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Tập 6 

  

Cư Dân Trên Dãy Trường Sơn 
 

Ngày 22.12.2001: Sự hiện diện con người trên Cao Nguyên Kontum. 

 Theo Di chỉ Lung Leng cách Kontum 15cs đường chim bay về hướng Tây Nam thì 

con người cỗ đại đã hiện diện trên Dãy Trường Sơn nầy từ 3000-10000 năm trước. 

 Các Sắc tộc hôm nay trên Dãy Trường Sơn gồm có: Bahnar, Xêdang, Jarai, Jeh 

         

Daân toäc Bahnar                                             Xeâñang                                          Jarai 

 

Jeh 
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Ngày 1.01.2002: Tiếng nói &Chữ viết.   

 Các sắc tộc thiểu số đều không có ngày Tết. Trái lại họ có nhiều lể hội quanh năm. 

Không bộ tộc nào trên Cao Nguyên có chữ viết. Nhưng họ lại có những sử ca truyền khẩu. 

Các vị Thừa Sai Pháp từ năm 1860 đã phiên âm theo mẫu tự  Latinh. 

 Mỗi bộ tộc đều có ngôn ngữ riêng. Ngay trong một sắc tộc cũng lại khác nhau từ vùng 

nầy qua vùng kia.  

 Giáo Phận Kontum dùng tiếng Bahnar làm cơ bản đễ truyền bá Tin Mừng và công 

việc phụng vụ. 

 "Lạy Cha chúng tôi ở trên trời"(Kinh) 

 "Ô Bă nhôn mă oei tơ plenh"(Bahnar) 

 "Ô Pa ngiên ki ối a pleng"(Xêdang) 

 "Ơ Ama kmơi mă doê ngoê adih"(Jơrai). 

  

Lạy Thiên Chúa là Cha, xin cho chúng con nên một trong Cha và trong tình yêu thương Cha. 

Amen. 

Ngày 2.01.2002:  Làng Kon Kơla.  

 Ngôi làng nằm trên một sườn đồi. Xung quanh toàn núi cao chập chờn. Con sông Dak 

Pơxi chảy xiết dưới chân núi. Ngọn gió Bắc thổi lạnh tê tái. Dân làng chỉ ngồi trong nhà sưởi 

lửa. 

Cấp cứu. Tôi bước vào gian nhà nhỏ, trống trước trống sau. Âm âm u u . Trong một góc nhà, 

người bệnh nằm bệch dưới đất lót chiếc chăn cũ kỹ. Bên vách treo một vài cái xoong chão. 

Trên sợi dây dọc vách, một số quần áo đã vượt thời gian, reo, gùi. 

Hang đá Bêlem!  Và Chúa đang giáng sinh ở đây trong người bệnh nầy. Tôi đã gặp Ngài vì 

Ngài đã phán: “khi ta đau ốm, các ngươi đã thăm viếng”.  

Nhưng tôi không có gì để dâng tiến Ngài như Ba Vua xưa. 

 

Ngày 4.01.2002:  Số giáo dân Tỉnh Kontum. 

 Thống kê mới nhất, tổng cộng giáo dân Kinh và Dân tộc thiểu số được 110.903 người. 

Kinh được 26.651. Dân tộc thiểu số được 83.252. Trong đó dân tộc Xêđang phía Bắc Kontum 

đã chiếm:  

  

Huyện Dak Glei:   2458 người. 

Hưyện Ngọc Hổi: 5495 người. 

Huyện Daktô:        15746 người.  

Huyện Dak Hà: 7573 người. 

 

Tổng cộng:  31.272 người. 

 

Dân tộc Xêđang có nhiều chi nhánh như sau:   

 

- Mơman còn được gọi là Mơmam và Tơdra cư trú vùng cao quanh núi Ngok Linh 

 (2508m). 

- Cadong cư trú vùng Sa Thầy, Ngọc Hồi. 

- Sơteng và Halâng cư trú vùng Dak Glei và Sa Thầy. 

- Sédang cư trú trong vùng Daktô, Dak Hà. 

 

Năm chi nhánh nầy thuộc chủng loại Inđônêdiêng cùng ngôn ngữ văn hóa gọi là Môn-

Khơme. Tổng số khoảng 100.000 người.  

Người Xêđang cao lớn, khỏe mạnh, nóng nảy, hiếu chiến, nhưng thật thà. Sống trong những 

đồi núi cao hiễm trở. Con người Xêđang có một sức đấu tranh dai dẻo. Thể hình cứng cỏi, 
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khắc khổ, chịu đựng. Bên ngoài họ có vẻ lạnh nhạt, nhưng bên trong, tâm tình sâu sắc, chân 

thật. Ương ngạnh hiếu chiến nhưng lại trung thành và kiên vững.  

 

Ngày 12.01.2002: Mẫu hệ. 

 Các sắc tộc thiểu số đều là Mẫu hệ. Ngoài những quyền hành và quyền lợi thì người 

đàn bà dân tộc thiểu số phải nhiều lo toan vất vả cho cuộc sống trong gia đình. Họ rất mau già 

cổi với công việc nặng nhọc và thời gian tuổi tác. 

Người đàn bà vùng cao 

Thân hình gầy nhỏ 

Chất trên lưng cái địu rất to 

Chò nắng, gùi mưa 

Mòn vẹt sớm trưa, năm tháng 

Buổi sáng, 

địu tiếng gà rừng lên nương 

Buổi chiều, cõng sương xuống núi 

Lụi cụi đi về lối mòn xưa 

Búp măng và ngô lúa 

Nẩy mầm trên tấm lưng thon. 

Những đứa con đưa võng trên lưng mẹ . . . 

Âm thầm và lặng lẽ 

Săn tìm, nhặt nhạnh ấm no 

Cái gùi thì nặng và to 

Hạnh phúc đựng nghe chừng lưng lẻo 

Gùi đời vẩn ghì và níu kéo sau lưng 

Con mắt căng tròn 

Ngón chân bật móng 

Cái đầu luôn cứng 

Nhao nhoài phía trước đi lên . . . 

 

Người đàn bà vùng cao 

Địu trên lưng mình 

Mặt trời rừng núi trăng sao 

Và cả cuộc đời. 

Cao Sơn Hải 

 

 Cuộc sống đứa bé chẳng khác gì con Kanguru bên Úc Châu. Sống trong lòng mẹ, trên 

lưng mẹ hiền cho tới ba bốn tuổi. Lên nương, xuống rẫy, giã gạo, làm lụng, đi lấy nước, đứa 

bé vẫn bám trên thân mẹ. Thoảng thoảng thoát ra khỏi thân mẹ khoảnh khắc thời gian rồi lại 

bám vào lưng mẹ. 

 Cái tiêu cực là đứa bé cứ tiểu tiện tự do trên thân, trên quần áo mẹ. Mùi khai từ quần 

áo người mẹ thật là khó chịu mà lại khó quên. 

 

Ngày 25.01.2002:  Đĩnh Ngok Linh của Tumơrông hay Ngọn đồi Horeb.  

 Lên vùng Dak Glei, ta nghe gió lạnh của độ cao trên 2000m. Thông reo. Mây vần vủ 

bám lưng núi. Ngọn Ngok Linh sừng sững cao 2500m, tràn ngập loài sâm quí. 

Chiếc xe cấp cứu cứ lầm lì rống ga tiến chầm chậm. Quanh co ngoắc ngoéo. Sườn đá chênh 

vênh. Thung lũng hố sâu.  Thanh vắng buồn tênh man mác.  

 

 Ôi lạy Chúa con như mất hút trong ngàn cây xanh mênh mông. Và bao nhiêu thôn 

làng cũng đang ẩn tàng đâu đó mà con phải đi đến với họ .Chúa ơi! con thật hết hơi rồi. 
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"Cha ơi, Cha đã gọi con. 

Cha là Tảng đá trên non, 

Còn con, viên  sỏi tý hon chân đồi. 

Giúp con can đãm không rời 

Ngay nơi Thần Khí kêu mời gọi con, 

Đặt con hiện diện sắt son 

Như là chứng tá Thánh Thần của Cha. 

Ngợi khen Cha mãi Halleluyah, 

Halleluyah mãi, 

Danh cha trọn đời." 

(Me Voici của Micheline Dubé) 

 

Ngày 5.02.2002:  Ngày kỵ  

 Dân tộc thiểu số miền núi trước đây thường có tập tục không dám mời khách lên nhà, 

không ra khỏi làng. không nói chuyện với người ngoài gia đình, không mời khách ăn cơm, có 

khi lại đóng cửa làng không cho khách vào trong một số ngày lể của làng. Họ tin nếu không 

giữ được như vậy, sẽ bị thần yang phạt. Và những tai họa sẽ đến với làng. Trong cuốn truyền 

giáo miền Tây Nguyên, các nhà truyền giáo đã gặp trường hợp như vậy khi đi ngang qua một 

số làng mà phải qua đêm ngoài rừng. Mà ban đêm là thế giới của muôn loài thú dữ. 

 

Ngày 10.2.2002:  Sử thi 

 Đêm khuya thanh vắng. Bên bếp lửa hồng. Già trẻ trai gái tụ họp lại bên lửa hồng 

trong ngôi nhà ấm cúng. Nghe ông già hát kể về quá khứ cha ông.  Thoảng thoảng nhấp một 

hơi rượu cần. Cất cao giọng hát. Lúc giọng kể lể rồi ngân lên như dòng suối chảy qua thác đá. 

Trữ tình thì đằm thắm sâu lắng đến bồn chồn.  Nghệ nhân có trí nhớ phi thường. Có thể kể 

bốn năm đêm liền. 

 Sử thi ca tụng bậc tiền nhân, kinh qua éo le, đau khổ tạo ra ngọn núi, con suối, dòng 

sông, xây dựng buôn làng, bảo vệ tục lễ cộng đồng. Đây cũng chính là phương thế giáo dục 

con cháu về sau. 

 

Ngày 23.02.2002: Rông, ngôi nhà  làng. 

 Nhà Rông là một công trình kiến trúc truyền thống dân gian của các dân tộc Tây 

Nguyên.  

 Việt Nam có 54 dân tộc. Tây Nguyên có 11 dân tộc. Kontum có 7: Jơrai, Bahnar, 

Rơngao, Xêdang, Jeh, Xtriêng, Brâu, Rơmam. 
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Ñöùc Cha Micae Oanh ñeán vôùi anh em daân toäc Jeh 

Nhaø Roâng Dak Wat, Huîeân Dak Glei 

 

 Nghỉ về Tây Nguyên, ta thường nhớ đến chim Chrao, cây Kơnia, đàn T'rưng, ché 

rượu cần, cồng chiêng, múa và ngôi nhà Rông bề thế đầy hấp dẫn.  

 Mái nhà Rông cong luôn vươn cao 3 chiều như một lưởi rìu sẳn sàng bổ xẻ mọi tai 

ách khắc nghiệt của Núi Rừng. Mái nhà Rông trong giống cánh buồn no gió trên biển trời 

Cao Nguyên. 

 Nhà Rông là hình tượng nghệ thuật chân thật gần gũi với thiên nhiên và vô cùng 

thiêng liêng cao quí. 

 Ta li con hổ sẽ ở bên sông. 

 Cấu trúc cơ bản nhà Rông là khung cốt chịu lực. Có nhiều đường cong, bầu dục đến 

đường cong 2 chiều của xà dọc chính giữa cum lên vì cột giữa cao hơn và phần giữa cum ra 

vì mặt bằng hình trái xoan. Còn mái cong 3 chiều tức cong thêm đường cong mé dưới của 

mái, đường cong sống mái. Tà là ông Thần sẽ ở nhà Rông. 
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Roâng taïi Chính toøa Kontum 
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Roâng Kon Jôdri saéc toäc Bahnar 

 Hình thức tổng quát của nhà Rông là một hình cône trọng lực giống như đồi núi, cồn 

cát, đống đá. Bố trí nhà Rông rất dể khắc phục hướng gió chủ đạo. Diện tích tường đầu hồi 

nhỏ nên giảm được tải trọng gió. 

 Xây dựng bằng gỗ, mây, tranh, tre, lá, nứa. Dụng cụ thi công gồm có: rựa, rìu,dao. 

Thước đo là gang sãi của hai cánh tay và bàn tay. Nhà Rông nói lên phong cách kiến trúc 

hoang sơ giá trị. 

Roâng Dak Wat 

 



8 

 

 
Roâng Dak Tuk 

Roâng Kon Bôlok, Saéc toäc Xeâñang Tdraù 
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Ngày 15.03.2002:  Cái chết trong gang tấc. 

 8g30 tối, Đức Giám mục điện thoại có hai bệnh nhân sắc tộc Rơngao cần đi Bệnh 

viện Qui Nhơn chụp hình sọ nảo vì tai nạn Honda. Tôi không quen thức đêm lái xe đường xa. 

Càng về đêm, càng buồn ngủ. Trong lúc thiu thỉu, tôi nghe tiếng bánh xe xào xào xạc xạc. 

Người trợ tá ngồi bên kêu lớn "thứ gì vậy cha?”. Tôi hoàn hồn giãm tốc độ và cho xe vào 

đường lộ. 

 Thật có 3 điều bí ẩn mà chúng ta không bao giờ biết: -  chết lúc nào ?  -  chết như  thể 

nào?  -  chết ở nơi nào? 

 Lạy Chúa , với biến cố "cái chết trong gang tấc", Chúa muốn nhắc nhở con luôn 

trong cuộc sống. Xin ca tụng Chúa muôn ngàn đời. 

 

Ngày 3.04.2002:  Nam vô tửu như kỳ vô phong. 

 Người  dân tộc rất hiếu khách. Khách tới nhà thì phải có ghè rượu đãi. Khách phải 

uống cho say thì chủ mới là hết tình. Cho nên không có cuộc uống rượu nào mà không có 

say.  

 Một cậu thanh niên học sinh đến tâm sự với tôi: "con còn phải lo học hành và cha dạy 

người con Chúa không được uống rượu say sưa. Bố con bắt con phải uống rượu, phải biết 

say. Chưa biết say là chưa thành người, làm mất mặt ông. Và ông đã đánh con thậm tệ." 

 Thật đau lòng thấy nhiều anh em đi ngã nghiêng ngoài đường, nằm bờ nằm bụi. Và 

cuộc sống nghèo khó, dốt nát cả trăm năm mà không thay đổi bao nhiêu. 

 

Ngày 30.06.2002: Cha Luka Bùi Thủ 

 9 giờ 00 tối, Cha Luka Bùi Thủ, chính xứ Tân Hương tắt hơi thở cuối cùng. 72 tuổi 

đời. Ngài làm lể hai Chúa nhật sáng chiều kính hai thánh Phêrô và Phaolô. Dự tiệc bổn mạng 

anh em giáo dân. Tối lại cảm thấy mệt và ra đi không kịp trăn trối.  

 

 Thật Chúa đến như kẻ trộm. Không ai biết được giờ nào, ngày nào Con Người sẽ đến. 

Ngay cả người linh mục chính xứ đã bao lần giãng cho giáo dân đề tài nầy. 

 

Ngày 3.07.2002:  Bệnh nhân tâm thần (điên). 

 Bệnh nhân phong cùi thì có nhiều người quan tâm giúp đỡ, ngay cả các phái đoàn  

hay Việt kiều về nước. Nhưng bệnh tâm thần điên loạn thì không mầy ai để ý. Bệnh tâm thần 

có nhiều hình thức. Hình thức hung bạo: đánh đập, chém giết, đốt nhà, chưởi bới thì thật khó 

khăn và tủi nhục cho gia đình.   

 Bệnh nhân tâm thần trong các làng dân tộc thiểu số thì càng không có ai chiếu cố. 

 Hôm nay tôi chở 4 bệnh nhân về Bệnh viện tâm thần Qui Nhơn để chửa chạy. Bệnh 

viện nơi đây có 130 giường mà có tới 80 y bác sĩ  phục vụ. 

 Tôi đã chở đến Bệnh viện nầy trên  sáu bảy chục bệnh nhân rồi. Cái khó là tôi phải lo 

liệu hết các phí tổn, nên phải hạn hẹp con số bệnh nhân cần giúp đỡ.   

 Phong cùi thì họ bị tàn phế về thể xác. Tâm thần thì họ bị tàn phế cả thể xác lẩn tâm 

hồn. 

 Lạy Chúa, xin cho những người tiếp tay với con để sửa sang lại hình ảnh Chúa bị tàn 

phế trong những bệnh nhân tâm thần. 

 

Ngày 13.08.2002:  Con đỉa vào trong miệng. 

 Đàn bà con gái ngày nào cũng phải ra rừng, ra sông suối kiếm thức ăn. Họ ngụp lặn 

trong đầm lầy xúc từng con cá, con ốc, tôm tép. 

 Đã có hai người đến với tôi xin giúp đở. Một con đỉa lọt vào miệng đang bám hút máu 

trong cổ họng. Bác sĩ đã gặp trường hợp nầy và rất khó xử lý. 
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Ngày 26.08.2002:  Chôn chung một hòm. 

 Dân tộc Jơrai có tập tục chôn chung một hòm. Những ai theo đạo thì họ cũng sẵn sàng 

bỏ tập tục nầy. 

 Ông Nem là người thân thích với tôi lúc tôi làm cha sở giáo xứ Kơbey của người 

Jơrai. Ông qua đời và truyền cho con cháu chôn ông chung hòm với vợ ông đã chết cách hai 

năm trước. 

 Như vậy phải đào hòm người vợ lên. Mở nắp và liệu sắp đặt xác người chồng vào. Đó 

là biểu hiện tình chung thủy vợ chồng. 

  

Ngày 5.09.2002: Nhổ nước miếng thỏa mái. 

 Họ hay nhổ nước miếng. Nhổ bất kỳ chổ nào. Trong những dịp lễ lớn, có hàng ngàn 

người tựu tập về thì có hàng ngàn bãi nước miếng. Lúc trở trời cảm mạo thì có bao nhiêu bãi 

đàm ruồi nhặng bu qua bu lại.  

 Sau bốn năm, tôi phải nhắc đi nhắc lại liên lỉ. Đôi khi phải tức mình la lối thì họ mới 

để ý nghe. Tới giờ nầy mà tôi chưa ho lao thì thật bằng chứng Chúa đã gìn giữ tôi. 

  

Ngày 24.09.2002:  14g30 Điện thoại reo kêu cấp cứu.  

 Một bà mẹ ở Yang Lố Kram (Gần biên giới Lào) chuyển bụng 3 ngày mà không đẻ.   

 Tới gần biên giới Lào, cách Kt 85cs. có bảng Area restrict. No trepassing. Tiến sâu vào chục 

cây số nửa. Có người đứng đón.  

 Xuống xe. Mấy bà mẹ trong nhà chạy ra báo: đã đẻ rồi. Tốt. Cám ơn Cha. Tôi vào 

thăm và chúc lành cho bà mẹ. Bà nằm trong một góc nhà tối om. Bên bếp lửa cháy ít, khói 

nhiều. Đứa con úm trong khăn đễ một nơi khác. Họ bồng hài nhi lại để xin tôi ban phép lành.  

Đàng sau nhà, vài người đang bằm thịt một con heo đễ nấu, phân phát chia vui cho mọi nhà. 

 
 Họ bảo đã xin xe cứu thương Huyện mà không được đáp ứng. Tôi nhìn góc bên kia 

căn hộ, thấy một bà già đau nặng. Tôi đề nghị chở bà già về Kontum chửa trị. 

 Những người con Núi Rừng nầy không bao giờ được tham dự Nghi lể Phong chức để 

nghe giảng Linh Mục, Người là ai. Hay những bài hát ca ngợi chức Linh mục. Chiều nay. 
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Trong Núi thẵm Rừng sâu. Họ chợt hiểu ra trong tiềm thức Linh mục Người là ai. Và không 

bao giờ được diển tả bằng lời. 

 

Ngày 12.10.2002:  Tiếng chày khua. 

 Tiếng chày giã gạo là nhịp sống ấm no của dân làng. Tiếng chày thân thương sáng 

chiều, đêm trăng mà con người đã cãm nghiệm từ trong bụng mẹ. 

 

Cô gái giã lúa:   

"Khi giã lúa nghe tiếng vòng tay 

Khi giã lúa nghe tiếng vòng chân 

Giã nhanh như con giơng bay 

Giã nhanh như đàn ong bay 

Bụi bám quanh cối. 

Người thiếu nữ tay và chân mang nhiều chiếc xuyến.  

Tiếng chày thình thịch lúc hoàng hôn.  

Tiếng rong reng vòng xuyến.  

Thân hình người thiếu nữ cong xuống ưỡn lên.  

Tất cả tạo nên một vẻ đẹp, một quyến rũ thực thực hư trong cõi nhân trần. 

 

Ngày 17.10.2002:  "Đêm trăng Tây Nguyên"   

Mặt trời thiếp dưới nhà rông  

Gió lên mang tiếng chiêng cồng cùng lên. 

Vít cong cần rượu trăng viền 

Vòng xoang khép mở chao nghiêng núi rừng 

Có gì trong khúc T'Rưng 

Nửa e ấp, nửa tưng bừng mà say 

Bên kia suối nước trăng đầy 

Ai bấm trượt, nụ hôn gầy vào đêm 

Nêu cao chắp sợi sương mềm 

mắt đu ngọn cỏ nỗi niềm lung linh 

Đàn Klông Bút bấp bềnh 

bổng trầm bơi giữa thẫm xanh cội nguồn 

tượng mồ chênh chếch đầu buôn 

vật mình trong lá thoắt vuông thoắt tròn 

Nhà sàn góc bếp con con 

lửa reo vặn tắc lòng son bập bùng. 

(Klông bút: đàn kết nhiều ống nứa, vỗ tay phía đầu rỗng phát ra âm thanh). 

 

Ngày 29.10.2002: Cái gùi dân tộc Tây Nguyên  

 Cái gùi của đồng bào thiểu số ở Tây Nguyên  mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống, 

gắn liền với cuộc sống thường nhật của người đàn bà. Khi chết họ được gia đình cho đem 

theo chiếc gùi đục thủng đáy mang theo về thế giới bên kia. 

 Chiếc gùi được làm bằng chính nguyên liệu sẵn có của Núi Rứng như mây, tre, nứa . . 

. có tính năng đựng đồ đạc phù hợp với điều kiện mang đi trong Núi rừng. 

 Có nhiều loại gùi: - Gùi mang đi chợ, thăm qua làng khác thì được trang trí văn hoa, tỉ 

mỉ và duyên dáng cho phái nữ. Gùi mang cũi, mang bầu nước, ống nước thì đơn sơ, nhẹ 

nhàng.  Gùi đựng đồ quí, gia bảo thì phải có tay nghề điêu luyện. 

 Đan một chiếc gùi đẹp tặng cho người yêu. Một món quà quí đầy ý thơ. 
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Ngày 3.11.2002:  Tháng Các Đẵng. 

 Tôi cầu nguyện cho những người con Núi Rừng Trường Sơn. Tôi mặc niệm những 

con người đã chết trong những trận chiến ác liệt trên Dãy Trường Sơn. Tôi đã ngang qua bao 

nhiêu nghĩa trang, đài liệt sĩ mà nhớ nhớ thương thương . . . 

 Người mục tử lãng du. Giữa chiều thu lá rụng. Gió đìu hiu. 

Chiều nghĩa trang: 

 Cao Nguyên vào thu màu nắng nhạt nhòa 

 Mây lưng trời bồi hồi rối rắm 

 Mưa bất chợt ướt nơi nằm bè bạn 

 Nghĩa trang chiều day dứt khói hương 

Tìm mộ một người viếng cả trăm người 

Đồng đội ơi nhang trầm chia không đủ 

Ai cũng gần, thân thương, tiếc nhớ 

Viếng chưa đều, xin đừng trách nhau. 

 Cứ lặng thầm xa xót nỗi đau 

 Chẳng vết thương nào bằng chiến tranh để lại 

 Gặp mộ không tên lòng càng tê tái 

 Đó bạn mình mà cứ gọi  -  người ơi ! 

Nghĩa trang về chiều bỗng thấy đơn côi 

Chân mình bước nghe chạm từng viên sỏi 

Gió câm lặng mơ hồ nghe ai nói 

Phía cuối tường trơ trụi mấy hàng cây 

Chẳng có rượu mà chếch choáng như say 

 Gặp lại tuổi mình bằng tuổi người dưới mộ 

 Gặp lại chiến trường xe gầm đạn nổ  

 Lạc giữa rừng, thắt ruột đói mắt hoa 

"… Trường sơn ơi !… trên đường ta qua …" 

Câu hát xưa vo tròn đời kỷ niệm  

Tôi nghêu ngao cố làm ca sĩ 

Hát tặng bạn bè chẳng biết có ai nghe 

 Phía cuối trời ráng chiều đỏ hoe 

 Nhìn nghĩa trang lo mai mưa dầm đến 

 Tay nắm miết vào hàng bia bịn rịn 

 chẳng muốn về thương lắm bạn bè ơi!    N.V.T 

 

Ngày 8.11.2002:  Rước lể lần đầu  

  340 em từ 14 thôn làng nằm sâu trong Dãy Trường Sơn. Các em phải đi vào Rừng 

kiếm thổ sản như mật ong, vỏ cây bời lời (làm nhang), măng le, cá sông bán dành tiền đi xe.  

Nhiều em đây là lần đầu về Thị Xã phố phường Kontum. 

 Iao Phu (giáo lý viên có trọng trách như phó tế) và cha mẹ hay anh chị của các em đi 

kèm. Tất cả là 450 nhân khẩu. 

 Mỗi em đem theo vài lon gạo. Góp nấu chung. Ăn chung.  

Tổng số các em Rước Lễ lần đầu năm nay lên đến 2700 em. 

8g00 : Điện thoại reo một người mẹ sanh đẻ khó cần cấp cứu ở thôn Kon Hnong.  

12g30 : Điện thoại gọi cấp cứu một người mẹ sốt rét nặng đang bất tỉnh thuộc thôn Kon Dau 

Yôp. Tôi vội lên xe không dám chần chừ. Một người mẹ nằm trong cáng chừng 8 người 

khiêng đi, đặt bên lề đường chờ xe tới. Đặt xong người mẹ vào xe, từng người cúi đầu cám 

ơn. Đứng nhìn theo xe cho tới khi khuất dạng. 

 Ôi Thiên Chúa, xin Ngài thêm sức mạnh cho con. 
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Chuùa nhaät Leã laù taïi Chính toøa Kontum 

Haèng naêm coù khoaûng 10 ngaøn giaùo daân Xeâñang veà döï leã 

Ngày 12.11.2002:   

 Tiếng khóc sơ sinh giữa cầu Dak Mot. 

Chở cấp cứu người mẹ sinh đẻ. Phải khiêng qua sông. Người mẹ rên la vì đã ba ngày.  Đi 

khoảng 80 cs. đứa bé chào đời trong xe, khóc oe oe giữa Núi Rừng. Hai người đàn bà đi theo 

lấy ra một nan tre sắc bén, cắt rún.  Không có cồn khử trùng. Vẩn tiếp tục chở đến Bệnh viện 

để người mẹ được săn sóc tiếp. 

 

Ngày 13.11.2002:  Lễ Tạ Ơn  

 Tôi sinh tại Kon Hring giữa anh em dân tộc Xêdang ngày 13.11.1937. Năm nay giáp 

65 tuổi đời. 35 năm Linh mục. 

 Mẹ tôi qua đời 14.12.1999.  

 Hôm nay tôi dâng lể tạ ơn Chúa với sự tham dự của Nử Tu Ảnh Phép Lạ Dân tộc 

Xêđang và một số lớn anh em Iao Phu từ các làng mạc trong Dãy Trường Sơn tựu về. 

 "Tôi đã bập bẹ những tiếng đầu tiên về Thiên Chúa khi tôi nhìn mẹ tôi đọc kinh cầu 

nguyện. Tôi đã yêu mến Giáo Hội cũng như tôi đã yêu mến mẹ tôi. Tôi không học mà cũng 

biết rằng người đàn bà đó đã cho tôi sự sống và mạc khải tình yêu cho tôi." (ĐHY Marty) 

 

Ngày 15.11.2002:  Kiếp người giữa Rừng Xanh. 

 Người mẹ viêm não từ Bệnh viện Tỉnh trở lại nhà. 

Mấy đứa con gởi gắm hàng xóm về nhìn mẹ. Chúng còn nhỏ bé, chưa hiểu gì.  

Không giường nằm. Và cũng không có gì để nấu cho bửa ăn tới. Người chồng bỏ nhà theo 

nuôi vợ tại Bệnh viện cả tháng nay. Rồi mọi việc sẽ đâu vào đó, giải quyết từng khâu nhờ 

tình hàng xóm. 

 

Ngày 20.11.2002:  Lá thư từ Âm phủ. 

 Càng văn minh, càng phá thai nhiều. Trong dân tộc thiểu số vấn đề phá thai thật năm 

khi mười họa. Trên Dãy Trường Sơn nầy, có một Nghĩa Trang Hài Nhi chết oan gồm trên 

2000 ngôi mộ bé nhỏ do sáng kiến của Cha Nguyễn Văn Đông tại Pleiku.  Trên đài chính 

giữa nghĩa trang có hàng chữ:  Chúng con tha thứ cho cha mẹ. 
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 Tôi xin viết lại bức thư từ Âm Phủ: 

Âm Phủ không ngày không tháng không năm. 

Kính gửi: 

Những người đang được quyền sống, 

Ông bà nội ngoại cô bác cậu dì của con. 

Ba má mà con chưa lần nào được nhìn thấy mặt. 

 

Con xin cho con một nấm mộ nhỏ thôi. 

Xin hãy thay ba con thương con, 

Xin hãy thay má con thương con, 

Ba ơi! Đừng chối bỏ con mãi mãi. 

Má ơi! Hãy thương con, dù chỉ một lần thôi, 

thì con cũng được an ủi lắm! 

Bao nhiêu khách hành hương đã đến đây suy nghĩ cho cuộc đời. 

Vài người mẹ thơ thẩn trở lại đây đễ xin được tha thứ. 

Trời thu. Gió hiu hiu se lạnh. Buồn tênh. 

Tôi vụt nhớ bài thơ của Tâm Khảm. 

Xin Mẹ đừng giết con 

Dù chỉ bằng chấm tròn 

Con cũng là con mẹ 

Con sẽ chạy lon ton 

 

Xin Mẹ đừng giết con, 

Dù bằng quả cau non 

Con cũng là con mẹ 

Sẽ dâng mẹ miếng ngon 

 

Con xin mẹ khai ân 

Dù phong ba bão táp 

Đừng phạm tội sát nhân 

Ân sâu nguyền báo đáp 

 

Xin mẹ bảo vệ con 

Đừng đễ ai giết chết 

Xin giữ cho vuông tròn 

Tình mẹ con thắm thiết 

 

Xin mẹ đừng giết chết 

Con yếu đuối nhỏ nhoi 

Dù không ai hay biết 

Nhưng mặt trời thấu soi. 

 

Tâm Khảm. 

 

Giáng Sinh 2002 về, Năm Quý Mùi sắp đến, 

Con thương nhớ Quí Bậc Tôn Sư, Quí Anh em Linh mục đồng lớp, Quí Thân bằng cố hữu,     

Quí Ân nhân của đời linh mục con.  

Xin Hài Nhi Giêsu ban An Bình cho chúng ta trong cuộc sống. Amen. Alleluia. 


