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LỜI NGỎ
Kính thưa quý vị độc giả và anh em kính mến!
“Tơpuơ\l Xem Blang số 1” được “trình làng” vào dịp lễ

Giáng Sinh với chủ đề “Học Chúa Làm Người”. Chúa
Giê-su là Logos, là nguyên nhân của mọi sự. “Không có
Ngài không có gì được tạo thành”. Chương trình “làm
người” của Ngài đã hoàn tất trên cây thập giá, đỉnh cao
của Tình Yêu Thiên Chúa giành cho nhân loại.

Khi chiêm ngắm Mầu Nhiệm Vượt Qua, Ban Biên Tập
đã chọn chủ đề cho số này: “Thập Giá - Nở Hoa”. Như lời
Chúa Giê-su giải thích cho hai môn đệ trên đường Em-mau:
“Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi
mới vào trong vinh quang của Người sao” (Lc 24,26).
Thách đố của hai môn đệ Em-mau xưa cũng là thách đố của
mỗi Ki-tô hữu chúng ta: “Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy
vọng Ngài là Đấng giải thoát Ít-ra-en” nên hai môn đệ
không bao giờ nghĩ Lời Kinh Thánh: “Đấng Ki-tô phải chịu
đau khổ”.

Ở đời ai nấy đều sợ đau khổ (thập giá) nhưng đau
khổ tận căn là “mất Thiên Chúa” chứ không chỉ là
những đớn đau thân xác. Cho nên sẽ không còn khổ đau
nếu ta được ở trong Thiên Chúa. Và người nào đã chớm
thấy nụ hoa đời mình chớm nở trong Thiên Chúa thì có
thể nói được như thánh Phao-lô: “Không ai có thể tách
tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Ki-tô,
Chúa tôi”. “Nở Hoa” là thế.

“Tơpuơ\l Xem Blang số 2” gồm những bài viết do
chính anh em đi thực tế tại các làng. Anh em đã nỗ lực tìm



kiếm và mục kích một “sức sống dồi dào” đang tuôn trào
trong dân Chúa trên vùng đất Tây Nguyên. Xin viết lại để
chia sẻ cùng “đồng nghiệp” và mọi người.

“Tơpuơ\l Xem Blang số 2” như một đúc kết sau những
ngày chay tịnh cùng chịu đau khổ với Chúa Giê-su và
niềm vui vỡ oà trong đêm Phục Sinh. Đồng thời, đây cũng
là đoá hoa thiêng dâng cho Mẹ trong tháng hoa này.

Ban Biên Tập xin trân trọng giới thiệu và xin đón nhận
những góp ý chân tình từ phía người đọc. Xin chân thành
cảm ơn.

Ban Biên Tập
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Nhà Thờ Chính Tòa Kontum
Ảnh Giáo Phận Kontum
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BẢO TỒN BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC
NHÌN DƯỚI GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ

Trong lời mở đầu của tập sách: “Tiếng Jrai huynh đệ”,
tác giả Vũ Văn Thiện có viết: “Biết thêm một tiếng nói, với
thêm một hộc trời, lời thêm một thế giới, nới rộng nhân
loại bốn phương”. Thiết nghĩ, khi nói tới việc bảo tồn
những giá trị văn hóa phi vật chất của đồng bào Tây
Nguyên nói chung và của cộng đồng Jrai nói riêng, không
chỉ giới hạn trong những mảng thuộc văn hóa như: cồng
chiêng, ẩm thực, trang phục truyền thống, luật tục, sưu tầm
và bảo tồn các cổ vật của các anh em dân tộc… điều mà
ngày nay xã hội và các vị hữu trách đáng quan tâm hơn, đó
là bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số nhìn từ góc
độ ngôn ngữ.

Bởi lẽ nhìn từ góc độ ngôn ngữ, các dân tộc thiểu số tại
Việt Nam hiện nay hầu như đa phần đang ở trong xu thế
“Kinh hóa ngôn ngữ”, vì hệ thống giáo dục hầu hết đều sử
dụng tiếng kinh trong việc chuyển tải và truyền đạt kiến
thức. Tất cả các môn học hầu như được dạy bởi tiếng phổ
thông - ngôn ngữ việt, tiếng kinh. Họ trở thành người dân
tộc nói tiếng kinh. Lại nữa, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số
đang đứng trước nguy cơ “kinh hóa” do lối sống thực dụng
nhanh, tiện lợi nếu không dám nói là một số lớn các bạn
trẻ dân tộc hiện nay muốn tự đồng hóa mình để chạy theo
trào lưu văn minh của xã hội. Điều này không chỉ ảnh
hưởng trên phương diện ngôn ngữ mà cả trên phong hóa,
kể cả các bạn trẻ người kinh, vì muốn tỏ mình luôn sành
điệu và luôn đi cùng thời đại. Đây là điểm rất đáng quan
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ngại mà những người có trách nhiệm phải lưu tâm trong
xu thế toàn cầu hóa hôm nay, khi thế giới trở thành một
ngôi làng nhỏ chỉ qua cái “click chuột”.

Trong phạm vi bài cảm nghiệm này, người viết không
tham vọng đưa ra một phương hướng, một giải pháp nào
trong việc khôi phục và bảo tồn một mảng quá lớn trong
văn hóa, đặc biệt về ngôn ngữ, mà bản thân mới chỉ là một
kẻ ngoại đạo, bị quyến rủ bởi kho tàng huyền bí này, do
hiếu kỳ và sứ mệnh phải hướng đến trong tương lai.

Nếu có dịp đi sâu vào thực tế trong các buôn làng
người Jrai, mọi người sẽ thấy được những thao thức, lo
lắng của các bậc già làng, lão niên khi họ phải trực tiếp
chứng kiến sự mai một của những luật tục truyền thống,
đặc biệt về ngôn ngữ mà cha ông để lại ngày càng kinh
hóa, bị giản lược và pha tạp. Sự quan ngại của họ không
phải là một điều giản đơn như nhu cầu đứng trước cái
ăn, cái mặc mà là một sự vong thân của cả vận mệnh
một dân tộc.

Về cơ bản, ngôn ngữ của người jrai tồn tại chủ yếu
trên phương diện giao tiếp, nghĩa là tồn tại dưới dạng
nói. Nhưng nói thế mà không phải hoàn toàn như thế,
bởi một số khá đông người Jrai không biết viết chữ của
dân tộc mình. Điều này có thể do môi trường sống, điều
kiện xã hội tạo nên. Bên ngoài tưởng không có chuyện
gì theo lối nghĩ đơn giản: người dân tộc nói tiếng kinh
cũng giống như người việt học nói tiếng anh vậy. Nhưng
ở đây có sự khác biệt lớn, người việt nói tiếng anh thì
chưa chắc đã quên thứ tiếng mẹ đẻ có nguồn gốc lâu đời,
có văn tự chính thống, còn người jrai sử dụng tiếng kinh
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thì quên tiếng jrai là điều rất dễ thấy và đã xảy ra nhiều
như nhận định của các già làng người jrai.

Điều này nguy hại hơn nếu thấy rằng khi người dân tộc
sử dụng tiếng kinh thì anh ta sẽ tư duy theo kiểu kinh, một
lối tư duy có thể là tốt, là hiện đại nhưng bảo rằng phù hợp
với đồng bào ngay thì chắc không ai dám khẳng định. Cứ
thế, hàng ngày sản phẩm của lối tư duy lộn xộn ấy là gì
chắc ai cũng đã biết. Dăm bảy chục năm nữa, cái còn lại
để đáng gọi là bản sắc văn hóa dân tộc jrai có khi chỉ là
hình hài, vóc dáng. Ngôn ngữ bao giờ cũng chứa đựng
trong nó nền tảng và những giá trị văn hóa lâu đời của một
dân tộc mà nó vừa là công cụ, phương tiện vừa là thước đo
phát triển của đời sống xã hội. Cố nhiên nói như vậy
không có nghĩa rằng khi ngôn ngữ jrai, banar… kém phát
triển thì đời sống và những chuẩn mực văn hóa của các
dân tộc người ấy cũng kém phát triển, nhưng phát triển
theo một hướng khác, do đó khó mà tránh khỏi sự pha tạp
đáng tiếc, xét từ góc độ văn hóa.

Từ sự phân tích ở trên, người viết cho rằng bảo vệ bản
sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ cái riêng, sự đặc sắc của một
dân tộc, cộng đồng ở vùng Tây Nguyên này nói chung,
của cộng đồng người Jrai nói riêng nhất định phải gắn
liền với việc duy trì và phát triển ngôn ngữ của chính họ.
Mỗi ngôn ngữ có tính đặc sắc riêng của nó, đó là chưa kể
đến việc tuyên truyền và phổ biến những tác phẩm của
dòng văn học dân gian còn tồn tại dưới dạng truyền khẩu
đang có nguy cơ mai một, thất truyền đến với số đông
đồng bào jrai như: Gru ama grua am^, những tác phẩm có
tính chất sử thi qua các Akhan… được bảo tồn và vẫn
còn lưu truyền trong cộng đồng người jrai, banar…những
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người cần được đọc, được biết nhiều về văn hóa của dân
tộc mình. Sự tồn tại của các ngôn ngữ kể trên cần được
xem như sự tồn tại một phần của nền văn hóa các dân tộc
thiểu số vùng Tây Nguyên này.

Vì thế, cần phải tiếp tục duy trì và phát triển ngôn ngữ
các dân tộc thiểu số một cách có chọn lọc và hệ thống.
Nhưng bằng cách nào? Thiết nghĩ đây là một công việc rất
khẩn thiết và cấp bách ngay từ phía những người hữu trách
trong xã hội cũng như từ phía những ai đang thao thức bảo
tồn vốn quý báu của nhân loại đang trên đà vong thân, suy
thoái. Nhưng ở đây gặp phải một trở ngại rất lớn ngay từ
phía những người thiện tâm như những thừa sai chúng ta,
vì muốn thích ứng và hội nhập sớm bao nhiêu có thể vào
các cộng đồng anh em dân tộc thiểu số, mà lại quên đi một
khâu rất ư quan trọng là phải bắt đầu ngay từ việc học
tiếng của dân tộc mà mình muốn dấn thân, đây chính là
chiếc chìa khóa duy nhất để “Vừng ơi hãy mở cửa ra” cho
ta có thể bước vào một mê cung đầy hấp dẫn và huyền bí.
Vì đối với họ, việc trở nên một trẻ thơ để học lấy một
ngôn ngữ đã là rất khó, nói chi đến việc phải dạy cho
chính “người bản xứ” cái ngôn ngữ của chính họ. Nhưng
thiết nghĩ, không có gì là khó nếu quyết tâm và có động
lực rõ ràng, điều này những người thừa sai chúng ta có thể
làm được.

Cũng đã đến lúc chính các anh em dân tộc cũng phải
khiêm tốn để trở về với chính nguồn cội của mình, qua
phương tiện gần nhất, hữu lý nhất là ngôn ngữ, bằng cách
học lại chính ngôn ngữ của dân tộc mình. Nếu như anh em
không thấy đây chính là một điều phải bận tâm lo lắng
hàng đầu, thì đó chính là một thách đố thật lớn trong việc
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bảo tồn các giá trị văn hóa khác của chính dân tộc mình.
Vì tiếng jrai chưa thể đủ sức đề kháng để tồn tại và phát
triển độc lập như nhiều ngôn ngữ khác, trong khi hiện nay
nó đang trong xu hướng bị kinh hóa, nhất là trong đại đa
số giới trẻ. Sẽ rất khó khi ai đó muốn “akhan” hay hát ru…
cũng thật khó khăn để diễn đạt, bởi nó đã mất đi cái hồn
tinh túy ở trong chính nó. Phải chăng chính chúng ta đã vô
tình tự đánh mất chính mình! Đã có những tộc người thiểu
số trên thế giới khi đạt đến một sự hưng thịnh nào đó về
nhiều mặt của đời sống, bỗng nhiên có nhu cầu quay về
với nguồn cội dân tộc mình, ngôn ngữ của mình. Và khi
ấy, lớp bụi thời gian hàng trăm năm, hàng nghìn năm
không thể không ngăn cản họ. Liệu cái điều đáng tiếc này
có là một gợi ý tích cực cho những người có trách nhiệm
trong công cuộc duy trì và bảo vệ bản sắc văn hóa các dân
tộc Tây Nguyên và nhiều vùng miền khác trên lãnh thổ
Việt Nam?

Phanxicô Xaviê Quang Thiện
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“Học Lời Chúa bằng chính ngôn ngữ của mình”
Ảnh Yao Phu – Sử Ký
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TRUYỆN “ĐIU”

Mỗi đất nước, mỗi dân tộc, mỗi vùng miền đều có
những câu truyện đặc trưng không thể lẫn lộn với những
nơi khác. Chẳng hạn, người La Mã có sự tích nổi tiếng về
“Con sói nuôi hai chú bé”. Người Ả Rập có “Nghìn lẻ một
đêm”. Còn người Việt Nam, trong kho tàng truyện cổ dân
gian có: “Chú Cuội ngồi gốc cây đa”.

Những câu truyện trên, dù được kể dưới bất cứ ngôn
ngữ nào, hoặc hình thức nào đi nữa như: ngâm, hát, múa,
kịch; mọi người đều nhận ra xuất xứ của chúng.

Ở làng Dun De, thuộc xã Ia Pa \, huyện Ia Grai cũng có
một câu truyện nổi tiếng. Đó là truyện “Điu”. Truyện này
khá đặc biệt vì nội dung và cách thức kể.

Về nội dung, truyện xoay quanh các nhân vật có thực
là bà Điu và chồng bà là ~uie#t ~uiên Griên Tơi. Về cách
thức, người kể phải ngâm, chứ không kể xuôi. Hình thức
này không có gì là lạ đối với mọi người. Tuy nhiên, cái lạ
là một buổi để ngâm truyện này thì không đủ, và người kể
nếu không có sức ngâm thì không thể kết thúc truyện. Với
những lý do trên, đặc biệt là nội dung, truyện “Điu” đã trở
nên nổi tiếng đến nỗi các làng xung quanh đều biết.

Trong những ngày học Văn Hóa Ứng Xử Jrai tại
Plei]uet, đã có một người anh em đứng lên kể dưới hình
thức ngâm. Nhưng anh ngâm chưa hết. Hơn nữa, ban tổ
chức đã không chuyển ngữ ra tiếng kinh, bởi lẽ cách nói
khác nhau của mỗi vùng Jrai.
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Trong số báo này, người viết xin trình bày truyện
“Điu” bằng hình thức kể xuôi vắn tắt để mọi người biết
thêm về Kho Tàng Truyện Kể Dân Gian Jrai.

ĐIU
~uie#t ~uiên Griên Tơi:
- Điu Điu tah, ta nao yâo

kơrâo kơrut pơ grai Grel
grai Grom, ta dja\ ba rơman
ta hoh!

Ơi Điu `a:
- }o ]o, pơpa\ nơh, jih tơ\ng

nao nơh, ]o?
- B^ ôh nơh ơi, ~uie#t

~uiên Griên Tơi so# mơi nao
yâo kơrâo kơrut pơ grai Grel
grai Grom.

- Kâo rơpơi mlăm nơi,
rơpơi wen wah, pit dơng
dah, rơpơi wen kong, pit hrơi
glong, rơpơi: “Bi lôn blan,
kan lôn hrơi”1. Kâo b^ brơi
ôh jih nao nơh ]o!

Điu git nao ôh.
Pak a ~uiê#t ~uiên:
- Hget nơh Điu, ơi ha ra\

hget nơh?
- Ơi kâo ră, `u rơpơi b^

hiam: “Bi lôn blan, kan lôn
hrơi”. ~u b^ brơi ôh ta nao.

ĐIU
~uie#t ~uiên Griên Tơi nói:
- Điu Điu, nào chúng ta

đi xúc cá ở thác Grel
Grom, chúng ta dẫn theo
voi nữa!

Ông của Điu hỏi:
- Các cháu ơi, các cháu

muốn đi đâu vậy?
- Chẳng đi đâu, ông à!

~uie#t ~uiên Griên Tơi bảo
chúng cháu đi xúc cá ở
thác Grel Grom.

- Hồi tối, ông nằm mơ,
mơ uốn lưỡi câu, ngủ lúc
sáng, mơ uốn còng, ngủ
lúc trưa, mơ: “Nguyệt
thực, nhật thực”1. Ông
không cho các cháu đi!

Điu không chịu đi.
~uie#t ~uiên hỏi:
- Chuyện gì vậy Điu, ông

em kể chuyện gì vậy?
- Ông em kể ông gặp ác

mộng: “Nguyệt thực, Nhật
thực”. Ông không cho ta đi.
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- Điu Điu, ha ne\ hu^ hoh!
{uh amông, ta koh gran, [uh
rơman, ta koh krăm, [uh
miăm, ta koh ]a \ ma\ kông
glăi pơ sang heo đah muai
lăng. Nao be\!

- ~uie#t ~uiên âp hia met
set wa\!

- Dja\ ba rơman, ơ muai,
ma\ jih tơ\ng nao, [uh yam,
đek ba yam, [uh Are, klơi ba
Are, [uh Sâm, yu\a ba Sâm 2.
Ơ, nao be\, muai!

Hơ`u], hơ`u].3

- Ơ nao be\ muai, jah kruh
grai Grel grai Grom!

- Ơ kruh woih h^. Muai,
“teh ta\m krăm aphui”4. Hlơi
tơ\ng ra\ ruai, ra\ h^ `u, hlơi
tơ\ng djup hot, djup h^ `u.
Klah mơng un, krun dơ\t ia
woih, đa dơ\t mơng kai, đa
dơ\t mơng hlâo hu^ kan bia\
đe#. Đa teh Are, teh ayet, đa
teh Yam, teh ayet, đa yu\a
Sâm, yu\a ayet!

- Ơ ~uie#t ~uiên Grên Tơi,
kan djai ăl woih, krun ma\
be\! Krun ma\, muai, jih ma\
ho\, ma\ ma\ goh ho\!

- Điu, em đừng sợ. Thấy
cọp ta cưỡi lên mà chém,
thấy voi ta đẩy đi mà chặt,
thấy bò tót ta bắt chém,
khiêng về làm nhộn nhịp
bọn trẻ đến xem. Đi nào!

- Vậy thì, dọn đồ nào
~uiê#t ~uiên!

- Này các con, nếu các
con muốn đi, hãy dẫn theo
voi, thấy Yam lột vỏ, thấy
Are đào rể, thấy Sâm cắt
lá2. Đi nào, các con!

Rầm, rầm.3

- Đi nào, các con, đi đến
thác Grel Grom!

- Ơ, tới rồi nè! Các con
ơi, “chẻ củi nhóm lửa”4 lên
nào. Ai muốn nói chuyện,
cứ nói, ai muốn hút thuốc,
cứ hút. Tiếp đó, xuống
chặn nước, người chặn
cuối nguồn, người chặn
trên nguồn kẻo cá thoát ra.
Ai đập Are, đập Yam, cứ
đập, ai cắt Sâm, cứ cắt.

- Này ~uie#t ~uiên Grên
Tơi, cá chết rồi, xuống bắt
nào! Các con ơi, xuống bắt
cá nào; bắt, bắt, bắt hết nhé!
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~uie#t ~uiên so#:
- Lăng lăng kan ma\ đ^ pơ

dir, dje\ “hla ale de o ê]” 5.
Ơ muai, goh woih, jih su
goh woih. Ơ muai, goh
woih h^, đ^ đ^ ơh, “teh ta\m
krăm aphui”. Jih tơ\ng o\m,
o\m he\ `u, jih tơ\ng brong,
brong he\ `u, jih tơ\ng ja\, ja\
he\ `u. Ơ muai sui gai, muai
su to# kan hmâo đơr, hmâo
đơr, dja\ dang brơi Điu.

~uie#t ~uiên so# dơng:
- Ơ muai, met set be\!

Met set be\ ta, dja\ glăm đ^
kan đa\ wong rơman. Ơ
muai, glăi be\!

- Ơ|, glăi woih h^!
Rơ`u], rơ`u].3

- Ơ muai, ta teh dơng, “teh
tăm krăm aphui”, o\m [o\ng
kan ta h^! Điu, `u b^ hao
[o\ng kan tah h^!

- Ơ ~uie#t ~uiên Griên
Tơi, kâo b^ hao [o\ng kan
tah. Ma\ rai kâo đao ha be\,
kâo kiang [o\ng gol đô]!2

~u nao hrong hrong lui
hla `u woih h^, koh woih,
koh he\ ha wơ\t dơng tơl gloh

~uie#t ~uiên bảo:
- Nhìn kìa, cá bắt lên bờ

nhiều như thể “lá cây trên
rừng”5. Này, các con, hết rồi,
các con tìm hết rồi. Các con
ơi, hết rồi, lên, lên nào, “chẻ
củi nhóm lửa” nào. Ai muốn
vùi lửa, cứ vùi, ai muốn bỏ
vào ống, cứ làm, ai muốn
nướng, cứ nướng. Này, các
con, vót nhọn cây, tìm cá lớn
lớn, đem hơ nướng cho Điu.

~uie#t ~uiên bảo tiếp:
- Các con ơi, thu dọn

nào! Chúng ta thu dọn nào,
khiêng cá lên yên voi. Các
con ơi, về nào!

- Vâng, về thôi!
Rầm, rầm.3

- Này các con, ta chẻ
tiếp, “chẻ củi nhóm lửa”,
ta nướng cá ăn! Điu không
thích ăn cá nữa!

- ~uie#t ~uiên Griên Tơi,
em không thích ăn cá. Cầm
đao của anh đến đây cho em,
em muốn ăn cây đủng đỉnh!2

Róc lá cây xong rồi, chặt
nó rồi, nàng chặt thêm một
lần nữa đến nỗi đao của
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woih đao `u.
- ~uie#t ~uiên, đao ha

gloh woih!
- Wiu Điu, e` krun to#!
Điu nun krun woih, lit ben

ao, [luôt [lat.2

- Ơ ~uie#t ~uiên Griên
Tơi, kâo hu^ ăl. Lui kâo duh
ha: mơnu\ rơtuh, bơbui
rơtuh, kơbao rơtuh, rơmo
rơtuh, hlun rơtuh, muk
krăm rơtuh.

~uie#t ~uiên git ôh, `u
kiang wek đao `u đô]. Gor
`u ha grơi kơbao, pô `u đao
ha grơi rơman.

Điu la]:
- Kâo [uh blâo măm `u

đơn jơi6, athơi `u ]a\ rơna,
mơta `u đơn mong ]êng, kâo
git krun ôh!

- Nâng ha tơ\ng git krun,
ai ha!

Điu, `u krun, plit ben ao,
[luôt [lat h^, krun rơw^ djơ\
đao, [uh he\ đao, hơla nao
h^, `u biai:

- ~uie#t ~uiên, đao ha he\,
hơla\ lui đa\ gor `u wa\!

nàng sút ra.
- ~uie#t ~uiên, đao của

anh sút mất rồi.
- Điu ơi, ráng xuống mà lấy.
Nàng Điu ấy xuống, vén

quần áo, chân trắng nõn nà.2

- Anh ~uie#t ~uiên Griên
Tơi, em sợ quá. Hay là em
đền cho anh: gà một trăm,
heo một trăm, trâu một
trăm, bò một trăm, nô lệ
một trăm, của cải một trăm.

~uie#t ~uiên không chịu,
chàng chỉ muốn đao của
mình. Cán đao một con
trâu, lưỡi đao một con voi.

Điu nói:
- Em thấy râu cằm nó như

cái dùi6, trán nó mọc rong
rêu, mắt nó như núm chiêng,
em không muốn xuống!

- Em muốn xuống hay
không, tùy em!

Điu đi xuống, vén quần
áo, chân trắng nõn nà, nàng
xuống mò trúng đao, thấy
rồi, ném lên, nàng nói:

- ~uie#t ~uiên, đao của
anh nè, gắn vào cán nó đi!
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…~uie#t ~uiên, dong kâo
wa\! Kâo jua\ djơ\ “king hnua
kha khe`” 7. Dong kâo wa\!

~uie#t ~uiên git dong. ~u
so# ~uie#t ~uiên nao iâo Ai
Mơn pơ ]ar Lao.

- Glăi to# Ai Mơn kâo deng
dông, glăi to# Ai Mơn kâo
`ô` `ôih.8

~uie#t ~uiên nao iâo Ai
Mơn, sôi ra\ lơi Ai Mơn `u.
Ai Mơn `u kăt brơi ~uye#t
~uyên tơpai “juh hrơi mlăm,
năm hrơi đih” 9.

Ai Mơn `a ~uie#t ~uiên,
- Sar bar ha rai hget, ~uie#t

~uiên Griên Tơi?2

~uie#t ~uiên Griên Tơi
la] glăi:

- Hget sê hmâo, kâo rai iâo
ha: Điu jua\ djơ\ “king hnua
kha khe`”!

- Nao be\ gôp ta, nao be\ ơ
Ai Mơn deng dông, Ai Mơn
`ô` `ôih!

Rơđăk jua\ ako\ yă Pem.
- Ơ nao be\, ~uie#t ~uiên

Griên Tơi, nao koh klăn!
- B^ nơh Ai Mơn deng

…~uie#t ~uiên, cứu em
với! Em dặm trúng “quái
vật”7. Cứu em với!

~uie#t ~uiên không cứu.
Nàng bảo ~uie#t ~uiên đi
gọi Ai Mơn ở Lào.

- Anh về đón anh Ai
Mơn đẹp trai, anh về đón
anh Ai Mơn tốt bụng.8

~uie#t ~uiên đi gọi Ai
Mơn, mà không kể liền với
Ai Mơn. Ai Mơn đãi
~uye#t ~uyên “uống rượu
no say” 9.

Ai Mơn hỏi ~uie#t ~uiên:
-~uie#t ~uiên Griên Tơi,

anh đến đây có chuyện gì?2

~uie#t ~uiên Griên Tơi
trả lời:

- Có chuyện gì đâu, tôi
đến gọi anh: Điu dặm
trúng “quái vật”!

- Nào các bạn, chúng ta
lên đường, đi nào, Ai Mơn
đẹp trai, Ai Mơn tốt bụng.

Họ cưỡi lên đầu voi Pem.
- Đi nào ~uie#t ~uiên

Griên Tơi, đi chặt con trăn!
- Không được đâu Ai
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dông, Ai Mơn `ô` `ôih.
Blâo măm `u đơn jơi, athơi
`u ]a\ rơna, mơta `u đơn
mong ]êng. Mơi b^ po\n ôh,
mơi b^ po\n ôh, thâo b^ Ai
Mơn deng dông, Ai Mơn
`ô` `ôih?

}ue] ma\ to# ]il rơman `u.
Đup đup, ya\ Pem đup đup,
đup rơman `u kê kai kê ja\.2

~u nao pơ ia Điu jua\ djơ\
“king hnua kha khe`”. ~u
koh he ]uơi ]uơi, koh hdui,
koh hdui he klăn dua grơi.

Ai Mơn teh lơi ako\ ~uie#t
~uiên hang gor đao `u, ma\
to# he Điu h^.

- Nao be\ ta, ]ông nao Điu,
ta ba nao Điu, ta ba nao tui
ia Lan, ta ba nao gan Duk
Dun yun ia Taih.10

~u tơ\ng ]ông pơ dih, tuh
]uah gah la, rơga gah ngo\.
~u ]ông nao amai Điu `u,
]ông nao amu\ he bơih.
Pô khan: Yă O|i hang Yă Mơ\k.
Plơi Dun de, kơnôl 18.9.2011.

Mơn đẹp trai, Ai Mơn tốt
bụng. Râu nó như cây dùi,
trán nó mọc rong rêu, mắt
nó như núm chiêng. Chúng
tôi không dám, không dám,
anh hiểu không Ai Mơn
đẹp trai, Ai Mơn tốt bụng?

Họ chộp lấy gậy điều
khiển voi. Voi Pem khểng
khảng gập chân cúi xuống.2

Họ đi tới con sông Điu
dặm trúng “quái vật”. Họ
chặt khúc khúc, chặt, kéo,
chặt, kéo; được hai con trăn.

Ai Mơn lấy cán dao đánh
vào đầu ~uie#t ~uiên, rồi
ẵm lấy Điu.

- Đi nào, ta mang Điu đi
nào, ta đi theo sông Lan, ta
vượt qua sông Duk Dun,
vượt qua sông Taih.10

Anh mang đến nơi kia,
đổ cát ở trên, đặt đá sỏi ở
dưới, anh chôn chị Điu
của mình.

Người kể: Bà O|i và Bà Mơ\k.
Làng Dun De, ngày 18.9.2011.

Một số chú thích
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1. Bi (dt) Cá trầu. Lôn (đt) nuốt. Blan (dt) tháng, yă blan =
yang blan (dt) mặt trăng. Kan (dt) cá. Hrơi (dt) ngày, yang
hrơi (dt)= mặt trời. Câu trên ám chỉ: Nguyệt thực, nhật thực.
2. Một số từ chưa thể dịch
- Các loại cây dùng để thuốc cá như: Are, Yam, và Sâm.
- Gol (dt) một loại cây rừng gần giống cây dừa, người Jrai ăn
lõi ngọn của chúng. Người viết tạm dịch là cây đủng đỉnh.
- {luôt [lat: ám chỉ chân trắng và đẹp.
- “Đup đup rơman `u kê kai kê jă” xin tạm dịch là: khểng
khảng gập chân cúi xuống. Từ “kê” ở đây không có nghĩa
là “chiếc sừng” như câu nói bình thường “Na grai hmâo
kê”: rồng có sừng.
- Các từ: He, lơi, lui, bơih, sar bar, jă rất khó dịch.
3. Hơ`u] hơ`u]: diễn tả đoàn người lên đường. Rơ`u] rơ`u]:
diễn tả đi về.
4. Thành ngữ diễn tả việc “Chẻ củi nhóm lửa”.
5. Dje\ (đt) tựa, như. Hla (dt) lá. Le (dt) cây le. De (dt)
một loại cây rừng. O (dt) cây lồ ô. Ê] (dt) cây é. Dje\ hla
le de o e#c: diễn tả số lượng lớn.
6. Jơi (dt) cái dùi. Một dụng cụ bằng đồng, to gần bằng
chiếc đũa, được người Jrai sử dụng để dùi lỗ đan gùi.
7. King hnua: Cây đổ, hoặc bị ai chặt. Kha khe`: Rễ cây. Ở
đây, người kể ám chỉ con trăn khổng lồ. Có thể dịch là: Cây
đổ rễ gộc. Để dễ hiểu, người viết đã dịch là “Quái vật”.
8. “Deng dong, `ôn `ôih” diễn tả một người con trai cao
to, khỏe mạnh, gương mặt đẹp, và tính tốt.
9. Juh (dt) bảy. Hrơi (dt) ngày. Mlam (dt) đêm. Năm (dt)
sáu. Đih (đdt) nằm. Diễn tả uống rượu no say thoải mái.
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10. “Lan, Duk Dun, và Taih” là tên những con sông ở làng
Dun De. Bà Điu chết ở sông Duk Dun.

Ban Văn Hóa - Ngôn Ngữ

ÂM NHẠC JRAI
KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN THỂ HIỆN

Sống trong vị trí cách biệt với mọi sự đổi thay bên
ngoài, âm nhạc cũng như văn hóa của người Jrai ít bị ảnh
hưởng ngoại lai mà gần gũi với vẻ đẹp nguyên sơ của nó.
Vẻ đẹp nguyên sơ ấy, không chỉ được thể hiện trong từng
chất liệu chế tác ra các loại nhạc cụ mà còn được tỏa sáng
trong từng lời ca, điệu hát. Âm điệu của những bài hát đơn
sơ, chất phác, phần lớn mô phỏng âm thanh của núi rừng.
Đó là tiếng gió thổi qua từng chòm lá đến tận những cánh
rừng đại ngàn, là tiếng chim hót rộn ràng khi mùa lúa chín,
tiếng suối reo… Đó là tiếng thác đổ bọt nước tung trắng
xóa, âm thanh dội vào những vách đá lan tỏa ra cả không
gian kỳ vĩ. Hay như theo các Già Làng người Jrai, thì
nguồn gốc của các dàn cồng chiêng người Jrai được phỏng
theo từ tiếng kêu của ếch, nhái trong rừng, trong các khe
suối. Âm điệu của những bài ca thường có tính chất trầm,
ấm, nhẹ nhàng, du dương, không có những âm thanh cao
vút hay dồn dập, “bốc lửa” như nhiều người thường nghĩ.
Nhạc cụ dùng để diễn tấu hay để phụ họa cho múa, đệm
cho ca hát cũng vậy!

Ngạn ngữ của đồng bào Jrai có câu: “Kơbah dum tơlơi
pe\ gong, tong bro, adôh soang, hrup hang huă asơi bu
hmau hra, mơ`um ia bu thâu hrap”, nghĩa là: “Thiếu tiếng
hát, tiếng đàn chẳng khác gì thiếu muối, thiếu gạo”.
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Thực vậy, vừa mới lọt lòng mẹ, trẻ sơ sinh đã được tiếp
xúc với âm nhạc qua lời hát ru. Đến ba tháng tuổi, nếu “mẹ
tròn con vuông” gia đình và cộng đồng sẽ đón em bé vào đời
bằng âm nhạc cồng chiêng trong lễ thổi tai ([het tơngia). Sau
lễ thổi tai hoặc nói đúng hơn sau tiếng chiêng trong lễ thổi
tai, lỗ tai thơ dại của bé sẽ biết nhận những tín hiệu văn hóa
dân tộc. Cũng từ đây, qua từng thời gian, không gian của
từng lứa tuổi, con người được hoàn thiện dần về khả năng
âm nhạc. Sau khi được tiếp thu âm điệu vỗ về trong lời hát ru
của mẹ ở tuổi ấu thơ, lớn lên một chút, con người lại được
tắm mình trong dòng sông văn hóa âm nhạc bằng những bài
hát đồng dao - vừa chơi - vừa hát, vừa hát vừa sáng tạo. Tuy
nhiên, những sáng tạo ban đầu ấy còn hết sức thơ ngây so
với sự đánh giá của người lớn, nhưng chính sự ngây thơ ấy
lại là đặc điểm của tư duy trẻ em nói chung, và của trẻ em
Jrai nói riêng…

Đến tuổi thanh niên, gia đình và cộng đồng tổ chức lễ
trưởng thành, nghĩa là từ đây nghĩa vụ và quyền lợi của vị
thành niên được cộng đồng bảo vệ. Theo phong tục của
người Jrai: là thanh niên, là nam hay là nữ, ai ai cũng phải
biết múa, biết hát. Hát múa không chỉ làm phong phú tâm
hồn, tô điểm cuộc sống mà còn là phương tiện “kết tóc, xe
duyên” của các chàng trai cô gái Jrai.

Thực vậy, là con trai ngoài việc phải biết phát rẫy, đan
gùi, làm cung tên, ai cũng phải biết học đánh chiêng, biết
làm đàn tơrưng, đing goong, kny để đánh khi mùa trăng
lên, khi tỏ tình với bạn gái. Con gái ngoài việc biết trồng
bắp, tỉa lúa, dệt vải, kéo sợi phải biết chọn nứa làm đing
jơng để bày tỏ những tình cảm sâu kín của mình với người
mình yêu trong những đêm hò hẹn. Đến khi đôi trai gái đã



Văn Hóa - Ngôn Ngữ

27

tâm đầu ý hợp gia đình và cộng đồng tổ chức lễ trao vòng
(pơhoă). Ở đây lời ca tiếng hát, đặc biệt là âm nhạc cồng
chiêng lại được vang lên trang trọng, ấm áp tình người.
Tiếng chiêng vừa tạo niềm vui cho bạn trẻ vừa là niềm
kiêu hãnh cho cả cộng đồng, vừa là niềm cảm hứng vô tận
cho các chàng trai, cô gái nắm tay nhau nhảy múa, uống
rượu thâu đêm bên ánh lửa bập bùng. Rồi âm nhạc lại
vang lên trong lễ phát nương, lễ mừng nhà rông mới, lễ
cầu mưa, lễ mừng lúa mới… rồi âm nhạc lại vang lên
trong lễ mừng sức khỏe. Tiếng chiêng bay qua chín tầng
mây, mười tầng trời, thấm sâu vào lòng đất, lan tỏa khắp
núi rừng Tây nguyên, xua tan bao nỗi nhọc nhằn, đánh
đuổi những thế lực đen bạc, bảo vệ sức khỏe tuổi già, bảo
vệ cuộc sống an bình của buôn làng.

Vào mùa khô, khi những cơn mưa cuối mùa vừa dứt,
bầu trời Tây nguyên hầu như không còn một bóng mây,
nước dưới sông trong vắt có thể trông rõ từng đàn cá tung
tăng bơi lội, rừng Tây nguyên vốn đã xanh lại càng xanh
hơn, không gian Tây nguyên đầy ắp tiếng đàn, tiếng hát.
Đó là tiếng chiêng gọi mùa hội, tiếng đàn gọi bạn. Trong
mùa lúa chín hay trong những đêm trăng sáng, bên ánh
lửa bập bùng trong nhà rông, hòa trong hương rượu nồng
nàn là tiếng nói cười vui, tiếng hát, tiếng đàn của những
chàng trai, cô gái. Những âm thanh ấy lại được vang lên
cùng với núi sông, trên các chòi canh lúa ngoài rừng để
xua đuổi muông thú, vừa để ca ngợi cuộc sống của quê
hương xứ sở.

Rồi mùa khô – mùa lễ hội đi qua, mùa mưa đến
những cơn mưa rào xối xả, nước đầy ắp những con sông,
con suối, ngăn cả lối đi lên rẫy, lên nương. Thế nhưng
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thời tiết mưa gió không thể ngăn nổi lòng đam mê âm
nhạc của đồng bào Jrai. Đêm mùa mưa Tây nguyên
huyền thoại là những đêm dài đồng bào Jrai thường tập
trung về nhà rông hay một gia đình nào đó (thường là gia
đình nghệ nhân) để nghe già làng hát kể trường ca
(akhan, hri). Đây là một loại hình sinh hoạt độc đáo của
người Jrai nói riêng, và của Tây Nguyên nói chung.

Đến khi con người nhắm mắt xuôi tay, tiếng chiêng lại
vang lên trầm mặc, sâu lắng để đưa người quá cố ra khu
nghĩa địa phía tây của làng. Chưa hết, tiếng chiêng lần
cuối cùng vang lên nặng nề, ảm đạm, linh thiêng nhưng
không kém phần nhộn nhịp để đưa hương hồn của người
quá cố về với ông bà tổ tiên nơi cõi vĩnh hằng trong lễ bỏ
mả (pơthi).

Như vậy, đón em bé vào đời bằng âm nhạc, rồi âm
nhạc là người bạn đồng hành vang lên khắp mọi nẻo
đường cuộc sống với mọi trạng thái tình cảm khác nhau.
Rồi lại cũng chính âm nhạc lại đưa tiễn hương hồn của
người quá cố về với cát bụi. Vì thế, ta có thể nói rằng:
Người Tây Nguyên nói chung, người Jrai nói riêng không
thể sống, nếu thiếu âm nhạc!

Tóm lại, trong những không gian, thời gian điều kiện
nào của đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người
Jrai, ta cũng bắt gặp hình thức sinh hoạt âm nhạc. Âm
nhạc vang lên trong từng nhà ở của mỗi gia đình, trên bãi
chăn trâu bò, trong lao động sản xuất ngoài nương rẫy,
trên nhà rông và xung quanh khu nghĩa địa. Tính chất âm
nhạc được thể hiện qua các thể thức vừa có tính tự sự, tùy
hứng của một cá nhân đối với cộng đồng trong một bối
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cảnh nhất định, vừa mang tính cộng đồng, dân chủ sâu sắc.
Điều đó được thể hiện rõ nét trong âm nhạc cồng chiêng.

Ban Văn Hóa – Ngôn Ngữ

PƠTHI
“Pơthi” là một trong những lễ hội lớn của người Jrai. Ý

nghĩa của nó là bỏ mả, bỏ nơi đã chôn người chết, không
đoái hoài gì đến người chết nữa. Đây còn là sự tháo gỡ,
cho phép những ai có vợ hoặc chồng đã qua đời, tái hôn
với người khác.

Trong số báo trước, chúng ta đã nói cách tổng quát về lễ
hội bỏ mả của người Jrai thuộc vùng Pleikly. Trong số này,
chúng ta sẽ tiếp tục nói về lễ hội ấy nhưng ở vùng Ia Grai.

Lễ hội bỏ mả ở đây còn khá nguyên sơ, nhưng có trình tự
rõ rãng. Tổ chức hơi tốn kém, vì phải có rượu, trâu, bò hoặc ít
nhất là heo. Tuy nhiên, nhiều người thích lễ hội không phải vì
miếng thịt hay men rượu, nhưng vì niềm vui mang tính cộng
đồng và nét đặc trưng văn hóa của chính dân tộc Jrai.

Người viết thật may mắn và cảm thấy thú vị vì được
tham dự một phần lễ hội ấy, nhân số báo này, xin được
chia sẻ cùng anh em qua lời kể của bà Wăt, làng Yang; bà
Lươ\t, làng O|; mẹ Hoeng, làng O|; và chị Hue#, làng Nu\.
I. Tháng đầu tiên
1. Blan lu]: cúng kết thúc tháng.

Theo tục lệ của người Jrai thuộc huyện Ia Grai, sau khi đã
chôn người chết, mỗi ngày vào lúc sáng và chiều tối, người
nhà phải đem cơm và nước uống đến mộ người chết. Riêng
ngày cuối cùng của tháng, gia đình người chết phải tập trung
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uống rượu và cúng ở nhà mồ. Ngày kết thúc tháng này được
gọi là “blan lu]”, và cũng là ngày đầu tiên của lễ hội bỏ mả.
2. Do# đu]: nghỉ ngơi (kiêng cữ).

Vào ngày này, những gia đình tổ chức lễ hội sẽ ở nhà,
kiêng việc đồng áng, vì họ sợ gặp điều không may trong
những ngày diễn ra lễ hội. Ngày xưa, khi kiêng cữ, người
Jrai thường hái lá để trước nhà nhằm báo hiệu cho mọi
người biết rằng nhà họ đang kiêng không thể lên chơi
(sang ko\m).
3. To# pơdai: lấy lúa.

Chủ nhà lên kho lấy lúa cho ngày lễ hội. Họ phải lấy đủ
số lúa, vì sau đó, họ không được phép lên kho cho đến khi
lễ bỏ mả kết thúc.
4. Do# đu]

Họ tiếp tục kiêng thêm một ngày nữa. Nhưng điều đặc
biệt trong ngày này là chủ nhà sẽ ủ rượu, và ủ vào ban
đêm khi cả làng đã yên giấc. Họ phải làm cách kín đáo,
không để mọi người biết. Việc ủ rượu này được người
Jrai gọi là “o\p tơpai ko\m” nghĩa là “ủ rượu kiêng”.
5. Nao koh kơyâo: Đi chặt cây.

Vào ngày này, mọi người kéo nhau lên rừng chặt các loại
cây như: cây gòn, cây kơnia và cây tre. Số cây này được
dùng để trang trí nhà mồ, làm đĩa đựng thức ăn cho người
tham dự, và làm các vật dụng cho người chết như: gùi, dao,
rìu, rựa và nhiều thứ khác. Theo quan niệm của người Jrai,
người chết cũng như người sống, nghĩa là phải làm cho
người chết mọi vật dụng hằng ngày của người sống.
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Sau khi đã chặt xong các loại cây ấy, vào buổi chiều
của ngày lên rừng, mọi người tập trung uống rượu ở gia
đình chôn người chết đầu tiên trong ngôi mộ họ sắp bỏ.
6. Pơdơi ]ong gă: Không đụng tới cuốc, rìu.

Những ngày trước, có thể người nhà phải dùng cuốc hoặc
rìu làm một số việc cần thiết, nhưng vào ngày này, tuyệt đối
kiêng cữ, nghĩa là không đụng tới cuốc hoặc rìu nữa.
7. Pơkra sat hăng ]oh djuh: Trang trí nhà mồ và chặt củi.

Đó là hai công việc chính trong ngày này. Việc chặt củi
được giao cho những người phụ nữ. Việc trang trí nhà mồ
được giao cho đám thanh niên và các ông già.

Từ sáng sớm, đám đàn ông đã tập trung ở nhà mồ của
làng. Không ai bảo ai, khi đến giúp gia chủ, họ tự động
mang theo rìu, rựa, dao và nhiều vật dụng cần thiết khác.
Công việc được phân chia rõ ràng. Một nhóm sửa lại nhà
mồ cũ. Một nhóm gọt đẽo những loại cây mà họ đã chặt
mang về từ hôm trước. Đó là cây gòn, cây tre và cây kơnia.

Đám thanh niên và những người ít kinh nghiệm sẽ nhận
cây gòn và cây tre. Cây gòn là loại thân mềm, tiện lợi cho
việc gọt đẽo, họ dùng nó để làm: rìu, cung nỏ, mâm đựng
thức ăn và những đồ cần thiết khác. Cây tre được dùng để
đan: gùi, nia, rổ đựng rau quả, rổ bắt cá; và những vật
dụng trang trí xung quanh nhà mồ. Tất cả đồ dùng trên đều
dành cho người chết. Tuy nhiên, họ cũng dùng tre để đan
các đĩa đựng thức ăn cho những người tham dự lễ hội.

Cây kơnia có thân cứng, chịu nắng mưa lâu năm, được
dùng tạc tượng nhà mồ. Công việc này không đơn giản,
đòi hỏi người làm phải khéo tay và dày dạn kinh nghiệm.
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Do đó, việc đẽo tượng được giao cho những người già,
đám thanh niên chỉ phụ việc.

Họ thường đẽo bốn bức tượng đặt xung quanh nhà mồ.
Hình dạng của tượng là một người ngồi xổm, hai tay chống
lên má với vẻ mặt buồn rũ rượi. Khuôn mặt của những bức
tượng ấy rất xấu xí, như thể nửa người nửa khỉ. Ý nghĩa của
chúng là than khóc người chết, hù dọa hồn ma của những
người đã qua đời, và đuổi các vong hồn ấy lên núi không
cho về quấy rối người sống. Ngoài ra, họ còn đẽo các bông
hoa tô điểm thêm cho ngôi mộ.

Ngoài việc đẽo tượng, trang trí cho ngôi mộ, và đan các
vật dụng cho người chết, họ còn làm cây nêu (gong ga), và
cột vào đó trâu hoặc bò dùng cúng tế cho ngày lễ.

Đó là toàn bộ công việc trong ngày sửa nhà mồ và chặt
củi. Nếu một ngày công việc chưa xong, họ sẽ tiếp tục làm
thêm trong hai hoặc ba ngày nữa.
8. Pe\ hla: hái lá, bứt lá.

Trong ngày lễ hội, người Jrai không dùng tô, chén, hoặc
đĩa để đựng thức ăn. Họ cũng không dùng muỗng, nĩa, dao
hoặc đũa để ăn tiệc. Thay vào đó, họ dùng lá đựng thức ăn,
và ăn bằng tay.

Việc hái lá thường do những người phụ nữ đảm trách.
Họ rủ nhau lên rừng, mang theo gùi và bao để đựng lá. Loại
lá họ thường sử dụng là lá cây dầu (hla pang), vì chúng to
và dày, chịu được sức nóng của thức ăn.
9. Pe\ rơk hang koh đing: hái rau và chặt ống nứa.

Người Jrai thuộc huyện Ia Grai dùng từ “rơk” để diễn tả
thức ăn rau quả, nghĩa là thuộc về thực vật. Còn từ “a`ăm”
dùng để chỉ thức ăn thịt như: a`ăm rơmo, a`ăm pui, a`ăm
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asâo và các “a`ăm” khác, nghĩa là thuộc về động vật. Cách
dùng này khác với vùng Pleikly là nơi dùng từ “a`ăm” cho
cả thức ăn rau và thịt1. Vì thế, cụm từ “pe\ rơk” hay “pe\ hla
rơk” (hái rau) ám chỉ chung là việc kiếm thức ăn thuộc về
thực vật.

Trong ngày này, đám phụ nữ sẽ lên rừng hái các loại
rau quả hoặc các loại cây dùng làm thức ăn cho ngày lễ.
Họ thường sử dụng hai loại rau chính, đó là: rau lang và
cây môn. Họ có hai cách nấu với các loại cây này. Cách
thứ nhất họ gọi là “seng bai”, nghĩa là nấu chung rau lang
hoặc cây môn với bột gạo và với thịt. Cách thứ hai, họ gọi
là “seng ơ\t”, nghĩa là chỉ nấu không các loại cây ấy, hoặc
nấu với thịt mà không có bột gạo. Ngoài các món ăn trên,
họ còn món thịt và món cơm lam.

Việc chặt ống nứa để nấu cơm lam là do đám đàn ông.
Vào ngày này, họ kéo nhau lên rừng, chọn những cây lồ ô
thật đẹp, chặt lấy, rồi bó lại mang về. Những cây lồ ô này,
ngoài việc được dùng để nấu cơm lam, chúng còn đươc
dùng làm ly uống rượu.
10. }ong đing: chặt ống  thành từng khúc.

Sau khi đã chặt và mang lồ ô về nhà, họ chặt chúng ra
từng khúc, dài khoảng một mét. Công việc nghe đơn giản
nhưng không phải thế. Chỉ ai khéo tay mới có thể chặt,
nếu không ống sẽ bể.
11. Bro\ng ko] hăng klam pơ]ah: nướng cơm lam và đêm
vui tưng bừng.

Từ sáng, họ đã ngâm gạo, cho vào ống, và làm bếp
nướng cơm lam. Họ đào đất thành một lò bếp dài khoảng

1 X.Nguyễn Văn Hiền, Từ vựng Jrai thông dụng, Pleikly 2005, tr 19.
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sáu mét. Bên dưới họ đặt củi, bên trên họ làm một tấm
lưới sắt để đặt ống nướng.

Việc nướng cơm lam diễn ra vào lúc chiều tại gia đình
tổ chức lễ hội. Sở dĩ vào lúc ấy là vì trời mát, họ có thể
đứng gần bếp lửa.

Xưa kia, người Jrai nướng cơm lam ngoài giọt nước, vì ở
đó có nước. Ngày nay, đã có giếng, nên họ làm tại nhà.

Đêm nướng cơm lam là một đêm vui nhộn. Đặc biệt
là đám thanh niên thiếu nữ, chúng trò chuyện suốt đêm.
Chúng còn bày trò vui bằng cách: lấy ống lồ ô, cho nước
vào, bịt kín lại, rồi đem bỏ trên bếp lửa. Khi nước trong
ống sôi, hơi nước bị bí không thể thoát ra ngoài, và tạo
sức nén khiến ống lồ ô nổ tung. Tiếng nổ ấy làm vui tai
đám thanh niên, và xua tan cái nóng cùng những giọt mồ
hôi nhễ nhại trên gương mặt của những người nướng
cơm lam.

Ngày hôm sau, họ sẽ kiểm tra lại số ống được nướng.
Những ống chưa chín sẽ được nướng lại. Còn những ống
đã chín được chặt thành nhiều khúc, mỗi khúc dài khoảng
15 phân. Số ống này được chia cho những ai đến tham dự
lễ hội vào đêm nay và ngày mai.

Đêm nay, đối với người Jrai là một đêm lễ hội đặc biệt,
đêm vui tưng bừng với tiếng chiêng, tiếng trống và men
rượu. Họ gọi là “klam pơ]ah” và ví nó như thể ngày tết
của người Kinh.

Vào chiều hôm đó, gia đình tổ chức lễ hội dẫn trâu
hoặc bò cột vào cây nêu ngoài nhà mồ, và mang toàn bộ số
cơm ống đã nướng ra một chòi nhỏ bên cạnh ngôi mộ của
họ. Chòi này đã được dựng từ những ngày trước để khách
đến chia buồn với gia chủ.
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Sau khi chiêng, trống và nhiều ghè rượu đã được
chuẩn bị xong, mọi người trong làng từ bé đến lớn tập
trung về nhà mồ. Họ nắm tay nhau, nhảy múa trong
tiếng chiêng, tiếng trống, và uống rượu say tít cho tới
sáng. Riêng đám thanh niên thiếu nữ, đây là dịp cho
chúng chưng diện những bộ đồ đẹp nhất, và làm quen
với những người bạn mới.

Quy mô của lễ hội không chỉ diễn ra trong làng, mà còn
trải rộng đến những làng xung quanh, đặc biệt là giới trẻ.

Tóm lại, ngày này có nét giống với những gì cha
Jacques Dournes đã diễn tả.2

12. Ngă bram: làm thủy quái.
Vào buổi sáng, gia chủ làm thịt con trâu hay con bò

mà mình cúng tế. Họ chia số thịt ấy làm nhiều phần cho
khách đến chia buồn với họ.

Kể từ hôm nay cho đến hết ngày lễ, ai làm lễ bỏ mả cho
chồng hay vợ của mình, thì không được tắm. Nếu vi phạm,
họ sẽ gặp nhiều điều không may. Xin được nói thêm: Theo
tục lệ của người Jrai, những người có vợ chết hoặc chồng
chết, thì không được kết hôn với người khác nếu chưa làm
lễ bỏ mả cho người quá cố. Nếu không tuân theo điều trên,
họ sẽ bị phạt theo yêu cầu của gia đình người chết.

Khoảng 11 giờ trưa ngày này, người trong làng và
người từ làng khác kéo đến chia buồn với gia chủ. Họ cho
gia chủ những thứ họ có như: cá, gà hay thức ăn gì đó. Đổi
lại, gia chủ cho họ cơm lam và thịt. Sau đó, mọi người
cùng uống rượu nói chuyện với nhau.

2 Jacques Dournes, Thiên Chúa yêu thương dân ngoại (Bản dịch của Tòa
Giám Mục Kontum), Nhà xuất bản tôn giáo, 2011, tr 219-222.
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Tuy nhiên, điều đặc biệt lôi kéo sự chú ý của nhiều
người là việc làm “thủy quái” tức là “ngă bram”. Đám
thanh niên phụ trách công việc này. Họ cởi trần, bôi bùn
khắp người và lấy lá cây quấn trên đầu và xung quanh
mình. Không ai có thể nhận diện được họ.

Bọn “thủy quái” này đi một vòng xung quanh khu
nghĩa trang, và trêu ghẹo người xem bằng cách ném hoặc
bôi bùn lên người họ.

Ngoài việc mua vui cho những người tham dự lễ hội,
bọn “thủy quái” này mang một ý nghĩa đặc biệt. Chúng là
tướng quỷ. Chúng sẽ xua đuổi vong hồn người chết đi xa,
không cho trở về quấy rối người sống.

Riêng đối với những người làm “thủy quái”, mọi
người truyền miệng nhau rằng nếu họ không làm đủ sáu
lần, sau này họ sẽ sinh con xấu xí, mặt giống những bức
tượng than khóc ở nhà mồ.
13. ~um tơpai pơ sang pô: uống rượu tại nhà tổ chức lễ hội.

Ngay từ sáng sớm, gia đình người bỏ mả phải nấu thức
ăn để tiếp khách. Hôm nay, sẽ có nhiều người trong làng,
cũng như từ làng khác đến nhà của người bỏ mả để uống
rượu chia buồn riêng với họ.

Vào ngày này, gia chủ cũng khui rượu mời những
người đã giúp mình chặt lồ ô trên rừng.
14. Kăt tơpai i`: Khui rượu mời những người giúp việc.

Người Jrai gọi những ai giúp việc cho các gia đình tổ
chức bỏ mả là “i`”. Mọi người hay chọc ghẹo họ là “hlun
atâo” nghĩa là “nô lệ của quỷ, đầy tớ của ma”, vì họ tham
gia mọi việc trong các ngày lễ bỏ mả, từ việc lên rừng hái
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lá, chặt ống, nướng cơm đến việc dọn dẹp trang trí nhà mồ
hay phục vụ thức ăn cho khách.

Thực ra, họ chỉ là những người giúp việc cho gia đình
bỏ mả. Họ thường là người thân trong dòng tộc hoặc là
bạn bè của những gia đình ấy. Vì tình bạn, vì tình thân, họ
đến giúp đỡ, và họ làm việc rất đắc lực.

Để trả nghĩa cho các “i`”, gia chủ sẽ khui rượu mời họ
uống. Ghè rượu này được đặt trong một tư thế khá đặc
biệt. Thân ghè được chôn kỹ dưới đất, miệng ghè nhô lên
khoảng 10 phân, nhưng lại được bao bọc bởi một tấm lưới
bằng tre. Người Jrai nói rằng: việc đặt ghè  như vậy là để
chúng khỏi đổ, vì vào ngày này, những người “i`” sẽ say
mèn, dễ lật ghè.
15. ~um pơtum pơ sang phun: uống rượu tại nhà đầu tiên.

Từ “sang phun” ở đây ám chỉ gia đình đã chôn xác
chết đầu tiên trong mộ. Theo tập tục của người Jrai, một
ngôi mộ có thể chôn nhiều người chết. Nếu một gia đình
có người chết chôn chung ở đó muốn làm lễ bỏ mả, họ
phải hỏi ý kiến các gia đình kia. Sau khi bàn bạc, các gia
đình ấy đồng ý, thì họ cùng nhau tổ chức lễ bỏ mả. Trong
trường hợp gia đình đó chỉ muốn tổ chức một mình, không
liên can tới những gia đình khác, người Jrai gọi họ là
“đang”, ta tạm dịch là “bỏ mả quy mô nhỏ”.

Vào ngày này, mọi người tập trung uống rượu tại nhà
đã chôn người chết đầu tiên. Mục đích là cám ơn họ đã
cho phép chôn chung. Đây cũng là dịp mọi người xin lỗi
nhau vì những chuyện đáng tiếc xảy ra trong lễ hội.

Vào sáng sớm hôm nay, những người vừa bỏ mả
chồng hay vợ mình sẽ được gia đình sui gia tắm cho tại
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nước giọt. Từ đây, họ hết bị ràng buộc, và có thể lấy vợ
mới hoặc chồng mới.
II. Một tháng sau

Sau khi đã uống rượu và nhảy múa tiễn đưa người quá
cố về nơi vĩnh hằng, một tháng sau, gia đình tổ chức bỏ
mả sẽ quay lại ngôi mộ ấy để mang cơm và nước cho
người chết. Họ gọi ngày này là “djo\ ia ak”. Động từ “djo\”
có nghĩa là hứng nước vào ống hoặc bình. Danh từ “ia” là
nước. Còn từ “ak” ám chỉ người chết. Tuy nhiên, nước họ
mang đến sẽ không được đặt trong bầu hay bình, nhưng
trong ống lồ ô.

Việc “mang nước cho người chết” rất là quan trọng. Nếu
gia đình bỏ mả không làm, khi làng có người chết, họ sẽ
không dám đi thăm, vì sợ người quá cố quấy rầy họ.
III. Một năm sau

Các gia đình tổ chức lễ bỏ mả sẽ trở lại thăm mộ sau
một năm đã làm các việc ở trên. Họ cùng nhau quét dọn,
làm cỏ sạch sẽ xung quanh mộ. Sau đó, họ làm thịt một con
heo và uống rượu chung tại nhà đã chôn người chết đầu tiên.

Họ gọi ngày này là “jah jam”. Đây cũng là ngày kết
thúc lễ bỏ mả. Nghĩa là từ đây, họ sẽ không lui tới ngôi mộ
ấy nữa, vì họ nghĩ rằng người chết đã thật sự đi xa, đã về với
tổ tiên, không còn liên quan tới người sống. “Pơthi” chấm
dứt ở đây.

Đó là diễn tiến lễ bỏ mả của các làng Jrai thuộc huyện
Ia Grai mà người viết hiểu được trong giới hạn của mình.
Chắc chắn bài trên có nhiều chi tiết thiếu xót. Nhưng dù ít
hay nhiều, những điều đã được ghi ra cũng giúp người khác
biết thêm về dân tộc Jrai.
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Antôn Võ Văn Hải

MÓN GÀ NƯỚNG
1. Nguyên liệu
- Gà ta: 5 con (mỗi con khoảng 900gr - 1kg).
- Gia vị: lá e] jrai, hành, tỏi, xả, chanh.
- Tiêu, bột ngọt, đường, muối hột, xì dầu (nếu thích).
- 5 que tre dùng để nướng gà.

2. Cách làm
Đun nước sôi trước, sau đó dùng dao lấy huyết gà. Trụng

gà vào nước sôi, dùng tay nhổ thật sạch lông, rửa qua nước lã
trước khi mổ gà.

Dùng dao cắt bỏ đi các phần: đầu gà, 2 chân. Sau đó dùng
dao thật sắc mổ gà, chú ý phải canh sao cho khi mổ chia đều
thân gà ra làm 2 phần đều nhau, khâu này đòi hỏi phải hết sức
khéo léo giúp cho việc trình bày thêm phần đẹp mắt và dễ
nướng. (Không sử dụng phần lòng gà để nướng, nhưng có thể
dùng để nấu cháo hay nấu canh rất ngon).

Rửa qua nước sạch một lần nữa, sau đó dùng tay banh đều
thân gà để dễ dàng ướp và trông đẹp mắt hơn sau khi gà
được nướng chín .

Tiếp theo, dùng dao sắc mũi nhọn rạch những đường ngắn
đối xứng trên phần da và thân thịt, điều này rất cần thiết để
gia vị sau khi ướp được thấm sâu vào phần thịt, cũng như
giúp cho phần thịt được chín đều khi nướng.
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Hành, tỏi lột bỏ vỏ lụa bên ngoài, dùng dao xắt thành
những miếng nhỏ. Xả xắt ra từng khoanh nhỏ bỏ chung với
hành, tỏi giã nhuyễn, vớt ra một chén riêng.

Tiếp theo, dùng muối hột thả vào trong một thau đủ lớn để
ướp 5 con gà, dùng tay quậy đều cho muối tan, sau đó dùng
vải hay rây lọc qua nước muối cho sạch bọt và trong.

Tiếp tục bỏ đường, tiêu, bột ngọt và gia vị đã giã vào quậy
đều, không quên vắt vào một ít nước cốt chanh.

Sau khi đã chế biến xong nước ướp gà, ta bắt đầu thả
những chú gà đã làm sạch vào trong thau trụng đều, giúp cho
phần thịt gà thấm sâu gia vị. Đây là một khâu đòi hỏi sự
khéo léo và tinh tế của đôi tay người nội trợ khi gia giảm gia
vị khi tẩm ướp cũng như truyền cảm hứng và tình yêu nghệ
thuật khi chế biến món ăn. Thời gian để ướp gà thường là từ
6 - 7 tiếng đồng  hồ, như thế mới có thể giúp cho gia vị thấm
sâu vào trong từng thớ thịt.

Để có được món gà nướng thơm ngon, cần phải có một
thời gian chuẩn bị thật chu đáo và tỉ mẩn.

Khi đã đủ thời gian tẩm ướp, ta dùng kẹp tre, thứ vật
dụng truyền thống người Jrai quen dùng khi nướng gà, kẹp
giữa phần thân gà gài lại bằng một vòng dây, sau đó ghim
kề đống than hồng đang tỏa nóng. Để có được một chú gà
nướng thơm ngon, đẹp mắt ngoài việc thực hiện đầy đủ các
khâu chuẩn bị phần trên, người đầu bếp phải luôn tay túc
trực với món mình đang chế biến, trở, xoay cho gà chín đều
trên than hồng.

Lá e] jrai sau khi rửa sạch, để ráo cho vào cối giã nhỏ,
cho vào một chén riêng.

Muối dùng để chấm gà nướng phải là muối hột khô, không
dùng thứ muối bọt hay muối xay dùng để nêm thức ăn.

* Câu đố vui
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Ako\ đơr trong
Hiap blong hong ơi adai?

Đầu bằng trái cà
Tiếng xa tới trời?

Ban Văn Hóa – Ngôn Ngữ

CƠM LAM - ĐING KO}
(Dành cho 10 người ăn)

1. Nguyên liệu
- Gạo nếp khoảng 6 lon sữa bò (1,5 kg).
- 5 hoặc 6 ống lồ ô tươi cắt khúc dài khoảng 4 hoặc 5 phân
(loại lồ ô người Jrai chuyên dùng để nướng cơm nếp). Chú
ý dùng dao thật sắc vạt cạnh một đầu mặt chừa làm đáy,
một đầu để bỏ nếp ngâm vào trước khi nướng. Có thể nói
cây lồ ô dùng để  nướng cơm luôn có sẵn trên rừng nhưng
ngày nay hơi khan hiếm. Mùa ống cho cơm mùi vị thơm
ngon nhất theo các già làng, đó là khoảng thời gian từ
tháng 12 đến tháng giêng hai, nhân tháng có lễ bỏ mả của
dân tộc Jrai.
- Lá chuối tươi hoặc lá mít làm nắp đậy ống.
- Trấu hay lá khô dùng để nướng cơm ống.
2. Cách làm

Việc làm trước tiên, đó là dùng củi nhóm lửa để đun
cho trấu, lá khô cháy thành tro, tạo độ nóng trước khi
nướng. Đây là công đoạn phải được chuẩn bị trước và
không kém phần quan trọng.

Nếp ngâm cho nở trước 15 đến 30 phút, vo sơ qua nước
lã cho trôi đi bụi bám vào nếp, để nước sâm xấp với nếp
trong một thau riêng.
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Trước khi thả gạo vào trong ống, ta đổ nước cho đầy
miệng các ống, rồi dựng đứng lên.

Lấy nếp bỏ vào ống, cho đến khi mực nước và nếp cách
miệng ống khoảng 2, 3 phân, phần chừa để nhét nút.

Dùng lá chuối hay lá mít quấn lại thành búi nhỏ, canh
sao cho vừa miệng ống, nhét thật chặt miệng ống sao cho
nếp có thể đủ hơi và kín khi nướng.

Đem ống nếp vùi trong tro nóng, chừa phần miệng nhét
nút bên ngoài khoảng 3 phân. Thời gian để cho một ống
cơm lam chín khoảng từ 1giờ - 1giờ 30 phút. Thỉnh thoảng
dùng tay xoay đều ống cơm, giúp ống cơm chín đều và
không bị cháy xém.

Khi thấy cơm trong ống đã bắt đầu sôi, ta có thể rút nút
đậy ống cho hơi nước thoát bớt hơi ra ngoài, sau đó đậy
lại. Điều này rất quan trọng để tránh cho ống cơm khỏi bị
vỡ, hoặc tránh cho nếp khỏi bắn ra ngoài khi nếp đã nở.

Đây là công đoạn đòi hỏi sự tỉ mẩn và khéo léo của đôi
tay người chế biến, cũng như thưởng lãm trực tiếp cách
chế biến món ăn đặc sản của người sắc tộc vùng cao nói
chung và của người Jrai nói riêng khi đến tham quan vùng
đất này.

Món cơm lam dùng nóng, trước khi ăn dùng dao bén cắt
khúc khoảng 3 tấc là đẹp mắt.

Món cơm ống hay còn gọi là món cơm lam là một món
không thể thiếu trong các buổi lễ, hội làng của người Jrai
dùng để đãi khách quý và dùng làm quà biếu khách.

Món này dùng kèm với món gà nướng chấm với muối
hột giả nhỏ, kèm với một múi chanh, chút xì dầu, nhưng
một gia vị không thể thiếu là lá e] jrai giã nhuyển ăn kèm
rất tuyệt. Hai món ăn kèm này, nay trở thành một trong
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những món đặc sản luôn có mặt trong các nhà hàng tại Tây
Nguyên cũng như trong các phố ẩm thực của các nhà hàng
tại Việt Nam.

Ban Văn Hóa – Ngôn Ngữ

SONG UỐN TƯƠI NGƯỜI UỐN TRẺ

Các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam, dù là
người Kinh hay người Sắc tộc đều có truyền thống yêu
quý và răn dạy con trẻ. Điều này chẳng những được thể
hiện trong phong tục, tập quán, qua những nghi lễ như: Lễ
cầu sức khỏe cho trẻ, lễ đầy tháng, lễ đặt tên, lễ thổi tai, lễ
trưởng thành... mà còn được phản ánh rõ nét trong kho
tàng tục ngữ, ca dao; nhằm hướng dẫn các bậc cha mẹ về
việc dạy dỗ khuyên răn con cháu nên người.

Trong số các tục ngữ, thành ngữ, ca dao, lời nói giản
dị, đơn sơ, mộc mạc... của các dân tộc thiểu số, có nhiều
câu đề cập đến trách nhiệm của các bậc sinh thành đối với
con cháu, làm chúng ta phải suy nghĩ!

Chẳng hạn, người Thái có câu:
“Thương con mới thấy cháu
Thương cháu mới thấy chắt”.

Hoặc câu:
“Được cua chỉ ăn mắt
Được cá chỉ ăn lòng

Được quả chỉ ăn vỏ”.
Diễn tả tình thương và sự hy sinh, chấp nhận mọi gian

nan của ông bà cha mẹ vì con, vì cháu.
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Tình thương đó thật lớn lao, nhưng thương như thế nào
cho phải, cho đúng lại là một vấn đề khác. Vì vậy trong
việc dạy con cháu, người Tày, người Nùng có câu:

“Thương con thương đằng sau
Dọa con dọa trước mặt”.

Còn người Thái thì căn dặn:
“Thương con đừng mớm ngọt
Yêu cháu đừng mớm chua”.

Người Chăm lại có câu:
“Cưng chiều con quá con sẽ leo lên đầu”.
Người H’Mông lại ví việc dạy con cháu như làm nương

đơn giản và dễ hiểu:
“Đất phải cày mới ải
Người phải dạy mới nên

Nương không cày không xốp
Người không dạy không hiểu biết”.

Người Êđê thì nói:

“Con voi chưa biết đường nào để đi
Bông hoa chưa biết nhìn

Mùi thơm chưa biết ngửi
Bông đỏ, bông vàng nhận chưa ra”.

Nên cha mẹ phải bảo ban chúng.
Người Dao có câu khuyên răn về việc dạy dỗ trẻ em cũng

giống như việc uốn nắn những búp non trên ngàn:

“Song uốn tươi, người uốn trẻ”.



Văn Hóa - Ngôn Ngữ

45

Trong quan niệm của người đồng bào, nhà nào có con
ngoan như bông hoa nở trước cửa, ngược lại “gái không
ngoan không ai hỏi làm vợ, trai không giỏi không ai lấy làm
chồng". Vì thế, theo truyền thống của các dân tộc thiểu số,
khi con cái bước vào tuổi thiếu niên, các ông bố, bà mẹ đều
rất quan tâm đến việc dạy dỗ chúng từ dáng đi, điệu đứng,
cách ăn nói, tiếp khách, cách làm ăn. Trai thì dạy đan lát, cày
cuốc, gái thì dạy may vá, dệt vải, dệt thổ cẩm ... để sau này
lớn lên các em trở thành người giỏi giang. Vì thế mà người
H’Mông có câu nói vần:

“Con trai lớn lên phải học đan gùi

Con trai lớn lên phải học làm ná

Con trai lớn lên phải học luật tục
Con gái lớn lên phải học dệt vải
Con gái lớn lên phải tập kéo chỉ
Con gái lớn lên phải học nhuộm vải”.

Tóm lại, kho tàng ca dao tục ngữ của các dân tộc trên
đất nước Việt Nam đề cập rất nhiều đến việc chăm sóc,
nuôi dạy con cái. Những lời vàng ý ngọc đó cho đến nay
vẫn rất phù hợp và thiết thực góp phần vào việc giáo dục
thế hệ trẻ hôm nay và ngày mai.

Trương Văn Cách
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“Chín Chữ Cù Lao”
Ảnh Phòng Truyền Thống Giáo Phận Kontum
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CÁCH LÀM BÌNH UỐNG NƯỚC
TỪ TRÁI BẦU JRAI

Đối với người Jrai, đa phần các vật dụng trong gia đình
đều do chính tay họ làm nên. Người nam có thể đan gùi,
làm cung, nỏ, đao và những thứ khác. Người nữ biết dệt áo
quần, khăn, mền, và biết làm bình nước từ những trái bầu.
Tất cả những vật dụng ấy trở nên quen thuộc và gắn bó với
cuộc sống của họ. Không những thế, chúng còn có giá trị
đặc biệt đối với các người già là những bậc tiền bối đáng
kính. Các vị ấy nói rằng chính cha ông họ đã dạy họ cách
làm và cách dùng, ngày hôm nay, họ cũng tiếp tục làm.
Như vậy, ai cũng hiểu: họ là chủ, và họ hãnh diện về những
gì mang tính dân tộc của mình.

Trong tinh thần học hỏi Văn Hóa của người Jrai qua giá
trị các vật dụng thường ngày của họ, người viết xin mượn lời
của am^ Hoeng, làng O|, huyện Ia Grai, để trình bày cách làm
một thứ đồ rất đơn giản, nhưng hầu như không thể thiếu
trong mỗi gia đình người Jrai. Đó là chiếc bầu đựng nước mà
họ gọi là Ia Get.
I. Cách làm
1. Ta su ha boh plôi tơha
hăng kro woih, boh plôi
jrai, b^ ôh boh plôi yua\n.
2. Ta krăm `u đă ia sang, to#,

1. Ta tìm một trái bầu đã già
và khô, trái bầu người jrai,
chứ không phải trái bầu kinh.
2. Ta ngâm nó vào nước ở
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đă hmua, to#. Ta krăm `um
anun amăng juh hrơi, păn
hrơi ]iang kloh goh đuh `u.
3. Krăm `u đă ia jiưng woih,
ta sua\ đ^, hăng oer mbah `u.

nhà, hoặc ở ruộng. Ta ngâm
như thế trong bảy, tám ngày
để nó lột hết vỏ.
3. Ngâm nước xong rồi, ta lấy
lên, xoáy một lỗ ở miệng nó.

4. Ta tuh lôi jeh `u. Ta
djo\ ia bo\ đă nun. Rim
guah, ta yuh yuh tuh lôi
djo\ plơ\ng dơng. Ta ngă
`um un truh `u huai [âo.
Gơm ta tơyăng, ha wot
hrơi juh, `u huai [âo.
5. Gơm ta ]ăng `u tăm
djâp hăng tơnar, ta pao `u
hăng hla neng hăng hla
ne`. Pao jiưng, ta ]oh `u
đă iă ]ăng `u thu. Ta pao
`u pă wot. Dua hrơi, tlâo
hrơi, ta pao ha wot.
Gơm ta ]ăng `u tăm djâp
jăk, ta koh phun mai jrai,
krih đuh `u, tul hăng hla
ne`, hla ni`. Tul jiưng, ta
pao `u hăng lu gu nun.
6. Ta wen kăt `u, jing ta ngă
jiưng woih ia get.

4. Ta đổ hạt ra. Ta hứng
nước đầy bình. Mỗi buổi
sáng, ta lắc bình đổ đi, rồi
hứng nước khác vào bình. Ta
làm như thế cho đến lúc bình
hết hôi. Nếu ta siêng năng,
chỉ một tuần, bình hết hôi.
5. Nếu ta muốn bình đen
đẹp và bóng, ta lấy lá cây
mắt mèo và lá lòng chảo
chà lên bình. Chà xong, ta
để ngoài nắng cho khô. Ta
chà bốn lần. Hai, ba ngày,
ta chà một lần.
Nếu muốn bình đen đẹp
hơn, ta chặt cây me jrai, gọt
vỏ, giã với lá mắt mèo và lá
long chảo. Giã xong, ta chà
quả bầu với những thứ ấy.
6. Ta cuốn nắp đậy, thế là
xong chiếc bình uống nước.

II. Ích lợi
Dùng để đựng nước. Dễ làm, không tốn tiền mua, thẩm

mỹ cao và đảm bảo vệ sinh môi trường.
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Khi đi rẫy, nếu ta dùng bình nhựa đựng nước, vô tình
để bình ngoài nắng, nước sẽ ấm. Ta uống nước ấy có thể
đau bụng và không giải cơn khát. Còn chiếc bình uống
nước jrai, dù để ngoài nắng, nước trong bình vẫn mát, ta
uống rất sảng khoái.

Ban Văn Hóa - Ngôn Ngữ

MẦM GIỐNG LỜI CHÚA

“Thần Khí mới làm cho sống”
Ảnh Phòng Truyền Thống Giáo Phận Kontum



• THẦN CỦA NGƯỜI JRAI PHẢI CHĂNG LÀ
THIÊN CHÚA?

• CÁC NHÂN CHỨNG TIÊN KHỞI CỦA TIN
MỪNG
VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DÂN CHÚA
Ở GIÁO HỌ IA KA

• SỰ TRỞ VỀ



THẦN CỦA NGƯỜI JRAI PHẢI CHĂNG LÀ
THIÊN CHÚA?

Khi ta bàng quang với một việc đang diễn ra hay đã
qua, hoặc đôi lúc ta chỉ đánh giá sự việc theo cái nhìn chủ
quan của mình, rồi vội vàng kết luận sự việc ấy là thế này
hay thế khác, phải chăng ta đã lầm? Với nhãn quan của
người Kinh (Yuăn), khi nhìn và đánh giá về đời sống Văn
hóa Xã hội của các anh em sắc tộc nói chung, và của người
Jrai hay Bahnar nói riêng, họ thường nói nào là: Nghèo
nàn, Lạc hậu, Thiếu văn minh; về Tinh thần (Tâm linh)
nào là: Mê tín Dị đoan, Tin lung tung (đa thần): Thần núi,
thần sông, thần cây, thần nước, thần lửa, thần sấm,
thần sét, thần đá, thần mặt trời…! Nhưng nếu ai đó có
dịp sống với, sống cùng anh em sắc tộc, dù chỉ là một thời
gian ngắn thôi, người đó sẽ phải bất ngờ và hồ nghi về
những gì mình đã nghĩ và đã đánh giá về họ. Đó chỉ là suy
nghĩ của những người “khách trọ”, phương chi là những
người thực sự yêu mến và muốn trở thành người anh em
như bao nhiêu người anh em sắc tộc khác.

Nếu tìm hiểu kỹ, chúng ta sẽ khám phá ra rằng đời sống
tâm linh của họ vô cùng phong phú đa dạng và có hệ thống
hẳn hoi. Càng đi sâu, chính chúng ta (Ană Yuăn) phải trầm trồ
thán phục về đời sống Văn hóa cũng như Tinh thần (niềm tin)
của họ vào Trời. Họ tin rằng Ông Trời là ông thần to nhất, là
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“Già làng của các thần” ngày ngày hiện thân bằng Anh Mặt
Trời (Thần mặt trời) để mang lại cái nắng ấm áp, sưởi ấm cho
dân làng, cho muông thú, và làm cho cây cỏ tốt tươi, cho lúa
mau lớn có nhiều bông, cho bắp có nhiều trái, cho khoai, cho
mì có nhiều củ để dân làng luôn được no cái bụng, ấm cái thân
không phải sợ cái đói, cái rét đến hoành hành gây ra bệnh tật
chết chóc.

Ngoài ra mỗi việc, mỗi sự vật đều có thần cai quản, cho
dù là việc nhỏ nhặt nhất. Các thần không tranh giành việc
của nhau, mỗi thần đều quan tâm hết mình đến dân làng,
yêu thương và che chở cho họ, thậm trí chiến đấu để chống
lại những thần dữ, thần ác làm hại dân làng. Không những
thế mà các thần (Yang) còn quan tâm đến từng gia đình và
đến từng người, nếu như mỗi gia đình, mỗi người thành
tâm cầu khấn và sống thật tốt và biết quan tâm, thương yêu
đến những người khác, những người xung quanh mình,
dân làng mình.

Với niềm tin dân gian của người Jrai, các thần luôn ẩn
hiện gần gũi và đồng hành cùng dân làng trong cuộc sống
thường ngày. Chẳng hạn: Thần nước đem lại sự sống cho
con người, cho cây cối, giúp con người sảng khoái đánh tan
đi cái khát. Thần cây đem lại bóng mát, cho dân làng gỗ để
làm nhà và những vật dụng khác. Thần gió đem lại sự mát
mẻ. Thần lửa đem lại sự ấm áp giữa trời đông, xua đuổi thú
dữ và nấu chín thức ăn. Thần lúa đem lại sự ấm no cho dân
làng. Nhưng đó chỉ là trong tâm thức thôi, còn trong thực tế
đời thường, người Jrai không hề có khái niệm về hình hài,
nghĩa là đúc tượng để thờ, cũng như nơi chốn xuất xứ của
các thần. Họ càng không biết chính xác tên tuổi của vị thần
đó là gì. Họ chỉ căn cứ vào từng sự việc mà gọi tên. Cách cụ
thể, họ  không hề biết chính cái cây đó là thần hay cái cây đó
là nơi thần ở, nên họ chỉ gọi là thần cây! Hoặc giả như thần
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lúa cũng vậy. Nhưng trong thâm tâm họ luôn có một vị nào
đó cai quản.

Cái mơ hồ, cái không rõ nét về các thần nơi người Jrai
phải chăng gợi nhắc cho ta liên tưởng đến Chúa Thánh Thần?
Trong niềm tin, chúng ta được biết thiên niên kỷ thứ ba này là
thiên niên kỷ của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần hoạt
động và hiện diện trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống con
người và với nhân loại. Với người Jrai, điều quan trọng nhất
đối với họ là Nước – Gió – Lửa. Nếu thiếu những thứ vừa kể
trên, thì kể như dân tộc họ sẽ tiêu vong. Trong Thánh Kinh,
ngay từ chương đầu của sách Sáng Thế Ký đã cho ta thấy
Thần Khí Thiên Chúa bay là là trên mặt nước, để thánh hóa
nước, và nước đã trở nên sự sống của con người và muôn loài
muôn vật. Thiếu nước con người cũng như muôn loài muôn
vật sẽ bị tiêu vong. Còn gió chính là khí, là hơi thở. Khí, hơi
thở đó chính là sự sống, mà Chúa Thánh Thần lại là nguồn
gốc của sự sống. Trong ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần
đã lấy hình lưỡi lửa để thanh tẩy, thánh hóa, ban thêm sức
mạnh, ngự trên và tuôn đổ tràn đầy niềm vui phục sinh cho
các Tông Đồ.

Vậy phải chăng trong niềm tin dân gian của người Jrai đã
mang đậm nét dấu ấn thần thiêng? Dấu ấn của Yang là khái
niệm sơ khai đặt nền tảng cho một niềm tin vào Thiên Chúa
là Đấng tạo thành trời đất muôn vật. Vì yêu thương con
người và vì phần rỗi con người, Thiên Chúa Cha đã ban
chính Con Một Mình làm giá cứu chuộc con người. Đồng
thời Thiên Chúa Cha cũng đã ban cho nhân loại một kỷ
nguyên Chúa Thánh Thần để Ngài luôn hiện diện, và thánh
hóa, làm cho muôn dân trở lên con cái Thiên Chúa. Qua
những điều trên, ta nhận thấy rằng tâm hồn người Jrai tuy
đơn sơ trong trắng nhưng lại tiềm ẩn cả một kho tàng của
niềm tin vào Yang, vào Ông Trời. Mà Ông Trời chính là
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Chúa Tể của muôn loài – muôn vật. Vậy Thần của người Jrai
phải chăng là Thiên Chúa?

SaoBanMai

“Xin Chúa soi sáng cho dân tộc con”
Đêm cầu nguyện tại Trung Tâm Pleikly - Phú Nhơn
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CÁC NHÂN CHỨNG TIÊN KHỞI
CỦA TIN MỪNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA

DÂN CHÚA Ở GIÁO HỌ IA KA

Tại Giáo họ Ia Ka làng Mrong Yo#, Mầm Giống Lời
Chúa bắt đầu được nảy nở từ hai cụ già đã theo đạo từ
trước, nhưng chưa được rửa tội cho đến năm 1998. Đó là
ông Yôseph Siu Prut và vợ ông là bà Maria Bliu. Từ
năm 1966, ông Siu Prut đã tin theo đạo nhờ thời kỳ làm
lính pháp.

Cũng tại làng này, có thêm ông Pôlê A Brăng là người
đã có đạo từ năm 1969 do đi lính Việt Nam Miền Nam.
Nhưng sau đó ông đã phiêu bạt ở chốn này. Gốc của ông
là ở Kon Rơhai. Ông đã lập gia đình với người làng Mrong
Yo# mà không có phép đạo. Mãi đến năm 1990, cả gia đình
ông mới được rửa tội nhờ một người bà con từ làng Kon
Rơhai là bà Maria Y Nhao tới thăm và giúp đỡ. Từ đó, ông
và vợ mình được hợp luật Giáo hội.

Trở lại gia đình của hai ông cụ Yôseph Siu Prut và
Maria Bliu, họ đã tin Chúa từ lâu nhưng chưa có dịp thuận
lợi. Trong thời gian chờ đợi và nuôi dạy con cái, như thể
Thiên Chúa đã chuẩn bị trước, họ gửi một cháu gái tên là
Rơchăm Jiưng theo học ở Dòng Phaolô Pleiku. Khi lớn
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lên, cô theo nghề giáo viên mầm non, dạy ở Huyện }ư
Păh. Cô lấy chồng, nhưng vẫn chưa chịu rửa tội vì muốn
cả hai vợ chồng được rửa tội cùng lúc. Vào năm 1989, cô
đã được toại nguyện.

Cái hay và cái kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện qua
cô gái này là:

Vào thời gian đó, dù chưa được rửa tội, nhưng cô giáo
Jiưng vẫn luôn thể hiện mình là người có đạo qua việc
loan báo Tin Mừng. Nhưng nghề nhà giáo đã gây áp lực
cho cô. Thế là cô quyết định nghỉ dạy và chuyển sang
nghề buôn bán để được tự do. Nhờ đó, cô có nhiều cơ hội
đi từ làng này sang làng khác để nói về Chúa. Trong thời
kỳ này, có rất nhiều người nghe Tin Mừng và ước ao theo
đạo. Đó là nhờ Thiên Chúa đã dùng cô để nói về Lời Ngài,
Lời Cứu Độ, hay nói cách khác là về chính Ngài.

Năm 1987-1990 là thời kỳ thợ gặt đến. Lời Chúa đã
được loan báo tại đó như thể dọn sẵn đường cho Cha
Antôn Vương Đình Tài và các thầy dòng Chúa Cứu Thế
đến hoạt động.

Những mẫu tiểu sử trên là để người đọc thấy rằng:
Thiên Chúa luôn có chương trình riêng trong công cuộc
cứu chuộc loài người. Nhiều việc làm của các tay thợ gặt
tưởng chừng vô nghĩa, rã rời, và cắt đoạn; thì Thiên Chúa
lại liên kết một cách logic để thực hiện ý định của Ngài.
Ta có thể hiểu điều ấy qua việc Dòng Chúa Cứu Thế làm
cho đạo Chúa bắt đầu nở hoa ở vùng Jrai Giáo xứ Ninh
Đức vào thời điểm ban đầu.

Ta trở lại với tiến trình đạo Chúa ở Giáo họ Ia Ka.
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Vào năm 1989, cộng đoàn ở đó bắt đầu hoạt động. Để
có chỗ tập trung cầu nguyện, họ đã dùng nhà ông Pôlê A
Brăng làm trung tâm. Số người tập trung học hỏi và cầu
nguyện lúc đầu khoảng 100 người. Nhưng sau đó, con số
tăng lên đến 400 người.

Vì nhà quá chật hẹp, nên vào năm 2001 cộng đoàn trẻ
trung này đã chuyển sang nhà của bà Jiưng là người phụ
nữ tôi đã kể ở trên. Lúc đó, cộng đoàn đã có sự chăm sóc
của Cha Batôlômêô Nguyễn Đức Thịnh cho đến hết 2005.

Từ Plei Mrông Yo#, đạo Chúa tiếp tục lan toả sang các
làng lân cận. Tại làng Kênh Chóp, kể từ năm 1990 trở đi,
đạo Chúa bắt đầu phát triển tiếp sau làng Plei MôngYo#.

Một lần kia, tôi hỏi ông ako\ khul của làng Kênh chóp
tên là Gioan Rơ]âm Hrĭh: Anh có đạo như thế nào?

Anh ta trả lời: “Đầu tiên thế này, có lần tôi đi chơi tại
làng MrôngYo# và vào nhà ông Pôlê A Brăng chơi, hôm đó
là ngày đọc kinh cầu nguyện của cộng đoàn, tôi nghe
người ta đọc kinh và hát thật hay. Lúc đó, tôi bị Chúa
chinh phục. Tôi quyết tâm học đạo Chúa và đem Chúa về
cho làng nữa. Lúc đó, tôi học bằng tiếng Bahnar”.

Giờ đây, làng Kênh Chóp đã có số tín hữu khoảng 300
người với 68 hộ, còn gần hai trăm hộ chưa là người Công
Giáo, Ako\ Khul bây giờ là ông Gioan Rơ]âm Hr^h và ông
Giuse Rơ]âm Hluêk.

Còn một nhân chứng nữa cũng cần quan tâm, đó là
chị Maria Madalêna Y Philin ở làng Phun. Chị là người
Bahnar, thuộc Kontum Knâm. Vì lấy chồng Jrai, nên chị
đã theo chồng về làng Phun, nay thuộc xã Ia Ly. Lúc đầu
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chồng chị vẫn chưa có đạo. Nhưng bây giờ, anh đã là Ako\
Khul của làng.

Một dịp kia gặp chị, tôi hỏi: Làm sao chị giữ được đạo
trong hoàn cảnh cả làng không theo đạo?

Chị trả lời: “Thời gian đó mình rất cô đơn và sợ hãi
khi nghĩ rằng lúc chết, không có ai đem chôn, vì mình
sống khác với dân làng, ngoài ra chồng và gia đình bên
chồng làm việc cho nhà nước nữa, nên khó mà lôi kéo
chồng có đạo như mình. Nhưng với đức tin, mình chỉ có
cuốn Kinh Thánh Bahnar và cầu nguyện liên lỉ mọi nơi,
mọi lúc. Bây giờ thì thật kỳ diệu vì Chúa đã yêu thương
đưa chồng mình trở lại với Chúa và nhờ đó Ngài đã tạo
cho gia đình mình thật hạnh phúc. Còn nữa, cái hay của
niềm hạnh phúc mà tôi có thêm là nhiều người trong
làng đã tìm đến Chúa qua tôi”.

Đó là lời tâm sự của những người đã hết lòng vì Chúa.
Còn nhiều nhân chứng khác nữa giúp chúng ta nhận ra ơn
của Ngài đang đổ xuống trên vùng đất này mà tôi không
kể ra đây. Tuy vậy, chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện để
xin thêm thợ gặt, vì cho đến bây giờ trong Huyện }ư păh
còn rất nhiều làng chưa có những nhân chứng thực thụ
hoặc nếu có thì chỉ là số ít.

F.X Nguyễn Tất Linh
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SỰ TRỞ VỀ

“Đích điểm ra đi là khởi điểm trở về con người,
Lạc mất Thiên Chúa là hình khổ bậc nhất”

(Gioan Scotus)

Thuở xưa Thiên Chúa tạo dựng đất trời, muôn vật
muôn loài đều tốt đẹp, thế nhưng con người phá vỡ công
trình ấy của Thiên Chúa vì nghe theo sự hướng dẫn của
ma quỉ. Không vì thế mà Thiên Chúa từ bỏ con người,
Ngài vẫn một mực yêu thương đến nỗi ngay cả Con Một
của Mình, Ngài cũng trao ban cho chúng ta, để ai tin vào
con của Ngài thì được cứu độ (Ga 3,16). Thánh
Augustino nói: “Chúa sinh ra con Chúa không cần hỏi ý
kiến con, nhưng cứu độ con Chúa cần hỏi ý kiến con”.
Thế nhưng con người vẫn quay lưng trước lời mời gọi
của Thiên Chúa.

1. Con người đã đi lạc
Ngày hôm nay, với sự phát triển vượt bậc về khoa học

kỹ thuật, và kinh tế, vốn là điều kiện tốt để phục vụ nhu
cầu đời sống nhân loại, nhiều nơi đã không đi đúng
đường lối Thiên Chúa muốn. Đơn cử các quốc gia hùng
mạnh chạy đua vũ khí hạt nhân, lấy quyền lực để cấm vận
các quốc gia nghèo nàn lạc hậu. Trong khi đó tệ nạn xã
hội vẫn xảy ra trên thế giới. Đó là: cướp bóc, giết người,
mại dâm, phá thai… những thứ ấy đã nhấn chìm con
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người trong tội lỗi. Tin Mừng Luca 15, 11-31 nói đến đứa
con hoang đàng sau khi đã nhận phần gia tài của mình, đã
ăn chơi đàng điếm đến độ không còn gì nữa, thì mới nghĩ
đến Cha của nó. Thánh Phaolô trước khi biết Chúa là kẻ
đi bắt bớ và giết tất cả những ai theo đạo công giáo.
Nhưng qua biến cố Damas, ông đã khiêm tốn hỏi Chúa:
“Tôi phải làm gì?”
2. Cuộc trở về

Đứa con thứ trong Tin Mừng Luca trên, vì nhớ lại
Người cha nhân hậu tốt lành nên nó nghĩ đến việc trở về,
và xin được phục vụ trong nhà như người làm công. Thánh
Phaolô sau biến cố bị quật ngã thì đến với thầy Khanania
để học đạo và trở thành một vị Tông Đồ xuất sắc, ông đã
làm nhiều người tin theo Chúa Giêsu, và còn thành lập
nhiều giáo đoàn để phục vụ Giáo hội.

Ngày hôm nay, trong từng giây phút Chúa luôn mời gọi
chúng ta hy sinh từ bỏ con đường tội lỗi mà trở về với
Chúa, dẫu biết rằng là thân phận con người ai ai cũng đều
mắc tội. Ngạn ngữ có câu “ Ngã vào tội mà lưu lại trong
tội là quỉ”. Nếu cuộc trở về của Thánh Phaolô khó để ta
bắt chước, thì ít nhiều ta hy sinh sám hối như tên trộm
lành để rồi được Chúa thứ tha và ban thưởng nước Thiên
Đàng mai sau.

Nay Ksor Khăp
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CẢM TƯỞNG

“Huynh đệ”
Ảnh Phòng Truyền Thống Giáo Phận Kontum



• KỶ NIỆM MĂNG ĐEN

• TÌNH MẸ

• SỐNG MÙA HỒNG ÂN

• KỶ NIỆM TAM NHẬT VƯỢT QUA

• TIẾNG ĐỜI

• NHỚ KONTUM

• HOA CỎ THÁNG NĂM



KỶ NIỆM MĂNG ĐEN

Một lần về với Mẹ yêu
Măng Đen rừng gió đôi chiều ngược xuôi.

Chiếc xe cọc cạch ì ạch chở hai con người đi về phía
có Mẹ Măng Đen. Hai con người đó một người là tôi và
người kia là anh bạn của tôi.

Mới chân ướt chân ráo lên Tây Nguyên, tưởng tượng
về những gì còn ở phía trước, tôi quyết định mua một
chiếc xe. Và đối tượng đã nằm trong tầm ngắm, chiếc xe
máy hiệu “cọc cạch” trị giá lên tới ba triệu bảy trăm ngàn
đồng. Máy móc khung xương nhìn qua vẫn còn ổn, nhưng
đôi lốp nhìn thì công an muốn phạt rồi. Một quyết định
mang tính cách mạng cho chiếc xe được đưa ra đó là thay
ngay một đôi lốp ba trăm ngàn, làm cho người ngồi trên xe
thêm chút tự tin.

Thời tiết mát mẻ của Tây Nguyên làm cho giấc ngủ
của tôi sâu đến lúc mặt trời mọc. Sáng hôm đó tôi rủ anh
bạn về La Vang xin ơn Mẹ, suy nghĩ một lúc anh bạn bảo
tôi: Ta đi Đức Mẹ Măng Đen. Tôi chưa nghe danh từ “Đức
Mẹ Măng Đen” bao giờ, nên hỏi lại: Đức Mẹ Măng Đen
nào? Và được nghe sơ qua về tiểu sử Mẹ Măng Đen. Nghe
xong tôi quyết định đi.

Tôi nói với anh bạn: ta đi chiếc xe mới mua gần bốn
triệu của tui nhé! Chỉ nghe anh bạn “ừ” một tiếng trong lúc
tay lượm mũ bảo hiểm.
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Xe bắt đầu chạy…
Thật ra lần này tôi đi là cũng chỉ vì tò mò, muốn biết

Măng Đen nó là nơi nào? Phong cảnh ở đó có đẹp không?
Đức Mẹ cụt tay như thế nào?...với lại quãng đường từ
Gialai đến Măng Đen hơn 100km tôi cũng muốn đi cho
biết Tây Nguyên.

Tôi ngồi sau xe nên dọc đường tha hồ mà ngắm cảnh
chung quanh. Tây nguyên bạt ngàn màu xanh. Màu xanh
của trời sâu hun hút, màu xanh mướt của cây công
nghiệp cao su, chè, cà phê… và màu xanh của rừng…
Trong đầu tôi thoáng nghĩ rừng ở đâu? Nghe người ta
nói Tây Nguyên rừng nhiều lắm mà. Phóng zoom cực
đại về phía xa xa, thấy nhấp nhô những cánh rừng xanh
mờ mờ quyện trong màu khói đất bàng bạc. Tôi tự hỏi
đó có phải là rừng không, hay cũng chỉ giống như hai
bên đường chỉ là màu xanh của cây công nghiệp. Chợt
ngược chiều ba chiếc xe tải loại 18 bánh, chất đầy gỗ, rù
rì chạy qua. Theo phản xạ tự nhiên tôi quay lại nhìn, và
hệ thần kinh bắt đầu phân tích tổng hợp với tốc độ ngàn
hình trên giây (…) và cho ra kết quả phán đoán và nhận
định: rừng ở trên xe đấy! Những chiếc xe tải hạng nặng
đang chở rừng ra khỏi Tây Nguyên. Tây nguyên đang
nghèo đi mà người ta không biết, người ta cứ tưởng mấy
thứ cây công nghiệp kia làm cho người ta giàu, và ngày
càng giàu. Nhưng  người ta không nghĩ mai kia con cháu
mình sẽ thừa hưởng một cao nguyên sỏi đá. Bởi mất
rừng Tây nguyên còn lại gì?

Tuýt …t.u.ý.t… hết cả hồn! Thì ra là công an, đang
mãi nghĩ về rừng mà. Đồng chí công an nghiêm giọng: hai
anh cho kiểm tra giấy tờ! Tôi chưa kịp hoàn hồn sau tiếng
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còi thiệt kêu, thiệt dài của đồng chí công an, xuống xe, tay
run run móc giấy tờ đưa ra hai tay: Dạ thưa chú đây ạ.
Cầm lấy xấp giấy tờ, đáo lên đáo xuống mấy lượt, đồng
chí công an hỏi: Bảo hiếm đâu? Tôi ấp úng…dạ… chưa
mua ạ. Rất ngắn gọn: Vào nộp phạt một trăm nghìn rồi cho
đi. Tôi nộp phạt rồi cám ơn và lên xe. Đồng chí công an
gọi với lại, cầm lấy tờ biên lai chút nữa có ai hỏi nữa thì
đưa ra mà xin cho dễ. Tôi nghĩ mấy đồng chí công an này
cũng còn thương mình đấy chứ nhỉ, không như ai đó nói
“công an bây giờ nghèo lắm, nghèo đến nỗi chỉ có mỗi
tiền thôi”. Nhận cái giấy xong anh em tôi lại lên xe. Tôi
nói với anh bạn, Đức Mẹ Măng Đen không thiêng, đi thăm
Mẹ mà bị công an phạt. Im lặng một lát, anh bạn tôi nói:
Tại dọc đường ta không cầu nguyện. Ừ! Đúng rồi, từ nãy
tới giờ mình cứ nghĩ gì đâu đâu chứ chưa cầu nguyện.
Thôi không nói chuyện nữa, cầu nguyện thôi và bắt đầu
làm dấu đọc kinh. Chưa được mười kinh Kính Mừng thì
anh bạn phanh gấp làm chiếc mũ trên đầu tôi cụng vào mũ
của anh bạn “cộp”. Tôi hỏi: Gì thế? Anh bạn không nói chỉ
tay vào biển hiệu bên vệ đường: Cơm - Cháo - Phở!
Thoáng nghĩ lúc nãy những sự đời bon chen làm cho mình
quên Chúa, bây giờ cái mồm với cái bụng cắt mạch liên
lạc của mình với Chúa. Đồng hồ đã chỉ sang nửa sau mười
một giờ trưa, với lại nhìn mấy chữ Cơm - Cháo - Phở con
mắt đã thấy đói, bây giờ lại ngửi thấy mùi xào rán nữa thì
ôi thôi mấy con giun trong bụng nó đã biểu tình rồi.

Vào quán vừa hạ long thể xuống chiếc ghế nhựa, chợt
sau lưng “bịch”, cứ tưởng trái mít rơi, ai ngờ quay lại thì là
“đồng chí say rượu” nằm trên võng rơi xuống đất. Mọi
người xúm lại xem nhưng ông ta vẫn ngủ ngon lành như
không có chuyện gì vậy. Tôi nghĩ nếu người bình thường
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mà rơi như thế không sọ não cũng cong xương gãy trán.
Thấy anh bạn cười, tôi hỏi cười gì? Anh chỉ tay vào người
say đang ngủ và nói: Chúa nuôi!

Ăn một bát phở gà, Chúa ơi phở gì mà đúng là “ăn để
có cái mà no” thôi. Ăn xong lại tiếp tục đi, nhưng hình
như cái xe của tôi nó không muốn đi nữa thì phải, đạp mãi
năm, sáu lần mà nó vẫn không nổ. Anh bạn tôi bảo chết
chắc rồi, và dục tôi cầu nguyện đi. Ôi bây giờ mới thấy
mình bất lực trước tất cả mọi chuyện, xe không nổ cũng
kêu Chúa. Anh bạn vừa dứt lời thì xe nổ, thiêng thật, có
Chúa thật. Chúa có trong những chuyện rất nhỏ nhiều khi
cảm thấy vô lý, vô căn cứ, và khi gặp những chuyện đó ta
thường kêu Chúa. Đó là niềm tin của chúng ta hay chỉ là
thói quen?

Và kìa truớc mắt tôi là con đèo măng đen với phong
cảnh hùng vĩ mà hữu tình của rừng và suối… Chiếc xe của
tôi nó mệt mỏi thật rồi, khi tiếp xúc với đoạn dốc đầu tiên
của con đèo, và hình như nó nhìn thấy nhiệm vụ vừa cao
vừa dài ở phía trước mà tỏ ra giữ sức, nên cứ bò chầm
chậm. À, mà như thế cũng hay, để tôi kịp nhìn ngắm tuyệt
tác thiên nhiên mà Chúa đã dựng nên ban cho loài người.
Chiếc xe rù rì cũng đã đưa chúng tôi lên lưng chừng đèo.
Phóng tầm mắt ra xa rồi thu lại gần bên mạn đèo, một
thiên nhiên mà với ngôn ngữ ít ỏi của tôi không thể tả hết
được. Pha vào bức tranh của bàn tay Tạo Hóa, con người
cũng đã điểm vào một vài chấm phẩy, đó là những rẫy lúa,
nương ngô đang độ đơm bông, là cây cột điện tỏ ra ngạo
nghễ nhưng cũng thật nhỏ bé giữa đại ngàn, những luồng
khói đất bàng bạc như kết nối với đám mây trời tạo nên
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một bức tranh thiên - nhân - địa hài hòa mà đường nét ẩn
chứa một sự thánh thiêng.

Nếu ai đó kiên nhẫn đọc được đến đoạn này chắc sẽ
hỏi: Giữa rừng như thế mà không có tiếng chim à, mà sao
không thấy nhắc đến? Tôi khẳng định là có, rất nhiều, mà
rất hay nữa là khác. Nhưng thông cảm vì đang ngồi trên xe
với lại cái ống bô xe tôi nó thở kêu quá, nhất là khi lên
dốc, nên nó át đi không nghe được. Mà có lẽ chim rừng
cũng im lặng bịt tai lại để nghe cái âm thanh lạ này.

Ơ… hết đèo rồi… anh bạn tôi như reo lên và vừa thả
tay ga làm cho chiếc xe như buông một tiếng thở dài hổn
hển nhưng cũng đầy tự hào như vừa làm xong một nhiệm
vụ cao cả, ừ mà cao cả thật, trong bụng tôi thầm vỗ tay
hoan hô.

Đến rồi, thấy Mẹ rùi, tôi như khựng lại không còn
miên man về chung quanh nữa. Trước mắt tôi là tượng đài
Mẹ Măng Đen, không nguy nga, tráng lệ như tôi tưởng
tượng, rất cũ kĩ, bình thường hơn cả bình thường, nhưng
lại rất thánh thiêng. Nhìn ngắm Mẹ là muốn trao gửi. Nhìn
ngắm Mẹ là bao nhiêu bon chen lo lắng sự đời chợt tan
biến. Nhìn Mẹ mà đối với một tâm hồn khô khan nguội
lạnh như tôi cũng phải tan chảy đi. Và nói thật nhìn Mẹ là
muốn cầu nguyện và tôi đã cầu nguyện rằng: Mẹ ơi! Hôm
nay con đến đây với Mẹ, con không có ý định xin ơn gì
trước, vì như con đã nói con đi vì trí tò mò. Nhưng giờ đây
được ngắm Mẹ, được gần Mẹ đây chắc Mẹ cũng không
cấm con được tâm tình với Mẹ đúng không? Mẹ ơi, con là
một đứa con tội lỗi dám xin Mẹ thương xót thứ tha. Con
xin đâng lên Mẹ nỗi niềm của một thanh niên mới chập
chững bước vào đời tu, những ước vọng, hoài bão của tuổi
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trẻ. Nguyện xin Mẹ thánh hóa, gột rửa ước mơ cùng với
thân xác gầy gò, và tâm hồn ốm yếu của con.

Nhìn ngắm Mẹ là bao nhiêu tâm tư, nỗi niềm cứ muốn
trào ra, nhưng con biết rằng tất cả chỉ là thừa vì khi con
nhìn Mẹ, Mẹ nhìn con thì Mẹ đã thấu hiểu tất cả cõi lòng
của con rồi.

Nhìn ngắm Mẹ không khỏi xót xa vì đôi bàn tay Mẹ đã
cụt mất rồi và con tự hỏi: có phải Mẹ dấu tay vào áo vì cái
lạnh của trần gian, hay tội lỗi loài người nặng quá làm gãy
tay Mẹ,…

Con xin mạo muội đọc ý Mẹ, có phải Mẹ không muốn
nối vào tay Mẹ là những cánh tay bằng xi măng vô tri vô
giác, mà Mẹ muốn cánh tay Mẹ chính là chúng con, những
thân phận yếu đuối mỏng giòn đã được phúc làm con Mẹ, để
làm những việc Mẹ muốn trên mảnh đất Tây Nguyên này.

Theo dòng chảy của nỗi niềm, tôi lại miên man suy
nghĩ, những chiếc ghế đá ghi lời tạ ơn rất nhiều, những
tấm bia cũng rất nhiều... nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu
so với tình thương bao la đại ngàn của Mẹ. Vậy mà con
người thế gian chúng con cứ cố làm để so bì với tình Mẹ,
mà không biết rằng Mẹ muốn chính bản thân mỗi con
người trong chúng con hãy trở nên những tấm bia, những
ghế đá khắc lên đó lời chứng cho tình thương của Mẹ, của
Chúa Giêsu con Mẹ giữa trần gian.

Mẹ ơi, đất nước con, giáo hội Việt Nam chúng con tội
lỗi quá, với bao lai căng tạp dịch làm Mẹ phải đau lòng.
Trên chốn cùng cốc thâm sơn này, chúng con chạy đến với
Mẹ, cậy vào tình yêu thương của Mẹ. Chúng con tìm đến
Mẹ như để quấy rầy, để than vãn, chắc mẹ buồn lắm đúng
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không? Chúng con lên đây đâu có của lễ gì tốt đẹp mà
toàn là những đau khổ, buồn phiền, những bệnh tật, nghèo
nàn, những tham lam trần thế… để dâng cho mẹ thôi. Mẹ
ơi thế giới này là của Mẹ, giang sơn này là của Mẹ. Vậy
mà giờ đây, con cái Mẹ muốn có một khoảnh đất nho nhỏ
để làm nơi kính Mẹ mà chưa được. Thật bất công quá phải
không Mẹ. Vậy, xin mẹ luôn đoái nhìn đến đất nước chúng
con, đến giáo hội Việt Nam chúng con và cả bản thân con.

Ngày đã về chiều, âm thanh du dương của những chú
ve, với những tiếng hót của loài chim tạo ra một bản nhạc
muôn cung, muôn điệu giữa đại ngàn, như thể bắt đầu một
giờ kinh chiều giữa rừng núi. Và con lại phải tạm biệt Mẹ
để về với cuộc sống bon chen của thế gian. Xin hòa vào
khúc dạo đầu của bản nhạc kinh chiều lời kinh bé mọn:

Giờ đây con ra về Mẹ ơi
Giờ đây con ra về nỗi lòng ly biệt
Con biết nói làm sao, Mẹ trên cao Mẹ nhìn con
Mẹ có thấu tình chăng,
Con xa Mẹ nhưng không xa lòng
Trước khi về con gửi lại Mẹ tấm lòng yêu mến
Ôi ! vắng bóng Mẹ con biết cậy ai , với ai…
Xin mẹ hãy giơ tay, ban phúc lành cho con về bằng yên
Rồi mai đây con lại trở về đây gặp Mẹ,
Mẹ ơi !
Con cúi đầu chào Mẹ ra về
Ôi vắng bóng Mẹ!
Con biết cậy ai trên đường dài những lúc hiểm nguy.
Chiếc xe cọc cạnh lại ì ạch đưa hai con người xa dần

rừng núi Măng Đen.
Antôn Phan Viết Trí
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TÌNH MẸ

Khi con vừa chào đời ba đã mất, khi con bặp bẹ tập
nói thì con không được dạy tiếng “ba”, thay vào đó con
chỉ được dạy gọi “mẹ”, mà các trẻ thường gọi tiếng “ba”
trước khi gọi tiếng “mẹ”, hẳn vì tiếng “ba” dễ gọi hơn. Có
phải như vậy nên con biết nói chậm hơn các bạn cùng
trang lứa.

Lớn thêm một chút, như bao bạn trẻ khác con cũng
được đến trường trong bàn tay mẹ, được đi dạo trong công
viên trong những ngày nghỉ học, nhưng các bạn của con
lại được cưỡi “ngựa”, cưỡi “voi”, mà voi ngựa ở đây
chính là vai là cổ của ba mình.

Bước vào lớp một, nét chữ đầu tiên cô giáo tập cho
con và các bạn viết đó là chữ “ba”, “mẹ” và tên những
người trong gia đình. Về nhà, chúng bạn lại được tập
viết chữ “ba” và tất cả thành viên trong gia đình, còn
con chỉ viết và gọi “mẹ” mà thôi, có phải như vậy mà
con tập đọc, tập viết chậm hơn chúng bạn, có đôi lúc lại
bị chúng bạn trêu chọc là kẻ không cha và những lúc
như thế con chỉ biết cúi đầu để cho những làn nước mắt
cứ tuôn trào mà thôi.

Thời gian cứ qua đi, khi con đã biết giúp đỡ mẹ việc
này việc khác, con đã thấu hiểu rằng mẹ là người vất vả
nhất, mẹ tần tảo lo toan, che chở cho con an ủi lúc con
buồn, vẫn thầm lặng bên con trong giấc ngủ. Vắng bóng
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của ba trong gia đình, mẹ trở thành cây cổ thụ che bóng
mát cho con, là nguồn sống, là dòng nước xanh trong mát
giữa sa mạc lòng con, là trăng thanh, và là hy vọng của
đời con. Đối với con mẹ là tất cả.

Vì lẽ đó, khi vào học cấp ba, so với các bạn, con lại
học rất giỏi và không biết từ bao giờ con đã trở nên cứng
rắn và bản lĩnh, cần cù và chịu khó. Chính mẹ đã vun đắp
cho con tinh thần này. Cứ thế con lại tiếp tục bước lên
giảng đường đại học, còn mẹ vẫn thế, vẫn thường ngày tần
tảo, vẫn sớm hôm gánh rau gánh củ hoặc làm bất cứ công
việc gì, miễn sao lo được cho con đi học. Trong khi đó,
các bạn của con, chúng nó được đầy đủ, có tình yêu của
ba, có tình thương của mẹ, được nuông chiều được tất cả
những gì nếu chúng đòi hỏi. Nhưng không hiểu vì sao,
trong số chúng bạn con, một vài người tiếp tục đại học,
nhưng cũng không được bao lâu, do ăn chơi lêu lỏng, học
lực kém đành giã từ giảng đường, một số khác không vượt
qua nổi kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Ngày hôm nay, con đã có gia đình và có nhà riêng. Mẹ
đã có cháu. Việc làm của con cũng ổn định, con còn có vị
thế trong xã hội. Con rước mẹ về ở với con. Nhưng mẹ
vẫn không về, mẹ vẫn ở một mình. Âu cũng vì mẹ sợ con
khổ, và sợ phiền phức cho con khi hai mẹ con ở chung.
Mẹ ơi, mẹ có biết rằng tất cả mọi thứ con có được ngày
hôm nay là nhờ vào gánh rau gánh củ của mẹ ngày nào, và
nhờ tình yêu trong sự hy sinh vất vả mẹ đã dành cho con.

Con đã tốt nghiệp suất sắc, đã thành đạt, và đã trưởng
thành vững vàng. Nhưng sự nghiệp con lên cao bao nhiêu,
sức khỏe của mẹ xuống bấy nhiêu. Mái tóc của mẹ ngày
càng bạc thêm, thân hình còm cõi ngày xưa gồng gánh,
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gồng sự nghèo khổ, gánh mọi khó nhọc, nay lại càng còm
cõi hơn. Chắc hẳn đôi vai gầy guộc nhỏ nhoi của mẹ gánh
được hết tất cả mọi gánh nặng là vì tấm lòng yêu thương,
hy sinh tất cả cho con.

Khi con tâm sự với mẹ, mẹ chỉ cười và bảo: “Đó là
sự cố gắng của mẹ về một người nhưng hai vai trò”.
Con biết mẹ đã vất vả nhiều vì vừa làm mẹ vừa làm bố.
Con thương mẹ và thường bảo mẹ hãy sống thật lâu để
con báo hiếu. Nhưng với đôi mắt dịu dàng và vẻ mặt
đầy mãn nguyện, mẹ trả lời: “Con đươc như vậy là đã
báo hiếu cho mẹ nhiều lắm rồi con ạ. Cuộc sống của
con bây giờ là niềm an ủi lớn nhất đối với mẹ, mẹ thật
hãnh diện về con”.

Ôi tình thương của mẹ lớn lao quá, mẹ ơi! Con sẽ dạy
cho cháu của mẹ biết và hiểu rằng, dù đi cùng trời góc
biển, dù có tất cả mọi của cải trên trần gian cũng không
quý giá bằng tình yêu của mẹ…..

Trần Hoài Phương
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SỐNG MÙA HỒNG ÂN

Cứ đến mùa chay là chúng ta phải ăn chay để lắng nghe
tiếng lương tâm thúc giục chúng ta là hãy ăn năn sám hối
và tin vào Tin Mừng: “Hãy từ bỏ đường tội lỗi mà hãm
mình đền tội”. Những lời mời gọi ấy nhắc nhớ chúng ta là
thân phận mỏng dòn và nhiều khuyết điểm, nên ta cũng
quyết tâm từ bỏ. Thế nhưng sau bao mùa chay thánh
chúng ta chưa khá lên, có khi mắc nhiều hơn nữa là khác.

Phải chăng đó là thủ tục hàng năm chúng ta phải ăn
chay sám hối và xưng tội đúng theo giáo lý mà Chúa dạy
chúng ta không? Như vậy, những ý tưởng tiêu cực chúng
ta phải loại chính mình và trỗi dậy trở về như đứa con
hoang đàng trong Tin Mừng Lc 15, 11-31.

Trong mùa chay này, ta phải thật sự trở về cùng Cha
với tấm thân khiêm cung của đứa con hoang đàng, đang đi
phiu bạt với tiền của Cha đã trao ban. Giờ đây tôi cũng
phải nhìn lại cuộc đời của tôi.

1. Thống hối để trở về với Cha
Khi nhận ra thân phận mình yếu đuối, mình mới can

đảm lên đường trở về. Tuy trong tâm hồn ta quyết tâm,
nhưng bản tính ta lại hững hờ, đồng thời còn phải tranh
đấu mạnh mẽ để thắng nó, rốt cuộc ta vẫn là người thua
cuộc, như một kẻ bại trận và tự dằn vặt lương tâm. Qua
đó ta cần có thời gian để trở về, và để lắng nghe tiếng
lương tâm bảo mình là con người tội lỗi. Ta trở về với
nhận thức ta là tro bụi, cho nên vào ngày thứ tư lễ tro
chúng ta cần được xức tro để nhìn nhận mình chỉ là tro
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bụi và trở về với bụi tro. Qua  câu chuyện “Đứa con
hoang đàng”, lúc đầu anh trở về vì bước đường cùng,
nhưng khi trở về thì được người cha đón tiếp ân cần: “đã
chết nay sống lại đã mất nay lại tìm thấy,” Nên khi
chúng ta trở về thì Cha cũng tha thứ cho chúng ta, Ngài
nói :“Dù tội của con có đỏ như son thì Ngài cũng làm
cho trắng như tuyết”. Trên đời này, không người Cha nào
bằng người Cha ở trên trời. Hơn nữa chúng ta đã trở
thành con cái của Ngài qua Bí Tích Rửa Tội.

Đối với phong tục tập quán của người Jrai cũng vậy,
khi họ bị ô uế, thì mọi người dẫn họ ra suối để cầu với
YANG. Sau đó, họ lột bỏ những gì ố uế ra khỏi con người
của mình và thả trôi trên dòng sông để tái sinh con người
mới. Chính vì thế họ đã sống với một con người mới. Nên
khi chúng ta trở về với Cha là chúng ta đã thực sự sống
với con người mới được tái sinh qua Bí Tích Giao Hoà.

2. Thống hối để lãnh nhận hồng ân
Khi người con trở về thì người Cha đứng ở đàng xa.

Nhìn thấy con, ông liền chạy đến ôm con vào lòng và hôn
lấy hôn để. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta phạm tội thì
chúng ta lại xa lánh Cha, nhưng Cha lại mong chờ chúng
ta từng ngày từng giờ từng phút từng giây để trở về. Ngài
lúc nào cũng dang cánh tay đón chờ chúng ta quay trở về
để đón nhận hồng ân của Ngài.

Qua đó chúng ta cảm nhận rằng: Thiên Chúa là tình
yêu. Chỉ có tình yêu mới xóa bỏ tất cả tội lỗi, chỉ có tình
yêu mới xóa hết những hận thù ghen ghét và đem lại sự
bao dung. Chính vì thế trong phụng vụ mùa chay lại có
một Chúa nhật mặc áo hồng, đó là màu nói về tình yêu, và
diễn tả niềm vui khi được thứ tha. Mặt khác ta hiểu đó là
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hồng ân Thiên Chúa trao ban cho ta. Vậy ta trở về để nhận
ra thân phận mình mỏng dòn yếu đuối, nhưng ân sủng của
Ngài luôn đủ cho ta.

Vì thế, mùa chay thánh này là thời điểm giúp ta sống
thánh, và gợi cho ta nhớ lại cuộc thương khó của Chúa
Giêsu khi Ngài ăn chay bốn mươi ngày trong sa mạc và
vượt qua biết bao cám dỗ, và giúp ta nhìn lại chặng đường
lịch sử của Chúa Giêsu: “Ngài đã đi từ thập giá đến vinh
quang, Ngài đã chết và khải hoàn, Ngài đã chiến thắng
thần chết và đã phục sinh vinh thắng”.

Với châm ngôn sống:
“Ngày hôm nay phải hơn ngày hôm qua”.
Hay một vị Giám mục đã nói:
“Chấm này nối tiếp chấm kia,
Nghìn vạn chấm thành một đường đi.
Phút này nối tiếp phúc kia,
Mười triệu phút thành một đời sống.
Chấm mỗi chấm cho đúng, đời sẽ đẹp.
Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ Thánh”.

Jos. Ngọc Bình



Cảm Tưởng

78

“Một đời người”
Ảnh Yao Phu – Sử Ký
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KỶ NIỆM TAM NHẬT VƯỢT QUA

Thế là một Tam Nhật Thánh nữa lại qua đi trong niềm
vui Chúa Phục sinh. Tam Nhật Thánh năm nay khác hẳn
với những lần tôi tham dự trước đây, vì đã để lại cho tôi
những ấn tượng khó phai. Tôi được diễm phúc trực tiếp
tham gia từ khâu chuẩn bị Tam Nhật Thánh cho đến hết lễ
sáng Chúa Nhật Phục sinh. Tất cả được diễn ra ngay nơi
tôi đang giúp xứ.

Ý định của cha sở muốn tổ chức Tam Nhật Thánh ở
điểm mới trong làng, nơi tôi đang sống và phục vụ là để giúp
giáo dân tại đây cũng như ở các nơi lân cận có thể tham dự
thánh lễ tuần thánh một cách sốt sắng, ngoài ra để đỡ vất vả
cho họ vì đường xa, và đỡ phải ngồi ngoài trời trong cảnh
nắng mưa, gió lớn.

Muốn thực hiện ý định đó, cần phải có nơi để cử hành,
nhưng điều ấy chẳng dễ chút nào. Lý do thì nhiều: Ngày mùa
đã đến, bà con phải lo làm ăn, trồng tỉa. Chính quyền địa
phương thì không cho phép tổ chức lễ hay làm nhà nguyện…
Cảnh này cũng chẳng có gì xa lạ với những ai đã từng sống
và dấn thân phục vụ tại các buôn làng nơi Giáo Phận
Kontum này.

Năm nay là dịp chín mùi ước nguyện đó. Chỉ trong một
ngày, một ngôi nhà nguyện được cất lên, tọa lạc ngay giữa
miếng đất mới. Nói là nhà nguyện, nhưng thật ra giống “cái
rạp” thì đúng hơn. Cột và khung nhà được làm bằng gỗ tạp
lấy ở trong rừng về. Mái được lợp bằng những tấm bạt trợ
cấp. Nhưng ngôi nhà nguyện này cũng chứa được khoảng
600 - 700 giáo dân. Ghế ngồi là những tấm bạt, và những
chiếc chiếu được trải ra. Bàn thờ, thánh giá… trên cung
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thánh được làm bằng gỗ rất đơn sơ, mộc mạc, nhưng chẳng
kém phần linh thánh. Những con đường mới được mở ra và
được sửa sang cẩn thận, tạo nên một khung cảnh mới,
nhưng không xa lạ, làm cho ngôi nhà nguyện thêm uy nghi.

Khung cảnh, ngôi nhà nguyện và mọi thứ khác đều mới,
đều thay đổi, nhưng lòng sốt sắng của giáo dân ở đây thì
không bao giờ đổi thay, vì ngôi nhà nguyện này được xây
bằng chính “đức tin và lòng mến” của họ.

Khi làm xong, ai ai cũng hài lòng với ngôi nhà nguyện
này và háo hức đón Tam Nhật Thánh và lễ Phục sinh. Nhưng
than ôi! Ngày thứ Năm và thứ Sáu lại là một cực hình. Đúng
là những ngày Thương Khó của Chúa! Và con cái Ngài lúc
này, dường như đang đi lại con đường Thương khó của Ngài
năm xưa, nhưng với một hình thức khác.

Thánh lễ đang diễn ra sốt sắng thì một cơn mưa dữ dội
như thể ai đó nghiêng cả bầu trời trút hết nước xuống vùng
đất này. Lại thêm gió to và cúp điện nữa.

Nhưng cơn mưa này chẳng phải bình thường. Đó là một
cơn mưa đá, một cơn mưa đá dữ dội. Có những cục đá lớn rơi
xuống làm vỡ cả nón bảo hiểm, hoặc làm vỡ cả ống thủy tinh
của máy nước nóng bằng năng ḷượng mặt trời.

Cơn mưa và gió lớn ấy làm tốc mái nhà thờ, khiến thánh
lễ và mọi nghi thức phải tạm dừng. Khoảng 20 thanh niên
nhanh chóng trèo lên nhà để ràng mái lại, và họ ướt như
chuột lột. Nhưng không chỉ những người trèo lên mái mới
ướt, mà ngay cả những người ở trong nhà cũng ướt. Cơn
mưa thật dữ dội!!!

Vậy là Thánh lễ diễn ra như trong bầu khí chạy nạn.
Điện cúp, nước chảy tràn lan, mọi người vừa ướt, vừa lạnh.
Nhưng không vì thế mà làm lung lay lòng tin hay tình mến
của giáo dân đối Thiên Chúa. Dù mưa to, gió lớn, dù cúp
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điện nhưng lòng họ vẫn sáng. Họ vẫn tiếp tục dâng thánh
lễ…. Và sau đó, họ còn ở lại chầu Mình Thánh Chúa lâu giờ
bằng những bài hát, lời nguyện vang vọng trong lúc trời đã
về khuya.

Chiều thứ bảy và Chúa nhật Phục Sinh lại là một ngày
đẹp. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí nghiêm trang và sốt
sắng. Trong bài giảng hôm ấy, cha nhắc lại cơn mưa của
ngày thứ năm và thứ sáu như trút ấy: “Người dân tộc ta phải
chịu mưa gió mà vẫn tham dự đông đủ. Còn anh em người
kinh xứ cha đang quản nhiệm, họ chỉ đi lễ khoảng 20-30
người. Đức tin và lòng sốt mến đối với Thiên Chúa ở đây
biểu hiện thật rõ rệt”. Thế là sau Đêm Vọng Phục Sinh, ai
cũng cảm thấy được niềm vui và bình an, vì có Đấng Phục
Sinh đang hiện diện trong mình. Niềm vui ấy rạng rỡ trên
gương mặt và đôi môi lúc nào cũng mỉm cười của họ.

Tất cả những gì mà anh em dân tộc thể hiện trong Tuần
Thánh chẳng phải xuất phát từ niềm tin và lòng yêu mến đó
sao? Càng tin và càng yêu mến, càng làm cho con người
quên đi mọi khó khăn, cực khổ để đến gặp được Đấng mình
yêu. Như thế là đủ không cần mong gì hơn cả. Đúng vậy,
anh em dân tộc đã làm được điều đó, đặc biệt là trong Tam
Nhật Vượt Qua. Chẳng phải những điều trên đã làm thập giá
Chúa nở hoa sao? Theo tôi thì đó là một làng hoa, mỗi người
là một bông hoa, hoa được nở từ những con người đơn sơ,
chất phác, nghèo khổ, ít học và thường gặp khó khăn trong
cuộc sống nhưng vẫn một lòng trung kiên và phó thác cho
Chúa Phục Sinh.

JB. Đỗ Tùng
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“Luôn sẵn sàng”
Ảnh Yao Phu – Sử Ký
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TIẾNG ĐỜI
Có những khoảng trời riêng
Đơm cho đầy nỗi nhớ
Khơi dậy niềm bâng khuâng
Tháng ngày qua dật dờ…
Có những khoảng trời riêng
Chiều hôm chợt man mác
Tiếng chim mang tiếng thở
Chân trời xa vọng xa…
Có những khoảng trời riêng
Chôn vùi trong quá khứ
Chợt hiện về thổn thức
Tim đong mấy cho vừa…
Có những khoảng trời riêng
Dệt nên cả cổ tích
Hồn người là hồn thiêng
Mang nặng cả nỗi niềm…
Ai mơ khung trời nhỏ
Ai dệt nên nỗi niềm
Ai thổn thức tình yêu
Ai về dệt chiêm bao…
Mang đời nghiền ra nhỏ
Để nghiền ngẫm hư hao…
Đâu tiếng đời thơ trẻ
Đâu giọt nồng giọt mặn
Đâu tiếng cười tiếng khóc
Đâu tiếng thở tuổi xanh

Khi đời người đã xế
Khi hối hận ăn năn
Giọt nước mắt chảy tràn…
Xin đời thành nôi nhỏ
Trải lòng vùi ngủ yên…
Đời là tiếng gọi thầm
Bên trong ta thổn thức
Là tiếng đập con tim
Vang dội rất chầm chậm
Đời là tiếng cười giòn
Trên môi trẻ hồn nhiên
Là tiếng nói nô đùa
Hơi thở sâu lòng mẹ
Một thoáng chiều buông nhẹ
Người lữ khách cô đơn
Trên đường về qua chợ
Chộn rộn bao nỗi niềm
Trẻ khiếm thị hồn nhiên
Nở nụ cười hạnh phúc
Nghe tiếng đời rạo rực
Lăn về thật thiết tha…
Đời trả lại cho ta
Cả những khung trời nhỏ
Mang đầy trong ký ức
Hình ảnh từ rất xa :
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Dưới ánh đèn dật dờ,
Trong đêm buồn xa vắng,
Khi ánh chiều mộng mơ…
Đơm đầy hồn trầm lặng…
Đây đôi bàn tay nhỏ
Xin hứng từng giọt đời
Vươn cánh tay thật rộng

Để thập tự nở hoa
Trên đồi Gôlgôtha
Xin dang rộng tay nhỏ
Ôm cả từng khung trời
Kết thành hoa thập tự…
Ôi Giêsu!
Tình Yêu vĩnh cửu!

Kiến Cánh



Cảm Tưởng

62

NHỚ KONTUM

Đêm đã khuya, đêm gieo hồn thổn thức
Đêm tĩnh mịch trong nhạc mưa âm vang
Đêm ở quê mà sao lòng ngổn ngang
Ta chợt nhớ chợt mơ miền đất “lạ”
Hồn nao nao như sát muối trong dạ
Mắt nhắm lại, cửa lòng chợt mở toang
Tiếng mưa buồn gõ nhịp theo tiếng thở
Cả tâm tưởng theo ký ức vỡ òa…
Ôi Kon Tum miền đất bao hiền hòa
Trải dài mãi cánh đồng hoài ước hẹn
Lúa chín đòng đòng, gió lùa đua chen
Khấp khởi mừng cho mùa gặt đang tới
Sóng lúa vàng đong đưa vẫy gọi mời
Làm ngây dại bao tâm hồn viễn phương
Bao thế hệ một đời vun trồng xới
Bước chân về tiếng hát nhẹ nhàng ngân

Giữa bão đời dội gầm thét bao lần
Lúa vẫn đứng một lòng vững kiên trung…
Ai có về trên ấy xin nhắn cùng
Lòng riêng một cõi ta hoài ngắm trông…
Ta nhớ em từ sớm đã lên rừng
Vai gầy gùi nặng những củi, mì, măng
Nụ cười tươi như núi rừng tỏa nắng
Bếp củi nhà niềm vui ấm dâng đầy
Ta nhớ anh nhọc nhằn trên nương rẫy
Giọt mồ hôi mang vị đất cho đời
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Lòng đơn sơ bên ghè rượu lúa mới
Tình làng nồng đượm rạo rực con tim
Ta nhớ bọn trẻ dầm mình mưa chiều tím
Bán tôm cua bắt được trên nương đồng
Đời biển cả ôm lấy những đời sông
Tuổi thơ em bồng bềnh trên ghềnh sóng…
Ôi núi rừng của ngút ngàn yêu thương
Ta chạm tới cho cảm xúc vương đầy
Từ ngỡ ngàng, run sợ, rồi ngất ngây :
Mi bao la còn tình ta nhỏ gầy…
Đêm đã khuya, mưa lòng ta ngập đầy
Đêm ở quê nghe muôn vàn âm lạ
Chân bước đi để ngỏ hoài thiết tha
Sao trở về hồn muôn thơ chẳng nồng?
Xin ngỏ ý một tiếng nhẹ thênh không
Giữa trời quê tuổi mộng ta chạm vào
Giữa suối nguồn ươm mát hồn khát khao…
Đợi ta nhé… Một sớm ngày ta lên…

Kiến Cánh
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HOA CỎ THÁNG NĂM

Hoa cỏ tháng Năm nở rộ bên đường
Màu vàng nhạt sao bình dị thân thương
Cánh bướm vàng bay ngập trong nắng xế
Không gian nhảy múa: vũ điệu lạ thường.

Hoa cỏ vàng thở hương thơm dìu dịu
Thấm vào đất trời trong gió đìu hiu
Núi đồi ngất ngưởng, con đường nhảy múa,
Cây lá reo vui xòa xạc ven rừng.

Mẹ Măng Đen ơi! Mẹ Măng Đen ơi!
Con ghé đây ngắm hoa cỏ bên đường.
Núi rừng Nguyên hồn con ngây ngất
Hương cỏ ngào ngạt, hương lòng trào dâng.

Ôi! Cả đất trời đón mừng chào Mẹ.
Đây tháng hoa về, hương kinh nhè nhẹ.
Lan tỏa trong lòng con cái Tây Nguyên:
Tình yêu nồng đượm, đơn sơ, nguyên tuyền …

Con như hoa cỏ dại tầm thường lắm
Dạt về đây trên miền núi rừng này
Những tâm tư tháng ngày vùi ký ức
Đời chỉ ước dâng Mẹ hương cỏ bay...

Đời chỉ ước dâng Mẹ hương cỏ bay
Đây đường về hương thơm ngập hồn say
Niềm vui nhỏ giọt tràn đầy tâm tưởng
Có xá chi trăm năm một kiếp này...
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Ôi Mẹ ơi! Buổi chiều tháng Năm dài
Ánh hoàng hôn vui đùa trên sóng lá
Thiên nhiên trùng điệp vùi mình vui thỏa...
Ôi ánh sáng, sức nồng ấm muôn loài.

Hành trình đời con nguyện dâng lên Mẹ
Tháng ngày dài, dù thoảng như gió nhẹ
Hay nặng nề như đềm về ảo não
Xin giúp con, tiếng Chúa, lòng trầm nghe.

Ôi Mẹ ơi! Buổi chiều tháng Năm dài...
Đường đời con, xin Mẹ dõi mắt luôn
Như hoa cỏ thở hương thơm khỏe khoắn
Giúp con về gặp Mẹ kịp hoàng hôn...

Kiến Cánh
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NỤ CƯỜI THỪA SAI



• TƠLƠI AKHAN {LOR - CHUYỆN KỂ THẰNG
LỪA

• BAN PHÉP LÀNH

• NÓI BẬY MÀ KHÔNG BIẾT



TƠLƠI AKHAN {LOR
CHUYỆN KỂ THẰNG LỪA

Anai mơng đưm đă ră
hlâo dih, hmâo sa bôh plơi
anun anan `u {lor.

Anai hmâo sa hrơi anun,
dua wa amon `u nao pơ
hmua, laih pô [lor anun `u
[uh eh kơbao phrâo eh
mơng mơguah. Laih `u mă
kơthung pruih ia `u klup hĭ.

Anai `u iâo: “Ơ wa, ơ
wa, kâo klup lui ]im kơtrâo
glak pơjuă lah”.

Wa `u lăi glăi: “Hyưm
kâo thâo mă le\?”

Amon `u lăi glăi: “Ơ wa,
lơm kâo pok kơthung anai,
ih tư\ mơtam ho\”.

Laih amon `u pok, wa `u
tư\ mơtam, laih ]uik kơ eh
kơbao bă kơ drơi jan gơ\, wa
`u ur kơtang: “hơgơt ong
[rưh kơ kâo?”, wa `u hil
[rôk [rak.

Anai hrơi tal dua, wa `u

Như thế này, từ xửa từ
xưa, có một ngôi làng kia
tên là Lừa Bịp.

Vào một ngày nọ, hai
bác cháu thằng lừa đi rẫy,
thằng lừa thấy phân trâu
mới ỉa hồi sáng. Thế là
nó lấy thùng tưới nước
đậy lại.

Rồi nó gọi: “Bác ơi bác
ơi, cháu úp được chim bồ
câu đang đạp mái này”.

Bác nó trả lời: “Làm sao
bác có thể bắt được?”

Nó trả lời: “Bác ơi, khi
cháu mở thùng này, bác
chụp lấy ngay nhé”.

Rồi thằng cháu mở ra,
bác nó chụp ngay, thế là vồ
phải phân trâu dính đầy
người, ông la lớn: “Mày
hỗn với tao gì đây?”, bác nó
tức tối lắm.

Rồi ngày thứ hai, bác nó
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lăi: “}ơ\ anai ong do# sang
be\, ong [lor kâo đơi. Ong
do# ]em bui ta ho\!”

Pô anun lăi glăi: “Ơ wa
nao hmua be\ ih, kâo do#
]em bui”.

Anai `u do# ]em bui, sa
hrơi anun, hmâo sa ]ô hyu
ep bui ]i blơi ]uh [ong, laih
`u nao pơ sang pô [lor
anun, `u tơ`a: “Ơ nô, ơ nô,
ih hmâo bui sĭ mơn?”

Pô [lor lăi glăi: “Ơ, kâo
hmâu mơn, ih blơi bui
hơgơt ih ]i ngă?”

Pô anun lăi glăi: “Kâo
blơi ]i ]uh [ong lah”.

Pô [lor lăi glăi: “Ơ,
djơ\ yơh, aku `u ih ]ong
glăi kâo ho\, kâo kiang
aku `u đu]”.

Laih pô anun jao prak,
]ơkung đuăi bui anun.

Anai pô [lor, mă aku bui
anun, dor hĭ [ơi drong `u.

Anai tlam laih wa `u glăi
mơng hmua, weh ]ơmư
lăng drong, `u [u [uh bui
dơng tah.

nói: “Này, mày hãy ở nhà,
mày lừa tao quá. Mày ở nhà
cho heo ăn nhé!”

Thằng lừa trả lời: “Bác
ơi, bác cứ đi rẫy, cháu sẽ
cho heo ăn”.

Thế rồi, vào lúc nó đang
cho heo ăn, có một người đi
tìm mua heo làm thịt, ông ta
qua nhà thằng lừa đó, ông
hỏi: “Ê nhóc, nhóc có heo
bán không?”

Thằng lừa trả lời: “Vâng,
cháu có, ông mua heo để
làm gì?”

Người ấy trả lời: “Tôi
mua để làm thịt ăn ấy mà”.

Thằng lừa trả lời: “Được
rồi, đuôi nó ông chặt để lại
cho cháu nhé, cháu muốn
đuôi nó thôi”.

Sau đó, người ấy giao
tiền, khiêng heo đi.

Thế là thằng lừa lấy đuôi
ấy, chôn ở chuồng heo.

Đến chiều, bác nó đi
rẫy về, tạt qua ngó chuồng
heo, ông không thấy heo
đâu nữa.
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Anai `u tơ`a pô amon
`u: “Ơ [lor, pơpă bui
[ing ta le\?”

Amon `u lăi glăi: “Ơ wa,
kâo [u thâo kran lơi”.

Laih `u ngă mă hyu ep
dum dar drong, laih `u ur
kơtang: “Ơ wa, bui ta mu\t
amăng lo\n yơh”.

Wa `u đuăi rai ep biă koh.
Pô amon `u lăi: “Ơ wa,

ih djă aku `u ho\, kâo ]oh”.
Laih wa `u djă hơdui

nao, hơdui rai, plua] hĭ,
amon `u lăi: “Mak ai ih wa,
`u mu\t amăng lo\n laih”.

Anai wa `u ăt tui `u mơn.
Anai hrơi tal tlâo, dua wa

amon `u nao hmua dơng.
Laih truh hrơi do\ng, wa `u
lăi: “Ơ amon, ong glăi tu\
asơi ta ho\”.

Anai `u glăi truh pơ
sang, `u lăi hăng wa `u đah
kơmơi: “Ơ wa ih tui nao pơ
hmua be\, wa đah rơkơi djai
rơmung mă yơh”.

Laih wa `u đah kơmơi ur
]ok hia.

Thế là, ông hỏi cháu
mình: “Thằng lừa ơi, heo
chúng ta đâu rồi?”

Cháu ông trả lời: “Bác
ơi, cháu không biết”.

Rồi nó làm bộ đi tìm
xung quanh chuồng, sau đó
nó la to: “Bác ơi, heo ta
chui xuống đất rồi”.

Bác nó chạy lại xem thật.
Đứa cháu nói: “Bác ơi, bác

cầm đuôi nó nhé, cháu đào”.
Rồi bác nó cầm kéo qua

kéo lại, tuột mất, cháu ông
nói: “Mặc kệ bác đấy, nó
chui xuống đất rồi”.

Bác nó cũng tin theo nó.
Rồi đến ngày thứ ba, hai

bác cháu nó đi rẫy. Tới
trưa, bác nó nói: “Cháu ơi,
cháu về nhà lấy cơm chúng
ta ăn nhé”.

Khi nó về đến nhà, nó
nói với bác gái của nó:
“Bác ơi, bác theo cháu ra
rẫy nào, bác trai bị cọp vồ
chết rồi”.

Thế là bác gái nó thét lên
khóc lóc.
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~u lăi: “Ơ wa, ih tui nao
tơdơi ho\, kâo nao hlâo huĭ
rơmung hua đuăi `u kơ`”.

Wa `u lăi: “Ơ, ong nao
hlâo be\”.

~u nao hlâo mơtam yơh.
Laih truh pơ hmua `u lăi

hang wa đah rơkơi dơng:
“Ơ wa, ơ wa, wa đah kơmơi
djai le\ mơng adring yơh”.

Wa `u lăi glăi: “Biă hă?”
~u lăi: “Biă lah!”
Laih wa `u glăi hia rah.

Anai dua rơkơi bơnai `u hia
kup ako\, pơtul nao rei dua
gơ`u: “Pơpă ih djai rơmung
mă anai, pơpă ih djai le\
mơng adring anai”.

Anai wa đah rơkơi `u lăi:
“Anai ta [u anam a` tah, ta
mơ`am ro tă lui `u amăng
ia be\”.

Laih mơng mơguah phuah
hrơi, wa `u mơ`am ro, mă
pô [lor ba nao hang ia, laih
truh pơ hang ia `u lăi: “Ơ
wa, ih tă lui kâo amăng ia,
bơ\ hră kâo pơ sang ăt do#
[lor gih mơn ho\, ih nao ep

Nó nói: “Bác ơi, bác đi
sau nhé, con đi trước sợ tí
nữa cọp tha mất bác trai”.

Bác nó nói: “Ừ, cháu đi
trước đi”.

Ngay lập tức nó đi trước.
Khi đến rẫy, nó lại nói

với bác trai: “Bác ơi bác ơi,
bác gái ngã từ thềm nhà
chết rồi”.

Bác nó nói: “Thật hả?”
Nó nói: “Thật chứ!”
Rồi bác trai nó vừa về

vừa khóc. Này hai vợ chồng
họ khóc cúi đầu, hai người
đụng phải nhau: “Ở đâu ông
chết cọp vồ, ở đâu bà chết
ngã thềm”.

Này đây bác trai nó nói:
“Nay ta không chịu nổi
nữa, ta hãy đan rọ thả nó
xuống sông”.

Rồi từ sáng sớm bác nó
đan rọ, bắt thằng lừa đem ra
bờ sông, đến bờ sông rồi, nó
nói: “Bác ơi, bác thả cháu
xuống sông, còn sách của
cháu ở nhà cũng vẫn còn lừa
các bác đấy nhé, bác đi tìm
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be\ hră [lor pơ sang anun”.
Laih wa `u ăt glăi ep

mơn, samơ\ wa `u ep [u
[uh tah.  Pô [lor lăi hăng
wa `u đah kơmơi: “Bơ\ ih
le\ wa, ih tui be\ nao ep hră
anun ta` [uh”.

Laih wa đah kơmơi `u
glăi ep.

Anai, lơm `u glăi, hmâo
sa ]ô djơ\ đut gan nao, pô
anun tơ`a: “Yua hơgơt ong
do# amăng ro anai?”

Pô [lor lăi glăi: “Kâo
hlâo dih djơ\ đut hrup ih
mơn, tă anai, kâo lui laih,
yua kơ arang kơdram kâo
amăng ia, lui laih”.

Laih pô anun lăi: “Ơ,
pơplih dua ta be\, kâo brơi
ong prak”.

Pô [lor lăi glăi: “Ơ, kâo
tu\ mơn, ih tleh be\ bai anai”.

Laih pô anun yaih hĭ bai
anun, `u tơbiă pô anun mu\t.

Anai krap lăng mơng
ataih. Laih dua ung mo# rai
yơh: “Tu\ tă anai ta anam
hiăp bit hăng `u tah, lu wot
yơh `u [lor ta”. Laih dua

sách lừa ở nhà đó”.
Rồi bác nó cũng về tìm,

nhưng tìm không thấy nữa.
Thằng lừa nói với bác gái
nó: “Còn bác nữa nè, bác
hãy đi theo tìm sách đó cho
mau thấy”.

Sau đó bác gái nó về
nhà tìm.

Rồi khi bà về, có một
người cùi đi qua, người đó
hỏi: “Tại sao mày ở trong
cái rọ này?”

Thằng lừa trả lời: “Trước
kia tôi cũng bị cùi giống
anh, bây giờ, tôi không sao
rồi, vì người ta ngâm tôi
dưới sông, hết rồi”.

Và rồi người đó nói: “Ừ,
hai ta hãy đổi đi, tôi cho
anh tiền”.

Thằng lừa trả lời: “Ừ, cũng
được, anh hãy gỡ rọ này”.

Rồi người đó gỡ cái rọ, nó
ra ngoài, người đó chui vào.

Này đây nó rình xem từ
xa. Rồi hai vợ chồng đến:
“Từ bây giờ ta đừng nói
chuyện với nó nữa, nó lừa
chúng ta nhiều lần rồi”. Rồi
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ung mo# gơ`u mơtam ]ưng
hĭ bai anun prung amăng ia,
djai hĭ pô djơ\ đut anun.

Laih dua rơkơi bơnai
gơ`u glăi hĭ truh pơ sang.

Anai pô [lor anun dơng,
`u nao kơtuai pơ hang ia
anun, lơm anun ơi pơtao
Lao gan nao, laih `u [uh ơi
pơtao anun gan nao, `u
kơdâo amăng ia yơr hĭ prak
[ơi tơngan `u anun.

Laih ơi pơtao anun tơ`a:
“Yua hơgơt ih do# `u\ amăng
ia anai?”

Pô [lor lăi glăi: “Ô prak
kâo le\ amăng ia anai rơbeh
dum pă amơ\i, ih `u\ wă ta
pơpha hrom”.

Laih ơi pơtao anun, toh
sum ao `u kơdâo trun yơh.

Laih pô [lor anun đĭ
hang kơdư, `u lăi: “ơ ơi
pơtao, kâo rơot đơi, brơi
kâo ]u\t ao ih ho\!”

Ơi pơtao lăi: “}u\t be\.”
Laih `u ]u\t yơh, `u lăi

dơng: “Ơ ơi pơtao, brơi kâo
đĭ aseh ih ho\!”

hai vợ chồng họ liền đá ùm
cái rọ đó xuống sông, chết
tiêu người cùi đó.

Rồi hai vợ chồng họ về
đến nhà.

Cũng thằng lừa đó nữa,
nó đi dọc bờ sông kia, khi
ấy ông vua Lào đi ngang
qua, thấy ông vua đó đi
ngang qua rồi, nó nhảy
tủm xuống sông giơ tiền
trong tay nó lên.

Rồi ông vua đó hỏi: “Tại
sao mày lại lặn dưới con
sông này?”

Thằng lừa trả lời: “Ôi
tiền của tôi rớt xuống sông
này nhiều lắm, ông hãy lặn,
chúng ta chia chung”.

Rồi ông vua đó, cởi quần
áo nhảy tủm xuống.

Thế là thằng lừa đó lên
bờ, nó nói: “Ông vua ơi, tôi
lạnh quá, cho tôi mặc quần
áo ông nhé!”

Ông vua nói: “Mặc đi.”
Rồi nó mặc vào, nó nói

tiếp: “Ông vua ơi, cho tôi
cưỡi ngựa ông nhé!”
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Ơi pơtao lăi: “Hlơi anan
ih le\?”

~u lăi: “Ơ anan kâo pu
bôh klat”.*

Laih `u đĭ hĭ aseh anun
giang `u đĭ nao đĭ rai,
giong mơng anun `u đĭ
đuăi dop mơtam.

Laih ơi pơtao anun
tơgu\ đĭ lăng `u [u [uh
tah, [u hmâo sum ao ]u\t
lơi, laih anun, lăng hyu [u
[uh tah, pat glăi bôh klu
`u, tơ`a ană plơi pla: “Ih
[uh mơn pô đĭ aseh nao
jơlan anai?”

Pô anun lăi glăi: “{uh
mơn `u nao jơlan anai. Hlơi
anan `u? Hlơi anan `u?”

Pô ơi pơtao lăi glăi:
“Anan `u pu bôh klat”.

Pô toai anun `u lăi: “Ih
pat bôh klu, ih ep `u [u [uh
tah, ih  glăi be\”.

Laih ơi pơtao anun glăi hĭ.
Laih anun pô [lor đĭ nao

aseh anun glăi pơ sang wa
`u. Truh pơ sang wa `u
yơh, wa `u lăi: “Hyưm?
Gơmơi tă lui ong amăng ia,

Ông vua nói: “Mày tên
gì vậy?”

Nó nói: “Tên tôi là bấy
cái ụm”.*

Rồi nó cưỡi lên, con
ngựa đó chở nó đi qua đi
lại, xong từ đó nó cưỡi chạy
trốn luôn.

Rồi ông vua đó đứng dậy
nhìn thì không thấy nó nữa,
không có quần áo gì cả, sau
đó, nhìn quanh cũng không
thấy, bụm lại cái ấy của
mình, ông hỏi dân làng:
“Mày có thấy người cưỡi
ngựa đi đường này không?”

Người đó trả lời: “Có
thấy nó đi đường này. Tên
nó là gì? Tên nó là gì?”

Ông vua trả lời: “Tên nó
là bấy cái ụm”.

Người khách đó nói: “Ông
bụm cái ấy, ông tìm nó không
thấy nữa đâu, ông về đi”.

Rồi ông vua đó trở về.
Sau đó thằng lừa cưỡi

ngựa ấy về nhà bác nó. Đến
nhà bác nó rồi, bác nó nói:
“Là sao? Chúng tao thả mày
xuống sông, làm sao mày
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hyưm ong jai mơdrong jai?”
Pô [lor lăi glăi: “Ô adơi

amai ta amăng ia dih tơket
tơkeng, brơi tui hơnă kâo,
kâo [u djă tah, djă dum ano#
kâo kiang đu]”.

Wa `u lăi: “Ô ong tă lui
gơmơi amăng ia be\”.

Pô [lor lăi glăi: “Pơgi
gih mơ`am ro mă gih pô be\,
pơgi kâo tă lui gih”.

Laih mơng mơguah anun,
dua ung mo# gơ`u do# amăng
ro anun, `u tă lui djai hĭ dua
ung mo# gơ`u.

Laih anun, `u sĭ hĭ abih
kông ngan wa `u, đuăi hyu
pơ ataih.

Lơm abih kông ngan anun,
`u đuăi nao pơ dlai, ]oh luh
dơlam, mă kơyâo, dor hĭ lo\n.
Rơman nao le\ trun hĭ amăng
luh anun. Truh rơman bru\ hĭ,
]im brim mu\t [ong, `u klol
lui amăng tut rơman anun, `u
đĭ rơman anun thâo por.

Laih `u por nao gan pơ
sang ơi pơtao. Ơi pơtao lăi:
“Mơng đưm kâo aka [uh ôh
rơman thâo por, tu\ tă anai,

càng giàu có thế này?”
Thằng lừa trả lời: “Ôi chị

em ta dưới sông đó nhiều
lắm, cho tôi đồ đạc, tôi cầm
không nổi, chỉ cầm những
thứ tôi muốn thôi”.

Bác nó nói: “Vậy mày hãy
thả chúng tao xuống sông”.

Thằng lừa trả lời: “Ngày
mai hai bác đan rọ cho mình,
rồi cháu thả hai bác xuống”.

Rồi từ sáng, hai vợ
chồng họ ở trong rọ đó, nó
thả hai vợ chồng xuống chết
tiêu luôn.

Sau đó, nó bán tất cả tài
sản của bác nó, rồi đi chơi ở
nơi xa.

Khi hết tài sản đó, nó
chạy ra rừng, đào hố sâu,
lấy cây lấp đất lại, con voi
đi rớt xuống hố đó. Đến
khi con voi thối rữa, chim
xuống ăn, nó bịt lỗ đít con
voi đó, nó cưỡi lên con voi
biết bay.

Rồi nó bay qua nhà ông
vua. Ông vua nói: “Từ xưa
tao chưa thấy voi biết bay,
bây giờ mày hãy cho tao
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ong brơi kâo đĭ be\!”
Laih `u brơi ơi pơtao đĭ,

`u lăi: “Rơman anai `u aka
[u mơ`um ia ôh, lơm truh
pơ ia rơsĭ ih suă lui hla kâo
klol lơi anun, laih ih brơi `u
mơ`um ia ho\”.

Laih truh tong yong ia rơsĭ
ơi pơtao anun suă hĭ hla
kơyâo anun, ]im tơbiă hĭ abih,
yom rơman anun le\ trun
amăng ia rơsĭ, ơi pơtao djai hĭ.

Laih anun `u do# bơnai ơi
pơtao anun. ~u pơdrong klă
huă jơnap yơh!

cưỡi xem!”
Rồi nó cho ông vua

cưỡi, nó nói: “Con voi
này chưa uống nước, khi
đến biển ông rút lá tôi bịt
đó, rồi ông cho nó uống
nước nhé”.

Đến giữa biển rồi, ông
vua ấy rút lá cây đó, chim
bay ra hết, từ từ con voi
đó rớt xuống biển, thế là
tiêu đời ông vua ấy.

Sau đó nó cưới vợ của
ông vua đó. Nó giàu có ăn
uống dư giả!

* Người Jrai hay nói đùa bằng kiểu nói ngược.
Ví dụ: Hua\ asơi hơi asua\

Nao be\ ne\ bao
Trong câu chuyện trên, Thằng Lừa nói với ông vua tên

nó là: “pu bôh klat”  “pat bôh klu”: bụm cái ấy.

Người kể: Ama Hien - Plei Djrek
Người dịch: ĐôminiKsorKhăp
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Mày

Không

Xuống

Tao          Không Chặt

BAN PHÉP LÀNH

Ở một làng kia, có một anh không được khôn ngoan
và bình thường cho lắm. Một hôm, anh ta trèo lên một
ngọn cây rất cao và đứng ở trên đó nhìn xuống. Gia
đình, những người thân và mọi người trong làng nhìn
thấy đều phát sợ. Họ xúm lại kêu anh xuống. Nhưng
anh không chịu. Họ cũng không dám trèo lên vì sợ anh
nhảy xuống.

Gia đình gọi, anh không xuống. Dì phước gọi, anh
cũng không xuống. Một thầy chùa gọi, anh cũng không
xuống. Cuối cùng gia đình đi nhờ cha xứ. Vị linh mục
này nghĩ trong bụng: trước sau gì thì nó cũng nhảy
xuống, thôi ta giơ tay ban phép lành cho nó. Khi linh mục
vừa giơ tay ban phép lành xong thì anh ta đã tụt xuống
gần tới đất.

Mọi người rất ngạc nhiên hỏi anh ta: Sao bao nhiêu
người gọi mà anh không xuống, đến khi linh mục không
nói gì thì anh đã vội xuống?

Anh ta đáp: Ông ấy giơ tay ra hiệu thì phải xuống chứ!
Mọi người hỏi: Ông ấy ra hiệu sao?

Anh đáp: Ông ấy nói:
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Mọi người:!!!???

Vinh Sơn Phạm Văn Vũ

NÓI BẬY MÀ KHÔNG BIẾT

Trong tiếng Jrai, tại huyện Ia Grai, có một số từ nếu
người học phát âm không cẩn thận, hoặc sử dụng không
đúng cách sẽ khiến người nghe nghĩ tới từ khác. Chẳng
hạn: từ “taih” có nghĩa là đánh. Nhưng trong ngôn ngữ
nói, âm “a” chuyển thành âm “e”, và âm “i” như thể bị
nuốt. Chữ này khiến mọi người liên tưởng chữ “te \”, nghĩa
là “việc vợ chồng”. Hoặc chữ “dop” nghĩa là “dấu đi”,
thành chữ “top” nghĩa là “con châu chấu”. Hoặc chữ “dui”
là “kéo”, thành chữ “tui” là “theo”, và nhiều từ khác nữa
đòi hỏi người học phải nói chính xác. Ngoài ra, việc hiểu
và sử dụng đúng từ cũng là một vấn đề. Chẳng hạn từ
“mơhao” diễn tả việc “thèm, muốn” trong chuyện ăn uống
và chuyện thân xác. Nhưng nếu ta chỉ dịch là “thèm”, và
nói “kâo b^ mơhao ih tah”, dịch ra tiếng kinh là “tôi không
thèm, hay đoái hoài tới bạn nữa” thì khốn nạn cho ta, vì
câu đó người Jrai hiểu nôm na là “tôi không thèm muốn
thân xác bạn nữa”. Từ cách phát âm sai hoặc dùng tùy tiện
như trên, nhiều câu chuyện vui trong làng đã xảy ra.

Có một ông thầy nọ được gởi vào làng học tiếng Jrai.
Sau ba tháng cặm cụi học, thầy bắt đầu bặp bẹ nói, và
mạnh dạn giao tiếp với mọi người. Cha xứ trong làng
muốn giúp thầy tiến xa hơn nữa, bèn bảo thầy giúp Hội
Mẹ. Biết mình đang “yếu”, ra gió có ngày sẽ tiêu đời, thầy
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xin cha cho một người anh em theo hỗ trợ. Cha đồng ý
ngay lập tức.

Thế rồi, mỗi chủ nhật, thầy cùng người anh em đó chạy
theo các bà mẹ từ làng này qua làng khác. Những ngày
đầu, thầy chỉ lắng nghe họ nói mà học hỏi. Nhưng sau đó,
vào dịp bổn mạng Hội Mẹ, họ bảo thầy phải có một bài
chia sẻ Lời Chúa. Thầy bắt đầu run vì biết mình nói chưa
vững, nhưng phải liều mà làm. Thầy nhận lời, và về nhà
soạn bài.

Sáng hôm đó, các bà mẹ từ khắp nơi kéo về rất đông. Họ
cùng dâng lễ, nhảy múa, hát hò với nhau. Đến phần chia sẻ
Lời Chúa, người dẫn chương trình mời thầy đứng lên nói.
Thầy cũng mạnh dạn đứng lên, vì nghĩ mình đã có giấy
soạn. Thế là thầy thao thao đọc. Đến đoạn nói về sự khôn
ngoan, thay vì tiếng Jrai phải nói là “hơde] rơgơi”, thì thầy
đọc là “hơdet rơgơi” làm các bà mẹ phá lên cười ầm ĩ. Thầy
ngơ ngác, nhìn mọi người mà không hiểu chuyện gì.

Rồi ngày lễ kết thúc, mọi người ra về vui vẻ. Riêng
thầy, tiếng cười ấy cứ âm ỉ trong đầu, buộc thầy phải tìm
ra lý do. Thầy bèn nhắn tin cho một cô bạn trong làng, và
hỏi nguyên nhân mọi người cười. Cô bạn chỉ nhắn lại:
chẳng có chuyện gì, chẳng qua thầy phát âm chữ “hơde]”
thành “hơdet”, làm mọi người nghĩ đến từ “det”, nên họ
cười. Thầy hỏi lại: thế chữ “det” là gì? Cô bạn chỉ nói rằng
từ đó dùng để chửi người phụ nữ. Thầy chẳng hiểu, nhưng
cũng đoán ra đôi chút có thể từ ấy ám chỉ bộ phận nào đó
của người nữ.

Quyết tâm tìm cho ra lẽ, thầy đi gặp một cụ già, và kể
lại chuyện đó. Ông cười và nói: Từ đó mà cũng không biết
sao? Thầy càng ngơ ngác. Thế là ông giải thích một mạch.
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Thầy vỡ lẽ mình đã nói bậy mà không biết. Nhưng thầy tự
nhủ: không sao mình mới học tiếng mà, dù gì mình cũng
đã mang lại niềm vui cho người khác.

Ban Nụ Cười Thừa Sai

THÔNG TIN



• LỄ BỔN MẠNG QUÍ CHA VÀ QUÍ THẦY
(Tháng 6, 7 & 8)

• SỰ KIỆN Ở IA TIÊM



LỄ BỔN MẠNG QUÍ CHA VÀ QUÍ THẦY
(Tháng 6, 7 & 8)

I. Ngày 13 tháng 6, thánh Antôn Pađôva
1. Lê Bảo Văn
2. Phan Viết Trí (0943.142.368)

II. Ngày 24 tháng 6, thánh Gioan Tẩy Giả
1. Trương Văn Cách (01684.305.845)
2. Trần Minh Đức (0986.033.987)
3. Nguyễn Ngọc Hường (0979.229.066)
4. Đỗ Thanh Tùng (0987.091.018)

III. Ngày 29 tháng 6, thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ
1. Cha Nguyễn Văn Công (Cssr)
2. A.Xoang (01664.706.155)
3. Tăng Thanh Khương (0903.873.882)
4. Nguyễn Thế Năng (0933.554.248)
5. Nguyễn Hải Thành (0972.267.309)
6. Nguyễn Hữu Thiện (01699.698.350)
7. Đặng Ngọc Hòa (0903.307.309)
8. Ngô Thanh Tùng (0917.181.260)
9. Phạm Thanh Tân (098888.5920)

IV. Ngày 03 tháng 7, thánh Tôma Tông Đồ
Cha Nguyễn Văn Thượng

V. Ngày 25 tháng 7, thánh Giacôbê Tông Đồ
1. Nguyễn Minh Hoàng (0915.425.543)
2. Ngô Đình Hoàng Lâm Trường (01683.494.428)

VI. Ngày 08 tháng 8, thánh Đaminh
1. Nguyễn Ngọc Thắng
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2. Hà Minh Thịnh
3. Trịnh Quang Vinh

Ban Thông Tin

SỰ KIỆN Ở IA TIÊM

Vào ngày 14 tháng 2 năm 2012, tại giáo họ Ia Tiêm,
thuộc giáo xứ Mỹ Thạch, giáo hạt Chư sê, người ta đã tìm
thấy tượng Đức Mẹ trên một ngọn núi nhỏ, cách nhà nguyện
Ia Tiêm khoảng 1km.

Chính cô vợ của trưởng cộng đoàn jrai giáo họ Ia Tiêm là
người đã phát hiện ra bức tượng. Chị kể rằng vào tối hôm
trước khi phát hiện ảnh tượng, chị rất khó ngủ. Sau đó, chị
chợp mắt một chút, thì thấy có một thiếu phụ rất đẹp, báo
cho chị biết trên núi có một tượng Đức Mẹ Maria, nhưng
không ai đến viếng thăm, và cỏ cây mọc rất nhiều. Bà còn
bảo chị lên dọn dẹp.

Sáng hôm sau, chị và đứa con trai của mình cầm cuốc rựa
lên núi, thì thấy có một ảnh tượng thật. Hai mẹ con đã dọn
dẹp và còn về báo cho dân làng.

Khi biết tin, mọi người đã tuôn đến cầu nguyện. Không chỉ
có người Jrai, mà cả người Kinh, và người không có đạo đều
đến xin ơn. Theo các bức hình chụp, và theo lời kể của nhiều
người, tượng Đức Mẹ trên núi rất đẹp.

Tuy nhiên, dân chúng tập trung quá đông, chính quyền
địa phương đã giải tán họ. Ngày hôm sau, bức tượng
không còn ở đó nữa. Chỉ còn mỗi đế chân tượng. Dù vậy,
mọi người vẫn kéo tới cầu nguyện. Một người Jrai Tin
Lành nói: “Đức Mẹ ở đây ban ơn cho dân làng, tại sao
phải đập đi?”
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Đó là toàn bộ sự kiện đã diễn ra ở Giáo họ Ia Tiêm, giáo
xứ Mỹ Thạch, xin mọi người cầu nguyện cho Giáo họ, để
qua Đức Maria, hết thảy anh em Jrai và nhiều người khác
tìm đến Chúa.

Giacôbê Nguyễn Minh Hoàng
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