
THUẦN MẪN- BON UIN
MỘT VÙNG ĐẤT ĐANG HỒI SINH NIỀM TIN

Bản Đồ 1961 (H. số 1)1

Quận Cheoreo, tỉnh Pleiku

vào thời điểm chưa thành lập tỉnh Phú Bổn

1 Hình không ảnh năm 1959.
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Bản đồ hành chánh năm 1963 (H. số 2)

Địa giới cực nam tỉnh Gia Lai
và tỉnh Phú Bổn (thành lập năm 1961)

giáp tỉnh Đăk Lăk.
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Vùng Thuần Mẫn (Bon Uin) trước kia (trước năm 1975) là một quận thuộc tỉnh Phú
Bổn, gồm nhiều làng như Buôn Cham, Cầu Cháy, Buôn Hoai, Buôn Huynh (Bôn Uin),
Buôn Blech. Nay vùng này một phần thuộc tỉnh Đăk Lăk, và một phần thuộc huyện
Ayunpa, tỉnh Gialai nằm phía tây nam thị trấn Ayunpa.

Chúng ta đi ngược lại dòng thời gian, và tìm dấu chân truyền giáo vùng Thuần
Mẫn, trước kia có lúc được gọi là Bon Uin2. Chúng ta dựa vào vài tài liệu viết để nói
lên công cuộc truyền giáo vùng này như thế nào.

1 - Năm 1898 3, vùng Thuần Mẫn có cư dân người Jrai sinh sống, cha Guerlach đến
truyền giáo tại Bon Uin. Nhưng vì gặp nhiều khó khăn, các Ngài trở về với anh em dân
tộc Bahnar vùng Kontum. Sau đây là vài dòng tóm tắt công tác truyền giáo của cha
trong thời gian này như sau:

“Thực tế, sứ vụ mới này (đến Bon Uin) đã trao cho ngài, nhưng vì những khó khăn
quá phức tạp, việc thiết lập cộng đoàn hứa hẹn nhiều đã không mang lại kết quả. Cha
Guerlach phải trở về vùng Bahnar. Ngài cũng ở gần thời gian như vậy tại một điểm
khác mà ngài đã thiết lập sau đó, tại Plei Klub, giữa dân tộc Jrai”.

Một tài liệu khác viết bằng tiếng Bahnar, đó là Hlabar Tơbang năm 1912 trang 16 –
17 cũng như lời tường thuật của ông Phêrô Nguyễn Văn Thắng nguyên ở vùng Thuần
Mẫn thời kỳ của Cha Radelet (Cha Gia),  hiện nay (năm 1990) ông là Câu Nhì của
Giáo xứ Phú Bổn.

“ Đã 13 năm, Cha Cảnh 4 ở coi xứ Jơlơng, nên đến năm 1896, Cha Bề trên sai Ngài
đến vùng Rơngao coi sóc tín hữu tại Rơhai (Tân Hương ngày nay). Ở đó, Ngài lo cho
giáo dân kinh cũng như dân tộc đủ mọi mặt, đến nỗi Ngài đã bệnh, Cha Bề Trên truyền
dạy ngài phải về Pháp chữa bệnh. Ngài ở Pháp được 2 năm”.

“ Khi Ngài trở lại, Ngài nghe nói người Jrai tại Bon Uin xa xôi muốn tòng giáo.
Ngài xin Cha Bề Trên cho phép Ngài đi truyền giáo tại đó. Nên Ngài đi với Bok Kơi 5,
ở đó 4, 5 tháng. Tuy nhiên, Ngài không hy vọng họ tòng giáo tốt, nên Ngài đành về lại
làng Plei Rơhai” 6 .

2- Dưới thời kỳ Đức Cố Giám Mục Phaolô Kim, ĐGM muốn xây dựng một nền
tảng vững chắc cho công cuộc truyền giáo cụm cư dân vùng Cheoreo, Thuận Mẫn, đã
sai Cha Giacôbê Đức (Jacques Dournes) đến Cheoreo năm 1955 để nghiên cứu phong
tục, tập quán, đồng thời xây dựng một Trung tâm Truyền Giáo tại Cheoreo. Cha Đức

2 Thật ra địa giới của Bon Uin (Thuần Mẫn) vào thời kỳ Cha Guerlach đến truyền giáo như thế nào, chúng ta
cũng chưa xác định được cách chắc chắn. Theo tài liệu của cha Jacques Dournes từ thượng nguồn sông Hinh
(Thạch Thành Phú Yên) có con đường buôn bán đi từ Phú Yên lên vùng dân tộc vượt qua đèo Phượng Hoàng
(phía tây Ninh Hòa ngày nay). Có thể phỏng định từ vùng Ayunpa ngày nay đến Buôn Hồ (chưa đến Thành
Phố Ban Mê Thuộc), vì có tài liệu ngài cho người đến can thiệp với chủ làng Ama Thuột, khi ngài truyền giáo
tại Bon Uin.

3 Xin xem Annales, MEP năm 1912 số 89 trang 298; Echos de la Missions tháng 3 và 4 săm 1949. Plei Klub
cũng được gọi là Pơnuk.

4 Cha Cảnh (Guerlach): làm Bề Trên thay Cha Bề Trên Truyền   (Vialleton)
5 Bok Kơi có thể hiểu một người dân tộc có uy tín thường gọi Bok, tên là Kơi lo việc giáo lý và buôn làng đi với

ngài đến điểm truyền giáo Bon Uin.
6 Hlabar Tơbang năm 1912, trang 16 – 17
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đã thành đạt một phần nào. Tuy nhiên nhu cầu trruyền giáo chiều hướng mới lại cấp
bách vào thập niên 1960, khi Cheoreo trở nên thị xã Hậu Bổn của tỉnh Phú Bổn năm
1961. Đồng thời vùng Thuận Mẫn trở thành một quận, có nhiều người kinh lên lập
nghiệp cũng như một số cư dân dân tộc khác lên tá túc lánh nạn bôm đạn trong cuộc
chiến đang leo thang. Do đó, nhu cầu mục vụ cho tín hữu người kinh cấp bách và cũng
có nhiều nhu cầu truyền giáo cho những cư dân địa phương.

3 - Đức Cha đã bổ nhiệm Cha Radelet Gia, nguyên là Chánh xứ Phú Bổn (1960-
1963) đảm nhận vùng Thuận Mẫn vào năm 1963.

Cha Radelet Gia lần lược xây dựng 3 Nhà Nguyện, cho 3 cộng đoàn tín hữu người
kinh và cả cho dân tộc: một ở Buôn Hoai, một ở Buôn Uin (Buôn Huynh) và một ở
Buôn Blech. Nhưng năm 1965, vì chiến cuộc vào tháng 6 năm đó, đồng thời vì nhu cầu
của Tiểu chủng viện Kontum, Ngài đã được Đức Cha đổi về Tiểu chủng viện Kontum
làm giáo sư. Cha sở Phú Bổn Giuse Bùi Đức Vượng tạm đảm trách cho anh em giáo
dân kinh trong 3 họ đạo nầy theo khả năng và hoàn cảnh cho phép. Đồng thời, có một
số linh mục đang phụ trách tại Trung Tâm Truyền Giáo tại Buôn Madjơng đảm trách
tín hữu dân tộc kiêm luôn cả vùng  Thuần Mẫn nữa. Theo số liệu ghi trong lịch công
giáo địa phận Kontum, có 191 giáo dân, và 263 dự tòng vào năm 1963-1964. Chúng ta
chưa có số liệu chính xác về số giáo dân dân tộc là bao nhiêu lúc đó trong vùng Thuần
Mẫn này. Chúng tôi xin ghi lại lời tường thuật của ông Phêrô Nguyễn Văn Thắng,
nguyên lúc đó ở tại vùng Thuần Mẫn thời Cha Radelet, nay ông là Câu Nhì của Giáo
xứ Phú Bổn nội dung như sau:

Cha Gia 7 tới Buôn Huynh năm 1963. Từ Phú Bổn đi hướng nam tây nam có cầu
Buôn Cham khoảng 10 cây số, rồi từ đó đến cầu Cháy khoảng 13 cây số, tiếp đến quận
Thuần Mẫn (cũ) khoảng 15 cây số nằm phía bên trái; tới Buôn Huynh còn khoảng trên
dưới 20 cây số; Buôn Blech nằm gần ngã 3 quốc lộ. Nơi này có 3 Nhà Nguyện một ở
Buôn Hoai (chỗ quận cũ), 1 ở Buôn Huynh, có một dinh điền mới thành lập; 1 ở Buôn
Blech (quận mới). Riêng ở Buôn Blech thì không rõ giáo dân bao nhiêu, còn ở Buôn
Huynh thì khoảng trên dưới 50; có khoảng 30 là kinh. Riêng ở Buôn Hoai thì độ 15
người kinh, là quân nhân với công chức, có một bà là buôn bán ở ngoài. Nhà Nguyện
Buôn Hoai là nhà sàn lợp tôn chừng 50m2, nhà làm ngoài bờ thành của đồn (đồn cũng
là quận). Cho đến khoảng tháng 3/1965 thì Cha Gia về Toà Giám Mục, đến khoảng
tháng 6/1965 thì đánh nhau lớn. Quận và đồn phải rút lui, những căn nhà nầy không
còn nữa, người cũng tản mát hết, đến khi khôi phục lại thì quận rời lên Buôn Blech là
quận Thuần Mẫn hiện nay”.

“Tóm lại là gồm 3 nhà thờ do cha Gia phụ trách: một ở Buôn Hoai; một ở Buôn
Huynh, một ở Buôn Blech. Riêng Buôn Blech thì không rõ, còn 2 nhà thờ kia là
khoảng trên dưới 70 giáo dân, có khoảng 50 là kinh, còn là dân tộc, lúc đó thì cha Gia
ở Buôn Huynh, nằm bên trái đường đi Thuần Mẫn“.

4 - Vào năm 1972 -1975, cha Phêrô Nguyễn Đức Mầu đảm trách Trung Tâm
Truyền giáo tại Buôn Madjơng, nhiều lần lên thăm vùng Thuần Mẫn. Năm 1974 Ngài
xây dựng một Nhà Nguyện nhà sàn, mái lợp tôn; tại Buôn Hoai từ thị xã Hậu Bổn lên

7 Cha Gia tên là Việt của Cha Henri Radelet  MEP
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phía tây nam gặp Buôn Blech, nằm phía tay mặt. Số giáo dân dân tộc vùng nầy chưa có
số liệu, vào thời điểm nầy.

5- Sau năm 1975, vì chiến cuộc một số anh em dân tộc từ những làng khác đã đến
tá túc tại vùng Thuần Mẫn, nay lại trở về làng cũ; số giáo dân mỗi người mỗi nơi, cũng
như anh em linh mục vì hoàn cảnh chưa lên thăm và cũng chưa chu toàn trách nhiệm
linh mục được.

6- Thành lập nhóm RA ĐI (truyền giáo)

Từ khi linh mục Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn đảm nhận chánh xứ Phú Bổn (năm
1975), mục vụ của Giáo xứ ngày càng đa dạng: cần đáp ứng nhu cầu cho các anh chị
em kinh tế mới từ các giáo phận phía Bắc hay miền Trung đến mỗi ngày một nhiều.
Giáo xứ bàn tính kế sách cần thiết lập một phương thức mục vụ tạm gọi là xây dựng
Giáo Hội tại gia theo những tiêu chuẩn của các cộng đoàn tiên khởi được ghi trong Sứ
đồ công vụ (đặc biệt chương II):

a/ Một cộng đoàn huynh đệ;
b/ Cộng đoàn cầu nguyện;
c/ Cộng đoàn đón nghe Lời Chúa;
d/ Cộng đoàn bẻ bánh;
e/ Cộng đoàn truyền giáo.

Do đó, Giáo xứ hình thành Nhóm Ra đi (từ năm 1997) gồm các thanh niên thiện
chí, có khả năng Giáo lý và đạo đức, đến từng điểm kinh tế để quy tụ các anh em giáo
dân kinh tế mới, xây dựng Giáo Hội tại gia theo những tiêu chuẩn và đường lối của
cộng đoàn sơ khai.

Tất cả đều sinh hoạt ăn khớp với nhau nhờ có chỉ đạo qua đường hướng vạch ra
cách cụ thể và thích hợp từng thời gian dưới sự chỉ đạo của Chánh xứ với Ban điều
hành và được bàn thảo, phân công cụ thể hằng tháng.

Hướng về vùng đất Thuần Mẫn vất vả hơn. Nhưng nhờ Chúa an bài xếp đặt, có một
vài gia đình anh em tín hữu kinh như gia đình anh Nguyễn khắc Quang, nguyên là
thành viên ban chức việc và giáo lý viên thuộc giáo xứ Phú Bổn, cũng như dân tộc từ
nơi khác đã đến Thuần Mẫn thượng nguồn các con sông như Ia Hiao, Ia Bôl, Ia Ertô, Ia
Sôl. . . sinh sống sau ngày thống nhất đất nước. Họ đã trở nên “là men, là muối, là ánh
sáng của trần gian”, sống Lời Chúa, trong tình huynh đệ bác ái Chúa Kitô, luôn kết
hợp với Thánh Thể, với anh em, và dần dần đã trở nên một gia đình huynh đệ, bác ái
của Chúa Kitô. Cộng đoàn huynh đệ của Chúa Kitô đang hình thành - dù chậm - nhưng
chắc chắn và sinh động thật sự.

Trong thập niên 80 - 90, khi đảm nhận trách nhiệm chánh xứ Phú Bổn, chúng tôi
gồm linh mục chánh xứ, vài người thành viên trong ban chức việc và giáo lý vỉên đã
lên thăm mục vụ 4, 5  lần để ban bí tích rửa tội cho các em nhỏ, giải quyết Bí tích hôn
nhân, thành lập điểm truyền giáo tại xã Ia Hiao thuộc tỉnh DakLak8. Chúng tôi đã gặp
Đức Giám mục giáo phận Kontum là Đức Cha Alexis Phạm Văn Lộc khi còn tại chức

8 Xã Ia Hiao tỉnh Dak Lak, thượng nguồn sông Ia Hiao đổ xuống thị trấn Ayunpa gần nhà máy đường cũng
mang cùng tên là dòng sông Ia Hiao.
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và Đức Cha Ban Mê Thuột là Đức Cha Nguyễn Huy Mai khi Ngài còn sống có đặt vấn
để mục vụ vùng đất này: theo giáo luật, thuộc trách nhiệm Giáo phận Kontum, nhưng
về mặt hành chánh nhà nước lại thuộc tỉnh Đăk Lăk. Các Ngài nhứt thống chung là:
các cha  thuộc giáo phận Kontum – cụ thể cha chánh xứ giáo xứ Phú Bổn  (Kontum) và
cha sở Buôn Hồ (Ban Mê Thuột) đều lo mục vụ anh em người kinh, nhưng cần ghi lại
chứng từ rõ ràng khi ban bí tích nói chung như rửa tội, thêm sức, nhất là hôn phối. Tại
vùng đất Thuần Mẫn này cũng có ít nhất 3 làng dân tộc Jrai trước kia thuộc Trung tâm
truyền giáo Buôn Madjơng nhưng vào thập niện 80-90 vừa qua thường xuyên rước
Mình Thánh Chúa từ Trung tâm Truyền giáo Plei Kly về để Phụng Vụ Lời Chúa. Vào
thời điểm đó, số giáo dân kinh trên dưới 40 hộ, còn 3 điểm dân tộc khá đông khoảng
trên dưới 250 hộ thường xuyên qui tụ đọc kinh, phụng vụ Lời Chúa và rước Mình
Thánh Chúa.

7 – Từ cuối  năm 1999, khi chúng tôi rời nhiệm sở Phú Bổn được bổ nhiệm chánh
xứ Phương Quý, các giáo họ kinh thường xuyên sinh hoạt với giáo xứ Buôn Hồ do anh
Nguyễn Khắc Quang đảm nhận và liên hệ với cha sở. Vùng Cầu Cháy hoặc cây số 92
số giáo dân kinh cũng khá đông, nhưng khó lòng qui tụ dù có nhiều cố gắng, vì giáo
dân rời rạc, gặp khó khăn về mặt xã hội, nhưng lòng đạo giáo dân vẫn trung kiên với
Giáo hội và mong mỏi qui tụ thành cộng đoàn. Hiện nay, số giáo dân vùng này có nhà
thờ, nhà nguyện để qui tụ và được quí linh mục đảm nhận mục vụ. Tạ ơn Chúa.

8 - Vấn đề được đặt ra khi nếu qui hoạch lại các huyện  vùng Ayunpa, Phú Thiện,
Ia Pa, Krong Pa thành một tỉnh, chắc hẵn vấn đề được đặt ra mặt giáo luật vùng đất
Thuần Mẫn xưa kia vốn đã là vùng đất của tỉnh Phú Bổn. Theo  nghiên cứu con đường
của nhiều dòng sông, suối, loài vật kể cả các bản làng người dân tộc, ai cũng nhận thấy
Thuần Mẫn gắn kết không thể thiếu với vùng trũng Ayunpa. Thuần Mẫn có những con
chảy xuôi về hướng Ayunpa như Ia Ertô, bắt nguồn từ vùng Chư Jŭ, sông Ia Hiao phía
thượng nguồn nằm tỉnh Đak Lak, Ayunpa cũng có sông Ia Hiao, có xã Ia Hiao, Thuần
Mẫn có sông Ia Sôl thì thị trấn Phú Thiện cũng có sông Ia Sôl . . . . . Những bước chân
người dân tộc đến sinh sống tại Ayunpa ngày nay, có những quan hệ dân tộc với vùng
Thuần Mẫn, và một số gia đình vùng này còn quan hệ gia tộc hôn nhân với anh em
trong các buôn làng tại thị trấn Ayunpa.
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Chúng tôi xin tạm kết luận.

Câu “Của Cêsar hãy trả cho Cêsar, của Thiên Chúa hãy trả lại cho Thiên Chúa
” không rõ có thể áp dụng cho vùng đất Thuần Mẫn - Bon Uin hay không, nhưng chắc
chắn cho thấy “sống đạo hôm nay” của người tín hữu kinh cũng như dân tộc tại Thuần
Mẫn - Bon Uin cũng đã bắt nguồn từ cuối thế kỷ 19 với bao hy sinh của cha Guerlach
và đặc biệt vào thập niên 50 - 60  của thế kỷ vừa qua với bao lao khổ của những vị linh
mục thừa sai cũng như bản xứ giữa cảnh bôm đạn chiến tranh. Hôm nay, sự hiện diện
của linh mục, của ban chức việc và giáo lý viên kinh và dân tộc đang mạnh mẽ tiếp nối
tinh thần truyền giáo vẫn tồn tại từ 114 năm (1898 – 2012) của cha Guerlach và càng
sâu sắc trọn 80 năm (1932 – 2012) thành lập giáo phận. Đây là vùng đất đang hồi sinh
chẳng những vì tiềm lực kinh tế, mà là những con người kitô hữu người kinh cũng như
anh em dân tộc đầy tình người và đang sống đạo với nhiệt huyết chứng nhân lòng tin
vậy.

Kontum, ngày 01tháng 10 năm 2012
GIOAKIM  NGUYỄN HOÀNG SƠN


