bịnh lại càng ngày càng nặng, nên phải đem xuống Kontum,
mà khi đến Kontum thì đã vô phương cầu sống: người đã hấp hối nhiều phen.
Có một lần người bất tỉnh và tỏ dấu sợ hãi lắm. Cha Cảnh thì cứ ở một bên ủi an
giúp đỡ; khỏi một hồi người tỉnh lại mà rằng: tôi tưởng đã phải ra trước tòa phán
xét, nên run sợ đòi cơn, song Chúa còn thương để cho tôi sống hai ngày nữa cho
kịp ăn năn đền tội. Mà thật khỏi hai ngày người chết bình an trong tay Chúa.
Nhằm ngày 15 tháng Đức Bà năm 1884.
Cha Kính chết rồi thì cả xứ Mọi còn lại có ba cha: là cha Bề trên Truyền,
cha Cảnh và cha Nguyên. Nên cha Bề trên viết thơ cho Đức Cha rằng: rày chúng
tôi chỉ có ba, thật rất đỗi buồn, song có Chúa gìn giữ, không sao. Xin Đức Cha
đừng biểu chúng tôi xếp đồ về, vì sợ ít không làm đặng việc gì. Chúng tôi xin
phú dưng mọi sự cho Chúa và có Chúa ở cùng, xin Đức Cha chớ ngại và hãy cầu
nguyện cho chúng tôi.
Thầy Hương lên Mọi
Cuối năm 1884 cha Bề Trên Truyền xuống An nam tình cờ gặp thầy
Hương trước đã dạy tiếng Annam cho người. Thầy trò gặp nhau mừng rỡ
chuyện vãn thiết tình; bấy giờ cha Bề trên hỏi thầy có muốn lên Mọi giúp việc
giảng đạo chăng? Thầy bèn thưa: nếu Bề trên có sai đi, thì cũng bằng lòng. Khi
ấy Đức Cha Lợi đã qua đời rồi, mà tòa Giám mục Qui nhơn còn trống chưa có
đấng nào kế ngôi, chỉ có cha Hàn (Père vancah-cenbeck) làm cố chính và thay
quyền Đức Cha. Cha bề trên Truyền xin, thì cố chính Hàn bằng lòng cho, và chỉ
thầy Hương theo người lên Mọi. Hai cha con vui mừng và lo dọn các đồ và lên
đàng. Hai thầy trò và phu đảm có hơn 30, lại có biện Bố ở Bến cũng đi theo đưa
bề Trên và thầy Hương nữa. Khi lên khỏi đèo An Khê, phải sự rủi ro làm cho ai
nấy âu lo hoảng hốt: Số là ai nấy đương đi bình an vui vẻ, biện Bố cỡi ngựa đi
đầu, bỗng thấy con cọp thật to nhảy ra muốn trường lên chụp biện Bố; ai nấy
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sảng lạc kinh hoàng đuổi khan cổ, song mảnh hổ cũng chẳng lo chẳng sợ, cứ
trường lên lưng ngựa kéo biện Bố vô rừng, không phương cứu chữa, vì tuy đông
mà không có khí giái gì cả, nên chẳng biết lấy gì mà đánh trả với hổ lang, chỉ
ngậm ngùi chứa chan lo sợ. Khi ấy cha bề trên giơ tay giải tội lòng lành; đoạn ai
nấy đành phải đau sầu rơi lệ mà đi, để mặc hùm kia phanh phui tống táng; thật
đã đáng giận đáng thương!! Khi đã đến Konkơlơng, cha Bề trên ghé vào nhà tên
Pim, tên Pim tỏ dạ vui mừng đập heo thết đãi. Đến Touer gặp cha Cảnh xuống
rước; qua ngày sau đến Kon tum ai nấy mới vui mừng, vì đã trải qua hiểm nguy
khốn khó. Người Annam và Mọi đều tỏ lòng kính trọng tử tế, thết đãi thầy
Hương cách vui vẻ. Thầy nghỉ ít bữa đoạn bắt đầu dạy chữ cho trẻ Mọi. Nên
người Mọi khỉ sự biết chữ là từ đó. Đến sau thầy đã trở về Annam chịu chức
thầy cả và qua đời an tại Lòng sông.
Làng Jơreh chạy đi chỗ khác
Con Mọi có thói hay chạy làng, khác nào chim rừng nay ở cội nầy mai đỗ
cây kia, thật là một đều làm phiền cho các đấng chăn chiên hơn hết, vì phần thì
phải tốn kém mà làm nhà thờ và nhà ở theo nó, phần thì phần nhiều nó chạy làng
là tại tin dị đoan; thấy vậy phải đau lòng xót dạ. Thói chạy làng dầu đến đời nay
cũng không bỏ được, nên chỗ nào muốn làm nhà thờ nhà vuông cho xứng đáng
một chút, thì trước hết phải lo cho có một họ nhỏ người Annam mới vững được.
Ban đầu cha Cảnh ra sức khuyên lơn, song thấy lời khuyên vô hiệu, nên bàn với
lũ làng chọn chỗ nước Rơleng mà lập làng mới. Cả làng đều bằng lòng chạy đến
ở đó. Cha Cảnh làm nhà ở và nhà thờ tạm chỗ đó mà làm lễ và ở. Đến sau người
rước thợ Annam làm nhà thờ khá tốt. Mọi Jơreh ở tại nước Rơteng cho đến rày,
song đã tách ra làm hai làng và ở xa chỗ cũ ít nhiều.
Kể sự cố chính Hân lên quờn Giám mục
Khi Đức Cha Lợi qua đời thì tòa giám mục Qui nhơn phải trống ngôi, và
địa phận phải mồ côi một ít lâu và đương khi mọi đấng bậc ngóng trông mơ ước
Chúa chăn thì được tin Tòa thánh chọn cố chính Hân lên vì Giám mục: Cả địa
phận nghe tin đều nức lòng mừng rỡ và tuông đến chầu lễ phong chức đông lắm.
Chỉ có địa phận Bahnar không được vui trọn vì phải mất cha Kính nên không ai
đi xuống thông công chầu lễ.
Cha Hương (Père Irigoyen) lên Mọi
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Đức Cha Hân vừa lãnh quờn Giám mục người bèn lo đến địa phận Bahnar
đang phải mồ côi thốn thiếu đứng chăn chiên, liền sai cha Hương lên phụ. Khi
ấy cha Hương đang ở Kim châu, người qua Annam đã được một năm rưỡi; khi
mới qua học tiếng tại họ Diệm Điền. Khi ấy quan sứ Quy Nhơn có lòng đạo đức
sốt sắng tên là Navelle, tỏ ý muốn đi theo cha Hương lên viếng xứ Mọi. Đức
Cha bằng lòng và định tháng 11 năm 1884 cha Hương sẽ đi. Quan sứ bèn lo dọn
dẹp và đến ngày đã hẹn quan đem theo 12 lính có súng ống hẵn hoi lên tại
trường lòng sông nghỉ một đêm, đoạn lên đàng một lược với cha Hương. Cả hai
đi đàng bằng yên cho đến Kontơng gặp cha Bề trên Truyền có đem Krui và Up
là hai người làm đầu trên xứ Mọi. Cả ba gặp nhau rất vui mừng đoạn băng rừng
trèo ải cho đến Touer, lại gặp cha Cảnh dẫn Mọi xuống rước. Qua bữa sau mọi
người đến Kontum bình an vui vẻ. Kế gặp ngày lễ cả là lễ Sinh nhựt Đ.C.G các
đấng lo dọn mừng lễ trọng thể, lễ Nhứt và lễ ba đều làm lễ hát, quan sứ Navelle
hát cả; quan nầy thạo hát và tiếng tốt lắm. Ấy là lễ hát trọng thể nhứt xứ Mọi, có
quan có lính lại có choro; bấy nay chưa khi nào gặp. Lễ rồi chặt trâu ròn chiêng,
múa khiêng lập trận. Quan sứ bấy lâu nay chưa hề thấy, nên lấy làm vui lạ coi
say. Mấy bữa sau cha Cảnh đem quan đi viếng các làng Mọi; tới đâu người Mọi
cũng ăn mừng thết đãi.
Cha Hương lên ở Kontrang
Cha Hương ở Kontum nghỉ ít ngày đoạn lên lãnh địa phận Kontrang.
Ngày người đi lãnh sở rất trọng thể, vì có quan công sứ, cha bề trên và cha Cảnh
cùng lính trán đưa đi. Song khi đến Kontrang bộ không vui, vì cha Kính qua đời
đã hơn sáu tháng không ai coi ngó, nên nhà dột cột xiêu, quạnh hiu rách nát, sự
đạo cũng sơ sài, vì sở Kontrang khi ấy có hai làng: Làng Kontrang có đạo mà
việc quỉ ma cũng nõ bỏ; còn làng Dak Kơdung còn ngoại lại thêm thằng Tuh là
đứa cường bạo đảo điên làm chủ, nên không ra chi. Các nhà và quan sứ ở lại với
cha Hương một bữa, đoạn bữa sau từ giã lui chơn, Âu là khi ấy xem ra người
buồn lắm.
Mọi Hơdrong chận đánh quan Sứ
Cha sứ Navelle theo cha Hương lên Mọi và ở lại chơi gần một tháng, đến
ngày mồng 6 tháng chạp ngài định trở xuống. Có nhiều người Annam nghe tin
quan xuống muôn theo xuống hoặc thăm anh em bà con, hoặc mua đồ. Vậy đến
ngày quan định đi, thì voi ngựa gánh khiêng đều chực bên kia sông và người
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Annam theo đông lắm. Trước khi khởi hành, thì quan dạy cắm cờ tam sắc trên
nhà rông làng Kontum, đoạn bắn súng chào mừng chỉ người Langsa đã chiếm cứ
xứ Mọi. Đoạn ra đi có cha bề trên và cha Cảnh đi tiển cho đến chơn núi Ereng
mới từ giã trở lại. Trước khi đi quan đã dặn mọi người phải đi một lược với nhau
đường đi riêng mà hiểm. Song vì kẻ gánh người khiêng kẻ voi người ngựa mạnh
ai nấy bước, kẻ trước người sau. Khi lên đến sường núi thì thấy nhiều bếp lửa
Mọi giặc nấu cơm, song bên ta không biết rõ. Khi tớp người Annam vừa đến
sường núi phía bên kia, thình lình bị mọi Hơdrong xông đánh, chém ngựa chặc
voi giết người cướp của. Ai nấy đều kinh hãi kêu vang dậy núi, voi ngựa cũng
mất vía chạy tứ tảng. Khi ấy quan Sứ đã tới trước xa, nghe la liền vội vàng chạy
lại gặp Mọi đang đánh trói người Annam và cướp đồ, ngài bèn bắn súng, bọn
lính đi sau hoảng kinh chạy đến tiếp, và coi bộ bệu bạo sợ hãi, vì e tại mình trễ
lại sau bỏ quan đi một mình đã bị phải tay quân ác man chăng. Song gặp quan sứ
còn khỏe mới tỉnh hồn và bôn đuổi theo mọi giặc bắn súng vang rừng. Nhưng đã
muộn vì quân Mọi đã cướp được nhiều đồ và chém chết một người Annam tên
là Bền. Còn mấy người sợ chạy tảng lạc nghe súng nổ và biết Mọi giặc đã chạy
xa mới hoàng hồn trở lại, cùng rủ nhau kéo về Kontum không dám đi nữa. Bấy
giờ quan Sứ và lính cứ đi về tới Annam bình an.
Đương lúc dưới Annam phải Văn thân phá đạo, thì địa phận Mọi thể nào
Từ năm 1885 đến năm 1887, bè Văn thân nỗi lên đánh giết và phá phách
bổn đạo mọi nơi dưới Annam như đã thấy trong sử ký Hội Thánh, thì trên địa
phận Bahnar cũng phải cơn túng ngặt lắm, vì đàng thông thương xuống Annam
phải đứt, đến đỗi bánh rượu chẳng còn mà làm lễ vải bô không có, áo quần tả
tơi, và các đấng phải đùng tro cây thế muối. Thật các đấng và bổn đạo xứ
Bahnar chẳng phải bắt bớ và phải đâm chém như anh em dưới Annam, song
cũng phải táng ngặt mọi đàng chẳng khác chi bị giam lỏng vì đạo Chúa lâu
ngày. Các cha trên Mọi được tín bề trên Trường Lòng sông gởi lên kể chuyện
(dưới Annam) giặc Văn thân đang phá hại dưới Annam nhứt là tỉnh Quảng Ngãi,
là ngày 12 tháng 06 năm 1885, khi ấy bổn đạo tỉnh Bình Định chưa phải phá hại.
Song các cha trên Mọi tin chắc Bình Định cũng sẽ phải tan nát: quân dữ phá hại
chẳng sai. Mà nếu quân Văn thân sát hại Bình Định thì ắt cũng tìm đến phá hại
Bahnar không khỏi. Nên các cha bàn nhau canh giữ các ngả đàng, cùng buộc
Mọi xung quanh đừng để quân giặc thấu đến. Còn ngõ Kơxơlăng để trông, có ý
cho bổn đạo dưới Annam có ai thoát được chạy lên trốn chăng.
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Mà thật, từ khi nghe tin Văn thân nỗi dậy tại Tư ngãi, chẳng bao lâu, thì
tình cờ gặp người từ ở tại nhà thờ Ankhê chạy trốn đến làng Jơreh cách khốn
cực mọi đàng coi bộ đáng thương và đem tin cực dữ cho cha Cảnh rằng: Văn
thân dã tràn vào Bình Định chém giết bổn đạo cùng đốt phá mọi nơi, nhà thờ
nhà vuông Ankhê cháy ra tro rồi, các bổn đạo cũng phải tay quân dữ giết nhiều,
mình đã chạy trốn được trước tới đây, còn nhiều bổn đạo đang chạy trốn theo
sau. Cha Cảnh nghe tin thảm não ấy thì lấy làm thảm sầu vô hồi; người bèn đốc
sức Mọi làng cầm khí giái theo người hầu đi rước các bổn đạo đang phải khổ
nạn ấy.
Vậy người làm đầu dẫn đi ngõ Konxơlăng xuống đến làng KonJơri nhằm
lúc Mọi làng đương ăn chạp mả (mut kiek) cữ không cho vào. Cha Cảnh phải
cho nhiều của mới được vào trọ đêm vì đang giữa mùa mưa lụt. Khi người cùng
kẻ tùng đoàn được vô làng nghỉ, thì các bổn đạo tỵ nạn đã tới gần làng, song bị
Mọi cữ không cho vô, cha Cảnh bèn chạy cho Mọi làng nhiều đồ nữa và xin
được cho bổn đạo vô làng. Khi các con cái khốn nạn nầy được gặp cha nhơn
lành đến cứu mình trong thì khốn bức, thì vui mừng cảm đội biết là ngằn nào,
thảy đều sấp mình kính lạy tạ ơn cùng sụt sùi châu lệ cám mến lòng khoan nhơn
cha lành. Phần cha Cảnh thấy các bổn đạo phải lao đao vì Chúa, nhà cửa tang
tành, liền thần trốn lánh, phải bỏ mọi sự chẳng đem theo được vật gì, chịu đói
chịu khát, thân trần mặt võ, thì người rất đổi cảm động thương thay nước mắt
tuông ròng. Bèn lật đật mua gạo xin củi nước, cho mọi người nấu cơm ăn vì đã
đói lũi. Nghỉ tại Kon-Jơri một đêm, đoạn người đem hết về mấy làng Jơreh; mấy
người đã kiệt sức thì người mướn Mọi khiêng, người phải đi chơn để ngựa mình
cho những kẻ già cả thay nhau ngồi cho đỡ chơn. Khi đến Jơreh người lấy hết áo
quần của mình và trẻ giúp đưa cho bổn đạo thay cùng cho heo bò làm thịt ăn bổ
sức, cả thảy hơn 150 người.
Rồi người tin cho cha bề trên truyền và cha Nguyên hay. Cha bề trên vội
vàng lên thăm, các người tị nạn vô lạy mừng, cha bề trên tỏ tình thương xót ủi
an. Đoạn cha Nguyên đem những người Annam ở Trại lý lên đón rước các anh
em khốn nạn mình đem về Rơhai lo làm nhà cho ở cùng cấp lúa gạo cho ăn. Mọi
người khi ấy mới được cải tử hườn sanh và vui mừng khôn xiết. Đến sau cha
Cảnh còn đi rước một tớp nữa được hơn 50; gần hết đều về ở Rơhai, bây giờ gọi
là làng Tân hương, các con cháu phô người ấy bây giờ còn ở tại đó.
Quân Văn thân đã đốt giết mọi nơi dưới Annam rồi cũng chưa ưng dạ;
còn muốn lên Mọi đánh giết nữa cho phỉ nguyền, vì nó biết chắc có nhiều người
bổn đạo và các cha ở trên Mọi. Song cha Cảnh đã lo dự phòng trước, và buộc
các ngã mọi đừng để quân dữ lọt vào; và chính mình người xuống phòng triệt
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cùng đánh một trận dưới Mang-giang, quân Văn thân thua chạy tan tác và từ ấy
không dám lên nữa.
Đang lúc dưới Annam phải quân Văn thân nhiễu hại, thì trên Mọi phải
tuyệt đàng giao thông hơn 19 tháng không được tin tức chi cả; chẳng rõ sự đạo
dưới kẻ chợ, cùng các cha và nhà trường v.v. có còn ai sống sót và ra thể nào.
Nên mọi người đều tức bức ngóng trông, song những biệt vô tin tức. May khi ấy
có Mọi ở làng Kon-jơri tin cho cha Cảnh rằng: Có người Annam mới lên buôn
bán ở làng nó nói dưới Annam đã yên. Tây đã lấy thành Bình Định, lại có quan
Tây lên dẹp giặc tại An Khê. Cha Cảnh bàn với các cha, đoạn chọn 30 người
tráng kiện cầm khí giái đi xuống Annam với ngài coi thì sự thể nào. Khi cha
Cảnh xuống gần tới An Khê, thì quân giặc đã đầu quan, phi báo với quan Tân
đang ở đồn kinh lý mà nói láo rằng: Có ông Tây nào trên Mọi đem lính xuống
đông vô số toán đánh giết chúng tôi, xin quan lớn đi cứu chúng tôi cho mau kẻo
phải chết hết. Quan ba lấy làm lạ, liền kéo năm mươi lính lên xuống thấy bên kia
lên, bèn hiểu có quan Langsa, người liền bảo phất cờ làm hiệu. Quan ba liền biết
có người Tây đến, liền dạy lính bắn súng chào. Khi hai bên giáp mặt nhau thì
vui mừng khôn xiết. Quan ba rước cha Cảnh về đồn Kinh lý nghỉ ngơi và kể lại
các chuyện dưới Annam cho ngài rõ. Cha Cảnh ở lại nghỉ với quan ba vài bữa,
đoạn từ giã trở lên đến nơi bình an và thuật lại mọi đều.
Từ khi yên giặc Văn thân về sau địa phận Bahnar càng ngày càng rộng:
Cha Cảnh và cha Phước (rày đương làm cố Chính) mở thêm phía Jơlâng cha
Hương (P. Irigoyen) mở phía Kontrang. Cha nầy sống lâu nhứt trên xứ Mọi, vì
ngài đã ở trên xứ nầy gần 40 năm; rày đương ở nghỉ và coi sóc sở họ Phương
Hòa là làng Annam bên kia sông Bla. Ngài là đàn anh và già cả hơn các cha còn
bây giờ, mà còn sức khỏe hẳn hoi. Cha bề trên Văn (Provicaire Kemlin) đã mở
phía Rơngao, ngài đã qua đời bên Tây năm 1825. Lại các cha Tây Nam kế tiếp
nhau mà mở thêm các ngả là Jơrai, Bahnar, Jơlâng, Sadang, Rơngao và lập các
sở họ Annam lần lần.
Rày đã hết sử ký Bahnar, cũng nên lược qua sự đạo sự đời trên xứ nầy
thạnh suy lấn phát là thể nào.
Từ khi lập địa phận Bahnar cho đến rày đã hơn 65 năm, có bảy cha thay
mặt Đức Cha Qui nhơn kế tiếp mà coi sóc địa phận: là cha Phêrô (P.Come) làm
bề trên trước hết, đoạn đến cha Ân (P.Dourisboure) Cha Truyền (P.Vialeton)
Cha Cảnh (P.Guerlach) Cha Văn (P. Kemlin) Cha Phước (P.Jannin). Đời cha bề
trên Phêrô và cha Ân thì bổn đạo còn thiểu số, đến đời cha Truyền, cha Cảnh
cho đến cha Phước bây giờ thì địa phận một ngày một rộng và số bổn đạo càng
ngày càng tăng: nay tính cả địa phận Bahnar số bổn đạo được hơn một vạn bảy
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ngàn (17.000); 20 cha Tây, 146 họ đạo, chia làm 13 sở chính. Trong số ấy có 11
làng Annam có đạo là; làng Tân hương xưa gọi là Trại lý, gốc là những kẻ giúp
cha Do ra, và làng Phương Nghĩa gốc bỡi những người theo giúp cha Hòa ở bên
Jơrai qua.
Sau khi yên giặc Văn thân người ta ở dưới chợ lên lần lần càng ngày càng
thêm, hai làng nầy ở gần tòa quan và nay nhơn số gần tới ngàn. Làng Phương
Quý gốc là ít chủ Mọi Sédang đã bắt ngoài Quảng Nam cố Trinh đã chuộc, và
người cũng cho ông Phục về Quảng Nam mộ thêm; đến sau dưới Annam lên lần
lần, nay nhơn số gần 400. Làng Ngô Trang xưa vốn phần nhiều là người Hà
Đông về tỉnh Quảng Nam bị Mọi bắt, cố Hương đã chuộc lại, nhơn số chừng 80
mà thôi, vì địa thế làm ăn thì tốt mà chỗ ở ít hiền, không mấy ai tới nên lâu
thạnh. Làng Phương Hòa bên kia sông Bla gần Kontum bấy giờ nhơn số hơn
300. Làng nầy xưa vốn là người Tân Hương theo cha Cận (P.nicolas) qua lập đó
cho dễ làm ruộng, và tối dễ phá ruộng. Đến sau người ta đến thêm lần lần và sau
nầy chắc còn đông hơn. Làng Ngô Thạnh xưa vốn có vài người giúp cha bề trên
Kemlin, ra làm nhà ở gần làng Mọi; đến đời cha Ban người thêm ít chủ, nên
người tách ta và lập ấp, song cũng còn ít oi, đến đời cha Simon Diện mới có vẻ
tấn phát khá và mới lập thêm năm 1925, và gọi là làng Ngô Thạnh. Cha Diện lại
mở thêm một làng nữa kêu là Phụng Sơn: làng nầy gốc bởi người Tân Hương và
Phương Hòa chạy qua phía dưới Lyk về Jơrai, và cũng có thêm người mới tới
cùng lập xã hiệu đã lâu, song nhơn số còn kém, cả làng đại tiểu chừng 50, cha
Diện mới đem trở lại đạo năm 1924 và giữ đạo sốt sắng có lòng tin cậy Đức Bà
cách riêng, song xa xuôi cách trở lắm. Phía Jơrai có làng Tiên Sơn ông câu Đại
làm chủ mộ và làng An hòa Corompt cố Hiển) lập hai làng nầy càng ngày càng
đông.
Làng Hội Phú vốn trước cha Phan đem trở lại được ít chủ; sau cha Ngự
(P.Demeure) qua lập nhà cửa, song chưa được mấy kẻ theo đạo, chỗ nầy gần tòa
Đại lý Pơleiku: kẻ ngoại nhiều lắm, lại càng ngày càng thêm mà kẻ chịu đạo
chưa có bao lăm.
Làng Thanh Bình xưa có ít chủ theo cha Cận qua đó, song khi ngài về Tây
dưỡng bịnh thì họ cũng điêu. Nhờ cha Phan lập lại, sau thành một làng khá đông
và giữ đạo tử tế. Cha Cận (Père Nicolas) lập một họ Annam chỗ PơleiPoo và cha
Ngự (P.Demeure) lập lại Mang Giang. Chỗ Mang Giang vốn đã có làng, song
chưa có đạo. Chỗ nầy và mấy chỗ có Concession lớn phía Jơrai, có lẽ trông sẽ
tăng số bổn đạo Annam.
Các nơi như Kon Maha, Touer, Hàmong, Kontrang, Menei v.v. các cha
cũng ra sức lập họ Annam; song cũng ít trông mau thạnh; vì phần thì phải hao
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tốn nhiều mới lập nỗi, phần thì ít bề sanh nhai như mấy nơi có việc làm, nên ít
kẻ muốn ở. Các cha lo lập họ Annam, vì xứ nầy đất doang vu nhiều mà phải bỏ
hoang, bỡi người Mọi ít làm, nên nhà nước mất nhờ, dân nghèo không được
hưởng cũng nổng. Mà nhứt là có ý cho người Mọi thấy người Annam giữ đạo
sốt sắng, và siêng năng cày cấy làm ăn mà học đòi đôi chút; vì bổn tánh Mọi
nghiêm chịu về sự thong dong, ít hay chịu khó, ít muốn bỏ những thói hủ lậu tổ
tiên lưu truyền, mà lại hay đổi chỗ chạy làng, khó lập sở chính cho chắc đặng.
Về việc cai trị, thì đời bề trên Truyền mới có quan sứ Qui Nhơn đến viếng
Kontum như đã kể trước, nên thuở ấy nhà nước cậy Bề trên chung xứ nầy làm
délégué thay mặt chánh phủ bảo hộ mòi coi sóc con dân và còn thuộc về tòa sứ
bên Lào. Đến gần hết đời bề trên Cảnh nhà nước mới đặt tòa đại lý, sau nầy lại
đặt tòa sứ cùng đặt phu tại Kontum. Nên về phần đời cũng tấn phát mở mang
lắm và càng ngày càng thạnh hành.
Ấy ta suy hai bề đạo đời được mở mang tiến bộ mà ta được hưởng trên
cõi cồn cư xa cách nầy bây giờ là nhờ ai? Âu là nhờ công nghiệp cha Do và các
đấng Tiền hô chẳng nệ gian nan khốn khó vì phần rỗi con dân mường rợ mà chớ.
Về phần người Mọi cũng đặng mở mang lắm.
Từ năm 1900 cha Cảnh (P.Guerlach) và cha Phước (P.Jannin) đã mở phí
Jơlơng, như làng Kon-Xơmluh, Kon-mơrei, Kon-long-buk, Kon-mabar v.v. Còn
cha Văn (P.Kemlin) mở phía Rơngai như làng Dakmut Dakkang, Kongung v.v.
Còn phía Jơrai cha Cận (Nicolas) đã mở Habâu, P.Rơngol v.v.
Còn phía Xơdang cha Nhì (P.Hutinet) kế tiếp cha Hương đã mở đặng
nhiều làng lắm, như Kon-Dăo, Kontu-ria và đã mở thành địa phận Kontu mà
giao cha Nhạn coi sóc bây giờ. Cha Xuân (P.Crétin) kế tiếp cha Bổn (P.Bonnal)
và đã mở phía Mọi Xơdang ngã đi Lào. Bây giờ còn trông cậy mở đặng phía
khác nữa, song thiếu các cha và của cải. Song trông Chá sẽ lo liệu chẳng không.
Bây giờ là năm 1933 thì địa phận Kontum ra thể nào?
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Năm nay là năm 1933 Tòa Thánh đã tách Kontum làm địa phận riêng: có
giám mục riêng, chẳng còn thuộc về địa phận Qui Nhơn nữa. Rày địa phận
Kontum có 1 Giám mục làm đầu, có 38 thầy cả giảng đạo: 13 cha Langsan, 12
cha Annam và 3 cha bổn quốc người Bahnar; hơn 100 thầy giảng người Mọi, 1
nhà trường gọi là nhà trường Cuenot đề rèn tập học trò Mọi; 1 trường nam thầy
dòng dạy học trò Annam, 1 nhà trường nữ có bà phước Annam và Mọi dạy con
gái Annam và Mọi, 1 nhà phước chị em Mến Thánh Giá, 1 nhà in để in sách vở
tiếng Bahnar.
Cả địa phận có 22 địa sở (Districs) gồm 20.000 (hai vạn) bổn đạo Annam
và Mọi: Annam chừng 3 ngày và Mọi 17 ngàn.
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Trông cậy ơn cha Cả, địa phận kontum càng ngày càng thạnh vì hằng năm
có nhiều người Annam lên lập nghiệp làm ăn ở xứ Mọi; và người Mọi mỗi năm
cũng trở lại đạo nhiều; nhứt là phía Xơđang bây giờ có nhiều làng xin trở lại đạo
cả làng; như nội năm nay ở địa sở Dak Kơna cha Créin coi sóc có hơn năm làng
theo đạo hết cả làng, còn chỗ khác cũng có nhiều người xin theo như vậy.
Cám ơn Chúa, rày địa phận Kontum đã thành lập trước là nhờ ơn Chúa
sau nhờ ơn Đấng Giám Mục chơn phước Xitêphanô đã hết lòng lo liệu. Lại cũng
nhờ lòng chịu khó bền đỗ các đấng giảng đạo ban đầu, như cha Phêrô và cha Ân,
nhứt là cha Do (Mọi kêu là Bok Lành) là đấng đã đem đàng chỉ nẻo trước hết, đã
đáng gọi là đấng mở đàng giảng đạo Mọi. Ngài là một người Annam có lòng
kiên tâm bền vững lạ lùng; nhờ người thì rày có muôn vạn người Annam bất
luận lương giáo đặng lên lập nghiệp làm ăn thạnh vượng tại xứ Mọi. Chớ chi hết
mọi người ấy hằng nhớ ơn và lập một cổ tích để di truyền hậu lai muôn thuở, thì
đáng lắm.
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đạo – Cha chính Ân vô Sài gòn – Cha Kính (Pèreb Besombes) lên Mọi – Các quan
Annam bắt súng cha Kính. – Xứ Mọi bị lên mùa chết nhiều – Đức cha Trí lên làm Giám
mục Qui nhơn. ------------------------------------------------------------------------------------------ 65
Về sự cha Xuân phải bịnh và qua đời -------------------------------------------------------------- 65
Cố chính Ân vô Sài gòn ------------------------------------------------------------------------------- 67
Kể sự cha Kính (Père Bésombes) lên Mọi --------------------------------------------------------- 68
Kể sự dịch mùa xứ Mọi ------------------------------------------------------------------------------- 69
ĐOẠN THỨ MƯỜI HAI ----------------------------------------------------------------------------- 71
Về Đức Cha Trí lên làm Giám mục địa phận Quy Nhơn -------------------------------------- 71
ĐOẠN THỨ MƯỜI BA ------------------------------------------------------------------------------ 72
Cha Bề trên Ân và cha Kính đau nặng ------------------------------------------------------------ 72
Mọi Xơdang định đánh các đấng giảng đạo, song việc bất thành ---------------------------- 72
Cha chính Ân lập làng mới kêu là Pơlei-jơreh --------------------------------------------------- 73
Kể sự Cha Kính lập làng Touer --------------------------------------------------------------------- 75
Kể sự cha Kính qua đời ------------------------------------------------------------------------------- 76
ĐOẠN THỨ MƯỜI BỐN ---------------------------------------------------------------------------- 77
Kể sự cha Do lo lập thành sở Touer ---------------------------------------------------------------- 77
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Kể sự Mọi Hamòng trả của và làm lành với cha Do. ------------------------------------------- 79
Kể sự các đấng tập Mọi cày bừa -------------------------------------------------------------------- 79
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Kể sự thầy sáu Thân lên Mọi và qua đời ---------------------------------------------------------- 80
Kể truyện cha Cảnh (Père Suchet) lên Mọi và qua đời ---------------------------------------- 80
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Kể sự làng Touer tản tác ----------------------------------------------------------------------------- 89
Nói về cha Xuân (Père Hugo) ------------------------------------------------------------------------ 90
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ĐOẠN THỨ MƯỜI SÁU ----------------------------------------------------------------------------- 91
Cha Truyền (Père Vialeton) lên Mọi --------------------------------------------------------------- 91
Kể sự cha Truyền ở Kontum ------------------------------------------------------------------------ 92
Cha Đạt về chợ luôn ----------------------------------------------------------------------------------- 92
Kể sự cha Nguyên lập làng Dak-kia ---------------------------------------------------------------- 92
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ĐOẠN THỨ MƯỜI BẢY ---------------------------------------------------------------------------- 94
Cho đến đời Đức Cha Lợi ---------------------------------------------------------------------------- 94
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ĐOẠN THỨ MƯỜI CHÍN --------------------------------------------------------------------------- 98
Tóm lại sự đạo trên xứ Mọi từ năm 1870 đến năm 1880 --------------------------------------- 98
Đức cha Lợi đi viếng đất Mọi ------------------------------------------------------------------------ 99
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Cha Lợi -------------------------------------------------------------------------------------------------- 102
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Kể truyện cha Nguyên ở Rơhai -------------------------------------------------------------------- 102
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