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LỜI NGỎ

ogos là một từ của các triết gia Hy lạp để diễn tả một
nguyên nhân, mà chính nguyên nhân đó tạo nên vũ trụ
bao la này. Còn trong Lão giáo gọi nguyên nhân đó là
Đạo. Đạo ấy tạo nên vạn vật. Vậy là Đông hay Tây đều

tin có một Nguyên Nhân, một Đấng tạo nên muôn vật  hữu
hình và vô hình.

Trong Thiên Chúa giáo, nhờ mạc khải ta biết “Logos ấy
chính là Thiên Chúa” (x.Ga1,1). Và Logos ấy đã trở nên người
phàm (x.Ga1,14), một Thiên Chúa vô hạn đã tự giới hạn trong
cái hữu hạn là “người phàm” để thực hiện kế đồ yêu thương
của Người: Ta gọi kế đồ yêu thương đó là "Lịch Sử Cứu Độ”.

Lịch sử ấy vẫn tiếp diễn trong mọi thời đại chúng ta.
Những ai luôn lưu tâm một chút về đời sống tâm linh, người ấy
sẽ nhận ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa trong đời mình,
trong vũ trụ và đặc biệt trong lối sống văn hóa của mỗi dân tộc.

Trong sự tìm kiếm và chia sẻ những giá trị ấy,
“Tơpuôêl xem blang” được ra mắt bạn đọc. Trong số này
gồm những câu chuyện người thật, việc thật trong các làng
mà chúng tôi đến thực tế.

Chúng tôi là những người kiếm tìm, chắc hẳn
“Tơpuôêl xem blang” không tránh khỏi những hạn chế
và lầm lẫn. Xin quý tiền bối chỉ giáo, cùng quý độc giả
tham gia đóng góp ý kiến để “Tơpuôêl xem blang” ngày
càng hoàn thiện hơn.

Xin cám ơn anh em đã đóng góp bài. Chúng tôi đã nhận
nhiều bài đóng góp nhưng chưa thể in trong số này.

Ban Biên Tập

L
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Tượng Phòng Truyền Thống Giáo Phận Kontum
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TIẾNG CHIM “BLANG” BÁO ĐIỀM
Theo kinh nghiệm của người Jrai, tiếng chim Blang là

một điềm báo. Tùy trường hợp, tiếng chim ấy báo điềm lành
hay chẳng lành. Sau đây là những trường hợp thường có:
1. Chim Blang kêu ở phía trước mặt

Đang đi trên đường, nghe tiếng chim kêu phía trước
mặt, tiếng kêu đều, rộn rã như tiếng cười, báo hiệu cho
biết điều lành, điều may mắn như các trường hợp:

• Khi đi săn bắn thì được thú.
• Khi đi buôn bán thì nhanh chóng được người mua.
• Khi thăm bà con thì bà con ở nhà.

• Làm bất cứ điều gì đều được bình an mạnh khỏe cả.
2. Chim Blang kêu ở phía sau lưng

Đang đi trên đường nghe tiếng kêu ở phía sau lưng, tiếng
kêu như cấp bách, hối hả, báo hiệu cho biết mọi sự chẳng
lành, bất hạnh:

• Nếu có đi săn bắn, buôn bán thì về tay không.
• Hoặc làm bất cứ điều gì thì gặp tai nạn.

3. Chim Blang kêu phía bên tay trái
Đang đi trên đường, nghe tiếng chim bên phía tay trái,

tiếng kêu rộn rã, đều: báo hiệu tốt lành, may mắn, bình an. Nếu
như đi săn, buôn bán hay đi thăm bà con thì đều gặp may
4. Chim Blang kêu bên tay phải

Đang đi trên đường, nghe tiếng kêu phía tay phải, tiếng kêu
thôi thúc, vội vã như ngăn cản thì báo hiệu điều chẳng lành.
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• Nếu có đi săn, buôn bán sẽ về tay không.
• Nếu có đi thăm bà con, mọi người sẽ vắng nhà.Tiếng

chim kêu bên phải này, nếu cố đi ta sẽ gặp tai nạn.
• Nếu tiếng chim kêu bên phải xa xa thì việc đi săn

vất vả, phải mất nhiều thời gian mới săn được thú.
• Nếu thăm bà con thì chờ lâu mới gặp được bà con.

5. Chim Blang kêu cả bên trái và bên phải
• Trong trường hợp đi săn, nghe tiếng chim kêu cùng

một lúc bên tay phải và bên tay trái thì chắc chắn sẽ
khiêng con thú bắn được đem về.

• Trong trường hợp thăm bà con, chắc chắn sẽ say
rượu, được bà con dìu về.

• Nếu trường hợp đi đánh giặc, chắc chắn người ta
sẽ trói mình.

6. Khi qua sông (đang ở giữa sông)
Phía trước mặt chim Blang kêu hối hả: báo hiệu người

qua sông sẽ sớm qua đời.

Siu Bloač



VĂN HOÁ - NGÔN NGỮ

Nhà Rông Tây Nguyên
Ảnh Yao Phu – Sử Ký



• GIÀ LÀNG TÂY NGUYÊN

• MỘT SỐ NÉT TƯƠNG ĐỒNG TRONG VĂN HÓA

GIỮA DÂN TỘC KINH VÀ JRAI

• TỤC CƯỚI HỎI CỦA NGƯỜI XÊĐĂNG

• VĂN HOÁ ẨM THỰC

• TƠLƠI KOM JUĂT JRAI
(LUẬT KIÊNG CỮ CỦA NGƯỜI JRAI)

• GIẤC MƠ VÀ VIỆC GIẢI MÃ GIẤC MƠ CỦA

NGƯỜI JRAI

• LỄ HỘI “PƠTHI”

• “MUỐN THOÁT NGHÈO CẦN PHẢI BIẾT CHỮ”



Văn Hóa - Ngôn Ngữ

13

GIÀ LÀNG TÂY NGUYÊN

Có lẽ đã xưa lắm rồi, trên rẻo đất Tây nguyên của
Tổ quốc Việt Nam, những ngôi làng nhỏ bé và lẩn
khuất của bà con dân tộc, đều được hình thành nhờ
kinh nghiệm sống chung với thiên nhiên và bởi những
bước chân thăng trầm dày dạn nắng mưa sương gió của
các bậc cao niên, trưởng bối mà ngày nay ta gọi một
cách trân trọng và trìu mến, ấy là các Già Làng.

Rừng sâu bí hiểm, nhưng rừng sâu cũng là điểm tựa, là
chốn nương thân, bởi cuộc đời ta gắn bó với rừng. Ớ Thần
Núi, Thần Sông, Thần Mưa, Thần Gió, Thần Lửa: là câu mở
đầu cho mọi bài cúng, là tiếng kêu gọi thiết tha của các nhân
vật trong những trường ca hùng tráng, dài bất tận được
miệng người già kể. Rồi sau đó, nó lan truyền sang con cháu,
các thành viên của cộng đồng, từ đời này qua đời khác, như
là sự nhắc nhở rằng: cái núi, cái sông, cái lửa, cái gió, cái
mưa kia… không phải tự nhiên mà có. Tất cả là nhờ sự kỳ
diệu của Thần Linh (Yang). “Yang” vừa là Trời vừa là Thần
Linh như người kinh vẫn thường gọi, nhưng có cái khác, ấy
là ở nơi đây mọi vật dụng đều có “Yang” của mình. Mỗi loài
cây, mỗi loài con cũng có “Yang” của mình. Đối với con
người ta, “Yang” vừa là “Yang”, “Yang” cũng vừa là bạn, là
một thành viên trong sinh hoạt cộng đồng, có ưu có khuyết,
có đúng có sai. Ưu thì ta học, ta theo. Khuyết thì ta làm lễ
“phê bình”, nếu quá nữa ta làm lễ “chia tay”! Tất thảy, đều
được hội đồng Già Làng xét xử và vị Già Làng có uy tín và
tín nhiệm ra quyết định.

Các Già Làng không phải là thần linh, nhưng các Già
Làng luôn luôn là chỗ dựa tinh thần cho cả cộng đồng.
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Buôn làng nào có nhiều người già, buôn làng ấy ắt giàu
sang hơn, hùng mạnh hơn. Một buôn làng có thể thiếu một
vài chức danh với một vài vai trò, nhưng chức danh Già
Làng, vai trò của Già Làng thì không thể thiếu một ngày,
mặc dù chức danh ấy chỉ hình thành cách tự nhiên, không
qua bất kỳ thủ tục bầu bán hành chính nào.

Cũng như mỗi dàn chiêng đều phải có chiêng cái,
chiêng con, chiêng núm, chiêng bằng, cái đi giai điệu, cái
cầm nhịp; những dàn chiêng lớn thì trống cái vừa giữ nhịp,
vừa tôn giai điệu, giữ cho sắc thái của giai điệu luôn luôn
giàu sinh lực và đẹp về sắc điệu, người ta thường ví Già
Làng như một trống cái cầm trịch mọi sinh hoạt đời sống
văn hóa tinh thần của bà con buôn làng. Già Làng có cái
tai  nghe được cả dàn chiêng, Già biết cái nào đúng, cái
nào sai, cái nào lỡ nhịp tách đàn, và bằng khả năng trực
giác nhạy cảm, Già so chiêng điều chỉnh lại cả tiết tấu,
nhịp điệu lẫn cái hồn trong mỗi cái chiêng.

Khi con cháu dựng nhà rông cho buôn làng mình,
“Hội Đồng Già Làng” đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
Sự điều hành của các Già Làng bên ché rượu cần rất
quan trọng, rất chặt chẽ, chi tiết, và tỉ mẩn. Các Già
Làng rất thoải mái, không gượng ép gò bó bất kỳ ai, bất
kỳ công đoạn nào của công việc. Tất cả vì vẻ đẹp
truyền thống của buôn làng ta. Ta không thể thiếu được
ngôi nhà rông, nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng,
cũng như trong các ngày lễ hội. Nếu không có Già
Làng thì liệu có thành lễ hội hay không?

Tối tối đến, trong những ngôi nhà sàn bình yên bên bếp
lửa hồng, những người già thường tới nhà Già Làng trò
chuyện. Già Làng là trung tâm đoàn kết, là kho báu kinh
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nghiệm sản xuất và kinh nghiệm ứng xử với thiên nhiên khi
sấm sét, lũ lụt, khi mưa to, bão lớn, dịch  bệnh, khi núi lở,
sông cạn, khi có thú dữ loạn rừng, khi hạn hán kéo dài…Già
Làng chính là pho tư liệu luật tục ngàn đời truyền lại, là cuốn
từ điển bách khoa, giúp cho con cháu biết điều hay, lẽ phải,
biết cái đúng, cái sai để ứng xử trong các mối quan hệ giữa
người với người, giữa người với thiên nhiên.

Bà cụ trăm tuổi của làng ta là niềm tự hào chung của cả
cộng đồng. Già Làng tồn tại là sự hiện diện của lòng kiêu
hãnh của buôn làng trước vị thần thời gian linh thiêng và
huyền bí. Trong các bản trường ca của các dân tộc Banar,
Jrai, Êđê, Mơnông, Xêđăng, Giẻ Triêng, … thường xuất
hiện các tù trưởng là nữ, nhưng Già Làng vẫn là các vị đàn
ông tài giỏi, thời trai trẻ từng là những tay ném lao lừng
danh, tay cầm rựa sắc bén, tay bắn ná cự phách. Già làng
từ cổ xưa đã có nhiều quyền uy. Cái quyền uy không mang
chút xíu dấu ấn nào của quyền lực, cường quyền, mà là cái
uy thiêng liêng được xuất phát từ lòng ngưỡng mộ, tôn
sùng vì đức độ, uy danh lừng lẫy.

Những tấm thổ cẩm với muôn ngàn đường hoa văn rực
rỡ lại được dệt nên bởi những bàn tay chai sạn, khéo léo,
cần cù mà Già Làng có thể chỉ ra cho ta hiểu ý nghĩa của
từng mỗi chi tiết hoa văn, mỗi đường tơ, mũi chỉ lên
xuống trập trùng trong bức tranh tuyệt vời ấy.

Fanxico Xavie Quang Thiện
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Hút tẩu
Ảnh Yao Phu - Sử Ký
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MOÄT SOÁ NEÙT TÖÔNG ÑOÀNG TRONG VAÊN HOAÙ
GIÖÕA DAÂN TOÄC KINH VAØ JRAI

***************

Nhöõng caâu ñoá vaø ñaùp laø moät hình thöùc sinh hoaït daân
gian khaù phoå bieán. Töø ngöôøi giaø cho ñeán treû nhoû, khoâng
ít thì nhieàu, ai cuõng coù theå ñoá vaø ñaùp. Noù khoâng giôùi haïn
bôûi con ngöôøi, khoâng gian, thôøi gian vaø ñòa ñieåm. Tính
chaát trí tueä vaø linh hoaït cuûa loaïi hình naøy ñöôïc theå hieän
ngay treân ñoàng ruoäng, khi ngoài chôø traâu ñaèm nöôùc treân
beán cuûa nhöõng ñöùa treû muïc ñoàng vaøo buoåi chieàu taø, hay
baø vui ñuøa vôùi chaùu vaøo nhöõng ñeâm traêng raèm ôû tröôùc
saân… Loaïi hình sinh hoaït naøy khoâng chæ ngöôøi Kinh môùi
coù. Nôi mieàn cao nguyeân Vieät Nam ñaïi ngaøn loäng gioù,
nôi maø coù söï hieän dieän cuûa nhieàu daân toäc vôùi nhieàu neàn
vaên hoaù vaø ngoân ngöõ khaùc nhau, hình thöùc sinh hoaït ñoái
vaø ñaùp cuõng ñöôïc theå hieän ôû ñaây khaù phoå bieán. Caùch
ñaëc bieät ñoái vôùi ngöôøi Jrai, soáng taäp trung chuû yeáu ôû
tænh Gia Lai Vieät Nam hieän nay.

Ngöôøi Kinh thöôøng duøng hình thöùc ñoá vaø ñaùp baèng ca
dao, thì ngöôøi Jrai laïi söû duïng nhöõng caâu noùi vaàn ñeå theå
hieän, hoï goïi ñoù laø “tôlôi pôñao, pôtöh”. Ñieàu ñaëc bieät
hôn, giöõa caâu ñoá - ñaùp cuûa ngöôøi Kinh vaø Jrai laïi coù
chung moät neùt töông ñoàng veà moät söï vaät vaø hieän töôïng.

Töø nhöõng duïng cuï sinh hoaït thöôøng ngaøy:
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Kinh
Dong doûng ba boán thöôùc daøi
Ñaàu ñeo caùi moû, buïng gaøi
then ngang
Boán chaân em ñöùng saün saøng
Naèm ra cho chaéc ñeå
chaøng ñaïp ñuoâi?
 Coái xay gaïo !

Jrai
Mônuih hônong [ong poân?
 Rôsu\ng!

(Plei Teng)
Con ngöôøi chæ aên naèm?
 Coái giaõ gaïo!
(Laøng Teng)

Trong noâng nghieäp troàng troït, coù nhieàu caây coái, quaû,
rau, cuû ñöôïc theå hieän vôùi hình thöùc töôïng hình dí doûm,
phong phuù. Tuy nhieân, noù ñoøi hoûi tö duy saéc beùn, khaû
naêng trí tueä toát vaø söï am hieåu cao saâu:

Kinh
1. Caây gì beù nhoû

Haït noù nuoâi ngöôøi
Thaùng naêm thaùng
möôøi
Caû laøng ñi gaët ?
 Caây luùa !

2. Caây suoân ñuoân
ñuoät

Laù töïa ñuoâi coâng
Chaët laáy ñaàu maø noái toå
toâng

Jrai
1. Phun `u ñôr ñeng, gleng ñ^
hla, dua ñ^ boâh ?
 Phun pôdai! (Plei Teng)
Thaân noù baèng ngoùn tay,
mang theo laù ñôm hoa ra
traùi?
 Caây luùa ! (Laøng Teng)

2.1. Ia ha ñing, hling b^ ble\?
 Tôbaâo! (Plei Teng)
Nöôùc moät oáng, roùt khoâng ra?
 Caây mía ! (Laøng Teng)
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Vaét laáy nöôùc ñaõi
ngöôøi thieân haï?
 Caây mía !

3. Traùi thì khoâng
thieáu khoâng thöøa

Nhöõng ngöôøi nhaâïy
caûm haõy chöøa toâi ra?
 Caây ñu ñuû!

4. Coù caây maø chaúng coù
caønh

Coù hai thaèng beù daäp
deành hai beân?

2.2. Koh `u je\ ñing, hling `u
b^ ho\k?
 Tôbaâo ! (Plei Teng)
Chaët noù nhö oáng, roùt noù khoâng
ñoå?
 Caây mía ! (Laøng Teng)

2.3. Ia amaêng ñing hling [u ble\?
 Tôbaâo!

(Ana\ Jrai CheoReo)
Nöôùc trong oáng, toáng khoâng ra?
 Caây mía!

(Ngöôøi Jrai CheoReo)

3. Hla [eh [oh, boh jum dar?
 Phun boh hung!

(Plei Teng)
Laù thì söùt meû, traùi reõ xung
quanh?
 Caây ñu ñuû!

(Laøng Teng)

4. Muai ]a\ [uk tam, tôdam ]a\
[uk ako\ ?
 Kôtor ! (Plei Teng)
Coøn beù moïc toùc ñen, lôùn leân
moïc toùc traéng?
 Caây baép! (Laøng Teng)



Văn Hóa - Ngôn Ngữ

20

 Caây baép!

5. Coøn duyeân ong böôùm
ñi veà

Heát duyeân duøi ñuïc
naèm keà moät beân?
 Traùi möôùp !

6.1. Baèng con gaø raèn
naèm laên giöõa buïi?
 Traùi thôm!
6.2. Daàu hö tieáng
vaãn hoaøi thôm

Caû traêm con maét
ñoá ai thaáy ñöôøng?
 Traùi thôm!

7.1. Soâng khoâng ñeán
beán khoâng vaøo

Lô löûng giöõa trôøi
laøm sao coù nöôùc?

5. Boâh kô[a, hla kô[eh,
ama\ng eh tlaâu bit?

 Boâh dian !
(Ana\ Jrai CheoReo)

Quaû haù moàm, laù söùt meû, ñít thì
ba loã?
 Traùi möôùp!

(Ngöôøi Jrai CheoReo)

6. Amaêng eh gah ngoê, akoê gah
ala?
 Boh ]ik! (Plei Teng)
Caùi ñít phía treân, caùi ñaàu phía
döôùi?
 Traùi thôm! (Laøng Teng)

7.1. Phun jut, tut koâng, boâh poâng
mônu\, hla dôm ]rai?
 Boâh ñung!

(Ana\ Jrai CheoReo)
Thaân caây “jut”, ñoát voøng
quanh, quaû loàng gaø, laù raùch
song song?
 Traùi döøa!

(Ngöôøi Jrai CheoReo)
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 Traùi döøa!
7.2. Giöõa trôøi coù
vuõng nöôùc trong

Caù loøng tong
khoâng mong loäi tôùi?
 Traùi döøa!

8. Töï nhieân caét khuùc
maø choân

Böõa sau soáng daäy
ñeû con thaønh baày?
 Khoai lang !

7.2. Phun ñô tôkai rôman, than
tak plak. Boâh `u hiam, Kur
Lao [ong?
 Boâh ñung!

(Ana\ Jrai CheoReo)
Thaân nhö chaân voi, caønh nhö
caây ñuoåi chim, traùi noù raát
ngon, Mieân Laøo ñeàu aên?
 Traùi döøa!

(Ngöôøi Jrai CheoReo)

8.1. Hre\ nao, kôbaâo ñua\i
kôdop?
 Hôbôi tin !

(Ana\ Jrai }eoReo)
Daây ñi, traâu thì chaïy troán?
 Khoai lang!

(Ngöôøi Jrai }eoReo)
8.2. Poâ `u rôbat nao, ana\ `u
weh dop?
 Hôbôi ]eân!

(Ana\ Jrai }eoReo)
Ngöôøi noù cuoác boä, con noù laån
troán?
 Khoai lang!

(Ngöôøi Jrai }eoReo)
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Ñeán nhöõng con vaät thaân thieát, heát söùc höõu ích, gaén
lieàn vôùi cuoäc soáng lao ñoäng vaát vaû haèng ngaøy cuõng laøm
thaønh moät ñeà taøi haáp daãn trong loaïi hình sinh hoaït naøy:

Kinh
1. Boán oâng ñaäp ñaát, moät
oâng phaát côø

Moät oâng vô coû, moät
oâng boû phaân?
 Con traâu !

Jrai
1.1. Than `u kro â, po â
`u môtah?
 Kôbaâo!

(Ana\ Jrai CheoReo)
Caønh noù thì khoâ, thaân noù
laïi töôi?
 Con traâu!

(Ngöôøi Jrai CheoReo)
1.2. Poâ hôtam, glam ñao mah?
 Kôbaâo!

(Ana\ Jrai CheoReo)
Thaân xaùc ñen, vaùc kieám vaøng?
 Con traâu!

(Ngöôøi Jrai CheoReo)

Khoâng nhöõng theá, thieân nhieân cuõng ñöôïc ngöôøi
Kinh vaø Jrai laøm thaønh moät ñeà taøi ñaày thuù vò,vôùi vieäc
möôïn hình aûnh ñeå aån duï söï vaät giöõa hai neàn vaên hoaù
khaùc nhau:
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Kinh
Baèng caùi dóa, sæa xuoáng ao
Ñaøo khoâng thaáy, laáy
khoâng leân
 Maët traêng !

Jrai
Plut kô ayong, plong kô adôi?
 Yang hrôi, yang blan.

(Ana\ J’rai CheoReo)
Anh vöøa tuït xuoáng, em vuït
thoùt leân?
 Maët trôøi, maët traêng.

(Ngöôøi J’rai CheoReo)

Tuy khaùc nhau veà ngoân ngöõ, vaên hoaù nhöng giöõa
Kinh vaø Jrai laïi coù nhöõng ñieåm chung veà loaïi hình sinh
hoaït daân gian naøy. Tính trí tueä daân gian ñaõ ñöôïc vaän
duïng moät caùch thoâng minh vaø linh hoaït. Haàu nhö nhöõng
hình aûnh söû duïng trong caâu ñoá ñeàu nhaèm höôùng tö duy
cuûa ngöôøi ñoaùn giaûi sang moät höôùng khaùc. Nhöõng ai
muoán xaùc ñònh vaø ñaùp ñuùng caàn phaûi coù moät söï suy ñoaùn,
lieân heä vaø ñoái chieáu tæ mæ, coâng phu.

Khoâng chæ truøng hôïp töông öùng veà hình thöùc ñoái vaø
ñaùp, ngöôøi Kinh thöôøng duøng ca dao, tuïc ngöõ, thaønh ngöõ
ñeå ñuùc keát nhöõng kinh nghieäm, höôùng daãn con ngöôøi
trong söï nhìn nhaän nhöõng khía caïnh cuûa cuoäc ñôøi. Ñoái
vôùi ngöôøi Jrai, hoï söû duïng nhöõng caâu noùi vaàn, töùc laø
“Pôtöh” ñeå laøm baät leân nhöõng ñieàu ñoù. Maëc duø caùch theå
hieän trong hai neàn vaên hoaù khaùc nhau, tuy nhieân veà maët
tính chaát vaø yù nghóa thì coù ñieåm töông ñoàng nhaát ñònh.

Tình caûm gia ñình mang yù nghóa heát söùc thieâng lieâng,
ñöôïc noùi tôùi raát nhieàu trong cuoäc soáng. Duø raèng nhöõng hình
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aûnh ñöa ra coù khaùc nhau, nhöng veà maët aån duï, nguï yù noùi tôùi
thì töông ñoái gioáng nhau:

Kinh
1. Anh em nhö theå tay chaân

Raùch laønh ñuøm boïc, dôû
hay ñôõ ñaàn.

2. Chò em moät ruoät caét ra
Chò khoâng em coù cuõng laø

nhö khoâng.

3. Côm laønh canh ngoït
Ngon côm ngoït canh.

Jrai
1. Adôi gah rong, ayong gah
djeo, nao ru\ tôgu\ rô], [ô]
pôdlöh hrom: Em sau löng,
anh beân caïnh, ñi cuøng moät
luùc, ñöùng cuøng moät loaït,
cuøng caøi cuøng thaùo.

2. Anam nga\ oâh ayong
[ong môtôi, adôi do# la\ng:
Ñöøng ñeå anh aên chuoái, em
ñöùng nhìn.

3. Asôi hiam a`a\m kla\:
Côm laønh thöùc aên ngon.
(AÙm chæ gia ñình haïnh phuùc)

4. Yeâu nhau yeân phaän thì thoâi
Cuûa thì nhö nöôùc khi vôi
khi ñaày

5. Vôï choàng laø nghóa taøo khang
Xuoáng soâng baét oác, leân

ngaøn haùi rau.

4. Akan mu\t hrao, kôbaâo
mu\t war, ]ing sar mu\t hruh:
Caù vaøo lôø, traâu vaøo chuoàng,
coàng chieâng vaøo gioû.

5. Akan mu\t hrao, kôbaâo
mut kham, dam dra mu\t
hia\p: Caù vaøo lôø, traâu vaøo
troøng, trai gaùi hoøa tieáng. YÙ
noùi ñaõ höùa heïn yeâu ñöông thì
khoâng theå ruùt lôøi.
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Nhöõng ñieàu khuyeân nhuû trong cuoäc soáng ñöôïc laáy töø
nhöõng hình aûnh raát ñôøi thöôøng, bình dò maø heát söùc yù nghóa.
Lôøi leõ heát söùc nheï nhaøng nhöng ñeå laïi nhöõng baøi hoïc raát
quyù baùu:

Kinh
1. Cöôøi ngöôøi chôù coù cöôøi laâu

Cöôøi ngöôøi hoâm tröôùc
hoâm sau ngöôøi cöôøi

2. Ai ôi ñöøng boû ruoäng hoang
Bao nhieâu taác ñaát taác

vaøng baáy nhieâu.
Daãu raèng chí thieåu taøi heøn

Chòu khoù nhaãn naïi cuõng
neân cô ñoà.

Jrai
1. Ne\ adung ñah, môbah [le\ :
Ñöøng nôû muõi, toeùt mieäng.

2. Anam nga\ pôk tôba,
nga\ hômua alah, anam
pôtah hôtai oâh: Ñöøng naûn
laøm choøi, löôøi laøm ruoäng,
ñöøng ngaõ loøng.

3. Tham giaøu phuï khoù
ai khen
Nhö con chaâu chaáu thaáy
ñeøn nhaûy voâ.

4. AÊn neân ñoïi, noùi neân lôøi.
Kim vaøng ai nôõ uoán caâu
Ngöôøi khoân ai nôõ noùi

nhau naëng lôøi.

3. Anam amuaih oâh ]ôlu\
ama\ng [ai, get ]ai ama\ng
hôka\, ana\ bônai arang
hiam: Ñöøng thích caùi toâ
trong guøi, caùi chai trong
gioû, con gaùi ñeïp ngöôøi ta.

4. Ako# pôman, tian
pômin: Caùi ñaàu deø chöøng,
caùi buïng suy nghó. YÙ noùi
suy nghó caån thaän tröôùc
khi noùi.
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5. AÊn quaû nhôù keû troàng caây.
AÊn caây naøo raøo caây naáy.

5. {ong boâh hôdor kô poâ
pla, mô`um ia hôdor kô
poâ kua^: AÊn quaû nhôù
ngöôøi troàng, uoáng nöôùc
nhôù ngöôøi ñaøo.

Ñeán nhöõng söï keùm koûi trong vieäc ñoái nhaân xöû theá
cuõng ñöôïc ñem vaøo trong thô ca:

Kinh
1. Chöa taäp boø lo taäp chaïy
AÊn chöa no lo chöa tôùi

Jrai
1. Anaê do# muai, ]ôñai do#
môda, tôngia sol wol aka
thaâo phe pho oâh!: Con  coøn
thô, treû coøn non, tai laån quaån

2. AÊn chaùo ñaù baùt.

chöa bieát gì. YÙ noùi treû ngöôøi
non daï.
2.{ong boâh, koâh phun.
AÊn traùi, chaët goác.

Söï vaát vaû trong coâng vieäc troàng troït cuøng nhöõng kinh
nghieäm noùi leân ñieàu quyù giaù cuûa lao ñoäng:

Kinh
1. Caøy ñoàng ñang buoåi
ban tröa

Moà hoâi rôùt xuoáng nhö
möa ruoäng caøy

Ai ôi böng baùt côm ñaày
Deûo thôm moät haït ñaéng

cay muoân phaàn

Jrai
1. }oh amur, sur hlang,
dang rong ama\ng pôia\, tôbia\
ia hia#o hang: Cuoác choài, xôùi
tranh, phôi löng döôùi naéng,
ñoå moà hoâi. YÙ noùi söï noã löïc
laøm aên môùi coù cuûa caûi.
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2. Thaùng chaïp thì maéc
troàng khoai

Thaùng gieâng troàng ñaäu,
thaùng hai troàng caø

Thaùng ba caøy bôû ruoäng ra
Thaùng tö baét maï thuaän

hoaø moïi nôi

2. Angin bôyan puih por
klang, angin bôyan
phang ñah tua: Gioù muøa
ñoâng thaû dieàu, gioù muøa
heø ñaùnh vuï.

Daãu raèng coù khaùc nhau veà ngoân ngöõ, vaên hoaù daân toäc
giöõa Kinh vaø Jrai, theá nhöng ñaâu ñaáy vaãn coù nhöõng neùt
chung nhaát ñònh. Nhöõng ñieåm chung ñoù coù khi khoâng theå
hieän ra beân ngoaøi moät caùch deã daøng. Noù ñoøi hoûi phaûi coù
söï xaâm nhaäp, ñaøo saâu cuøng söï nhaâïy beùn tö duy, noã löïc
mieät maøi; ñoâi khi laø phaûi ñaùnh ñoåi caû moät cuoäc ñôøi hay
nhöõng thöù khaùc hôn theá nöõa. Tuy nhieân, noù mang laïi moät
yù nghóa heát söùc to lôùn ø: töø nhöõng neùt vaên hoaù cuûa caùc daân
toäc khaùc ñeå roài coù theå nhìn laïi vaø thaáy ñöôïc vaên hoaù cuûa
chính daân toäc mình.

Dominik Haø Minh Thònh – CVK 2010
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Học “Gru Ama Grua Amĭ”
Ảnh Yao Phu – Sử Ký
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TỤC CƯỚI HỎI CỦA NGƯỜI XÊĐĂNG
Qua thời gian sống thực tế và học tập tại làng Đăk Rôgia, và

một số vùng lân cận thuộc hai huyện Đăk Tô và Tu Mơ Rông
thuộc tỉnh Kontum, với góc nhìn và sự hiểu biết hạn hẹp, tôi viết
ra những điều thực tế mắt đã thấy, tai đã nghe về những phong
tục tập quán đặc sắc của người Xêđăng. Theo “Sêdang
Dictionary” của Kenneth D.Smith (trang 19), người Xêđăng
được bao bọc bởi các dân tộc như: Jeh, Rengao, Kayong,
Monom, và Tơdrah. Tuy nhiên, họ vẫn giữ được những tập tục
riêng và đặc thù của mình.

Người Xêđăng hiện nay tập trung nhiều ở huyện Đăk Tô và
huyện Tu Mơ Rông. Riêng huyện Tu Mơ Rông có dân số
22.584 người; trong đó người Xêđăng chiếm 94%, số còn lại là
các dân tộc khác. Người Xêđăng có đời sống kinh tế khó khăn,
nhưng có đời sống văn hoá khá phong phú và đa dạng. Những
phong tục tốt đẹp của cộng đồng người Xêđăng được tồn tại và
phát huy cho đến bây giờ là: lễ hội mừng lúa mới, đám cưới,
đám tang. Ngoài ra còn có các tập tục uống rượu: “Ôu drôu tui”
(uống rượu ma chay), “Ôu drôu íng” (uống rượu trước mùa
gặt), “Ôu drôu pro hngêi” (uống rượu làm nhà), hay “Ôu drôu
pro troă” (uống rượu làm đường)…

Tập tục “Hơdró ŏng-mế” (lấy vợ chồng) của người Xêđăng,
trước hết là do sự gặp gỡ, tự tìm hiểu nhau của đôi bạn trẻ hoặc
do mai mối (mơngế pro tróă). Đám cưới và các nghi lễ sau đó
thường đơn giản nhưng không kém phần trang trọng. Trong
đám hỏi, điều cần thiết là phải có người làm mai, phải có mặt
đôi bạn trẻ và hai bên họ hàng. Những câu hỏi được đặt ra cho
đôi bạn trẻ là từ “mơngê pro tróang”. Người làm mai mối rất
quan trọng và cần thiết trong tục cưới hỏi của người Xêđăng.
Họ được chọn ra từ những người người thông hiểu, ăn nói lưu
loát và có tầm ảnh hưởng trong làng. Ngay khi đôi bạn đã thành
vợ chồng, nếu họ có xích mích hay hiểu lầm nhau, chính người
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mai mối sẽ là người hoà giải cho hai vợ chồng ấy. Mọi chuyện
liên quan đến đời sống vợ chồng của đôi bạn cũng do người
mai mối can thiệp, kể cả khi làm giấy tờ kết hôn. Trong buổi
họp mặt cưới hỏi còn có cả già làng và chính quyền sở tại. Nội
dung các câu hỏi do người mai mối đặt ra đều xoay quanh tình
yêu đích thực của đôi bạn. Đồng thời, những câu trả lời chấp
nhận hay không chấp nhận từ miệng đôi bạn trẻ đều diễn ra
trước sự chứng kiến của hai gia đình, trước người mai mối, già
làng và chính quyền sở tại. Việc đồng ý hay không đồng ý của
đôi bạn sẽ được thể hiện qua việc trao hay không trao lễ vật cho
nhau. Lễ vật có thể là một khoen bằng đồng hay một vật gì đó
bất kỳ.

Buổi lễ được tiếp tục với những “vó drôu xiam” (ghè rượu),
những thức ăn đơn giản sẵn có như lá mì được giã nhuyễn nấu
với bột gạo ăn kèm với cơm và ít thịt heo rừng. Hai bên họ
hàng sẽ rót rượu mời nhau. Sau đó là định ngày cưới cho đôi
bạn trẻ. Trước ngày cưới ít nhất là một tuần, gia đình hai họ sẽ
thông báo đến tất cả các gia đình anh em họ hàng để những gia
đình này có thời gian làm ghè rượu. Ghè rượu được làm từ củ
mì nấu chín, được trộn men và cho vào “vó” (ghè). Sau đó,
khoảng từ năm đến bảy ngày, có thể khui dùng được.

Trong khoảng thời gian sau lễ hỏi, nếu đôi bạn có con trước
ngày cưới, đám cưới sẽ không được cử hành. Ngoài ra, cả hai
còn phải chịu phạt theo luật định. Nếu thiếu nữ có con trước lúc
đám hỏi, hình phạt sẽ nặng hơn. Cô có thể bị tách biệt khỏi
cộng đồng. Phải chăng đây là điều luật dẫn họ sống tốt hơn,
giúp họ ý thức việc mình làm là đúng hay sai?

Trong lễ cưới, gia đình chủ mời tất cả anh em họ hàng hai
bên cùng mọi người trong làng. Các món ăn đặc trưng trong dịp
này thường là: Lá mì được giã nhuyễn nấu với cá, hoặc lá chuối
non được giã nhuyễn nấu chung với bột gạo, và thịt heo nướng
được ăn kèm với rau rừng. Thịt chuột là món ăn khoái khẩu của
người dân tộc thiểu số. Người Xêđăng cũng không ngoại lệ.
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Các thức ăn này sẽ được dùng với “hme tung klóng”, một loại
cơm được nấu chín trong lồ ô. Ngoài thức ăn, “vó drôu” (rượu
ghè) không thể thiếu trong các dịp như thế này.

Khi nhập tiệc, tất cả mọi người đều ăn uống tự nhiên, ai say
có thể ngủ ngay tại chỗ. Điều đáng nói là hầu hết các trẻ từ 14
tuổi trở lên, nam cũng như nữ đều biết uống rượu, và còn uống
rất nhiều.

Đám cưới đối với người Xêđăng là việc riêng của mỗi nhà,
nhưng là niềm vui cho cả làng, vì đây cũng là dịp để những
người trong làng hoặc ngoài làng trao đổi và gặp gỡ. Nơi đây,
các nam thanh nữ tú có thể gặp gỡ tìm hiểu nhau. Đây cũng là
dịp người Xêđăng thể hiện tinh thần cộng đồng của mình, vì tất
cả mọi gia đình trong làng có thể góp gạo, góp rau hay là những
ghè rượu thơm ngon cho gia chủ. Khi nhập tiệc, những gia đình
góp ghè rượu phải ngồi cạnh ghè rượu của mình. Họ có thể
thay gia chủ mời mọi người tham dự ghè rượu của mình. Tiệc
cưới kết thúc khi những ghè rượu đã cạn. Tuy nhiên, người ta
cũng có thể kéo dài nó đến hai hoặc ba ngày nếu như gia chủ
đồng ý.

Khi buổi tiệc kết thúc, đừng tưởng đôi bạn trẻ đã thành vợ
chồng. Họ phải trải qua một số nghi lễ sau đó. Họ sẽ về ở bên
nhà trai hoặc nhà gái tuỳ thuộc vào hoàn cảnh chung của hai gia
đình. Họ ở nhà nào thì gia đình đó phải làm một mâm cơm để
chào đón họ.

Trong bữa cơm này, chắc chắn phải có mặt người mai mối
và gia đình hai bên. Người mai mối sẽ trao cho đôi bạn mỗi
người một nắm cơm và từ đây họ sẽ dùng cơm chung với nhau
trọn đời. Điều quan trọng hơn nữa là trong bữa cơm này phải có
một con gà được luộc chín. Người mai mối sẽ trao cho đôi bạn
mỗi người một đùi gà. Họ sẽ ăn nó. Trong khi ăn họ phải nhìn
nhau. Phải chăng kể từ đây, đôi bạn sẽ phải thẳng thắn trong
cách ăn uống của mình? Tiếp theo, người mai mối sẽ xem
“keă” (thanh quản) của con gà. Nếu “keă” thẳng, nghĩa là trong
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tương lai, đôi bạn sẽ sống hạnh phúc, ngược lại nếu “keă” cong,
đôi bạn sẽ không hạnh phúc. Kế đến, bà mai mối xem mắt của
con gà. Nếu “ma kuĕ” khoang mắt nhỏ, đồng nghĩa với việc đôi
bạn sẽ “ôh ti tơpui la lai heak’ bă nôu pa” (không bao giờ nói
dối bố mẹ). Nếu “ma kan” đồng nghĩa với việc đôi bạn sẽ
“tơpui heak’ ba nôu pa” (thường xuyên nói dối bố mẹ). Đến
phần chân của con gà, nếu các ngón chân chụm lại, đôi bạn trẻ
sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống; ngược lại, nếu các
ngón chân xoè ra, đôi bạn trẻ sẽ gặp xui xẻo.

Sau khi đôi bạn trẻ về ở tại một trong hai gia đình. Ngày
đầu tiên, họ và một số người trong gia đình, cùng “mơngê pro
tróang” và một số bạn bè ra suối xúc cá (lám gui). Hai người sẽ
dùng “kré” để xúc cá ( “Kré” là dụng cụ được đan bằng tre
dùng để xúc cá). Đôi bạn sẽ xúc cá mỗi người ba lần. Bất cứ
con vật gì họ xúc được đều nói lên tương lai cuộc sống của họ.
Nếu họ xúc được “kơteam nua” (con cua), nghĩa là sau này họ
sẽ cãi cọ, gây gỗ nhau. Nếu họ xúc được “khá on” (cá lửa), đó
là điềm báo không tốt cho họ khi chết. Nếu họ may mắn xúc
được các loại cá khác, và đặc biệt là “tơpông” cá lóc, tương lai
của họ sẽ êm ấm và hạnh phúc.

Phải chăng điều cốt lõi của người Xêđăng hay là những
người dân tộc thiểu số nói chung đều mơ ước và luôn mong điều:
Chân, Thiện, Mỹ. Họ có đời sống gắn liền và gần gũi với thiên
nhiên, với trời với đất. Phải chăng chính Đấng Tạo Hoá đã gieo
vào tâm hồn của họ những điều này?

Sau khi “lám gui” (đi xúc cá), đôi bạn trẻ thực sự trở nên vợ
chồng. Họ được cả làng chấp nhận là một gia đình mới và sống
giữa làng hay bất kỳ nơi đâu. Họ tiếp tục bước đi trên một hành
trình mới, hành trình mà họ luôn tin rằng chính Đấng Tạo Hoá
sẽ làm chủ cuộc đời họ.

Giacôbê Trần Hoài Phương
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VĂN HOÁ ẨM THỰC
Văn hóa ẩm thực, một thành ngữ được nhắc đến nhiều

nhất, trưng dẫn nhiều trên phương tiện truyền thông ngày hôm
nay bởi tính thực dụng và phổ biến của nó. Con người thời đại
này, sau khi đã cảm nếm hầu hết những món ăn của “Tứ
phương thiên hạ” Tây- Tàu, dường như muốn trở về với
nguồn cội, dân dã của những món ăn bình dân mà ông bà để
lại, nhất là để bảo vệ sức khỏe trước sự tấn công của bệnh tật
do nạn ô nhiễm môi trường, đặc biệt từ thực phẩm, hay như
việc muốn giảm bớt những khẩu phần ăn có quá nhiều chất
béo, ngọt, phụ gia công nghiệp, chế biến nhanh, sẵn có trong
các siêu thị…là mầm mống của các chứng bệnh thời đại
(huyết áp, tiểu đường, ung thư…)

Tưởng nghĩ, những món ăn dân dã của các dân tộc thiểu
số việt nam, chỉ tồn tại trong gốc bếp của họ thì giờ đây xem
ra thịnh hành và hợp thời với xu hướng hiện đại: mới lạ, ngon,
giàu chất dinh dưỡng và chữa bệnh (do biệt dược của chúng
trong việc bảo vệ sức khỏe của con người).

Hơn thế nữa, việc nấu nướng đã là một nét văn hóa, và
việc ăn uống cũng lại là một nét văn hóa, mà thông qua đó nó
diễn tả nét đặc thù của một vùng đất, một dân tộc, sự hình
thành và phát triển văn hóa của dân tộc ấy qua mối tương
quan cộng đồng. Chính điều này đã giúp cho việc nấu nướng,
ăn uống của con người được nâng lên chiều kích văn hóa.

Trong bài viết nhỏ này, tác giả muốn chia sẻ chút tâm
tình góp nhặt, như muốn chia sẻ cùng bạn chút hương vị từ
cuộc sống qua món ăn dân dã của người jrai: Món lá mì, lá
rơyau nấu với bột gạo (Añam blang tul pung). Đó là một
món ăn truyền thống rất được ưa chuộng trong bữa ăn người
jrai, và được dùng trong các ngày lễ hội.



Văn Hóa - Ngôn Ngữ

34

Añam blang tul pung
(Lá mì, lá rơyau nấu với
bột gạo)
(Dành cho10 người)

1. Chuẩn bị vật liệu
- Lá mì: phải là lá mì

gòn (không sử dụng lá mì
cao sản, vì ăn dễ bi ngộ độc). Hái độ vừa 5 vắt tay người lớn,
khoảng 300gr là đủ. Rửa sạch, để ráo

- Lá rơyau: một loại lá tự mọc hoang trên nương rẫy,
hoặc được trồng xung quanh nhà, với tính năng làm ngọt và,
làm mềm thức ăn (nếu có thì tốt). Hái khoảng 3 vắt tay, độ
200gr. Rửa sạch, để ráo.

- Gạo: 2 lon (250gr)
- Xương bò (hoặc heo): 500 gr
- Gia vị: muối, bột knor, ớt, xả, dầu ăn, hla eč (nếu thích,

đây cũng là một loại lá thơm đặc trưng của đồng bào tây
nguyên được dùng nhiều trong nêm và ướp thức ăn).

2. Cách chế biến
Xương heo (bò) đã được rửa sạch để ráo, chặt nhỏ

khoảng 2 đốt tay, sau đó được ướp với ít muối, bột ngọt, ớt,
xả đã giả nhỏ để một vài phút cho thấm.

Đặt soong cho nóng, sau đó đổ ít dầu vào chờ cho dầu
chin tới, đổ xương đã được ướp vào tao cho tái đều, sau đó
đổ khoảng 3 lít nước vào ninh cho thật mềm.

Gạo đã được ngâm nước thời gian khoảng 5 phút
trước, sau đó vo sạch để ráo. Bỏ vào cối giả cho thật mịn, khi
thấy bột gạo đã được giã mịn rồi, tiếp tục bỏ lá rơyau vào giã
chung cho đến khi hai thứ này được hòa tan đều và mịn với
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nhau, tạo ra một màu xanh lá là được. Sau đó lấy rây chọn
phần bột đã giả nhuyễn để riêng.

Tiếp theo, lấy lá mì đã được rửa sạch, để ráo cho vào cối
giã thật nát. Sau đó, lấy lá mì đã được giã bỏ vào nồi nước
xương đã được đun xôi, khuấy cho đều tay.

Trong khi chờ lá mì chín trong nồi xương, ta lấy hỗn hợp
bột gạo và lá rơyau bỏ vào trong một chậu riêng, đổ một ít
nước lã vào trộn cho đều (việc này giúp tránh cho nồi nước
khỏi bị vón cục, khê và không đẹp mắt). Sau khi thấy lá mì
trong nồi nước xương đã chin tới (bốc khói thơm), ta đổ hỗn
hợp bột đã được pha nước vào trong nồi nước hầm xương
đang sôi. Dùng đũa cả luôn tay khuấy đều, (đừng cho bột gạo
bén vào đáy nồi, dễ bị cháy tạo mùi khét mất mùi của món
ăn, chú ý: lửa phải đủ ngọn). Khi thấy bột đã chín, màu xanh
và mùi của lá rơyau bốc lên, lúc nầy ta mới bắt đầu nêm
thêm gia vị: muối, bột knor và không quên bỏ thêm vào nồi
vài tép xả đã được đập giập, chờ vài phút rồi nhắc xuống.

3. Cách thưởng thức
Món này ăn nóng hay ăn nguội đều ngon, có thể ăn riêng

hoặc ăn kèm theo với cơm cũng rất ngon.
*Câu đố vui
Boh `u arang yua
Hla `u arang bo\ng
Tong yong `u arang kiang?

Cuû noù ngöôøi ta duøng
Laù noù ngöôøi ta aên
Thaân noù ngöôøi ta caàn?

Giải đố: (Củ, lá, thân cây mì)

Ban Văn Hóa Ngôn Ngữ.
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Giã gạo
Tượng Phòng Truyền Thống Giáo Phận Kontum
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TƠLƠI KOM JUA|T JRAI
(LUẬT KIÊNG CỮ CỦA NGƯỜI JRAI)

1. Kom apui dir rim bung sang truih lui abih bang amang
hrơi anun tơl klam. {ing pô phai rơm apui bơi sang rông
klam anun, abih bang ană plơi pla ba gla\i pơ sang pô dui
rơm yơh.
- Kiêng cấm lửa, mọi gia đình phải tắt hết lửa trong ngày kiêng
đó, cho tới chiều tối. Những người có trọng trách sẽ nhóm lửa
tại nhà rông vào chiều đó, rồi mọi người trong làng tới nhà rông
mang lửa về nhà mình dùng.
2. Kom wôm [ơi jơlan pronrg arang pơkra rup, dja\ hra\o diu.
[u brơi yang klin mut amang plơi pla, hui\ kơ duam ru\a, hu\i
kơ djai rung.
- Kiêng, người ta làm hình nộm, người cầm cung nỏ đặt
ngoài đường vào làng. Để ngăn Không cho thần Klin (ma
quỷ) vào làng, kẻo làng bị đau ôm và dịch bệnh.
3. Đah kơmơi [uh ban ko\m m’`um ia hăng hla hoa\ asơi, [ơi
hla mơn. Hui\ klơm (]ơlom) kơ arang.
- Đàn bà có kinh, kiêng: phải uống nước và ăn cơm bằng lá.
Kẻo gây ô uế cho người khác.
4. Djai duam rua\, [ing pô ma\ atâo gla\i pơ sang ano\ pô, khom
sa\i ia jrao hơ]ih, hu\i ]ơlơm. Djai pok bo\ng pioh hrom. Kom
pô pok bo\ng pô sang djai kho\m ma\ mơnu\ ja\p hăng bơbui
hơ]ih hu\i kơ buh ai.
- Chết bệnh, những kẻ đụng đến xác chết khi về nhà mình, phải
vấy nước sạch tấy uế, kẻo ô uế mình. Chết chôn chung hom.
Kiêng, chủ nhà phải bắt gà và heo cúng thanh tẩy cho kẻ mở
hòm, tránh sợ hồn người chết làm hại kẻ mở hòm.



Văn Hóa - Ngôn Ngữ

38

5. Djai rot tơkoai [ơi tông [ôdah krah gla\i [u khin ba gla\i
amang plơi, pioh gah rơngiao plơi [ing pô jôk pô djai anun,
[ing kơ anung djuai pô hăng mơnuih tha dui jôk atâo anun
[u khin gla\i amang plơi ôh, yua kơ kom ya\ng nao dơr pô djai
anun, pai mơnu\ ja\p bơbui buah pơ ia ban ao dung lui amang
ia abih [u dui năng (la\ng) gla\i ôh lui truh pơ plơi.
- Chết thắt cổ tại rãy lúa hoặc ở rừng, không nên đưa về làng
mà đặt ở ngoài làng, những kẻ đi thăm người chết đó phải là
thân nhân và những người già. Nhưng không nên về làng, vì
kiêng, người nhà người chết phải lấy gè rượi, gà , heo để
cúng thanh tẩy cho người thăm, đồ áo hay túi đựng đều phải
ngâm giặt hết. khi về nhà thì không được ngoảnh trở lại, kẻo
hồn người chết theo mình về làng.
6. Kom ia jan hlâo hu\i kơ bu\ thel kiang jan kla\ ia hiam.
- Kiêng, mưa đầu mùa thì tốt nhưng coi chừng gió bão.
7. Ta ]i nao pơ glai, ta hơmư\ ]im [lang mơ`i gah iao, thâo ]i
la\i tơnap. }im [lang mơ`i gah hnua\, djihôl. }im [lang mơ`i
gah pơ anăp hmâo amap amil hlâo mơnơng. }im [lang mơ`i
dui gla\i pơ klon, hơmâo tơlơi amang sang kơ anung djuai rai
ngui. {ôdah amang plơi pla ala [on, [u hiam drơi jăn.
- Khi đi rừng, ta nghe chim bồ chao kêu hót bên trái là báo
hiệu sui xẻo. chim bò chao kêu hót bên phải báo hiệu sự may
mắn. chim bồ chao hót phía trước, báo hiệu có thức ăn trong
rừng. chim bồ chao kêu hót phía sau lưng, báo hiệu gia đình
mình có người họ hàng đến thăm, hoặc trong làng có người
đau ốm.

Sưu tập: ngày 5-12-2011.
F.X Nguyễn Tất Linh
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GIẤC MƠ
VÀ VIỆC GIẢI MÃ GIẤC MƠ

CỦA NGƯỜI JRAI
Jrai là tộc ngươì đông xếp thứ hai trong nhóm tộc

người nói ngôn ngữ nam đảo, sinh sống lâu đời trên vùng
đất tây nguyên. Địa bàn cư trú của người jrai tập trung chủ
yếu ở tỉnh Gia Lai, một bộ phận ở tỉnh Komtum và phiá
bắc của tỉnh Đắc Lắc.

Trong cuộc sống con người, giấc mơ không phải điều
gì đó xa lạ. Thời Ai Cập cổ đại, người ta quy giấc mơ có
giá trị tiên báo đặc biệt: Thượng đế sáng tạo ra những giấc
mơ để chỉ đường cho loài người một khi họ không có khả
năng nhìn thấy tương lai.

Frederic Gaussen đã nói rất hay về giấc mơ. Ông cho
rằng giấc mơ là  biểu hiện của cuộc phiêu lưu có thể được
cất sâu trong tâm khảm đến nổi nó vượt ra khỏi vòng
cường tỏa của người sáng tạo ra nó.

Còn khi nghiên cứu những thổ dân bắc mỹ, Muller
Werner đã viết trong tác phẩm “Những tín ngưỡng của thổ
dân bắc mỹ”: “Các giấc mơ là cội nguồn của mọi điển lễ,
chúng ấn định việc lựa chọn giáo sĩ và xác nhận phẩm
chất thuật sĩ, từ nơi ấy phát sinh ra y học, tên mà người  ta
đặt cho những đứa con của mình và những kiêng kỵ, chiêm
mộng xếp đặt những cuộc chiến tranh, những cuộc đi săn,
những án tử hình và những viện trợ cần được đưa đến, chỉ
có chúng mới xuyên thủng được màn tối của thế giới bên
kia. Cuối cùng, chiêm mộng củng cố truyền thống: nó là
con dấu của pháp chế và quyền uy”
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Riêng  với  người jrai, giấc mơ là sự kết nối giữa quá
khứ, thực tại và tương lai. Nó giúp cho mỗi cá nhân nhận
thức rằng mình luôn là mắc xích trong cộng đồng, trong
gia đình, thậm chí trong cả chính bản ngã của mình nữa.
Người jrai quan niệm rằng: giấc mơ chính là khoảng khắc
được biệt đãi, trong đó con người, thông qua linh hồn
mình, có thể tiếp xúc với thần linh hay linh hồn của tổ
tiên. Hay nói cách khác, giấc mơ là điểm gặp nhau giữa
con người và thần linh. Giữa cái tự nhiên và cái huyền
diệu, giữa thế giới hữu hình và vô hình.

Niềm tin vào giấc mơ, điềm báo và việc lý giải những
giấc mơ của người jrai có thể xem như là một  trong những
yếu tố làm nên nét đặc trưng trong văn hóa dân tộc jrai.
Đừng nghĩ rằng trong cuộc sống xô bồ với sự ảnh hưởng
của khoa học công nghệ, điện thoại di động, internet…
người jrai mất đi những quan tâm từ truyền thống. Trái lại,
họ vẫn thực hành nó. Dựa vào nó, viện dẫn nó mỗi khi gặp
khó khăn hay những điều khó lý giải từ cuộc sống hằng
ngày. Mỗi khi gặp phải giấc mơ xấu hay gặp những hình
ảnh kỳ lạ đến từ giấc mơ của mình, bao giờ người jrai
cũng đến ngay nhà thầy cúng (pơjâu) trong làng nhờ đoán
mộng. Nếu điềm tốt thì không sao, còn đó là điềm xấu thì
họ sẵn sàng hiến sinh heo, gà; thậm chí là trâu hoặc bò để
cầu xin sự che chở của thần linh. Điều này tạo nên sắc
diện trong quan niệm và cách lý giải giấc mơ của người
jrai. Trong quan niệm của người jrai, mọi vật đều có linh
hồn, mọi sự đều thông qua kênh điềm báo, đều tin vào sự
mách bảo của linh hồn. Điềm báo trong giấc mơ của người
jrai là một thông điệp ẩn và người  ta  có cả một hệ thống
các chìa khóa để giải mã ý nghĩa của nó. Chìa khóa thực
thụ để giải mã những giấc mơ nằm sâu kín trong các biểu
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tượng được biết đến hay không được biết đến, nhưng luôn
sống động trong cõi vô thức.

Sau đây là phần tóm tắt và liệt kê việc giải mã giấc mơ
người jrai, được trích trong luận văn tốt nghiệp Đại học
chuyên nghành Đông Nam Á học của cử nhân Nguyễn Thị
Sử, thuộc trường đại học mở bán công TP.HCM khóa
1991-1995, từ trang 56- 59.

Sức khỏe- nếu mơ thấy:
• (Nếu thực tế đang bệnh) uống nước hay tắm: sẽ
khỏi; thả diều lên cao: bệnh càng nặng; diều đứt: sẽ
chết; lên được tới trời: sẽ chết; không lên tới trời:
thoát chết.

• Cưỡi voi: bị dịch, cảm cúm.

• Đi ngựa: bị mệt.

• Thấy heo: bị điên.
• Thấy đi trong mưa: bị đau ốm.

• Hút thuốc, hái cà, hái ớt: bị ho, cảm.

• Thấy lửa: khó khăn, đau ốm, bệnh tật.

• Thấy người ta đang sinh con: đau ốm, sắp xảy ra
chuyện xấu…

Gia đình và họ hàng- nếu mơ thấy:
• Cứu người chết đuối hay thấy người khác chết đuối:
điềm xấu cho cha mẹ.

• Bán ghè: gia đình có người bị thương.
• Mua ghè: gia đình có người chết.

• Mất heo, trâu, bò: nhà có người chết.
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• Sập cầu thang khách lên: trong nhà có trẻ con chết.

• Bị gãy cột nhà hoặc nhà bị phá, dỡ: người nằm ớ
chỗ bị hổng sẽ bị chết.

• Vợ con khóc: nhà  có chuyện vui.

• Mặc quần áo đẹp: trong nhà có người chết.

• Thấy rùa: sinh con gái.

• Thấy dao bén, nhọn: sinh con giỏi nhanh nhẹn; thấy
dao cùn, nhụt: sinh con chậm chạp, lười biếng.

Của cải- nếu mơ thấy
• Được tiền: sẽ có thuốc hút.

• Cá lớn: có trâu.

• Leo lên đầu voi: có lúa gạo.

• Người ta gùi lúa tới cho mình: sẽ giàu.

• Mình gùi lúa đem cho người khác: hao tài, mất của.

• Phân bò: sẽ có trâu, bò.

• Cây sung: có nhiều lúa.

• Lên đỉnh núi: có nhiều lúa.

• Cha chết ở nhà mồ không có quần áo: được chia
thịt thú rừng.

• Bắt được cá lớn: có nhiều tiền.

• Cây đa to: lúa gạo dư giả.

• Có con nhỏ: có của.

• Người chết: mất mùa.

Điều lành- nếu mơ thấy

• Tắm giọt: có chuyện tốt lành.
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• Bước chân vào nước phèn: cứu được người.

• Suối, nước hoặc cá:  có  chuyện vui.

• Chim đại bàng hoặc chim ưng: thần tối cao.

• Núi cao đá rong rêu hay nước trong: có điềm phúc lành.

Điều dữ- nếu mơ thấy
• Chuyện chăn gối: gặp chuyện xấu hổ.

• Bị trâu đuổi theo: ma lai đến.

• Băng qua suối: thăm người chết.

• Đào củ rừng: đói lớn.

• Mất của: có người chết.

• Thui heo hay bò: khóc người chết.

• Bị ong đốt: có chuyện lộn xộn, đánh  nhau.
• Bị thú dữ tấn công: gặp chuyện không hay chết bất ngờ.

• Bị nước cuốn: bị chết.

• Giết trâu, bò: có người chết.

• Lửa: đau ốm, bệnh tật  khó khăn.
Kiện tụng, tranh chấp- nếu mơ thấy

• Tự mình đánh chiêng: tự mình đi hòa giải với
người ta.

• Người khác đánh chiêng: mình sẽ bị chuộc tội hay
xét xử.

• Nghe tiếng chiêng: có chuyện cãi nhau.

Thời tiết- nếu mơ thấy
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• Lửa  hay rừng cháy hay nhà cháy: sẽ có mưa, mưa
tầm tả.

• Nắng to, uống rượu nhiều: mưa to.

• Đang mưa có lửa: nắng.

Niềm tin vào giấc mơ của người jrai luôn tồn tại với tất
cả sự sống động trong tâm trí của họ, luôn bộc lộ những hạt
nhân giá trị giàu chất nhân văn và có một vai trò đáng kể
trong đời sống. Bởi thông qua đó, con người biết điều tiết
bản thân, không bước ra ngoài những quy chuẩn của truyền
thống, luôn tôn trọng những quy ước đã được tôn trọng từ
xa xưa. Và quan trọng hơn, đó là cách họ bảo đảm cho sự
trường tồn của chính cộng đồng mình. Niềm tin vào truyền
thống của người jrai có một sức sống bền bỉ, điều này làm
nên nét độc đáo trong văn hóa tộc người jrai nói riêng,
trong văn hóa tây nguyên nói chung. Tuy trên thực tế ngày
hôm nay do tác động của xã hội, cộng đồng người jrai, đặc
biệt lớp trẻ đã ít tin hơn vào bói toán, điềm báo, đôi lúc thờ
ơ với những giấc mơ đại loại như thế từ cộng đồng, bởi
không còn không gian thiêng cho thực hành truyền thống,
nhất là đứng trước sự va chạm văn hóa, sự mâu thuẫn, xung
đột giữa truyền thống và hiện đại, giữa kinh tế và văn hóa
cùng những biến đổi hàng ngày, hàng giờ khiến cho vấn đề
thú vị này còn nhiều bỏ ngỏ.

Ban Văn Hóa Ngôn Ngữ
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LẾ HỘI “PƠTHI”

Lễ hội là hoạt động tập trung biểu thị các giá trị văn
hóa vật chất và tinh thần của cộng đồng, đồng thời hướng
con người vào việc tưởng niệm, tôn vinh các nhân vật
được sùng bái, hay tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên đã qua
đời, nhằm thỏa mãn khát vọng trở về cội nguồn, sinh hoạt
tín ngưỡng, cân bằng đời sống tâm linh và hưởng thụ sáng
tạo văn hóa của con người.

Cũng như nhiều anh em dân tộc sống trên cao nguyên,
người Jrai từ bao đời nay sống trong vị trí cách biệt với
mọi sự thay đổi của thế giới bên ngoài, nên văn hóa của họ
ít bị ảnh hưởng ngoại lai, mà gần gũi với vẻ đẹp nguyên sơ
của nó. Một nét độc đáo trong văn hóa người Jrai là lễ hội
“PƠTHI” (bỏ mả), mà người viết được may mắn tham dự
và được sống trong lòng văn hóa nổi bật này, nhân tháng
cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Người Jrai cho rằng linh hồn của người chết vẫn quanh
quẩn ở nghĩa trang. Khi mùa trồng tỉa đã đến gần, nhớ đến
việc nương rẫy hồn về nhà. Người sống phải cúng người
chết theo trình tự và đúng chu kỳ. Một tháng phải đến nhà
mồ một lần cúng hồn ma vào cuối năm, thu hoạch mùa
màng xong thì làm lễ hội lớn tại nhà mồ với ý niệm “người
chết mới đúng là người đang sống  thật, và người đang
sống trên trần gian là người đang chết đi” hay là đang trên
đường đi vào cõi mà người Jrai chỉ diễn tả bằng câu: “lon
pleh, deh pha ia pơkon” (đất lạ, miền xa, nước khác). Điều
này cũng được nói đến trong nhiều “akhan” (truyện kể) ví
như câu chuyện:
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Có một tràng trai kia, mang một cái nồi đồng, đi đổi
trâu để cúng bỏ mả (pơthi pơsat) cho cha mình. Anh ta đi
mãi, đi mãi mà không ai đổi trâu cho anh cả. Một hôm, anh
bắt gặp một đám người. Trong đám người này anh nhận ra
có cha của anh. Tay bắt mặt mừng, người cha hỏi:

- Con đi đâu đó?
- Con mang cái nồi đồng này đi đổi trâu về cúng bỏ mả.
- Bỏ mả ai?
- Bỏ mả bố chứ còn ai nữa.
- Tầm bậy, tao đang sống, có mi mới đang chết.
Hai cha con cãi nhau mãi về chuyện ai đang sống, ai

đang chết. Cuối cùng, cậu con lôi cha về làng. Người cha
cưỡng lại:

- Không được! Hai bên khác nhau “lon pleh, deh pha,
ia pơkon yơh”, không thể về làng xưa được.

Thằng con không nghe, cứ lôi cha về làng. Người cha
biến thành con chim. Thằng con giữ chặt con chim. Người
cha biến thành cục than. Thằng con giữ chặt cục than.
Người cha biến thành giọt sương. Tuột khỏi tay thằng con.
Năm thì bảy lượt như thế.

- Nếu bố còn sống thì bố phải về. Ở nhà ai cũng nhớ bố
nhất là mẹ. Mẹ vẫn khóc ngày khóc đêm gọi tên bố.

Người cha nói:
- Nếu nhớ thương bố, nếu muốn ở cùng bố, nếu muốn ở

cùng mọi người trong gia đình, con về làm như thế này: rỡ
nhà cửa, đập bể nồi niêu, ghè chiêng… , sau đó mình sẽ
được ở cùng nhau.
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Không nắm giữ được bố, người con về làm như ông
nói. Thế là cả nhà đều chết. Nhưng họ được ở và sống
cùng nhau.” (Lm Jos Trần Sĩ Tín, Hạt giống Kitô trong đất
Jrai, trang 207-208).

Súc vật để cúng trong lễ bỏ mả là: heo, bò, trâu, vài
chục ghè rượu cần. Lễ hội bỏ mả xưa kia được diễn ra
trong hai ngày (đối với người Jrai chưa theo một tôn giáo
nào), riêng với anh em Tin lành thì lễ “pơthi” hầu như đã
vào quên lãng theo tín ngưỡng của họ. Đối với anh em Jrai
theo đạo công giáo, lễ pơthi được tái diễn lại và đưa vào
trong tháng 11 hàng năm, tháng cầu nguyện cho các tín
hữu đã qua đời. Lễ hội được diễn ra trong suốt một ngày,
cao điểm chính là thánh lễ. Tất nhiên, nghĩa trang được
dọn dẹp sạch sẽ trong những ngày trước. Vì địa dư cách
trở và  thiếu linh mục, nên thánh lễ tại các giáo điểm hay
các buôn làng được chuyển dời theo sự sắp xếp hợp lý.

Tổ chức xong lễ bỏ mả xong, trách nhiệm người còn
sống đối với người đã qua đời không còn nữa. Đây là điểm
khác nhau cơ bản của lễ hội “pơthi” người Jrai và việc
tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên đã qua đời trong tháng 11
của những người Jrai theo đạo công giáo.

Trong lễ hội “pơthi” không thể thiếu dàn cồng chiêng
và những vòng xoang của nam nữ thanh niên, thậm chí
những người có tuổi cũng được mời gọi vào vòng xoang
theo nhịp chiêng trống. Ai mệt thì nghỉ, cứ thế vòng
xoang, nhịp chiêng trống được hoà quyện vào nhau cùng
với vị nồng của những ché rượu cần tạo nên một bầu khí lễ
hội thật náo động đầy cuốn hút, đặc biệt với với những vị
khách miền xuôi hay những người lần đầu tiên tiếp chạm
với văn hóa dân tộc tây nguyên.
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Trong cộng đồng dân tộc thiểu số, chỉ có hai dân tộc
Banar và Jrai còn duy trì lễ hội “pơthi” với tính cộng đồng
cao. Việc cả cộng đồng ăn chung biểu hiện sự bình đẳng
của mỗi thành viên trong làng. Cũng như lễ hội truyền
thống của các dân tộc khác, trong lễ hội của người Jrai
luôn có những đặc thù về tín ngưỡng, cách tổ chức hệ
thống nghi lễ, ăn uống, giải trí, vui chơi để củng cố xây
dựng ý thức về cộng đồng. Lễ hội cũng là dịp tốt để nhìn
lại mình trong quá khứ và hướng về tương lai.

Vinhsontran

Cuộc sống
Tượng Phòng Truyền Thống Giáo Phận Kontum
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“MUỐN THOÁT NGHÈO
CẦN PHẢI BIẾT CHỮ”

"Muốn thoát khỏi cái đói, cái nghèo cần phải biết chữ".
Đó là câu nói nhẹ nhàng mà đầy sâu lắng của chị Thu
Hương, một người dân tộc Mường đã để lại trong tôi biết
bao điều suy nghĩ !!!.

Thu Hương sinh ra và lớn lên ở làng Phung, một thôn
làng cách xa thành phố Pleiku gần 80km, cuộc sống người
dân nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Ngày lại
ngày, mọi người đều phải vật lộn với cái ăn, cái mặc nên
việc cắp sách đến trường để kiếm được cái chữ là rất hạn
chế. Tuy vậy, trong dòng suy nghĩ muốn thoát khỏi cái đói,
cái nghèo thì cần phải biết chữ nên chị đã cố gắng vượt qua
mọi khó khăn để thực hiện quyết tâm mãnh liệt của mình.

Thiên Chúa an bài mọi sự, Ngài đã se duyên giữa chị
với một thanh niên người Kinh tên là Thành Công, có
cùng thao thức với chị. Kể từ đây, vợ chồng chị tâm đầu ý
hợp, quyết tâm mở rộng diện tích canh tác và chăn nuôi để
từng bước, từng bước nâng cao đời sống gia đình, phát
triển kinh tế và nuôi dạy con cái.

Với luồng suy nghĩ hạn hẹp của bà con vùng thôn quê
còn nhiều vất vả, thiếu thốn nên bà con cho rằng làm sao
để có cái mặc hằng ngày là được rồi, còn việc học hành
của con cái chỉ cần biết đọc, biết viết thôi. Riêng chị Thu
Hương, lại có lối suy nghĩ khác: phải bằng mọi cách cho
con cái ăn học. Chị tự nhủ: "Muốn thoát nghèo, bà con dân
tộc thiểu số mình phải học lấy kiến thức để áp dụng khoa
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học, kỹ thuật vào lao động sản xuất". Ở thôn làng của chị,
chưa có Trường Phổ Thông Trung Học, nên muốn con đi
học, gia đình chị phải đưa con lên thành phố Pleiku để
học. Vẫn biết là gởi con đi học ở thành phố là một bài toán
nan giải cho gia đình, chi tiêu tốn kém nhưng anh chị vẫn
không chùn bước. Vì thương con, vì muốn thoát khỏi cái
nghèo, phải cho con ăn học để biết chữ, anh chị nỗ lực hết
mình để phát triển kinh tế, trồng lúa, trồng rau xanh, thâm
canh ruộng nước, phát triển chăn nuôi...

Niềm ước mơ bé bỏng của chị là sau này chính con cái
mình, sẽ trở về buôn làng hướng dẫn bà con tiếp cận với
khoa học, với công nghệ hiện đại để từng bước nâng cao
đời sống buôn làng.

Với lối sống đơn sơ, giản dị cùng với một quyết tâm
mãnh liệt đó là: muốn thoát nghèo cần phải biết chữ. Phải
chăng, đó là một phẩm chất cao đẹp mà chị Thu Hương để
lại trong lòng bà con thôn làng một niềm tin tưởng, yêu
thương, và mãi mãi còn đọng lại trong tôi biết bao điều
suy nghĩ, bao nỗi ưu tư về một cuộc sống cao đẹp đó?

JB. Trương Văn Cách
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Bài giảng của Phó tế Phaolô Phạm Đức Vượng
(Ngày 19-12-2011)

Trong tuần bát nhật chuẩn bị cho đại lễ Giáng Sinh,
Lời Chúa giới thiệu cho các tín hữu những biến cố và
những nhân vật có liên hệ trực tiếp với biến cố Con
Thiên Chúa làm người. Ngày thứ ba trong số tám ngày
này, Lời Chúa tường thuật cho chúng ta biến cố truyền
tin cho ông Dacaria, để chúng ta nhận ra quyền năng và
tình thương của thiên chúa trong mầu nhiệm kỳ diệu:
Ngôi Hai Thiên Chúa  giáng sinh làm người.

Trước tiên, biến cố truyền tin cho ông Dacaria giúp
chúng ta nhận ra quyền năng của Thiên Chúa.

Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến truyền tin cho
ông Dacaria và bà Elizabeth, để Người muốn từ nơi lòng
dạ của bà, một nhân vật đặc biệt là Gioan sẽ được sinh
ra. Gioan sẽ đóng vai trò bản lề trong lịch sử cứu độ của
Thiên Chúa. Ông sẽ là nhân vật đại diện cho Cựu Ước
để dọn đường và giới thiệu Đấng Cứu Thế  là Con Thiên
Chúa khi Người khai mở thời Tân Ước.

Cảnh ngộ éo le và trớ trêu của hai ông bà lão này
cũng chẳng khác gì hoàn cảnh của tổ phụ Abraham và
bà Sara, cũng như hoàn cảnh của cha mẹ Samson, như
chúng ta đã nghe trong bài đọc I . Tất cả đều đã ở tuổi
cao niên, gần đất xa trời. Các cụ bà đã qua thời kỳ có thể
mang thai sinh nở. Vậy mà Thiên Chúa lại đề nghị một
điều mà theo lẽ tự nhiên có vẻ hão huyền và nực cười :
mang thai và sinh con. Chả vậy mà bà Sara trước kia đã
ôm miệng cười, còn ông Dacaria cảm thấy khó tin ở lời
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sứ thần. Mặc dù ông là người công chính trước mặt
Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh
của Thiên Chúa không ai chê trách được điều gì. Hơn
nữa ông vốn dĩ là một tư tế và vợ ông cũng thuộc dòng
tộc tư tế Aharon.

Tuy nhiên, kết thúc trình thuật truyền tin cho thấy :
“ Êlizabeth vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng”.
Điều mà Mẹ Maria hằng tin tưởng trong biến cố truyền
tin cho Mẹ “Đối với Thiên Chúa không có gì là không
thể làm được” đã được thực hiện. Thiên chúa Toàn
Năng tuyệt đối không bao giờ bất lực trước ý định của
Người. Thiên Chúa đã ra tay thi thố quyền năng vô song
của người trong những lúc con người nghi nan, ngờ vực,
cho là chuyện viển vông trái với lẽ thường.

Cuộc đời của thánh Gioan Tiền Hô sau này đã minh
chứng rõ ràng : lời sứ thần truyền tin cho hai ông bà đã
hoàn toàn ứng nghiệm. Chúa đã thực hiện điều mà tâm
trí con người cho là “không thể” thành “hoàn toàn có
thể”. Điều phi lý trước mắt con người lại là điều hữu lý
trong kế hoạch nhiệm mầu của Người.

Điều  thứ hai: biến cố truyền tin cho ông Dacaria đã
biểu lộ cho chúng ta thấy tình thương của Chúa. Kết
thúc trình thuật truyền tin cho chúng ta thấy rõ tình
thương này: “ bà Êlisabet tự nhủ: Chúa đã làm cho tôi
như  thế đó, khi Người đoái thương cất nổi khổ nhục tôi
phải chịu trước mặt người đời”.

Hơn thế nữa, tình thương này không chỉ dành riêng
cho hai ông bà, nhưng qua con trẻ để đến với toàn thể
nhân loại. Lời sứ thần truyền tin cho ông Dacaria đã cho
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thấy rõ tình thương không giới hạn của Thiên Chúa đối
với con người : “được đầy Thần Khí và quyền năng của
ngôn sứ Êlia, Goan Tẩy Giả sẽ đi trước mặt Chúa, để
đưa tâm hồn cha ông quay về với con cháu, để làm cho
tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường
ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa”. Nghĩa
là, đời sống khắc khổ, ăn chay, cầu nguyện và trở thành
tiếng hô dọn đường cho Chúa đến của ông sẽ làm cho
mọi người trở về với Thiên Chúa, qua đời sống công
chính và trung thành với lề luật của Người.

Tên Gioan theo tiếng Do Thái có nghĩa là “ Thiên
Chúa thi ân” cũng đã nói lên tình thương hải hà của
Thiên Chúa rồi.

Kính thưa…
Để cứu độ con người Thiên Chúa luôn lên tiếng mời

gọi con người cộng tác. Ngày nay Người vẫn luôn lên
tiếng mời gọi mỗi người tín hữu chúng ta qua các phẩm
trật trong Hội Thánh. Cuộc sống với những đau khổ và
thử thách dễ bào mòn niềm tin tưởng và hy vọng của
chúng ta đặt để ở nơi Chúa. Trình thuật truyền tin cho
ông Dacaria hôm nay là lời mời gọi sống động hãy tin
tưởng và luôn đặt hy vọng vào quyền năng và tình
thương của Người trong công cuộc cứu độ thế giới.

37 năm trong thiên chức linh mục, chắc chắn cha
giám đốc của chúng ta đây cũng đã cảm nghiệm quyền
năng và tình yêu Chúa đã thực hiện trong cuộc đời
mình. Xin chúc mừng và cầu nguyện cho cha, trong suốt
cuộc đời linh mục, luôn quảng đại làm chứng và chia sẻ
quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người.
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Xin cho Mình Máu Thánh Chúa mà chúng ta sắp
lãnh nhận trong hy tế thánh thể, xua tan những bóng tối
nghi nan và thất vọng trong thế giới hôm nay, để Ánh
sáng của Mặt Trời Công Chính là Đấng Cứu Thế chiếu
dãi chân lý và tình yêu cứu độ, tràn ngập trong tâm trí và
cuộc sống mỗi người chúng ta. Amen.

Đức Giám Mục đặt tay phong chức Linh Mục
Ảnh chụp ngày 20-12-2011, tại Giáo xứ Đức An, Pleiku, Gialai.
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MẦM GIỐNG NGUYỆN CẦU

Chúng ta đang sống trong một thế giới ồn ào, xáo động
bởi đủ thứ âm thanh, đủ thứ cám dỗ, khiến chúng ta bấn
loạn tâm hồn và đang đánh mất dần cảm thức về đời sống
cầu nguyện. Lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Các con hãy cầu
nguyện liên lỉ để khỏi sa chước cám dỗ”, có vẻ thiếu thực tế
và bất khả thi. “Liên lỉ” sao được khi hằng ngày phải đối
diện với bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu công việc, bao
nhiêu cuộc gặp gỡ, bao nhiêu phương tiện truyền thông?
Chúng ta đang bị cám dỗ làm việc cho Chúa hơn là gắn bó
với Chúa. Chúng ta cũng quên rằng, Chúa có thể biến
những hòn đá nên con cái Abraham, thì Ngài cũng có thể
biến chúng nên những người làm việc cho Ngài.

Đôi khi chúng ta cũng ý thức được sự cần thiết phải cầu
nguyện, nhưng xác thịt lại yếu đuối, tinh thần bạc nhược,
ươn hèn, điều đó, Chúa Giêsu cũng đã cảnh tỉnh từ trước:
“Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám
dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối"
(Mc, 14,38). Người viết những dòng tâm sự này may mắn
được về sống giữa những anh em Jrai đạo hạnh, và sống
trong mái nhà của một gia đình Jrai sốt sắng. Xin được kể
ra đây những điều mắt thấy tai nghe trong chính đời sống
đạo đức của họ để cùng cảm nhận thế nào là cầu nguyện
liên lỉ, và tại sao đa phần những người Jrai chưa một lần
học giáo lý, thần học lại biết cầu nguyện một cách sâu sắc.

Trong các gia đình Jrai mà tôi đã gặp, thường có sẵn
chiếu để tiếp khách, và ăn cơm. Khi khách ra về hoặc ăn
cơm xong, chủ nhà gấp chiếu lại. Nhưng trong các gia
đình đạo đức, chiếc chiếu luôn được trải trước bàn thờ, nó
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hầu như không bao giờ được gấp. Một ngày không biết
bao nhiêu lần họ quỳ gối và dang tay cầu nguyện trước
bàn thờ. Trước khi đi làm rẫy, đi chăn bò, đi chợ, đi lấy
nước hay làm bất cứ điều gì họ đều quỳ trên chiếc chiếu
đó để cầu nguyện. Tuy phải làm việc vất vả từ sáng sớm
đến chiều hôm, nhưng chưa thấy tối nào họ bỏ cầu
nguyện. Cơm nước xong, vợ dệt vải, chồng đọc Kinh
Thánh, hát thánh ca. Mười giờ đêm, cả nhà quỳ cầu
nguyện lâu giờ, lần chuỗi đủ một tràng và những lời cầu
nguyện tự phát đơn sơ, tha thiết nhưng không kém phần
sâu sắc.

Một ngày cũng không thể đếm những lần họ nhắc đến
“Chúa” trong câu chuyện thường nhật. Xin đơn cử một
cuộc hội thoại có thực:

- Nhà anh có nhiều rẫy không?
- Chúa cho vài mảnh.
- Sao anh biết đánh đàn ghi ta?

- Chúa cho.

- Ai dạy anh cắt tóc? Chúa dạy.
Vì làm trưởng cộng đoàn, anh có trách nhiệm chia sẻ Lời

Chúa và hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện. Anh rất am hiểu
Lời Chúa, từng lời anh thốt ra đều khúc chiết, mạch lạc và
sâu sắc. Về nhà có người lại hỏi:

- Ai dạy anh suy niệm và chia sẻ Lời Chúa cho
cộng đoàn mà anh nói hay thế?

- Chúa dạy chứ có được học ở đâu đâu. Học
chưa hết lớp Bốn là về đi chăn bò và làm rẫy.
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Cộng đoàn chưa có nhà thờ, nhưng vẫn tụ họp cầu
nguyện và cử hành Lời Chúa tối thứ tư và thứ sáu hàng
tuần. Chuẩn bị kết thúc giờ cầu nguyện, một số người lên
quỳ trước cộng đoàn để xin cộng đoàn cầu nguyện cho
mình. Họ kể với Chúa, và với cộng đoàn về những khó
khăn đang gặp phải, về tình trạng đức tin của bản thân, về
nỗi bất hòa trong gia đình hay về tình trạng ốm đau bệnh
tật của họ. Nếu có hai người trong cộng đoàn giận nhau,
họ cùng quỳ gối để xin được tha thứ, và làm hòa với nhau
trước mặt cộng đoàn.

Những ngày qua, cứ từng nhà từng nhà mang một thau
nhỏ đựng gạo đi cầu nguyện. Hỏi ra tôi mới biết là họ vừa
gặt lúa mới. Họ dâng hoa trái đầu mùa lên Chúa trước, rồi
về mới dám mời bà con lối xóm mừng cơm mới. Cuối giờ
cầu nguyện, những gia đình dâng gạo đầu mùa lên quỳ
trước cộng đoàn và mời gọi tất cả hiệp ý tạ ơn Chúa.

Một điều làm cho cả chính quyền lẫn lương dân phải
khâm phục là một làng dân tộc mà không có một ai uống
rượu. Từ ngày theo đạo là bỏ rượu, đó là quy định của
cộng đoàn. Tất cả đình đám đều uống nước ngọt. Khách
quý đến nhà cũng phải lượng thứ cho họ. Các ghè đựng
rượu trong gia đình đã trở nên lỗi thời và hết công dụng từ
hơn mười năm nay. Chúng chỉ có thể làm vật trang trí và
làm dấu tích của một thời dĩ vãng say sưa, trong khi các
ghè rượu của các làng chung quanh vẫn đang vất vả lao
động cả ngày lẫn đêm vì ông chủ của chúng.

Đã mấy tháng qua, hầu như không chủ nhật nào không
có một vài gia đình đến quỳ trước cộng đoàn xin gia nhập
Đạo. Cả cộng đoàn hướng về họ, dang tay và tha thiết nài
xin ơn Chúa Thánh Thần cho họ biết tìm và gặp Chúa.
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Những người dự tòng này phải tham dự vào các sinh hoạt
của cộng đoàn ít là ba năm, tính từ ngày ghi danh mới
được rửa tội chính thức gia nhập Giáo Hội.

Nhiều người đến thăm cộng đoàn đều đặt câu hỏi: ai đã
dạy họ cầu nguyện? Tại sao từ trẻ em đến người già đều
biết cầu nguyện tự phát một cách tự nhiên và thâm sâu?
Câu trả lời dĩ nhiên là Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, nếu
lần tìm trong nền văn hóa và truyền thống phong phú của
họ, chúng ta nhận ra sự quan phòng kỳ diệu của Thiên
Chúa. Ngài đã gieo mầm nguyện cầu trong chính văn hóa
và phong tục của họ ngay từ buổi bình minh của dân tộc,
để họ trở nên một dân tộc thấm nhuần đời sống nguyện
cầu, để họ nhận biết và tôn thờ Ngài.

Trong số mấy chục “akhan” (chuyện kể) mà tôi được
biết, hầu như không có “akhan” nào không nhắc đến “Ơi
Adei” (Ông Trời, Chúa Trời, Thượng Đế) hoặc ít là có
bóng dáng của thần linh. Cũng trong đó, không thiếu
những lời nguyện cầu tha thiết, bài bản và có vần điệu.
Trong “akhan”: Sing }ơngă, chúng ta nhận thấy nhân vật
chính Sing }ơngă luôn gắn bó thân thiết với “Ơi Adei”
như hai người bạn, từ việc đi tìm gỗ làm khiên cho đến khi
lâm trận, chàng luôn khấn cầu “Ơi Adei”:

“Ô| Ama Adu trun wei, Ô| Ama Adei trun dlang
brôi kau

Kau nao ne\ ne\, ]im brôi hôñang, blang brôi môak,
yak hrôi mlam

Kau luh nao mônuih ha rôtung hlung nao mônuih
ô hô lôbau



Mầm Giống Lời Chúa

61

Brôi kau wit hiam tôkai, brôi kau rei hiam jông

To\ buk kô bôrang hôrang buk kôbôrö brôi kau wit
pô bon mau [ong mau hua\”.

Vì mới “thâu” (biết, hiểu), và chưa có bản dịch chính
thức, xin được taïm dòch như sau:

“Laïy Cha Adu, xin xuoáng chaêm soùc baûo veä con,
laïy Cha Trôøi gheù maét nhìn xem con.

Con ñi hoâm nay xin cho con thoaùt khoûi nhöõng khoù
khaên tai hoïa, khoûi bò traàây xöôùc, khoûi bò caûm maïo,
noùng soát, laïnh leõo, ñöôïc bình an ñeâm ngaøy.

Ñaây con mang theo traêm, ngaøn ngöôøi ñi, cũng xin
cho hoï vöõng chaân böôùc.

Nay con xoõa toùc thaønh khaån caàu xin, cho con trôû
veà laøng coù cuûa aên no ñuû”.

Ta cũng dễ thấy một Y Rit nghèo khổ cô thế cô thân,
chẳng biết trông cậy vào ai ngoài Ông Trời. Mỗi lần khó
khăn khốn cùng chỉ biết tìm đến Thượng Đế. Một }ơmlan,
con trai Ông Trời xuống trần gầy dựng cho loài người.
Tuy chàng không làm theo ý Cha Trời, nhưng mỗi lần dân
làng gặp thiên tai dịch họa, chàng đều dạy họ cầu nguyện
với “Ơi Adu, Ơi Adei”.

Bên cạnh đó, phải kể đến một khối lượng “tơlơi phian”
(phong tục) khổng lồ với vô số những lời cầu nguyện,
khấn vái. Từ lúc mang thai, sinh con, đến nghi lễ thổi tai,
nghi thức tăng sức, dựng vợ gả chồng, tân gia, cắm đất
làm rẫy, gieo tỉa, ăn lúa mới, chăn nuôi… hầu như không
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chỗ nào vắng bóng Thượng Đế, vắng bóng tổ tiên. Vì thời
lượng bài viết có hạn, chỉ xin trưng dẫn hai lời cầu nguyện
trong dịp cưới hỏi và kính nhớ tổ tiên, để thấy được sự gần
gũi, sự gặp gỡ với những lời cầu trong Kitô giáo.

Lời cầu nguyện trong ngày cưới hỏi dưới đây, dễ làm
người ta liên tưởng đến lời nguyện và nghi thức chúc lành
trong Thánh lễ Hôn phối:

“Tô`a Yang Adei – Caàu Thaàn Trôøi,

Do# rôkôi bônei – Cho keát nghóa vôï choàng.

}oh brua\ nga\ hmua - Vieäc cuoác ñaát laøm raãy,

Pla pôdei kôtor kiang kô mau…- Troàng luùa baép
ñöôïc muøa,

Dja\ gron rôbok brôi kôtang - Caàm caùn röïa cho maïnh,

Dja\ gron wang brôi kôja\p - Caàm caùn cuoác cho chaéc.

Do# [ôi adring arang wan – Ngoài tröôùc theàm ñöôïc
ngöôøi ta tôùi.

Do# [ôi j’lan arang iaâo…- Ñöùng ngoaøi ñöôøng ñöôïc
ngöôøi ta goïi.

{a\ ana\ kiang kô jum poâ - Sinh con giaùp voøng thaân,

Mau tô]oâ jum pur – Coù chaùu giaùp voøng beáp….”1.
Lời cầu nguyện với tổ tiên của dòng họ Ksor:

1. NGUYEN THI DIEM LY, “Cultural recover and development work as a
process of self empowerment among Jarai people in Chuse”, Philippines
2003, p. 246.



Mầm Giống Lời Chúa

63

“Nai ]ô Poâ - Kính thư Chư vị

Dum yang prin, yang tha - Các thần tổ, thần tiên

Gih rong ba kla\, kar hang ra\ hlaâo…. – Xin nuoâi
döôõng cho toát, naâng niu cho ñeïp,

{a ana\ brôi  yaâo – cöu mang con cho ñeïp,

{a tô]oâ brôi jak - cöu mang chaùu cho cao,

Hruh kar hang rôbung oâ – sinh soâi nhö mang loà oâ

Hruh kar hang ]oâ kram …- sinh soâi nhö noõn caây tre.

Klin anam bôi so# - ñöøng ñeå dòch teã hoaønh haønh

Hpo\ anam bôi tôl – ñöøng ñeå taø khí vöông

Do# pôdrong kla\, do# hua\ jônap nanao hnun –

ñeå vaãn ñöôïc giaøu sang, vaãn luoân aên söôùng…”2.
Qua cung cách nguyện cầu và lối sống của anh em

Jrai nơi đây, người viết cảm nhận được sự sinh động,
chân thật và sức sống mãnh liệt của Thần Khí. Từ cá
nhân đến gia đình, từ cộng đoàn đến truyền thống văn
hóa, từ phong tục tập quán cho đến luật lệ, đâu đâu
cũng thấm nhuần một đời sống nguyện cầu. Nó đã trở
nên quen thuộc và cần thiết như cơm ăn nước uống
hàng ngày để sinh tồn.

Thánh Augustinô cũng đã quả quyết: “Thế giới
ngưng cầu nguyện là tới ngày tận số!”. Một dân tộc
không biết cầu nguyện là một dân tộc đi đến diệt vong.

2 Sđd, tr. 242-245.
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Dân tộc Jrai là một sắc dân nhỏ bé đã phải trải qua
biết bao biến động của thời cuộc, qua biết bao thăng
trầm của lịch sử với những toan tính đồng hóa, hủy
diệt. Họ vẫn vươn mình đứng vững vì họ đã biết tôn
thờ, gắn bó và cầu nguyện với Thiên Chúa. Chính
Ngài đã đi bước trước đến gieo mầm trong lòng đất
của tổ tiên họ. Nhờ lý trí tự nhiên, tổ tiên họ đã biết
lắng nghe, tiếp nhận, ấp ủ và chuyển hóa mầm giống
ấy vào truyền thống văn hóa, đợi đến khi ngày bừng
sáng và sao mai là Đức Kitô mọc lên. Ngày đã bừng
sáng và Sao Mai đã mọc lên, người thừa sai trên đất
Jrai hôm nay nếu không biết trân quý và vun trồng
mầm giống mà Chủ ruộng đã gieo, họ sẽ tự biến mình
thành lũ chim trời, thành sói dữ đến phá hoại mùa
màng của Ông Chủ.

Bon H’Muk, ngày 5 tháng 12 năm 2011
Jos. Nguyễn Xuân Thủy
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NHÂN CHỨNG TIN MỪNG
}ih gla\i tơlơi Kla\ Bru\a Ama Adai nga\
brơi laih sa ]ô mơnuih hăng sang ano\
`u pô hăng hrom plơi Tâo Rong [ơi
tơnok kâo dô|.
(Viết lại ơn lành Thiên Chúa đã ban cho
một người và chính gia đình của người ấy
cùng làng Tâo Rong, nơi tôi ở).

I. Tơlơi tơ`a hăng wa Kpă
Don [ơi plơi Tâo Rong
Tơlơi pơjeh hiăp ]a\t đ^
1. Hbin sang ano\ ih hăng plơi
pô ih mut đa\o sa bit hrom,
hăng tơlơi pơjing hyưm pa\?
- Tui anai, ma\ mơng phun
1989 anun, Ơi Adai iâo pok
pran jua sang ano\ gơmơi
kiăng kơ sem ~u. Kâo tơ`a
bơnai-ana\ ba\ kiăng mơn tui
đa\o. {ing gơ`u la\i tui đa\o
mơn, [ia\dah [u thâo ôh đa\o
gah pa\. Ha hrơi anun, kâo
nao tul tơpơi pơđ^ tơpai pơ
Plơi }uê|t. {ơi anun, kâo
tơ`a anong Kpa\ Pe\k. ~u ruai
brơi tơlơi brua\ Ama Adai.
Laih anun, `u ba nao pơ sang
ơi Tài, kâo tơ`a ơi mtam yơh
sang ano\ kâo kiăng tui đa\o.

I. Cuộc phỏng vấn bác Kpă
Don ở làng Tâo Rong
Hạt giống Lời mọc lên
1. Gia đình bác và làng mình
vào đạo công giáo khi nào và
sự hình thành làm sao?
- Như thế này, vào 1989 ấy,
Thiên Chúa đã gọi gia đình
chúng tôi mở lòng đi tìm
Chúa. Tôi đã hỏi vợ con có
muốn theo đạo không. Họ
đáp rằng họ muốn theo,
nhưng không biết đạo ở đâu.
Vào một ngày nọ, tôi đi dã
men rượu ở làng }ue#t. Dịp
đó, tôi tham khảo ông cậu
Kpă Pe\k. Ông ta đã giải
thích về đạo của Cha trên
trời. Sau đó, ông dẫn tôi đến
gặp ông Tài, tôi hỏi ngài
ngay lập tức về việc gia đình

Yohan Baptista Kpă Don
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Anun, Ơi Tài la\i brơi kơ kâo:
“Ih tui đa\o bia\ ma\, anun ih
[u dui nao rai Plơi }uê|t anai
ôh, kâo la\i brơi kơ ih tơ]o
ho\, ih gla\i mơng anai tu\ kơ
ih nao sem ama Tín mtam
ho\, `u tu\ ta\ anai `u dô| [ơi
Plơi Kly ho\, ih nao tơ`a be\
[ơi Plơi kly ho\, [ing `u pơtô
brơi kơ ih.

Samơ\ kâo [u nao ôh.
Anai, adơi ayong met wa kâo
Siu Gloal hăng sang ano\ adơi
Rmah Tơ\i, Plơi Tâo Klah
hơmư\ hing sang ano\ gơmơi
kia\ng sem tơlơi đa\o, anun
[ing gơ`u rai [ơi pơsat plơi
gơmơi, [ing gơ`u tơ`a mơi
yơh: sang ano\ ih kiăng tui
đa\o mơn? Kâo la\i tui đa\o
anun. Kâo tơ`a gla\i [ing
gơ`u Sang Jơnum pơpa\?
{ing gơ`u la\i gla\i pơ Phú
Quang. Kâo la\i dơng, ama
hlơi? ~u la\i gla\i hăng kâo
ama Tín. Tu\ gih la\i brơi ama
Tín rai pơ plơi gơmơi anai
kiăng kơ `u pok blang brơi
tơlơi đa\o sang ano\ gơmơi,
gơmơi tui đa\o mtam yơh
hăng plơi pla gơmơi.

Mơng phun `u sa boh

tôi muốn theo đạo. Thế là,
ông Tài nói với tôi: “Cháu
theo đạo thật, thì cháu
không thể đến làng }ue#t
được, ông nói với cháu nhé,
cháu hãy về đi tìm Cha Tín
ngay lập tức nhé, hiện bây
giờ ngài đang ở Plơi Kly ấy,
cháu hãy đi hỏi ở Plơi Kly
nhé, họ sẽ dạy cho cháu.

Nhưng tôi không đi. Bấy
giờ, anh em chú bác của tôi
là Siu Gloal và gia đình em
tôi là Rmah Tơ\i, làng Tâo
Klah nghe tin gia đình
chúng tôi muốn theo đạo, thì
họ đến nghĩa địa của làng
chúng tôi, rồi họ hỏi chúng
tôi: gia đình anh muốn theo
đạo phải không? Tôi nói:
muốn theo đạo Chúa. Tôi
hỏi lại họ Nhà thờ ở chỗ
nào? Họ trả lời ở Phú
Quang. Tôi nói tiếp, Cha
nào ở đó? Họ trả lời cho tôi
là Cha Tín. Vậy các bác các
chú nói với Cha Tín đến
làng chúng tôi đây để ngài
giảng dạy đạo cho gia đình
chúng tôi, thì chúng tôi theo
đạo ngay và làng chúng tôi.

Lúc đầu, chỉ mỗi gia
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sang gơmơi tui đa\o, hăng
truh pơ hrơi tơjuh, dua rơkơi
bơnai gơmơi nao Jơnum
hrom pơ Sang Jơnum Ia Hru\
Phú Quang.

Kơnol 14/10/1990 tui
klon gơmơi dơng hơmâo 11
boh sang. Amang thun anun,
ako\ mơnuih hơmâo 70 ]ô
yua kơ ama Trần sĩ Tín pô
pơtô tu\ kơđom nam Kơyâo
Bơrơkal tu\ pơ`u\ hăng tu\ Jua-
Adai. Truh pơ kơnol
5/5/1992 tu\ pơ`u\ buah tơlơi
soh sat hăng tu\ Jua-Adai.

Mă mơng thun 1992 truh
pơ thun 2002 hmâo dơng 68
boh sang, pơ[ut abih sang ako\
mơnuih 347 ]ô.

Mơng thun 2002 truh anai,
hmâo 106 boh sang, ako\
mơnuih 530 ]ô, amang anun
đahkơi 252 ]ô, đahmơi 278 ]ô.

2. Rơnuk anun ih gum djru
hơgơt tơlơi đa\o mơn?

Hmâo mơn. Mă mơng
thun 1993 truh thun 2002,
kâo, ama H’Ler hăng ama
H’Mleng pơtô tu\ kơđom nam
Kyâo Bơrơkal, tu\ pơ`u\, hăng

đình chúng tôi theo đạo,
và đến ngày chủ nhật, hai
vợ chồng chúng tôi cùng
nhau đi lễ ở nhà thờ Ia
Hru\ Phú Quang.

Ngày 14/10/1990, theo
sau chúng tôi có thêm 11
gia đình. Vào năm đó, có
70 người do chính cha
Trần Sĩ Tín dạy làm dấu
Thánh Giá để đón nhận
Phép Rửa Tội và Thêm
Xức. Cho đến ngày
5/5/1992 là đón nhận Phép
Rửa Tội và Thêm Xức.

Kể từ năm 1992 cho đến
năm 2002 có thêm 68 hộ
theo đạo, và tổng số đầu
người lên đến 347.

Từ năm 2002 đến nay là
106 hộ, gồm có 530 nhân
khẩu, trong đó có 252 là nam
giới và 278 là nữ giới.

2. Thời gian đó bác giúp gì
trong đạo không?

Có chứ. Kể từ năm 1993
đến năm 2002, tôi, bố
H’Mleng, và bố H’Mleng
dạy nghi thức ghi dấu Thánh
Giá, dạy Phép Rửa, và dạy
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tu\ Jua Adai.
3. Rơnuk pơpă  hmâo tơlơi
tơnap amang đa\o kơ plơi pô?

Hmâo mơn. Amang thun
1996 kơnuk kơna pơpi\ kơpe\t,
[u brơi tui đa\o, [ing đa\o
hăng [ing gơmơi dui ]ih
ana\n [ing gơmơi lui đa\o,
hăng hmâo mơn rim anun
Khua Mơyang `u a\t kơpi|
kơpe\t dơng mơn. Mă mơng
anun jai tui đa\o dơng.

Amang Plơi Pơtâo Rong
]ơkă tu\ tơlơi Klă bru\a Ama
Adai Đa\o Sa Ha Bit Hrom 68
boh sang, ako\ mơnuih 347 ]ô.
Mơng 2002 truh pơ anai jing
106 hơmâo 530 ako\ mơnuih,
amang anun 252 ]ô đahkơi
hăng 278 đahmơi.
3. Pơpa\ ih nao pơthâo brơi
Hia\p Khua Yang Adai?

Amang thun 1996, kâo nao
dô| Plơi Tôt Mỹ Thạch gum pơtô
tơlơi Bru\a kla\ Ama Adai amang
nam blan. Hmâo dơng mơn kâo
nao pơtô tring Đak Kơ, plơi
Sung le hăng pơ Sang jơnum
Thanh Bình, plơi Lom So, pơ ]ar
Đak Lak Buôn Sôp, plơi Teng

Thêm Sức.
3. Vào thời gian nào làng
gặp khó khăn về đạo?

Có chứ. Vào năm 1996
chính quyền đã bách hại,
không cho theo đạo, các
tín hữu và chúng tôi phải
ký tên mình bỏ đạo, và kể
cả các sinh hoạt tôn giáo
cũng bị ngăn cấm nữa. Kể
từ lúc đó càng có nhiều
người theo đạo.

Trong làng Pơtâo Rong,
người gia nhập vào đạo Công
Giáo là 68 gia đình tính theo
đầu người là 347 người. Từ
năm 2002 đến này là 106 gia
đình, gồm 530 người, trong
đó, nam là 252 người, và nữ là
278 người.
3. Bác đi loan truyền Lời
Chúa ở nơi nào?

Trong năm 1996, tôi đến ở
Làng Tôt Mỹ Thạch giúp dạy
Giáo lý trong 6 tháng. Tiếp
theo đó là tôi đi dạy ở vùng
Đức Kơ, làng Sung Le và ở
Nhà Thờ Thanh Bình, làng
Lom So, ở tỉnh Đăk Lăk
Buôn Sôp, làng Teng Nong
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Nong Ia Sam, plơi Tâo Ko\, plơi
Kuk, plơi kueng Blo.
II. Tơlơi pơmin mơng pô gla\i
hăng Khua Yang Adai
1. Hơgơt ih hơmâo mưn
Khua Yang Adai ma\ brua\
amang tơlơi hơdip pô?

Kâo pơmin gla\i pran jua
kâo đưm đih hăng kơtang
kơtit măt glai\ pơ sang ano\ hil
kơ bơnai ana\ ba\, taih kơ
bơnai hăng ana\ ba\, hmâo
dơng ]ưng sang pô. Laih
hmâo dơng kâo khô khap
dju\p hot kơtang kơtit tui thâo
lưh ôh djup hot. Samơ\ kâo
[uh Ama Adai kiăng khăp
iâo kâo glăi hăng ~u.

Kơnol 14/10/1990, ~u iâo
kâo nao Sang Jơnum Phú
Quang, kâo pơmin tui kâo [u
thâo hluh ôh Ama Adai mă
bru\a amang pran jua kâo, yua
kơ mơnuih soh sat. Truh kâo tu\
pơ`u\ buah tơlơi soh sat kơnol
5/5/2009, kâo thâo Ama Adai
kiăng khăp kơ kâo bia\ mă yơh
truh tu\ `u buah tơlơi soh sat.
Truh pơ thun 1995, hmâo ama
Tiệu, kâo thâo mưn Ama Adai
pơtlaih brơi kâo mơng tơlơi

Ia Sam, làng Tâo Ko\, làng
Tâo kuk, làng Kueng {lo.
II. Cảm tưởng của người trở
về với Thiên Chúa
1. Bác cảm thấy gì về việc
Thiên Chúa hành động trong
đời sống của mình?

Tôi hồi tưởng lại ngày
trước, tôi say rượu bê bết,
về nhà nóng giận với vợ,
với con cái; đánh vợ, đánh
con cái, còn phá nhà phá
cửa nữa. Tiếp sau đó, tôi
ghiền hút thuốc dữ dội
không dứt thuốc được.
Nhưng tôi thấy Cha trên
trời yêu thương gọi tôi trở
lại với Người.

Ngày 14/10/1990, Người gọi
tôi đi đến nhà thờ Phú Quang,
tôi nghĩ tôi không biết Cha trên
trời đang hoạt động trong tâm
hồn tôi, vì con người tội lỗi.
Cho đến khi tôi lãnh nhận Bí
Tích Rửa Tội vào ngày
5/5/1992, tôi nhận biết Cha trên
trời yêu thương tôi thật sự lúc
Người tẩy sạch tội của tôi. Vào
năm 1995, nhờ có cha Tiêu, tôi
cảm thấy Thiên Chúa cứu tôi
khỏi việc hút thuốc. Từ năm
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dju\p hot. Mơng thun 1996 truh
ra\ anai lui dju\p hot yơh. Hmâo
dơng mơn kâo pơtuk hơngot
hmâo hrơi mlăm blan thun
mơtam yơh. Ama Adai kiăng
khăp kơ kâo, ~u pơhluh brơi
kâo nao đih pơ Sang Ia Jrao
dui pơtlaih yơh yua mơng
Ama Adai Pô Pơtlaih.

Đưm hlâo dih, kâo m`um
tơpai laih, gla\i pơ sang ano\ hêl
kơ bơnai ana\ ba\ ]ưng sang pô.
Tu\ tă ra\ anai, Ama Adai
pơplih brơi kâo m`um tơpai
hua\i gla\i hêl kơ bơnai hăng
ana\ ba\ dơng tah. Lui tơpai
hmâo kâo m`um [u hmâo kâo
hua\i tui xem kar hăng đưm
hlâo tah kơ tơpai. Ama Adai
pơplih brơi tu\ ta\ ra\ anai tu\ kơ
kâo thâo ngui kơ nung djuai
amai adơi ayong pô đu].
Anun kâo mưn Ama Adai mă
sua amang pran jua kâo pô
truh tu\ ta\ ra\ anai. Bơni kơ
Ama Adai.

1996 đến nay, tôi bỏ hút thuốc
rồi. Tôi đã từng bị ho lao, ho
liên tục cả ngày lẫn đêm, tháng
này qua năm khác. Cha trên
trời đã yêu thương tôi, Người
đã soi sáng cho tôi đi nằm ở
Bệnh viện và tôi được khỏi
bệnh nhờ Cha trên trời Đấng
Giải Thoát.

Xưa kia, tôi uống rượu, về
nhà khùng lên với vợ con
phá nhà phá cửa của mình.
Giờ đây, Cha trên trời đã
thay đổi tôi, tôi hết uống
rượu, trở về nhà không còn
gây gỗ với vợ con nữa. Bỏ
rượu tôi từng uống, tôi
không còn giống như ngày
xưa vì rượu nữa. Bây giờ
Cha trên trời đã biến đổi
tôi, tôi chỉ đi chơi với bà con
anh chị em của mình mà
thôi. Vì thế tôi cảm thấy
Thiên Chúa đã chiếm đoạt
tâm hồn tôi cho đến bây giờ.
Tạ ơn Thiên Chúa.

FX. Nguyễn Tất Linh
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BOK KIƠM,
CON NGƯỜI CỦA CHÚA QUAN PHÒNG

"Hãy đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân" (Mt 28,19)

Người có công khai sáng miền truyền giáo Tây Nguyên
này phải kể hàng đầu là Đức Cha Stêphanô Cuénot Thể,
Giám Mục Hiệu Tòa Métellopolis, vị Giám Mục tông tòa
cuối cùng của Giáo phận tông tòa Đông Đàng Trong. Bất
chấp mọi gian nan thử thách, nào là miền xuôi cấm đạo gay
gắt, nào là khí hậu khắc nghiệt, nào là ngôn ngữ cùng
phong tục tập quán khác nhau cùng với đủ thứ khó khăn
khác, Đức Cha Cuénot vẫn quyết tâm mở cho được con
đường truyền giáo lên Tây Nguyên và sang tận Hạ Lào.
Đức Cha Stêphanô Cuénot Thể đã viết cho Ban Tư Vấn
Thánh Bộ Đức Tin: “Một trong những nguyện vọng tha
thiết nhất của tôi là mở một con đường cho Tin Mừng đến
tận Sông Cả ở Lào. Và mặc dù đã thất bại 20 lần, mới đây
tôi đã thử một lần nữa. Vô phúc thay! Lần này cũng không
hơn gì những lần trước.”

Sau ngài, phải kể đến thầy Sáu Phanxicô Xavier
Nguyễn Do và Bok Kiơm, viên tù trưởng sắc tộc
Bahnar. Trong tập hồi ký nguyên tác "Les sauvages
Bahnars"3, Cha Dourisboure (Cố Ân) đã thuật lại "Hành
trình truyền giáo và khai phá miền đất Tây Nguyên".
Tuy nhiên, toàn bộ công trình là của Thiên Chúa, "Chủ
lịch sử", Ngài vẽ lịch sử bằng những nét con người

3 P.Dourisboure, Les sauvages Bahnars, Nxb. Paris, 1929. (Bản dịch
tiếng Việt của T.G.M Kontum:  P.Dourisboure, Dân làng Hồ, Nxb.
Đà Nẵng, 2010).
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không thể hiểu được. Hành trình mở đường truyền giáo
Tây Nguyên thật khó khăn, và chính Ngài đã vẽ một nét
"khó" cho các vị thừa sai, Ngài đã vẽ nên cuộc gặp gỡ
"bất đắc dĩ" với một "con người đáng gờm", nhưng kỳ
thú và mang ý nghĩa “quan phòng”, vào đầu năm 1850,
tại Kon Phar. Đó là Bok Kiơm, người đại diện triều đình
Huế trên vùng cư dân người Bahnar đang sinh sống.
Bok Kiơm, một Vị Tù Trưởng người Bahnar giàu có và
đầy quyền lực, nhưng được Chúa Quan Phòng chuẩn bị
cho chặng đường truyền giáo đầy cam go thử thách vào
giai đoạn đầu tiên của sứ vụ tông đồ nhằm xây dựng
cộng đoàn tín hữu trên vùng đất Tây Nguyên rừng
thiêng nước độc này.

Trước tiên, tôi xin thuật lại đôi nét về những khó
khăn bước đầu trong việc mở đường truyền giáo Tây
Nguyên và “cuộc gặp gỡ quan phòng”:

Năm 1839, ông Cả Ninh lên Tây Nguyên theo ngả
Quảng Trị (Cam Lộ). Không thành công! Rồi đến ông
Cả Quới đi theo đường Phú Yên lên Tây Nguyên. Cũng
thất bại!

Năm 1842, ông Cả Quới, Lm. Miche, Lm. Duclos,
11 Thầy Giảng, 3 giáo dân lên Tây Nguyên theo đường
Phú Yên. Đoàn truyền giáo đã băng qua biên giới tỉnh
Phú Yên và tiến sâu vào giữa vùng dân tộc thì bị phát
hiện và bị bắt. Các lái buôn người Kinh đã bắt hai vị
thừa sai và áp giải về nộp cho quan sai An Nam.

Những năm sau đó, một vài kế hoạch đột nhập khác
qua hướng Quảng Ngãi và Quảng Nam cũng chẳng mấy
thuận lợi và không mang lại kết quả khả quan gì hơn.
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Vào những năm 1839, 1842 và 1848, ông Cả Ân nhận
nhiệm vụ lập trạm liên lạc Trạm Gò (An Khê).

Năm 1848, một lần nữa Đức Cha Cuénot lại nỗ lực
mở cuộc khảo sát qua biên giới tỉnh Bình Định, nơi
chính ngài ẩn náu do cuộc bắt đạo. Với vai diễn “đầy
tớ” giúp việc cho lái buôn giàu có người Kinh ở An
Sơn (An Khê ngày nay), thầy Sáu Do đã rảo khắp các
nơi từ An Sơn đến các buôn làng người Bahnar. Sau
sáu tháng, Thầy đã tiếp thu được một số tiếng nói dân
tộc cũng như biết được khá đầy đủ về địa hình trong
vùng. Thầy âm thầm về Gò Thị (tỉnh Bình Định) và
báo cáo lại cho Đức Giám Mục Cuénot những thành
quả đã thu thập được để chuẩn bị cho việc dẫn đường
cho đoàn truyền giáo sau này.

Cuối năm 1849, được Đức Cha Cuénot chấp nhận,
Thầy Sáu Do lên đường với vai người lái buôn. Thầy
không theo con đường lái buôn người Kinh thường đi,
nhưng lần mò theo hướng phía bắc An Sơn đến vùng
bắc Plei Bông Mor ngày nay. Ra đi lần này, ngoài thầy
Sáu Do còn có thêm cha Combes cùng 04 chủng sinh
khác làm gia nhân và một vài người giáo dân phụ giúp.
Cha Combes cùng thầy Sáu Do đi đợt đầu đến gần Trạm
Gò, bị đàn voi chận đường và rượt chạy một trận thở
không ra hơi, nhưng may thoát nạn được là vì chú voi
dừng lại để dẫm nát chiếc nón họ đánh rơi trong khi bỏ
chạy. Thoát nạn voi rượt, các ngài lại gặp một trận mưa
lũ dữ dội, nên phải tháo lui về Gò Thị, trình diện cho
Đức Giám Mục thành tích chẳng vẻ vang gì mấy.
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Sau mười lăm ngày nghỉ lấy lại sức, đoàn truyền
giáo (gồm Cha Combes, Cha Fontaine, thầy Sáu Do và
một số người Kinh) tiếp tục lên đường dưới sự hướng
đạo của Thầy Sáu Do,  đoàn đã đến được Trạm Gò
(Trạm Gò nằm phía đông Cửu An ngày nay và phải dời
vào Cửu An vào năm 1945 do chiến tranh.). Từ Trạm
Gò, nơi trú ẩn tạm, đoàn truyền giáo phải vượt sông Ba,
tiến lên phía bắc đến Kon Go (cách trục lộ 19 quảng 10
cây số, vùng Xã Nam, thuộc huyện Kơbang  ngày nay).
Từ Kon Go, các ngài đến Kon Klun Ye (làng Bơlu hiếu
khách). Sau đó, đoàn truyền giáo trực chỉ theo hướng
Bắc, hơi lệch về phía Tây để đến Kon Phar nằm phía
Bắc Plei Bông Mor, vùng Hà Đông ngày nay. Theo lời
dặn của Đức Cha Cuénot, các vị thừa sai phải thận trọng
tránh chạm mặt với một người Tù trưởng người dân tộc
khét tiếng tên là Kiơm. Bok Kiơm là một người Bahnar
nổi tiếng được nhiều người kính nể, thông thạo tiếng
Kinh; là trọng tài khi có việc tranh chấp; là lãnh tụ của
tất cả người dân tộc và là vị đại diện của vua An Nam
nơi miền Thượng.

Nhưng “người tính không bằng Trời tính”, sự quan
phòng của Thiên Chúa tốt lành không muốn trao vinh
dự thiết lập miền truyền giáo Tây Nguyên theo kiểu tính
toán của loài người, nên Người đã sắp đặt cho đoàn
truyền giáo, đang trên đường vào làng Kon Phar, gặp
người đáng ra phải hết sức tránh né: Bok Kiơm. Cuộc
gặp gỡ này làm hai cha hết sức lo âu. Phần Bok Kiơm,
ông cũng có phần sợ hãi trước những người da trắng,
mũi cao, râu rậm này.
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Thiên Chúa dùng chính nhân vật mà mọi người
tránh né làm người hướng dẫn và nâng đỡ họ. Nhận
thấy nỗi lo âu bối rối của đoàn, Bok Kiơm trấn an,
hứa giúp đỡ và bảo trợ đoàn: “[…]. Tôi chưa từng
thấy người nào có làn da trắng đến thế! Và điều này
làm tôi xúc động khi thấy hai ông lưu lạc trong cái xứ
khốn khổ như thế này! Hãy thành thật nói với tôi. Tôi
cảm thấy mến các ông rồi đó! Ở đây, vùng đất của
người Bahnar, các ông chẳng có gì phải sợ, dù cho
các ông có phạm phải chuyện gì ở đâu mặc kệ. Tôi
đây, kể như là vua của cả vùng này, ngay cả người
Kinh cũng không đụng được đến một sợi tóc của các
ông, nếu có tôi bảo vệ các ông.” Hơn nữa, ông muốn
kết nghĩa anh em với đoàn để minh chứng những điều
ông vừa nói: “Đừng sợ, tôi sẽ giúp đỡ các ông, tôi sẽ
làm cho các ông mọi điều các ông muốn; và để minh
chứng tôi không có ý lừa dối các ông, rằng miệng lưỡi
tôi phản ánh chân thành lòng dạ tôi, tôi muốn ngay
ngày hôm nay kết nghĩa anh em với các ông, nếu các
ông không chê tôi là không xứng đáng.”

Bok Kiơm thấy không xứng đáng được kết nghĩa với
hai Cha, nên chỉ xin kết nghĩa anh em với thầy Sáu Do.
Nghi lễ kết nghĩa đã được cử hành đúng phép.4

Sự hiện diện của Bok Kiơm ở Kon Phar thật không
có gì thích hợp hơn. Không có ông, đoàn truyền giáo
không thể đi con đường của mình, vì không một ai trong
dân làng dám dẫn đường cho đoàn đi xa hơn. Theo lời

4 X. P.Dourisboure, Dân làng Hồ, Nxb. Đà Nẵng, tr. 32-33, 2010.
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đề nghị của đoàn muốn đi xa về phía Tây, Bok Kiơm
hướng dẫn đoàn đến gặp bạn ông, tên là Bliu, ở Kơ
Lang cách Kon Phar một ngày đàng. Nhưng Kơ Lang
lại ở phía Nam-Tây Nam và nguy hiểm cũng giống như
ở Kon Phar, ông Bliu tìm cách đưa đoàn đến một nơi an
toàn hơn.

Cuối cùng, 10.1850, đoàn đến một nơi vắng vẻ
nhất trong rừng Kơ Lang. Ở đó, hai cha cùng những
người Kinh, trong vài ngày, dựng lên một căn nhà. Nó
lại giống chuồng bò hơn nhà ở và được sử dụng cách
đa dạng.

Trên đây là những khó khăn bước đầu của việc mở
đường truyền giáo Tây Nguyên và cuộc "gặp gỡ và kết
nghĩa kỳ diệu" nằm trong sự quan phòng của Thiên
Chúa. Lòng Chúa xót thương và sự quan phòng kỳ diệu
của Ngài cho công cuộc truyền giáo trên vùng đất Tây
Nguyên thể hiện rõ nét qua các việc làm của Bok Kiơm
từ sau cuộc "gặp gỡ bất đắc dĩ": a. sự can thiệp của Bok
Kiơm với một số dân làng Bahnar chưa quen biết và
mang nặng sắc thái tôn giáo "Yang"; b. giúp lương thực
cho đoàn truyền giáo khi các ngài lâm cảnh túng cực; c.
nhất là khi bị triều đình Huế ép buộc phải dẫn đường cho
quan quân truy nã đoàn truyền giáo, ông tìm cách che
dấu và khôn ngoan dẫn đoàn quan quân theo những lối đi
vòng vo trong rừng sâu nhiều ngày để làm họ nản lòng
tháo lui không truy tìm đoàn truyền giáo nữa;…. Nhờ
vậy, đoàn Truyền Giáo được an toàn trong giai đoạn này
phải nói là nhờ Bok Kiơm, một con người quả cảm,
huynh đệ chân thật.



Cảm Tưởng

79

Công việc Truyền giáo trước tiên là công việc của
Thiên Chúa, nên Người biết phải làm gì vào đúng thời
điểm, với những con người được quan phòng cho từng
giai đoạn. Thánh ý Thiên Chúa thật nhiệm mầu, xưa kia
Ngài đã dùng Phaolô – một người chuyên đi bắt bớ các
Kitô hữu, sau đó đã trở thành một Tông đồ cho dân
ngoại, và Ngài cũng đã dùng Constantin – một Hoàng
Đế ngoại giáo trở thành ân nhân của cả Giáo Hội. Rồi
đến Bok Kiơm tựa như Saolê được thế lực thù địch trao
công tác truy nã những con người tin vào danh Đức
Kitô, thì đã trở nên dụng cụ của Thiên Chúa phục vụ

cho công cuộc Truyền Rao
Tin Mừng của Người cho
các sắc tộc Tây Nguyên.
Ngài biến Bok Kiơm trở
thành ân nhân của các vị
thừa sai, mặc dù Bok Kiơm
không lãnh nhận bí tích
Thanh Tẩy, nhưng ông
được coi như là một Cyrus
của miền truyền giáo Tây
Nguyên.

Đôi nét về bức tượng
"kết nghĩa lịch sử"
Bức tượng5 tái hiện lại
cuộc kết nghĩa lịch sử gần

5 Bức tượng hiện được đặt tại khuôn viên nhà thờ Phú Yên-
H’ra, hạt Măng Yang.
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170 năm về trước giữa thầy Sáu Do và Bok Kiơm – một
tù trưởng khét tiếng và man rợ. Bức tượng thật lạ lùng,
một người to lớn đứng trên đang nắm lấy hai vai của
một người nhỏ bé phía dưới. Người to người nhỏ cho
thấy rằng: người bản địa xưa kia to lớn hơn người Kinh.
Người to đứng trên thể hiện tư cách chủ nhà tiếp đón
khách và các vị thừa sai đứng dưới thể hiện tinh thần
của nhà truyền giáo. Người truyền giáo không phải là
người đứng trên để phán xuống, nhưng là theo gương
Chúa Giêsu – Người đến không phải để cho người ta
phục vụ nhưng là phục vụ và hiến mạng sống mình.
Người thừa sai phải là người khiêm nhường đến để học
hỏi, chứ không phải là người đến để “khai phá”, nói
nôm na là người vừa “khai” vừa “phá”! Người thừa sai
đến để gìn giữ và phát huy những mầm giống tốt đẹp mà
Thiên Chúa đã gieo từ xưa.

ĐôminiKsorKhăp
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THÁC NƯỚC
Vừa đặt chân đến vùng đất Xêđăng này tôi đã nghe nói

đến thác nước hùng vĩ, tọa lạc trong khe núi sâu cách làng tôi
đang ở chừng 5km. Nghe người ta kể về những chuyến đi chơi
đầy thú vị ở đó, tôi đã nghĩ có lẽ nó hấp dẫn lắm. Nhìn theo
hướng họ chỉ, tôi thấy những ngọn đồi xếp lớp nhau, ngọn sau
cao và xanh đậm hơn ngọn trước. Vài đám mây đậu rải rác
trên dãy núi sau cùng đẹp như tranh vẽ. Xen lẫn chúng là khe
núi tối om, sâu hun hút, càng làm cho con thác thêm bí ẩn,
mời gọi. Tôi quyết tâm sẽ thực hiện một chuyến du ngoạn đến
đó nếu có dịp.

Và dịp may đã đến đúng mười lăm ngày sau đó. Cùng
với vài thiếu niên Xêđăng và sinh viên Sài Gòn mới lên,
chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình lúc mười giờ sáng vào một
ngày nắng ráo, mang theo đồ ăn khô và nước uống. Trong
nhóm có một cậu bé chín tuổi, có đôi mắt to, nhanh nhẹn, và
đã từng đến đó, làm người dẫn đường. Ôi con đường không
dễ đi như chúng tôi tưởng! Chỉ với 5km nhưng có biết bao
chướng ngại và những vẻ đẹp riêng của nó. Đầu tiên chúng
tôi đổ bộ xuống một con dốc thoai thoải, lượn vòng, trước
khi vượt qua cây cầu treo dài hơn 150m trông khá đẹp mắt,
bắc qua con sông Đak Tơkan nước đỏ ngầu vào mùa mưa. Đi
thêm một quãng đường bằng nữa, chúng tôi ngồi nghỉ bên
suối nhỏ lởm chởm đá, nước mát lạnh. Trước mặt chúng tôi
là một con dốc dựng đứng đến nỗi dường như người ta phải
bò mới leo lên được. Con đường nhỏ bị xé đôi bởi dòng nước
mưa cắt sâu dọc theo mặt đường. Đứng trên đỉnh ngọn núi
này, người ta có thể quan sát toàn bộ lòng chảo mênh mông,
được bao bọc chung quanh bởi những núi và núi, dưới đáy là
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những khu làng riêng biệt, phân cách nhau bởi những con
suối hay con đường lớn.

Từ ngọn núi này, chúng tôi còn đi lên và xuống không biết
chính xác là bao nhiêu lần. Tôi nhớ có những đoạn đường chạy
dọc lưng chừng núi, một bên là vách cao, bên kia là vực sâu.
Mặc dù địa hình hiểm trở, nhưng cây cối ở đây đang thưa thớt
dần vì nạn phá rừng. Nhiều cây to đổ ngổn ngang. Đâu đó tiếng
cưa máy gầm thét dữ tợn như thách thức cả thần núi. Có những
khoảng đất rộng nhiều hecta đã không còn một cây xanh nào.
Thay vào đó là những rẫy lúa, rẫy mì non mơn mởn. Ôi máu của
núi rừng đã chảy thành con sông Đak Tơkan đỏ lừ dưới kia!
Nghe nói ngày trước con sông ấy sâu lắm, nhưng từ khi rừng bị
tàn phá, đất cát theo nước mưa từ trên cao chảy xuống lấp cạn cả
đáy sông. Nước tràn vào ruộng lúa hai bên bờ, biến nó thành
cánh đồng hoang. Mất ruộng, nhiều gia đình đói ăn phải phá
rừng trồng lúa cạn. Có nơi sau khi con nước đi qua, người ta thuê
máy ủi để ủi cát trên mặt ruộng tóm lại thành những đống to
dùng trồng lúa. Nhưng chỉ cần một cơn mưa trái mùa, mọi thứ sẽ
trở lại như cũ. Trong cơn phẫn nộ của dòng sông hiền lành thuở
nào, những hạt giống chắt chiu theo con nước trôi về tận đâu
không ai biết, chỉ biết rằng dân làng sẽ chịu đói. Sự đời là thế,
nhiều khi người này phải bị trừng phạt do lỗi lầm kẻ khác gây ra.
Trận bão lũ khủng khiếp năm 2009 là một hình phạt như thế.
Đến nay nhiều thiệt hại vẫn chưa được khắc phục. Dân làng vẫn
còn nhắc đến nó như một câu chuyện thời sự.

Người ta nói, thác nước mà chúng tôi sắp đến xem trước đây
đẹp lắm. Dân làng tự hào về nó lắm. Giữa rừng thiêng nó gào
thét ngày đêm và không ngừng phô diễn sức mạnh của thiên
nhiên. Nhiều huyền thoại được dựng nên từ con thác này. Nó đã
trở thành biểu tượng của con dân Xêđăng nơi đây từ bao giờ.
Giữa đại ngàn xanh ngát, gần như tách biệt với thế giới bên
ngoài, con người ta vẫn sống và thưởng thức cái đẹp. Con chợt
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nhớ đến câu ngạn ngữ Trung Hoa: “Hoa lan trong rừng sâu
không phải vì không có người mà không thơm”.

Nhưng có ai ngờ, con thác lung linh huyền bí này cũng là
nạn nhân của trận bão lũ trên kia. Nhiều tảng đá to đổ sập
xuống. Nhiều thân cây do lòng tham đốn ngã trôi về chắn
ngang dòng suối, làm nước tức ngẹn không trôi được mà cứ
lượn lờ như muốn khóc.

Tiếng gầm của nước dịu hẳn đi, có lẽ vì bất mãn với
những gì đang xảy ra chung quanh, và nhiều khi chịu để
tiếng cưa máy lấn lướt.

Dây leo hai bên bờ còn lưỡng lự muốn vươn mình lên
cao. Có những cây chưa kịp bị đốn ngã đã phải chết tức tưởi
bởi những vết chém nham nhở sát gốc. Người ta làm như thế
là có ý muốn nói: cây này đã có chủ.

Cuối cùng chúng tôi tuột xuống một con dốc sâu, kết thúc
bởi một dòng suối nhỏ, nước chảy mạnh. Lội qua con suối đó,
chúng tôi tới một rẫy mì, trong đó có nhiều thân cây bị hỏa thiêu
vẫn chưa kịp cháy hết, và một căn chòi nhỏ khói bếp bốc lên
nghi ngút. Ngược theo con suối ấy, qua hết rẫy mì, là những tảng
đá trắng phau, trải dài đến tận khe núi. Có những mỏm đá phải
vất vả lắm chúng con mới có thể vượt qua.

Kia rồi, những gì chúng con muốn trông thấy đang dần
hiện ra trước mắt. Bên kia phiến đá, một tấm vải trắng khổng
lồ phơi mình trên vách núi dựng đứng, thỉnh thoảng lại phập
phồng như có gió thổi qua, hệt như một người con gái thẹn
thùng e ấp trước mặt người lạ. Kèm theo đó là tiếng thét vang
dội như tiếng hú của đám thanh niên trai tráng trong làng. Hai
bên là hai tường đá trắng, trên đó người ta dễ dàng nhận thấy
những giọt nước trong vắt từ bên trong ứa ra, to dần rồi chảy
dài xuống, trông như những giọt mồ hôi toát ra trên khôn mặt
một thiếu nữ kiều diễm. Có chỗ nước ứ ra nhiều tạo thành
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dòng chảy có thể hứng uống được. Trên cùng là những đám
cây le rừng xanh ngát, cuộn tròn như những búi tóc được tết
cẩn thận. Nhưng đây đó vẫn còn ngổn ngang các cành cây
khô, những mảnh gỗ vụn vứt bừa bãi. Đúng như người ta nói,
nguyên thủy con thác này đẹp lắm. Mọi cái đẹp được bắt
nguồn trong tự nhiên. Nghe nói từ chỗ này đi lên, người ta còn
đếm được bảy ngọn thác nữa. Có lẽ chúng cũng đang chịu
chung một số phận như con thác này.

Có gì đáng buồn hơn một cô gái xuân thì phải nhìn thấy
nhan sắc mình bị tàn phai? Có gì đáng hận hơn một trinh nữ
mặn mà lại bị tên dâm đãng cuồng loạn cưỡng hiếp? Có gì
tội lỗi hơn một kẻ đầy dục vọng sẵn sàng phá hủy mọi công
trình do tay Tạo Hóa tác thành?

Cô chú chủ nhà tôi ở kể rằng con thác này có ma. Hồi
trước dân làng làm rẫy thường ngủ đêm lại đây vì đường xa
ngại về. Rồi một đêm kia, họ nghe có tiếng khóc vọng ra từ
con thác này. Tiếng khóc của một người con gái khi xa khi
gần, lúc nỉ non như hờn dỗi, khi tỉ tê như ai oán. Và ngay đêm
đó, dân làng kéo nhau ra về. Từ đó không ai dám nói đến
chuyện ngủ đêm ở đây nữa. Không biết câu chuyện thực hư ra
sao? Nhưng quả thực, con có nhìn thấy nhiều căn chòi lợp
tranh vách nứa khá kiên cố, còn có những sàn ngủ làm bằng
cây lồ ô, ẩn khuất trong những rẫy mì. Con ghé vô một cái
nằm gần đường, nhìn cảnh hoang vu của nó con biết đã từ lâu
không có ai ở đây. Con cũng gặp chủ của căn chòi có khói bếp
trên kia và hỏi: “Chị có ngủ đêm ở đây không?” chị ta trả lời
“không” một cách dứt khoát.

Con đã nghe, đã thấy và con suy nghĩ: tiếng khóc trong
đêm kia là của ai? Của một oan hồn còn vương vấn dương
gian hay của núi rừng đang chết mòn?

Phaolô Nguyễn Hưng Tuấn
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MIỀN YÊU THƯƠNG
Tùng cầm lấy chiếc ly, nâng lên hớp ngụm nước trà, thì

chú gà trống sau nhà cũng vừa cất giọng vang xa tiếng gáy…
Trời đã mờ mờ sáng! Chép chép miệng vài cái, rồi Tùng đặt
chiếc ly xuống bàn. Một mùi hương tỏa lan bay xộc vào mũi,
lại thêm cái vị chát chát của nước nóng, trà ngon chui qua kẽ
răng, chạm vào đầu lưỡi, chảy qua cổ họng, rồi thấm vào cơ
thể... Nước chảy tới đâu, Tùng như thấy mình đang được
sưởi ấm dần dần lên tới đó.

Khép hờ đôi mắt và úp lòng bàn tay lên trán, Tùng như
thấy mình đang tận hưởng cái cảm giác sảng khoái của một
kẻ sành điệu trong môn nghệ thuật ẩm trà mà người ta
thường hay nói tới. Nhưng không hẳn thế! Bởi chính lúc này
đây, đầu óc anh, thân thể anh đang ngập tràn cảm xúc về một
ngày mai tươi sáng?!!

Thức khuya, dậy sớm vốn dĩ đã thành thói quen sau
những tháng ngày dày công luyện tập. Nhưng thật lạ thay! vì
từ khi đến đây sống và làm việc trong trang trại nuôi trâu của
gia đình bác Ái, Tùng như thấy mình sao hạnh phúc hơn
trong từng ngày sống! Tùng tự hỏi phải chăng anh đang được
thôi thúc bởi một Nguồn năng lực tình yêu hay một Lời mời
gọi ẩn tàng đâu đó?

“Ai bảo chăn trâu là khổ? Chăn trâu sướng lắm chớ!”
Tùng vừa nghêu ngao câu hát, vừa đẩy chiếc cánh cổng để
đàn trâu cùng nhau hướng ra đồng cỏ, thì từ bao giờ, bác Ái
đã đứng nhìn anh, miệng mỉm cười và căn dặn: “Nhớ cẩn
thận luôn, cháu nhé!”
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Sửa lại chiếc giỏ đeo vai mà ở trong có vài cuốn sách,
Tùng đáp: “Dạ!”, và thầm nhớ lại những tháng ngày đầu khi
anh gặp bác…

Bác Ái tuy đã có tuổi và nay thì đã con đàn cháu đống;
nhưng vẫn bước đi thoăn thoắt, lanh lẹ, gọn gàng khiến
nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, nếu chỉ nhìn vào bề
ngoài và vóc dáng. Dù đã ở cái tuổi xấp xỉ bảy nhăm,
nhưng bác có thể nhớ tên đến từng con một trong mỗi
trang trại nuôi trâu nhà mình; khiến nhiều người không
khỏi giật mình vì cái trí nhớ tài tình của bác. Bác thường
hay nói với mọi người rằng: “Ở cái thời buổi kinh tế thị
trường thế này, kiếm được một người chấp nhận học biết
cách chăn trâu không phải ở đâu cũng có và nó đòi hỏi cần
nhiều gian khó, công lao.”

Thật vậy, từ khi đến đây cùng sống và cùng làm việc với
các anh em trong nhóm, Tùng đã cảm nhận được rằng: Trâu
vốn dĩ là giống hiền lành, bản tính chuyên cần và chăm chỉ
của chúng thật dễ thương; nhưng cũng lắm phen làm anh đã
vội bực mình. Cái thân hình khỏe mạnh, lực lưỡng và cặp
sừng cong vút cũng đủ nói lên sức mạnh ẩn tàng vốn có.
Sống chan hòa và gần gũi nó thì không phải loài này không
biết yêu thương… Trâu ưa sống tập thể, biết chia sẻ và tính
tình lại rất đơn sơ. Từ sáng sớm tinh mơ Tùng đã thức dậy.
Và sáng nào cũng vậy, đàn trâu đứng hết cả lên như thể
chúng biết chào đón anh khi anh ra mở cổng, rồi cùng nhau
tiến lên đồng cỏ. Trâu ăn no, trâu cũng thèm tắm mát. Sở
thích của trâu là được uống nước nhiều. Chả thế mà chiều
chiều trâu vội vàng sục đầu vào ngay vũng nước, rồi khệnh
khạng chui vào chuồng để ngủ...

Tháng ngày dần trôi, và mới hôm nào đó thôi mà giờ đây
Tùng và các bạn cùng làm việc trong trang trại gia đình bác
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Ái, đã học biết, am hiểu về cách chăn trâu. Họ say mê với nó
và biết tên rõ từng con một. Ràn trâu không ngừng phát triển
với những nét đặc thù, điển hình của nó. Nhiều vùng miền
đây đó tìm về thăm hỏi để cùng nhau xây dựng và phát triển
đàn trâu…

Nhưng cái thời buổi mà “tấc đất, tấc vàng”, từng con suối,
bờ tre, ao hồ, vườn cỏ đều có thể được ghi trong sổ Đỏ và Sách.
Không gian chăn nuôi giờ đây mỗi ngày một nên chật hẹp. Vị
trí nào được coi là đẹp thì có thể rơi vào quy hoạch và di dời
trang trại tới nơi cần thiết để mà chăn nuôi…

Trước những nghịch cảnh và nhiều khốn khó, có được mảnh
đất làm trang trại để bảo tồn và phát triển mang tính bền vững
không phải là điều không ít khó khăn. Tùng và các bạn còn đang
băn khoăn lo lắng thì bác Ái đến. Bác tươi cười vui vẻ và rất lạc
quan rồi cất cao tiếng nói: “Các cháu đang trăn trở về điều gì đó?
Thật quá khéo lo và có tài tưởng tượng đấy nhỉ ! Trời đất sinh ra
mọi sự và bao giờ cũng phải có tính cân bằng của nó. Trâu giúp
ích cho người thì người tất cũng phải biết cách chăn trâu. Bác
biết rằng để ràn trâu tồn tại và phát triển thì cần thiết phải có đủ
những vùng miền về kích thước, không gian. Nhưng trên hết,
vùng miền ấy chắc chắn phải là vùng miền của Bác ái, Yêu
thương. Các cháu biết trăn trở và lắng lo là bác rất mừng rồi đó.
Như vậy, các cháu đã trưởng thành rồi và xác định mình không
phải là kẻ chỉ biết chăn thuê. Rồi! Cố lên! Các cháu biết đặt câu
hỏi thì ắt sẽ có câu trả lời.”

Nhìn theo gót bác bước đi, mọi người nhủ thầm: Hãy
đến…Miền Yêu Thương.

Mùa Vọng 2011
Matthêu. Lê Minh Kỳ
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Ca lên đi
Ảnh Yao Phu – Sử Ký



Cảm Tưởng

89

MỘT VÀI CẢM NHẬN…
Tôi lên Tây Nguyên với hành trang chẳng có gì ngoài

một tấm thân và tâm hồn còm cõi từ miền đất cát sỏi với gió
Lào. Thế là tạm biệt mảnh đất thân thương ấy, nơi ươm mầm
ước mơ, lý tưởng, mà từ nhà đạo thường gọi là ươm mầm ơn
gọi để đến với Tây Nguyên, nơi mà trước đây tôi chưa hề
biết gì ngoài vài lời  giới thiệu sơ qua của một anh bạn cùng
quê đi trước. Chân ướt chân ráo đến đây mọi thứ đều mới và
lạ, từ tư duy cho đến phương pháp và cuộc sống.

Sau một tuần vừa tĩnh tâm vừa được nghe những trải
nghiệm của những người đi trước, tôi được sai đến một
nơi mà mọi thứ đều xa lạ. Không có một thứ gì giống với
những gì mà tôi đã biết, môi trường nơi tôi sống khác xa
ngay cả với những gì mà quý bề trên chuẩn bị cho tôi.

Tôi còn nhớ rõ ngày tôi đến (Plei Rơngol Khop, Đức
Cơ, Gia Lai) là một ngày trung tuần tháng tám. Trời mưa
ngay từ lúc ra đi, và đến nơi vẫn còn mưa, vì ở Tây
Nguyên đang là mùa mưa mà. Đến một vùng mà hỏi dọc
đường ít mấy ai biết “nhà thờ” là cái gì, huống chi là nó ở
đâu. Thế rùi, hỏi mãi cũng tìm ra.

Mùa mưa ở đây mới ba giờ chiều mà trời đã tối như
bưng. Ôi một cảm giác buồn và cô đơn nó trĩu nặng tâm
hồn tôi! Nơi tôi ở là một giáo xứ sắc tộc Jrai, ở đây mọi
người đều nói chuyện bằng tiếng Jrai. Cha xứ là một
người Kinh nhưng ít nói, mà mỗi khi ngài nói chuyện
ngài cũng nói bằng tiếng Jrai luôn. Nên tôi như một
người câm, như một sinh vật lạ, có cảm giác như bị cô
lập. Những ngày mới đến này tôi cô đơn khủng khiếp
luôn, chỉ biết làm bạn với chiếc điện thoại, mà là chiếc



Cảm Tưởng

90

điện thoại đen trắng nữa mới chết chứ, chẳng có chức
năng gì ngoài nhắn tin, nghe-gọi và ném… nên  cứ trông
người thân hay bạn bè nhắn tin gọi điện như trông mẹ đi
chợ về vậy. Buồn quá, tôi ra nhà thờ cầu nguyện, nói
chuyện với Chúa, nhưng ở đây ảnh tượng Chúa và Mẹ
cũng được tạc giống người sắc tộc Jrai. Nhà thờ thì làm
bằng tre nứa, gốc cà phê. Trong lúc đang cô đơn và buồn
tôi đâm ra nghi ngờ: không biết ở đây tôi cầu nguyện
bằng tiếng Kinh Chúa và Mẹ có nghe không nữa?

Trời vẫn mưa và vẫn âm u. Buồn! Buồn đến nỗi mà
một tâm hồn cằn cỗi như tôi cũng có thể làm thơ. Rồi
những ký ức xa xôi của một thời lại kéo về làm cho nỗi
nhớ lại thêm da diết. Đôi lúc cứ tưởng tượng tâm hồn
mình đầy ắp nhưng lại trống rỗng hơn bao giờ hết. Đi lễ
thì không biết đọc kinh, không biết thưa đáp cứ ngơ ngơ
như một người ngoại đạo. Nhớ lại mà cảm thấy thương
những người ngoại đạo, vô thần họ sẽ đến với ai những lúc
họ buồn và cô đơn?

Những ngày này tâm hồn tôi đói và thế xác cũng đói
luôn, vì chưa quen với khẩu vị, mọi thứ thức ăn đều cảm
thấy nhạt nhẽo khiến cho tôi rơi vào tình trạng chưa ăn thì
đã no, ăn chưa xong thì đã đói…

Nhưng Thiên Chúa đã thương tôi, đã nghe những lời
cầu nguyện ít ỏi của tôi. Ngài  biết  tôi yếu đuối, hèn mọn
không chịu nổi thử thách của Ngài. Nhờ ơn Chúa giúp, thế
là những ngày tiếp theo tôi bắt đầu làm quen và thích nghi
dần. Tôi bắt đầu bập bẹ học nói, rồi học những lời thưa đáp
trong thánh lễ, học kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng,.. Chúa
đã thương con người ngoại đạo của tôi, cho tôi nhập đoàn
với những đứa con dự tòng của Chúa, tôi hớn hở tiếp nhận



Cảm Tưởng

91

những gì mới mẻ nhất, tôi bắt đầu ăn được nhiều hơn, ngon
miệng hơn. Mọi người bây giờ quan tâm tôi hơn.

Đó là những gì mà tôi đã trải qua trong những ngày
đầu đến ở với anh em Jrai. Tạ ơn Chúa, Con tim tôi đã bắt
đầu vui trở lại.

===

Có một điều mà có lẽ ai cũng vấp phải khi mới đến ở
với người sắc tộc đó là nhìn cái gì cũng muốn sửa, muốn
thay đổi, muốn cho, muốn ban phát. Bản thân tôi cũng
vậy, mặc dù đã được dặn dò trước nhưng tư tưởng đó vẫn
không mất đi được. Đến liền nhìn thấy cái nhà thờ bằng
tre, bằng gốc cà phê rất dễ thương nhưng trong đầu lại
muốn phá đi rùi làm một cái nhà thờ xây bằng gạch, xi
măng. Thấy người ta đổ cơm trên lá chuối thì nghĩ, sao
không dùng cái thau nhựa, cái soong cho nó sạch sẽ. Thấy
người ta ăn bốc bằng tay mình lại muốn đưa cho người ta
cái bát, cái đũa, cái thìa… Tạ ơn Chúa chỉ để cho tôi suy
nghĩ thôi, nhưng không cho tôi khả năng để thực hiện
những điều mà tôi nghĩ.

Những điều mình nghĩ xem ra tốt thật, nhưng không
đúng với thói quen, văn hóa của người địa phương thì sẽ
trở nên tội, nên đổ vỡ. Một bài học tuy nhỏ nhưng có lẽ tôi
nhớ mãi, đó là lúc tôi mới đến ở nhà một gia đình người
Jrai, thấy họ làm cỏ trên một mảnh đất rất lớn, vậy mà chỉ
làm bằng những cái dao nhỏ, người ta cứ ngồi bệt trên đất
dùng cái dao nhỏ cạo cỏ, cứ cạo hết luống này đến lống
khác, hết ngày này qua ngày khác. Thấy thế, hôm sau có
dịp đi chợ tôi liền mua một cái cuốc, về tra cán vào cẩn
thận, rồi bảo họ dùng cuốc mà làm cho nhanh, nhưng họ
chỉ cầm lên cuốc mấy nhát rồi bỏ xuống và bảo: không
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quen! Tôi bảo họ, thì cứ làm đi dần sẽ quen. Nhưng đến
bây giờ đã gần một năm rồi, đã qua mấy mùa làm cỏ rồi,
vậy mà cái cuốc vẫn còn mới, vẫn còn đứng nguyên ở chỗ
mà tôi đã để nó lúc ra về.

Thời gian cứ dần trôi, và tôi quen dần với cuộc sống
của người sắc tộc. Tạ ơn Chúa Thánh Thần đã soi dẫn tôi
để tôi biết nhìn, biết quan sát, biết nghe, để rồi tôi thấy
được cái hợp lý trong cái tôi cho là vô lý, cái sạch trong
cái tôi thấy không sạch.. Ví dụ cụ thể cái nhà thờ vách
bằng tre, bằng gốc cà phê, không có cửa cảm thấy nó
không nghiêm trang, không xứng với một vị Thiên Chúa
tối cao. Xem qua ta sẽ nghĩ như thế. Đúng rồi, và rất đúng,
nhưng ta thử suy nghĩ lại xem có cái nhà thờ nào mà do
bàn tay con người làm nên mà xứng đáng với một vị Thiên
chúa toàn năng, toàn thiện, toàn tri, toàn mỹ không? Sống
với ngưới sắc tộc tôi mới cảm nhận được Thiên Chúa của
chúng ta là một vị Thiên Chúa rất gần gũi, thân thiện mà
từ trước tới giờ tôi không cảm nhận được. Ngài ở với con
cái của Ngài. Cái nhà thờ vách thưa, không đóng cửa để
ngày ngày Ngài nhìn thấy con cái Ngài sinh hoạt, làm
việc, thấy nhưng em bé mà Ngài rất thích chơi đùa  trước
sân nhà thờ, chơi trốn tìm sau vách nhà thờ. Người sắc tộc
sống gần gũi với thiên nhiên, những tre nứa - lá - gốc rất
gần gũi với họ, họ cảm thấy ấm áp khi vào một nhà thờ
được làm bằng những thứ vật liệu đó hơn là một nhà thờ
xây bê tông cốt thép lạnh lùng mà xa lạ. Tôi hỏi những
người trong làng có thích những nhà thờ ở thành phố
không, và thấy những nhà thờ đó có đẹp không? Họ bảo,
có đẹp nhưng không thích, mình thích nhà thờ làng mình
hơn. Còn nữa, tiếng cồng tiếng chiêng vang lên trong nhà
thờ tre nứa nghe nó dàn trải, nhạc điệu đường nét, tâm
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tình, nhưng cũng tiếng cồng tiếng chiêng đó đánh lên
trong một cái nhà thờ xây gạch đá xi măng thì chỉ là một
tổ hợp âm thanh thiếu hồn, nếu không nói là ồn ào.

Về chuyện ăn uống, theo tôi cảm nhận cơm được gói
trong lá chuối lúc mở ra ăn rất bùi, rất mềm, lúc ăn cảm
thấy ấm trong miệng, còn cơm ta để ở soong, hay thau
nhựa khi ăn cảm thấy cứng, khô, và một là nóng, hai là
nguội teo chứ không có cái vị âm ấm như cơm gói ở trong
lá chuối. Còn chuyện người ta dùng tay để bốc cơm ăn,
hay người ta ăn cháo bằng tay, thậm chí ăn canh cũng
bằng tay. Ở đây ta không nói đến vấn đề vệ sinh, tức là có
sạch hay không. Vì người Kinh dùng đũa ăn chắc gì đã
sạch. Chuyện này hãy để các nhà Vệ sinh học phán xét.
Còn ở đây tôi muốn nói cảm giác ăn bằng tay nó như thế
nào thôi. Trước hết ăn bằng tay chỉ sử dụng tay nên khá
tiện lợi, thức ăn từ soong nồi hay lá chuối chỉ qua một
trung gian là tay rồi vào miệng. Còn nữa, ăn bằng tay nó
rất ngon, dùng tay dúm dúm cơm rồi cho vào miệng, rồi
miệng vừa nhai, đôi môi vừa mún mím những hạt cơm còn
dính trên tay có một cảm giác nó mằn mặn, âm ấm, như
trân trọng nâng niu từng hạt cơm. Rồi ăn cháo bằng tay
cũng vậy, tay dúm cháo đưa vào miệng, những cháo còn
lại ở đầu ngón tay, đưa ngón tay vào miệng mút đánh
‘chụp’ rất dễ thương… vì là phải cảm nhận bằng cảm giác
nên rất khó diễn tả hết được.

Còn uống rượu cần, người Kinh không để ý nên
không biết, cứ cầm lấy cần là hút một hơi hết ‘kang’ mới
thôi, như thế người ta chỉ mới biết uống chứ chưa biết
thưởng thức. Nên cứ bảo là rượu cần nhạt, uống không
đã. Nhưng nếu để ý, ta sẽ thấy người sắc tộc uống rượu,
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hay nói đúng hơn người ta thưởng thức rượu rất từ từ
chậm rãi không vội vã, không giục giã. Và uống như thế
mới đúng là uống, là thưởng thức. Nên uống rượu cần
người ta say lúc nào không biết. Chỉ biết rằng khi tỉnh
dậy thấy mình đang ở dưới gốc cây, hay một nơi nào đó
có thể không phải là nhà.

… Tôi nói những điều trên không phải là để so sánh ai
hơn ai kém, nhưng tôi nói ra đây để thấy sự khác nhau
thôi. Vì giữa các nền văn hóa không có hơn kém mà chỉ có
sự khác nhau.

Còn nhiều điều thú vị nữa, như ngôn ngữ, tín
ngưỡng… rất tiếc tôi chưa cảm nhận được nhiều, và cảm
nhận chưa sâu sắc. Rất mong muốn mọi người cùng khám
phá và chia sẻ về nên văn hóa rất tuyệt vời này.

Những gì tôi viết ở trên là những điều mà tôi đã cảm
nhận được trong thời gian tôi sống với người Jrai. Trước đây
tôi chỉ mới được nghe qua người này người kia, hay qua sách
vở, nhưng người kể hay người viết dầu có sinh động đến
mấy đi nữa thì cũng chỉ là ngôn ngữ mà thôi. Nhưng nay tôi
đã được sống và cảm nhận từ thực tế cuộc sống.

Tạ ơn Chúa.

Antôn Phan Viết Trí
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LINH MỤC LÀ ĐUỐC SÁNG
“Linh muïc laø ñuoác saùng”, ñoù laø lôøi töïa cuûa baøi haùt

maø toâi khoâng roõ taùc giaû laø ai ? Noäi dung baøi haùt naøy, ñeà
caäp veà ôn goïi vaø söù vụ cuûa ngöôøi linh muïc ñöôïc sai ñeán
vôùi muoân daân. Vai troø cuûa ngöôøi ñöôïc sai ñi khoâng chæ
truyeàn ñaït cho ngöôøi khaùc baèng nhöõng kieán thöùc, nhöõng
baøi giaùo huaán, maø phaûi truyeàn ñaït chính ñôøi soáng chöùng
taù cuûa mình. Ñôøi soáng ñoù laø trôû thaønh ñuoác saùng, thaønh
men, vaø thaønh muoái, ñeå öôùp maën cho traàn ñôøi.

Vaâng, ñeå chu toaøn phaän vuï cuûa moät linh muïc töông
lai nhö loøng Chuùa mong muoán, ngöôøi ứng sinh ñoù caàn
trang bò nhöõng gì ?

Sau ñaây toâi xin ghi laïi vaøi caûm nhaän, maø toâi ñoïc qua
quyeån saùch “Giaùo Duïc Nhaân Baûn”, do linh muïc
Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Höõu Taán, xuaát baûn naêm 1993.
Nhöõng ñieåm toâi trình baøy ñaây, nhaèm mục đích giuùp toâi yù
thöùc hôn trong ôn goïi vaø vui ñôøi phuïc vuï.

Noäi dung quyeån saùch naøy, nhaèm giuùp toâi ñaït ñöôïc söï
tröôûng thaønh nhaân caùch, nhôø vieäc taäp luyeän caùc ñöùc tính
töï nhieân moãi ngaøy. Söï tröôûng thaønh nhaân caùch laø neàn
taûng ñeå xaây döïng söï tröôûng thaønh cuûa ngöôøi Kitoâ höõu,
qua vieäc taäp luyeän caùc nhaân ñöùc Kitoâ giaùo. Nhôø ñoù toâi
mới có thể õ ñaït ñöôïc möùc ñoä tröôûng thaønh Kitoâ höõu caùch
thaùnh thieän vaø trôû neân gioáng Chuùa Kitoâ hôn.
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Vaäy, ñeå thöïc hieän söï tröôûng thaønh nhaân caùch moät
caùch tieäm tieán, toâi caàn yù thöùc vôùi caùc nhaân ñöùc sau ñaây :

Caàn laø chuyeân caàn: ham thích laøm vieäc, laøm caùch
mau maén, vui töôi vaø kyõ löôõng. Moät ngöôøi chuyeân caàn
laø ngöôøi sieâng naêng, chaêm chæ hoïc haønh, ham laøm vieäc,
laøm ñeán hoaøn taát.

Khi toâi hieåu ñöôïc giaù trò cuûa söï chuyeân caàn qua vieäc
laøm, thì luùc ñoù toâi môùi coù theå vöôït thaéng chính mình.
Ñoái vôùi Thieân Chuùa, Ngaøi luoân laøm vieäc khoâng ngöøng.
Qua lao ñoäng, toâi ñöôïc môøi goïi coäng taùc vôùi Thieân
Chuùa; nhôø lao ñoäng, toâi ñöôïc tham döï vaøo coâng trình
saùng taïo cuûa Thieân Chuùa, laøm cho theá giôùi hoaøn thieän
hôn. Vì lao ñoäng laø goùp phaàn cöùu ñoä baûn thaân vaø theá
giôùi. Khi lao ñoäng töùc laø toâi caàu nguyeän, lieân keát maät
thieát vôùi Chuùa. Nhôø lao ñoäng, toâi coù theå coù khaû naêng tin
töôûng, yeâu meán nhieàu hôn, phaùt trieån taøi naêng Thieân
Chuùa ban, ñeå sinh ích lôïi cho nhieàu ngöôøi.

Kieäm laø tieát kieäm, haïn cheá ñuùng möùc, chi tieâu deø
xeûn, khoâng hoang phí, khoâng xa hoa trong vieäc xöû duïng
tieàn cuûa, söùc khoûe, thôøi giôø.

Toâi cuõng yù thöùc raèng: vieäc söû duïng tieàn baïc, cuûa caûi
caù nhaân vaø taäp theå cho phuø hôïp vôùi nhu caàu caàn thieát.
Bieát baûo veä söùc khoûe baèng vieäc ñieàu ñoä aên uoáng, giaác
nguû, laøm vieäc, theå duïc theå thao. Vaø bieát tieát kieäm thôøi
giôø: ñuùng giôø, ñuùng heïn.
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Lieâm laø thanh lieâm: nghóa laø trong saïch theå xaùc laãn
taâm hoàn. Ngöôøi thanh lieâm laø ngöôøi trong saïch trong khi
thi haønh chöùc vuï, khoâng tham nhuõng, khoâng hoái loä.

Vieäc saïch seõ theå xaùc cuõng laø moät vieäc laøm baùc aùi ñoái
vôùi tha nhaân. Coøn taâm hoàn saïch seõ giuùp toâi thanh thaûn,
thoaûi maùi, minh maãn, saùng suoát trong cuoäc soáng. Ngoaøi
ra söï saïch seõ coøn giuùp toâi deã daøng gaëp gôõ Chuùa qua caàu
nguyeän, hoïc haønh, nguû nghæ.

Chính laø chính tröïc, ngay thaúng, nghieâm minh, thaønh
thaät: nghóa laø ngöôøi chính tröïc laø ngöôøi soáng theo coâng
lyù, bieát noùi vaø haønh ñoäng caùch nghieâm minh, khoâng
thieân tö, taây vò.

Toâi taäp tính ngay thaúng, nghieâm minh thaønh thaät
trong tö töôûng, lôøi noùi vaø haønh ñoäng, thì ñöôïc ví nhö laø
ngöôøi muïc töû trao cho ñaøn chieân vieân ngoïc quyù vaäy.
Ngöôøi thaønh thaät ñöôïc moïi ngöôøi khaâm phuïc, quyù meán,
tín nhieäm vaø côûi môû taâm tình.

Duõng laø ngöôøi töï chuû. Ngöôøi töï chuû laø ngöôøi luoân
ñieàu khieån ñöôïc moïi sinh hoaït cuûa mình: lôøi noùi, cöû chæ,
thaùi ñoä, haønh ñoäng. Taát caû ñeàu nhôø lyù trí höôùng daãn vaø yù
chí ñieàu khieån. Duõng coøn laø ngöôøi coù tính cöông nghò.
Ngöôøi cöông nghò laø ngöôøi tröôùc khi baét tay vaøo vieäc hoï
suy nghó ñaén ño, caân nhaéc lôïi haïi, roài sau ñoù tieán haønh
coâng vieäc cho ñeán khi hoaøn thaønh chu ñaùo.
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Toâi bieát töï chuû baûn thaân, ñoù laø moät caùch ngaên chaën
caùc con ñöôøng sa ngaõ vaø coù nghò löïc vöôït thaéng moïi côm
caùm doã nôi con ngöôøi toâi.

Trí laø ngöôøi khoân ngoan, coù boä oùc saùng suoát, bieát
nhaän xeùt khaùch quan, suy nghó chín chaén, phaùn ñoaùn
chính xaùc vaø bieát tieân lieäu caùc vaán ñeà. Nhôø phöông
phaùp: xem – xeùt – laøm giuùp toâi nhaän bieát khaû naêng vaø
giôùi haïn cuûa mình, nhaèm giuùp toâi bieát khieâm toán vaø laéng
nghe ngöôøi khaùc.

Nhaân laø nhaân ñöùc daïy toâi bieát yeâu thöông, tha thöù vaø
phuïc vuï ngöôøi khaùc, theo göông Chuùa Gieâsu Kitoâ.

Taïi sao phaûi yeâu thöông ? Vì neàn taûng Kitoâ giaùo baét
nguoàn töø tình yeâu, laø chính Chuùa Gieâsu Kitoâ “Thieân
Chuùa laø tình yeâu” (1Ga 4,16). Tình yeâu ñöôïc bieåu loä qua
söï tha thöù. Tha thöù laø daáu cuûa yeâu thöông thaät, daáu cuûa
ngöôøi con caùi Chuùa. Khoâng yeâu thì khoù tha thöù. Moät khi
toâi coù tha thöù thì taïo nieàm vui trong loøng vaø giaûi toûa
caêng thaúng. Ñieàu naøy giuùp toâi soáng nheï nhaøng, haøn gaén
veát söùt meû trong caùc moái töông quan, phaù vôõ oaùn thuø vaø
trôû neân nhaân chöùng tình yeâu cuûa Chuùa Kitoâ.

Nghóa laø ôn nghóa, nghóa vuï hay loøng bieát ôn : töùc laø
hieåu bieát vaø baøy toû ñieàu mình nhaän bieát veà giaù trò vaät
chaát vaø tinh thaàn cuûa nhöõng ñieàu toát, nhöõng taám loøng,
nhöõng moùn quaø maø ngöôøi khaùc ñaõ trao taëng, ñaõ giuùp ñôõ
mình. Toâi soáng vôùi ôn nghóa ñoù, baèng caùch toû loøng tri aân
ñoái vôùi Thieân Chuùa ñaõ döïng neân toâi vaø ban cho toâi
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muoân vaøn hoàng aân. Moät khi toâi bieát ôn Thieân Chuùa, thì
toâi seõ deã daøng bieát ôn ngöôøi khaùc.

Leã laø leã pheùp : laø haønh vi nhaõ nhaën, lòch söï khieâm
toán, theå hieän nôi ngöôøi coù vaên hoùa; giaùo duïc bieát toân
troïng ngöôøi khaùc vaø toân troïng chính mình trong caùch cö
xöû, giao tieáp.

Toân troïng ngöôøi khaùc chính laø leã pheùp vaø toân troïng
Thieân Chuùa, vì Thieân Chuùa hieän dieän trong moïi ngöôøi,
ñaëc bieät nhöõng ngöôøi sinh thaønh, nuoâi döôõng, giaùo duïc,
hoï laø nhöõng ñaïi dieän thay maët Thieân Chuùa.

Tín laø trung thaønh tuaân giöõ lôøi höùa, tröôùc sau nhö
moät, khoâng thay loøng ñoåi daï vôùi ngöôøi mình ñaõ keát öôùc,
cho duø coù gaëp bieán coá hay traéc trôû gì.

Loøng trung tín nhaéc nhôù toâi yù thöùc hôn, trong ngaøy
toâi laõnh nhaän bí tích röûa toäi, bí tích theâm söùc. Lôøi theà
höùa ñoù ñaõ quyeát toâi töø boû Satan, chæ thôø phöôïng Thieân
Chuùa Ba Ngoâi vaø trung tín vôùi Giaùo hoäi, “vì ai trung tín
trong vieäc nhoû seõ trung tín trong vieäc lôùn” (Lc 16,10).

Nhöõng gì toâi chia seû ôû treân, nhaèm muïc ñích nhaén nhuû
chính baûn thaân toâi, ñeå moãi ngaøy toâi bieát luyeän taäp caùc
nhaân ñöùc vaø soáng sao cho ñeïp loøng Thieân Chuùa hôn.

Antôn Lê Bảo Văn



Cảm Tưởng

100

Thánh lễ Noel tại Pleikly, Phú Nhơn, Gialai.
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SỰ SỐNG
“Sự sống” là quà tặng mà chính đấng tạo hóa đã ban cho

con người, không phàm nhân nào có quyền lấy đi. Thế nhưng,
chỉ trong gần một năm tại giáo xứ Mỹ Thạch (bắt đầu hỏa
thiêu và an táng 18/2/2011 đến tháng cuối 11/2011) đã có 311
thai nhi bị giết chết. Xót xa hơn, khi con số này có xu hướng
không dừng lại mà tiếp tục gia tăng, phải chăng chính đời
sống hưởng thụ, tiền tài, và danh vọng đã đẩy giới trẻ bây giờ
vào lối sống tha hóa đạo đức, xem sự sống của một con người
như cỏ cây. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà loài
người cho đó là văn minh, khoa học, chỉ trong chớp nhoáng
đã lấy đi một bào thai ra khỏi lòng mẹ, cướp đi sự sống đang
chớm nở thành hình. Chúng ta sẽ nghĩ gì về thực trạng này, đó
mới chỉ là con số nhỏ nhoi đã được giáo xứ Mỹ Thạch an táng
mà thôi… ?

Với những người cha, người mẹ sẵn sàng giết chết con
mình bởi những lầm lỗi do chính mình tạo nên, họ có thấu
chăng tiếng gầm thét kêu la của các em: “Cha ơi, mẹ ơi!
Sao lại giết con, con có lỗi gì đâu, con cũng khát khao có
được sự sống như bao trẻ thơ khác mà!”

Nhìn những em bé mới vừa thành hình nằm gọn trong
chiếc nồi đất, Cha chánh xứ và chúng tôi chỉ biết ngậm
ngùi cúi mặt mà cầu xin lòng thương xót của Chúa Cha từ
nhân. Tội ác vẫn tiếp diễn, con người lại giết hại thêm
người vô tội như xưa họ đã giết Đức Giêsu Kitô. Chúng ta
sẽ làm gì để khắc phục “TỘI ÁC NÀY”? hãy cầu nguyện
và nhìn lại cuộc đời mình.
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Trong gần hết năm 2011. Tại giáo xứ Mỹ Thạch theo
thống kê, các cập hôn nhân chuẩn khác đạo đang dần tăng
cao, điều này đáng lo ngại. Đây là vấn đề chung cho cả
giáo dân kinh và Jrai trong giáo phận, phản ánh thực tế đời
sống đạo của giáo dân đang có chiều hướng đi xuống.

Giacôbê Nguyễn Minh Hoàng

“Nào các bạn, chúng ta cùng tắm”
Ảnh Giáo Phu - Sử Ký
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BƯỚC CHÂN
NGƯỜI  TRUYỀN  GIÁO

Bước chân người truyền giáo
Đi khắp cùng thế giới
Bao gian khó nhọc nhằn
Không sờn lòng nản chí
Lòng tràn ngập hân hoan
Miệng truyền rao lời Chúa
Sống chứng Nước Trời
Ngay giữa lòng thế giới.

Bước chân người truyền giáo
Mang con tim yêu thương
Như tình yêu Thiên Chúa
Là yêu hết mọi người
Nhất là người nghèo khổ
Nơi xóm làng xa vắng
Đang cần đến tình yêu.

Bước chân người truyền giáo
Luôn luôn mang trong mình
Một đức tin kiên vững
Một nhiệt tâm nồng cháy
Để mang Lời Chúa đến
Giới thiệu cho mọi người
Trên mọi miền đất nước.

Vườn cà phê Bok Do ngày 06.12.2011
Phêrô Nguyễn Hải Thành
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LÊN ĐƯỜNG

Ngày nào thuở ấy khắc ghi
Những người anh dũng ra đi loan truyền
Tâm hồn mong ước một niềm
Dựng xây nước Chúa trọn niềm say mê

Gặp bao gian khổ tư bề
Nhưng lòng kiên vững không hề đổi thay
Một lòng quyết chí theo Thầy
Hằng luôn mong ước tới ngày quang vinh

Bảy mươi lăm năm thành hình
Trên bàn thờ Chúa một bình hoa tươi
Góp nhặt từ bốn phương trời
Muôn màu, muôn sắc của người hiến dâng

Hiến dâng trọn quả tim hồng
Trở nên của lễ say nồng tình yêu
Nguyện Cha ban xuống ơn nhiều
Cho đoàn con mãi sống điều Cha ban

Tâm hồn, thể xác trinh nguyên
Xứng danh con của Cha hiền yêu thương
Cha ơi! Con quyết lên đường
Chân đi, tim hát yêu thương bởi người.

Phêrô Nguyễn Hữu Thiện
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THẮP SÁNG NIỀM TIN

Niềm tin chiếu sáng muôn vàn

Gian nan thử thách ta mang bên mình

Sống trong mái ấm Chủng Sinh

Lo chi gánh nặng thêm sinh bệnh tình

Anh em cố gắng hết mình

Tinh thần phục vụ hy sinh cho đời

Thắp lên ngọn lửa sáng ngời

Chiếu soi người thế khắp nơi vui cùng

Anh em những lúc mong lung

Tin yêu phó thác Người cùng ta đi.

Jacques Trường
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NỤ CƯỜI THỪA SAI

Trẻ em Đăk Jâk, Ngọc Hồi, Kontum.



• ĐAU DÂY THẦN “TỘC”
• VÔ ĐỀ

• MƠ CŨNG HÀ TIỆN

• BỆNH TÌNH

• VÍ DỤ

• LÀM THEO CÁCH THẦY DẠY

• ĂN TRỨNG GÀ ĐAU BỤNG
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ÑAU DAÂY THAÀN “TOÄC”
Chuyeän xaûy ra ôû moät laøng noï, coù hai anh ñi ñaøo gieáng

ñeå coù nöôùc töôùi caø pheâ. Moät anh laø ngöôøi kinh, coøn anh kia
laø ngöôøi daân toäc. Vaøo moät ngaøy ñeïp trôøi, hai anh vaøo vöôøn
ñeå ñaøo gieáng. Anh ngöôøi kinh ñaøo tröôùc, xuoáng ñoä khoaûng
moät meùt, anh baét ñaàu caûm thaáy meät moûi vì thôøi tieát noùng.
Anh beøn thoát leân vôùi ngöôøi baïn daân toäc: “Ôi ! mình moûi
daây thaàn kinh quaù roài, xuoáng giuùp mình ñi”.

Anh baïn daân toäc lieàn nhaûy xuoáng theá choã cho anh
ngöôøi kinh. Anh baét tay laøm vieäc ngay vôùi moät tinh thaàn
haêng say vaø nhieät huyeát. Anh baïn daân toäc cuõng ñaøo ñöôïc
moät luùc, thì caûm thaáy ngöôøi raõ rôøi, kieät söùc. Anh beøn thoát
leân gioáng anh ngöôøi kinh treân: “Ôi ! Ôi ! mình cuõng moûi
daây thaàn “toäc” roài neø, xuoáng giuùp mình ñi”.

Lê Bảo Văn

VÔ ĐỀ
Người sắc tộc mỗi khi có dịp lễ trọng thường làm Cơm

Lam mời khách (là loại cơm nếp được nấu trong ống nứa).
Một hôm, có đoàn khách từ Sài Gòn đến thăm, người ta

làm cơm lam đãi khách. Mấy thanh niên đi vào rừng lấy ống
nứa mãi tới trưa mới về

Khách hỏi:
- Lấy ống nứa ở đâu mà lâu vậy?
Thanh niên trả lời:
- Xa lắm, tận trong rừng sâu!
Mấy người già đứng gần đấy than:
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- Người ta phá rừng trồng cao su hết rồi, cả cây nứa cũng
chặt đốt hết, không biết sau này người dân tộc mình lấy ống
gì mà làm cơm lam đây?

Ông khách Sài Gòn tự tin:
- Hết ống nứa thì dùng ống nhựa PVC!
- ???

At.Phan Viết Trí (sưu tầm)

MƠ CŨNG HÀ TIỆN
Hai ông thầy ở làng lâu ngày, một buổi sáng thức dậy,

ông thầy gầy nói với ông thầy béo:
- Ước gì bây giờ có một bát phở mà ăn sáng thì thích

quá đi!
- Ông thầy béo đang ngải ngủ …ứ…ừ!!!
Ông thầy gầy thấy ông bạn không phản ứng gì, thêm lời:
- Mà chỉ cần phở không thôi cũng được, không cần thịt.
- Ông thầy béo tỉnh ngủ hẳn bức xúc : ước mà cũng

hà tiện…
- !!!???

At.Phan Viết Trí (sưu tầm))

BỆNH TÌNH
Một ông thầy trước khi đi tu cũng đã học qua nghành Y,

nên khi được sai đi thực tế ở các làng thì cũng mang theo
dụng cụ y tế theo để khám bệnh cho mọi người. Một hôm
sau khi khám cho một em bé người sắc tộc, ông thầy tỏ vẻ lo
lắng và nói với bố mẹ của em:
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- Bệnh tình của cháu khá nặng, phải đưa đi chữa thôi!
- Ông bố em bé bối rối : ở đâu chữa “bệnh tình” hả thầy?
- !!!

At.Phan Viết Trí (sưu tầm)

Ví dụ
Bà sơ (sœur) về dạy bổ túc văn hóa cho các em học sinh ở

một xứ vùng sâu nọ. Trong giờ dạy môn toán, sơ lấy ví dụ:
- Sơ có hai chồng sách, thầy cho sơ thêm một chồng, hỏi

sơ có mấy chồng?
- Học sinh: thưa, sơ có ba chồng ạ!
- !!!???

At.Phan Viết Trí (sưu tầm)

Làm theo cách thầy dạy
Trong nhà học sinh nội trú nọ, ông thầy quản thấy các em nấu

cơm chưa quen, cơm hay bị cháy khét, thầy mới dạy rằng:
Khi nào cơm sôi nhớ bớt lửa thì cơm sẽ không bị cháy.
Một hôm nấu cơm bằng nồi điện, khi ăn cơm thấy cơm

còn sống, thầy mới hỏi:
- Hôm nay ai nấu cơm mà cơm sống thế này?
Một học sinh đứng dậy trả lời :
- Là con ạ!
Ông thầy hỏi tiếp:
- Em nấu thế nào mà cơm không chín?
Học sinh thưa:
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- Dạ, con làm như lời thầy dạy, khi cơm sôi con rút phích
cắm để bớt lửa điện khỏi cháy cơm ạ!

Ông thầy:
- !!!???

Nguyễn Hùng Dũng

Ăn trứng gà đau bụng
Yao phu:
- Mời thầy ăn cơm.
Thầy ngồi xuống cùng ăn với gia đình. Cả nhà gồm 5

người ngồi quanh nồi cơm có thêm quả trứng luộc, đĩa rau
muống và chén nước mắm. Thấy thầy cứ ăn cơm với nước
mắm, vợ chồng Yao phu mời:

- Mời thầy ăn trứng gà!
Thầy:
- Cám ơn, mời anh chị và 2 cháu ăn.
Vợ chồng Yao phu:
- Dạ, nhà con ăn trứng sẽ đau bụng???
Thầy (cười): Vậy à, thôi ta ăn chung nha. Thầy gắp quả
trứng dằm vào chén nước mắm, cả nhà ăn vui vẻ.

Nguyễn Hùng Dũng



THÔNG TIN

Anh em thỉnh sinh và các Tân Linh Mục
Ảnh chụp ngày 20-12-2011, tại Giáo xứ Đức An, Pleiku, Gialai.
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DANH SÁCH ANH EM THỈNH SINH
(Từ 15-9-2011 → 15-9-2012)

A-Nhóm ở Sài gòn

TT TÊN THÁNH - HỌ VÀ TÊN Tiếng Nơi đến Số điện thoại

1 Phaolô Trần Đức Công Jơ Rai Vũng Tàu 0909527252
2 Gioan Trần Xuân Minh Jơ Rai Bành V. Trân 01666762346
3 Médar.M Nguyễn Tấn Phát Xê Đăng Bành V. Trân 0989315605
4 Phêrô Phạm Thanh Tân 0988885920
5 Đa Minh Trịnh Quang Vinh Bahnar N. Bok Kiơm 0989326073

B– Nguyên vị trí

TT TÊN THÁNH - HỌ VÀ TÊN Tiếng Nơi đến Số điện thoại

1 G.B Trương Văn Cách Jơ Rai Chưprông 01223839892
2 Vinh Sơn Phan Văn Cảnh Jơ Rai Đồi Mai Anh 01684 035 845
3 Giacôbê Nguyễn Minh Hoàng Jơ Rai Mỹ Thạch 0915425543
4 Giuse Lưu Đắc Huấn Xê Đăng Tea Rơxa 01664 802 259
5 Phêrô Tăng Thanh Khương Bahnar TGM 0903.873.882
6 Gioan Trần Xuân Minh Jơ Rai Bành V. Trân 01666762346
7 Giuse Dương Xuân Quí Bahnar Đồng Sơn 0984 964 536
8 Phêrô Nguyễn Hữu Thiện Jơ Rai N. Bok Do 01699 698 350
9 Đa Minh Hà Minh Thịnh Jơ Rai Plei Chuet 0937 522 472
10 Fx Nguyễn Văn Thành Bahnar Yao Phu 0909298382
11 Giuse Lê Đức Tinh Jơ Rai Chánh toà 01213 773 707
12 An Tôn Phan Viết Trí Jơ Rai PleiKhop 0943 142 368
13 Giuse Nguyễn Văn Thưởng 0903185325
14 Giacôbê Ngô Đình H.L Trường 01683 494 428

C– Đã đổi vị trí

TT TÊN THÁNH - HỌ TÊN Tiếng Nơi đến Số điện thoại
15 Andrê Nguyễn Hùng Dũng Bahnar Yao Phu 0909 280 438
16 Vinh Sơn Trần Duy Hiệp Jơ Rai Plei Chuet 0932060011
17 G.B Nguyễn Ngọc Hường Bahnar Nội trú 0979229066
18 Giuse Phạm Trọng Mỹ Bahnar Plei Rơhai 0906577653
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19 Phêrô Nguyễn Thế Năng Jơ Rai TGM 0933 554 248
20 Alp. M. Hoàng Tiến Phong Jơ Rai Plei Chuet 01289 660 607
21 Phêrô Nguyễn Hải Thành Bahnar Bok Do 0972 267 309
22 Fx Hồ Quang Thiện Jơ Rai Plei Chuet 01203958444
23 Giuse Nguyễn Xuân Thuỷ Jơ Rai TGM 0912645922
24 Giuse Vũ Quang Thọ Xê Đăng Dăk Jâk 0937 091 020
25 Andrê Lê Thành Trung Bahnar Plei Rơhai 0905473750
26 Vinh Sơn Phạm Văn Vũ RơNgao K.Trang MN 0907489246
27 Michel Paul Nou TGM 0905019375
28 Giuse Trầnvăn Toán Nhà Bok Do 0988002980
29 Giuse Bùi Ngọc Bình Nhà Bok Do 0916227828

D- “Làm tổ”

TT TÊN THÁNH - HỌ TÊN Tiếng Nơi đến Số điện thoại

30 Mathêu Lê Minh Kỳ Jơ rai Làng Chư Sê 0935 490 354
31 Fx Nguyễn Tất Linh Jơ rai Làng Chư Sê 0905 581 427
32 Đa Minh Nguyễn Ngọc Thắng Jơ rai Làng Chư Sê 0977 229 199
33 Fx. vie Nguyễn Văn Truyền Jơ rai Làng Chư Sê 01205739505

E – Đi Lào

TT TÊN THÁNH - HỌ TÊN Tiếng Nơi đến Số điện thoại

1 Giuse Vũ Trung Hiếu Lào Lào 0925947919
2 Giuse Trần Quốc Tâm Lào Lào 01646 020 603
3 Giuse Ng.Trần Vĩnh Thiện Lào Lào 01639 648 741
5 Fx. vie Vũ Nguyễn Vũ Lào Lào 0907489246
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