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10
Chính Ta đã đem các ngƣơi lên khỏi đất Ai-cập, 

dẫn các ngƣơi đi trong sa mạc bốn mƣơi năm trƣờng. 

Am 2,10 

16
 Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó, 

đƣa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình. 

Hs 2,16 

7Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, 

và con đã để cho Ngài quyến rũ. 

Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. 

Gr 20,7 

5
Thầy là cây nho, anh em là cành.  

Ai ở lại trong Thầy  

và Thầy ở lại trong ngƣời ấy, thì ngƣời ấy sinh nhiều hoa trái,  

vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì đƣợc. 

Ga 15,5 
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Kính dâng Mẹ yêu dấu 

 

Ngày kỷ niệm 40 năm linh mục của con  

cũng là tròn một năm Mẹ về với Chúa. 

Xin cảm tạ Mẹ đã chết để cho con đƣợc sinh ra 

trong chức linh mục. 

 

Qui Nhơn 20-11-1975 

Song Mỹ 20-11-2014 & 20-11-2015 

Trăng Thập Tự 
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Ngày 29-11-2005, tại Hà Nội, Đức Hồng Y Crescenzio Sepe 

phong chức linh mục cho 57 anh em mới, nhân dịp ngài đến thăm 

Việt Nam. Một tin vui nức lòng ngƣời Việt Công Giáo trong và 

ngoài nƣớc. 

Đƣợc thụ phong linh mục vào tháng Mƣời Một, theo cảm 

nghiệm bản thân của Trăng Thập Tự, quả là một may mắn tuyệt 

vời, không những vì bầu khí dọn mừng lễ Giáng Sinh mà còn vì đó 

là giữa mùa hoa quỳ rực rỡ. Hoa quỳ thuộc họ hƣớng dƣơng, quay 

về mặt trời. Trong tiếng Anh, nó là sunflower hay heliotrope: hoa 

mặt trời. Viết hoa lên, ta sẽ có Mặt Trời. 

TTT thụ phong linh mục ngày 20-11-1975, rồi tiếp tục sống 

20 năm tại Đà Lạt. Hằng năm, hoa quỳ luôn nhắc TTT sống chức 

linh mục trọn vẹn hơn. Thêm vào đó, một tiểu thuyết rất hay của 

Kim Dung, bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ, đã gợi cho TTT một ý nghĩa 

thật đẹp của hoa quỳ. Pho Quỳ Hoa Bảo Điển đƣợc giấu ở cuối con 

hẻm trồng đầy cây hoa quỳ. Pho sách truyền lại một kiếm pháp 

thƣợng thừa nhƣng với điều kiện, muốn tập thì phải “vung đao tự 

thiến”, dứt đƣờng tình dục. Tƣởng tƣợng của Kim Dung đã khiến 

TTT nhìn hoa quỳ nhƣ lời mời gọi sống triệt để các lời khuyên Tin 

Mừng, nhất là lời khuyên khiết tịnh.  

Xin gom ở đây những bài cảm hứng từ hoa quỳ để chúc 

mừng anh em tân linh mục. Một số bài rút từ tuyển tập “Có ai về 

Cát Minh” và một số bài mới sáng tác. 

Mến chúc hành trình linh mục của các anh em mới sẽ mãi 

mãi là hành trình vô tận của Tình Yêu Hằng Hữu. Hy vọng về sau, 

sẽ có những dịp anh em lên Đà Lạt tĩnh tâm kỷ niệm mùa hồng ân, 

khẳng định lại tình yêu của mình. Những lúc ấy, dù không gặp 

nhau, chúng ta vẫn gần gũi nhau bên những thảm hoa mặt trời, 

trong cõi lòng của chính Mặt Trời yêu dấu. 

 

Manila, ngày 27 tháng 11-2005 

Trăng Thập Tự 
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LƯNG ĐÈO 

 

Lƣng đèo Ngài dẫn tôi lên, 
Nắng về đƣờng đã hai bên vàng quỳ. 
Chúa ơi con biết nghĩ gì, 
Gió lên đông chớm lòng thì xuân sang. 
 

Fimnom 21.11.1981 
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QUỲ HOA 

 

Một nhánh quỳ hoa thôi Chúa ơi, 
Đủ cho con nhớ mãi trong đời. 
Đƣờng xƣa Chúa dẫn vàng hoa nở, 
Lối cũ Ngài đƣa thắm lệ rơi. 
Lá vấn vƣơng run đồi vẫy gọi, 
Chiều man mác lạnh nắng kêu mời. 
Hƣơng quỳ chi để lòng xao xuyến, 
Ngài hẹn làm sao hẹn khắp nơi. 
 

Đà Lạt, 10.1985 
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SÍNH LỄ 

 

Quỳ hoa ai rắc sao sa, 
Cho đồi xanh nối lòng ta với trời. 
Vì đâu không nói nên lời, 
Vì say theo đóa vàng rơi quanh mình. 
Hồn ơi em cứ lặng thinh, 
Mà nghe Chúa khẽ tỏ tình yêu em. 
Vũ hoàn em ngƣớc lên xem, 
Một trời sính lễ đang đem lại nhà. 
Đƣờng xa tăm tắp đƣờng xa, 
Thƣơng chồng thì bỏ mẹ cha theo chồng. 
Trời xanh cúi xuống má hồng, 
Còn chi hơn một chút lòng dâng lên. 
 

Đà Lạt, 11.1985 
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QUỲ HOA BẢO ĐIỂN 

 

 
 
 
Hằng năm, Ngài đƣa tôi về lại ngõ Quỳ Hoa. Tôi 
nhớ lời vợ chồng Lâm Chấn Nam nhắn trối Lâm 
Bình Chi: "Ở ngõ Quỳ Hoa có của gia bảo, 
nhƣng đừng động vào mà thiệt thân.” 
 
Lâm Bình Chi đã động đến pho tịch tà kiếm phổ 
và thân bại danh liệt. Tả Lãnh Thiền và Nhạc 
Bất Quần cũng đã động đến và đã vong mạng. 
Ta thấy thƣơng hại cái chết của họ, hơn nữa, 
xót xa cho họ đã vì tham vọng muốn bá chủ võ 
lâm mà chấp nhận đánh mất bản tính ngƣời, 
trở nên tàn độc. Lệnh Hồ Xung và Doanh 
Doanh thì đã đồng lòng hủy ngay pho kiếm phổ 
ấy khi vừa cầm nó lên. Doanh Doanh bảo: 
 
- Đúng đấy, đốt nó đi để trừ mối hại cho đời.  
 
Lệnh Hồ Xung đại ca cƣời: 
 
- Có thật thế không, hay chỉ vì Doanh muội sợ 
ta tập nó đấy? 
 
Hỡi ôi, Lệnh Hồ ca ca và Doanh Doanh nữ thí 
chủ, sao công công và bà bà đang tâm hủy diệt 
tịch tà kiếm phổ, cái bí quyết trừ tà cho nhân 
loại? 
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Khi lần đầu đọc xong bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ 
của Kim Dung, tôi man mác tiếc, tự hỏi không 
lẽ cổ nhân đánh lừa hậu thế, rêu rao là bí quyết 
tịch tà mà kẻ dùng nó lại trở nên chí tà? Nhiều 
năm sau tôi mới nghĩ ra: ngƣời ta lạc vào 
đƣờng tà chỉ vì đã hiểu lầm mấy chữ “vung đao 
tự thiến” theo nghĩa đen. Cõi lòng thanh thoát, 
trong sạch, giúp thấy đƣợc chính Thiên Chúa, 
không thể đạt đƣợc bằng sức mạnh của con 
ngƣời nhƣng phải bắt nguồn từ và luôn dựa vào 
Tình Yêu trên hết mọi tình yêu. 
 
Hỡi ôi, Lệnh Hồ đại hiệp, anh đã vội quá! Đáng 
lẽ anh phải đƣa nó cho vị phƣơng trƣợng chùa 
Thiếu Lâm, kẻ đã dứt bỏ lòng trần không phải 
bằng đao kiếm võ lâm nhƣng bằng thứ gƣơm 
giáo của Đức Chân Ngôn đã cƣỡi mây đem 
xuống. Thế nhƣng nói thế thôi, chứ anh có đƣa 
cho đại sƣ, chƣa chắc ngài đã nhận, phần vì 
lòng trần của đại sƣ đã dứt tuyệt đến độ không 
màng cả sự nghiệp tịch tà, phần vì thứ pha lê 
ấy đúng là báu vật trừ tà nhƣng lại rất dễ vỡ. 
 
Đƣa tay khẽ chạm bình sành, 
Mới hay báu vật mong manh đến là! 
 
Ôi phƣơng trƣợng đại sƣ, phần con, sự ham 
muốn trong con vẫn còn. Phải chăng thêm một 
ngƣời nữa rất dại khờ, khao khát tìm lại cho đời 
pho tịch tà bí pháp? 
 
Tôi đã theo hồn Lâm Bình Chi về lại ngõ Quỳ 
Hoa và bất chợt gặp Ông Thần Gió, Phong Thái 
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Sƣ Thúc Tổ, đang chờ ở đó. Ông thở dài nhìn 
tôi: 
 
- Tại sao lại đi tìm thứ đồ bỏ ấy? Mớ chữ chết 
tiệt ấy đâu làm cho đƣờng kiếm thành nƣớc 
chảy mây trôi ?!! 
Ôi lạy Thái Sƣ, thì ra Lời Ngài còn đẻ ra Quỳ 
Hoa Bảo Điển. 
 

  Đà Lạt, 12.01.1987 
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QUỲ LẠ 

 

Trên lối vào nhà anh Lộc, một đóa quỳ bất chợt giữa 

mùa hè... 

 

Quỳ muộn hay quỳ sớm quá đây ? 
Cho lòng bỡ ngỡ, mắt ngây say ! 
Giữa ngàn lá biếc xanh xƣa ấy, 
Lạc một đóa vàng rực sáng nay. 
Tôi bƣớc tình cờ đâu biết hẹn, 
Hoa chờ bất chợt có ai hay. 
Ai hay trong vẻ vô tình ấy 
Chúa nhắc riêng tôi chuyện những ngày. 
             Đà Lạt, 04.07.1988 
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DÃ QUỲ 

 

Hoa trong thành phố thiếu gì, 
Sao anh lại chọn dã quỳ mà thƣơng ? 
- Không vì sắc, chẳng vì hƣơng, 
Yêu em là bởi anh thƣờng hay yêu. 

  

 Đà Lạt, 20.11.1988 
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15 NĂM ẤY 

 

Mƣời lăm năm ấy 

biết bao nhiêu tình. 

    (Nguyễn Du)  

 

Mƣời lăm năm thấy chàng về, 
Nàng dâng nửa mảnh gƣơng thề trong khăn. 
Mƣời lăm năm vết xe lăn, 
Khôn nguôi cầm sắt, khôn ngăn cầm kỳ. 
Mƣời lăm năm ấy nói gì ? 
- Mƣời lăm năm lại hái quỳ tặng nhau. 
 

 Đà Lạt, 17.11.1990 
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MẮT 

 

Trời nắng nhƣ thế đó 
Đƣờng dốc trƣớc mặt ta 
Dƣới lùm bụi bám kia 
Một đóa quỳ lấp ló. 
Hoa nép sau cánh lá 
Hé mắt cƣời dặn dò 
Lòng ta nhƣ em nhỏ 
Mẹ chợ về đàng xa. 
 

Đà Lạt, 5.3.1992 
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NHẮN 

 

Thật bất ngờ, chỉ một mình con và Chúa biết hôm nay là 

kỷ niệm 23 năm linh mục, thế mà lại có hoa quỳ chƣng 

trên bàn thờ, và chỉ hôm nay…  

 

Quỳ hoa chợt giữa Sài Gòn,  
Một lời Chúa nhắn riêng con, ai ngờ. 
Tình Ngài mãi mãi là thơ, 
Cho lòng con dệt ƣớc mơ bốn mùa. 
 

Sài Gòn, 20.11.1998 

 



 20 

HƯỚNG DƯƠNG 

 

Lời thầm của Chúa vẫn ngỏ với con khắp nơi, cả khi con 

đi học ở nƣớc ngoài. Vâng, trên đỉnh Baguio, 

Philippines. 

 

Trên đỉnh Ba Diêu, hạ nở quỳ, 
Đƣa hồn về lại thuở vu quy. 
Nghe trong gió sớm còn e ấp, 
Tình mới nguyên nhìn năm tháng đi. 
 
Hoa đón mặt trời, tâm hƣớng dƣơng, 
Chân trời rộng mở với yêu thƣơng. 
Quỳ phơi giữa hạ, lời ai gọi 
Dệt lắng men theo cuộc sống thƣờng. 
 
Đƣờng vẫn còn lên, lên rất cao, 
Ta đi, đi nữa, thử xem nào, 
Bên kia đỉnh dốc rồi sao nhỉ? 
Ngƣời hẹn và Ngƣời ẩn nơi nao? 
 
Ngƣời ẩn đây thôi trong gác nhỏ, 
Chong đèn thức đợi suốt canh khuya. 
Ngồi bên lặng khẽ, nhìn không nói, 
Cùng nghĩ cánh đồng vàng dƣới kia. 
 
Thì ra mình cứ ngỡ là chƣa, 
Đang khi vàng chín tự bao giờ. 
 
      Baguio, dốc Ambuklao, 15.5.2005 
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TRÊN ĐỈNH BA DIÊU 

 

Mừng 30 năm linh mục, tôi đƣợc về tĩnh tâm hơn một 

tuần tại đan viện Cát Minh Baguio, một thành phố hẹn 

của hoa dã quỳ, với sƣơng mù, nắng, gió và lạnh, nhƣ Đà 

Lạt vào đông những năm nào.  

 

Quỳ sa vàng đỉnh Ba Diêu, 
Bừng lên, sống dậy vƣờn yêu thuở nào. 
Rực trời, sao nối liền sao, 
Bấy nhiêu sao ấy là bao nhiêu tình? 
 

Baguio, 15.11.2005 

 



 22 

KHUẤT BÓNG MẶT TRỜI 

 

Sức ép của văn minh tiêu thụ và nền văn hoá sự chết 

đang triệt để khai thác những bản năng hạ đẳng của con 

ngƣời, đã nhận chìm nhân loại dƣới sƣơng mù dày đặc. 

Nhóm ngƣời thánh hiến trong đức khiết tịnh trở thành số 

sót đã đƣợc loan báo từ trong Cựu Ƣớc, nhƣ niềm hy 

vọng của nhân loại và là bảo chứng của thế giới mới. 

 

Sƣơng lên mù mịt tự thung sâu, 
Đắm đuối quanh ta, xám một màu. 
Sót vạt hoàng quỳ bên bờ vực, 
Hoa vàng, em ngƣỡng vọng về đâu? 
 

Baguio, 17.11.2005 
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NGÕ QUỲ HOA 

 

Tĩnh tâm hằng năm mừng kỷ niệm thụ phong, mừng kỷ 

niệm ngày khấn, là dịp may bằng vàng để làm mới lại 

tình yêu. 

 

Đƣa nhau về lại ngõ quỳ hoa, 
Lối cũ vƣờn xƣa sáng vỡ oà. 
Nắng thuỷ tinh pha từng lớp ngọc, 
Gió khoan thai dệt những lời ca. 
Ngàn chùm hoa mến đang đua nở, 
Vạn ánh sao tin vụt chói loà. 
Vƣờn cũ, ba mƣơi năm ngoảnh lại, 
Rộn ràng nghe vọng nhạc tân khoa. 
 

 Baguio, 18.11.2005 
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VỌNG MẶT TRỜI 

 

Cùng nhau theo Chúa (Ga 1,35-2,12). Tình anh em linh 

mục với những đồng cảm và chia sẻ thân tình là sức 

mạnh giúp ngƣời linh mục đứng vững trong những chọn 

lựa Tin Mừng và làm lan toả hơi ấm của những chọn lựa 

ấy. 

 

Tự dƣới thung sâu vọng mặt trời, 
Sƣơng mù dày đặc phủ nơi nơi. 
Em hụt hơi, không ngừng réo gọi: 
Mặt trời, ơi hỡi, mặt trời ơi! 
 
Lạnh buốt trong sƣơng dƣờng tuyệt vọng, 
Màn sƣơng nối mãi cảnh đêm dày. 
Nhƣng em quyết thở và em sống 
Bằng cậy, bằng tin, mến mỗi ngày. 
 
Hơi thở, hoa truyền hoa, thở ấm, 
Tƣởng chừng hơi ấm của Vầng Dƣơng. 
Sƣơng mỏng dần, sƣơng tan, lạ lắm! 
Thì ra sức nóng Mặt Trời thƣơng! 
 
Ánh mặt trời ôm khắp địa cầu, 
Thiều quang rực rỡ tận thung sâu. 
Em chiêm ngƣỡng nắng, ô kìa, chợt 
Hai giọt sƣơng thành hai giọt châu! 
 

Baguio, 19.11.2005 
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ĐỨC VUA MẶT TRỜI 

 

Với bí tích Rửa Tội và, hơn nữa, với bí tích Truyền Chức, 

phẩm giá của bạn là những Kitô Thứ Hai. 

 

Quỳ hoa khoe sắc sáng ngời, 
Mỗi hoa là một mặt trời bé con. 
Đức Vua là Mặt Trời tròn, 
Thần dân là những bé con mặt trời. 
 
 Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, 20.11.2005 
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XIN NÂNG CON DẬY 

 

Đừng nhìn mình, hãy cứ dán mắt vào Chúa, bạn sẽ bƣớc 

trên sóng. 

 

Cũng thử theo Ngài leo sóng nƣớc, 
Ngay giữa đêm tăm tối mịt mù. 
Vừa ngoảnh nhìn mình, con hụt bƣớc, 
Kinh hoàng hoảng hốt gọi Giêsu. 
 
Con ngã chẳng vì đời trắc trở, 
Chỉ vì lòng thiếu ánh sao tin. 
Đời dẫu gấp ngàn lần sóng dữ, 
Vẫn an vui thấy Chúa thƣơng nhìn. 
 
Nhẩm lại đời con theo hạt chuỗi, 
Sƣơng mù còn kín nẻo tƣơng lai. 
Ôi Đức Vua, lòng con yếu đuối, 
Hãy nâng con dậy bởi Nhan Ngài. 
 

 Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, 20.11.2005 
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GHETSÊMANI 

 

Đêm áp chót hoặc đêm trƣớc đó của một tuần tĩnh tâm, 

bao giờ tôi cũng canh thức với Chúa trong Vƣờn Dầu. 

Ghetsêmani là sức mạnh cho ta chỗi dậy. 

 

Dù con ngủ mệt nơi đây, 
Lòng con vẫn ở bên Thầy đó thôi. 
Sức con, Chúa đã biết rồi, 
Tình con dù có nổi trôi theo dòng. 
Khi đời cay cực long đong, 
Thì con lại ngủ trong lòng Chúa thƣơng. 
 
Baguio, 20.11.2005 
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NẮNG THẬP HÌNH 

 

Ngày áp chót của tuần tĩnh tâm là lúc suy niệm về cuộc 

Thƣơng Khó Chúa. Riêng lần này, trời bỗng thanh quang 

rực rỡ. Thành ra mầu nhiệm đƣợc chiêm ngƣỡng theo 

nhãn quan Gioan. 

 

Ai dậy hoàng quỳ trong nắng sớm, 
Trời xanh bốn phía, trời thiên thanh. 
Hoa vàng ai thả bay theo bƣớm, 
Ai vác thập hình trên thảm xanh. 
 
Sƣơng tắm mặt trời, sƣơng lung linh, 
Ánh quang ai toả thật vô tình. 
Hay ai đang ngỏ lời hò hẹn, 
Hẹn giọt hồng vƣơn hoa phục sinh. 
 
Nắng dội lý hình và tử tội, 
Nắng hoà chan, rực rỡ ơn lành. 
Chúa gục ngã và Ngài chỗi dây, 
Bƣớc đi dƣới ánh mắt Cao Xanh. 
 
Ngài đƣợc giƣơng cao lên tận đỉnh, 
Đƣợc bày ra trƣớc mặt muôn dân. 
Ngài kéo theo mình lên đỉnh thánh 
Cả thiên nhiên, vũ trụ, nhân trần. 
 
Ai kết hoàng quỳ bên thập tự, 
Trăng vàng một đoá, dịu mùa thƣơng. 
Ai lấy tình yêu nuôi lịch sử, 
Đêm tàn, đêm rộ nở Vầng Dƣơng.. 
 

Baguio, 21.11.2005 
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ÁNH MẮT ĐỨC TIN 

 

Ngày cuối cùng, chiêm ngƣỡng Chúa Phục Sinh 

 

Buổi sáng hôm Ngài sống dậy, 
Phải chăng đất động, chớp chói loà? 
Hình nhƣ không, chỉ gió thoảng qua, 
Ngài nhẹ đẩy cửa mồ, và nhẹ bƣớc. 
Khó ai thấy có gì khác trƣớc 
Trong thế giới cũ càng. 
Sự sống mới thật khéo ẩn tàng, 
Chỉ gợi ý bằng ngôi mộ trống. 
Ai chạy vội và ai vọng động 
Sẽ ngu ngơ chẳng hiểu đƣợc gì. 
Ai dừng chân trƣớc mộ mà suy, 
Ai biết đợi, biết chờ vì thiếu, 
Mới thấy, mới tin và mới hiểu 
Những sóng vi ba Ngài dội qua tim. 
Chỉ ai khóc, ai vọng, ai tìm, 
Vì nhớ, vì yêu, thì mới gặp; 
Sẽ đƣợc gọi tên, cho niềm vui tràn ngập, 
Níu lấy tay Thầy mà ngỡ nhƣ mơ. 
Những ai buồn phiền, thất vọng, âu lo, 
Mà vẫn nhắc đến Ngài, sẽ đƣợc an ủi. 
Nẻo vắng, đƣờng dài sẽ thành gần gũi, 
Rất hồn nhiên, Ngài đến đồng hành. 
Lòng ấm lên, ngày vụt trôi nhanh, 
Và tấm bánh bẻ ra trong quán trọ. 
Họ nhận ra thì Ngài đã rời khỏi đó, 
Để lại cõi lòng rộn rã hân hoan. 
Ôi Chúa Phục Sinh thầm lặng luôn luôn 
Thích đến với cộng đoàn khi chiều xuống, 
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Trong bầu khí thân tình, ấm cúng, 
Rất bình thƣờng, giữa bè bạn yêu tin, 
Giúp bình tâm, giúp đổi mới cái nhìn 
Để thấy đƣợc những điều không thể thấy. 
 

 Baguio, 22.11.2005 
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CON CÓ YÊU TA HƠN ? 

 

Gio 21,15-22 

 

Về trong cuộc sống thƣờng này 
Mà thƣa câu nói yêu Thầy hơn không ! 
Ôi Thiên Chúa của cõi lòng, 
Chính Ngài hiểu trái tim hồng Ngài ban. 
 

 Đà Lạt, 17.11.1990 
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VUỐT MẮT 

 

Thƣa ngôn sứ, rồi một ngày kia, Quỳ Hoa Công Chúa, 

Thánh Mẫu Đồng Trinh của Đức Vua Mặt Trời sẽ vuốt 

mắt cho anh.  

 

Quỳ hoa ai hái cho ai, 
Đắp lên hai mắt nhƣ hai đồng tiền. 
Vệ đƣờng thơm cỏ thần tiên, 
Con chim báo bão ngủ yên với lòng. 
 

 Thạnh Mỹ, 01.01.1990 
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THIẾU PHỤ HOA VÀNG 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 11, M ùa Vọng lại về. Cuối Mùa Vọng trƣớc đây, 

ngƣời thiếu phụ hoa vàng đã giặt tã con mình bên dòng 

sông lịch sử. Và hôm nay cũng thế, trong Mùa Vọng mới,  

 

 
 
 
1. 
 
Tự ngày theo mẹ sang sông, 
Lũ con lếch thếch những trông đƣợc về. 
Buồn ơi mãi chẳng về quê, 
Đò không cầu đứt biết về sao đây? 
Ai đem con đến lƣu đày, 
Nhớ nhà con đếm từng ngày mẹ ơi! 
 
2. 
 
Tôi đi từ độ xa rời, 
Tôi đi từ thuở đất trời mới xanh. 
Tháng năm mỏi gối lữ hành, 
Dòng sông mỗi lúc mỗi thành biển xa. 
Mịt mù thăm thẳm quê Cha, 
Mênh mông trời đất ai mà hiểu cho. 
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3. 
 
Ngồi ôm mặt khóc gọi đò, 
Chỉ nghe vọng tiếng hẹn hò quyên sinh. 
Sông sâu chi để rùng mình, 
Sông dài chi để vô tình mấy sông! 
Đàn ai đã đứt tơ đồng, 
Bài ca lƣu khách não lòng ai kia! 
 
4. 
 
Từ ngày đôi ngả cách chia, 
Đêm đêm thức trắng sao khuya ngỡ ngàng. 
Cầu trời một chuyến đò ngang, 
Mà sao đợi đến bẽ bàng ngàn năm. 
 
5. 
 
Tƣởng đà biệt tích vô tăm, 
Bỗng đâu có tiếng thì thầm bên tai: 
Muốn tìm tiếng sáo thiên thai, 
Thì đi theo giọt sƣơng mai mà tìm! 
Sẩy tay ngọc đắm châu chìm, 
Thì mau lặn xuống đáy tim mà mò. 
 
6. 
 
Phải chăng giọng bác lái đò? 
Dù sao tôi cũng đi cho thỏa lòng. 
Dõi tìm theo dấu hừng đông, 
Kìa ai giặt áo ven sông nở vàng. 
Vàng trôi vàng rủ nhau sang, 
Ngƣớc lên sáng rực trƣờng giang một màu. 
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Hoa chen hoa nối nên cầu, 
Đất trời xích lại gặp nhau đôi bờ. 
Ô hay non nƣớc sững sờ, 
Thì ra trời đất cũng chờ cũng mong. 
Hỡi ngƣời thiếu phụ ven sông, 
Quả phúc trong lòng bà ngọt làm sao! 
Bởi đâu tôi đƣợc nghẹn ngào, 
Chìm trong ánh sáng tuôn trào dƣơng gian. 
Lời tôi nhơ nhớp nghèo nàn, 
Lƣỡi tôi đâu dám cả gan ngợi mừng. 
 

Đà Lạt, 11.1985 
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ĐỨC MẸ KHẢI HUYỀN 

 

Trên ngọn đồi bên trái nẻo vào Thung Lũng Tình Yêu, 

Đà Lạt, có tƣợng Đức Mẹ bồng con. Ít lâu sau, xuất hiện 

con rồng phun nƣớc đuổi theo. Ngƣời ta mới thi công ở 

thế kỷ 20 nhƣng phác thảo đã sẵn từ gần hai ngàn năm 

trƣớc, trong chƣơng 12 của sách Khải Huyền. 

 

Theo dấu giọt quỳ vàng 
Về lại cao nguyên xanh. 
Giữa sắc trời thiên thanh 
Chợt hiện hình rực rỡ. 
Ô kìa trang liệt nữ 
Áo chói lọi mặt trời 
Chân dịu ánh trăng ngời 
Đầu một vòng sao sáng. 
Bà đầy ngày mãn tháng 
Chờ nở nhuỵ khai hoa. 
Cơn lâm lụy chƣa qua 
Nỗi kinh hoàng đã rõ. 
Kìa một con rồng đỏ 
Đến bảy đầu mƣời sừng 
Những con mắt trợn trừng 
Canh chừng ngƣời phụ nữ 
Đợi bà vừa sinh nở 
Sẽ nuốt chửng con bà. 
Hoàng nam vừa sinh ra 
Là mục đồng dĩnh ngộ 
Sẽ vung roi tế độ 
Mà chăn dắt muôn dân. 
Chợt giữa đám hồng vân 
Vòng tay ai nhiệm lạ 
Chìa ra bồng ấu chúa 
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Đƣa lên tận ngai trời. 
Trang liệt nữ thảnh thơi 
Tiến dần vào sa mạc. 
Rồng quẫy đuôi căm tức 
Quét một góc sao trời 
Tổng thiên sứ tức thời 
Dí gƣơm vào cổ nó. 
Con rồng và bè lũ 
Bị tống xuống đất đen 
Tổng lãnh Micaen 
Thu gƣơm về toàn thắng. 
Con rồng trút nỗi hận 
Thành sông, thành suối reo 
Nƣớc cuồn cuộn đuổi theo 
Đòi cuốn trôi sản phụ. 
Đất bất ngờ rộng mở 
Há miệng giữa đồng không 
Uống cạn hết dòng sông 
Cho thảnh thơi liệt nữ. 
Ngậm thù, con rồng dữ 
Quay lại phá sơn hà, 
Tấn công dòng dõi bà 
Những ngƣời tin cậy Chúa. 
* 
Kìa ai đang gánh lụa 
Chợt dừng chân trên đê 
Vỗ tay hát ngày về 
Mừng con rồng giãy chết. 
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Maranatha, 

NGÀY CHINH PHU TRỞ VỀ 

 

Thần Khí và Tân Nƣơng nói: Xin Ngài ngự đến… Amen, 

lạy Chúa Giêsu, xin Ngài ngự đến. 

Kh 22, 17.20 

 

Bƣớm vàng ai kết lƣng đồi, 
Hoa vàng ai trải cho tôi nức lòng. 
Lạnh về theo ngọn đông phong, 
Đan áo cho chồng rộn rã làm sao. 
Hây hây gió ghẹo má đào, 
Mới hay lòng thiếp đã trao riêng chàng. 
Chàng đi từ độ hè sang, 
Hẹn ngày lấp lánh vinh quang lại về. 
Chàng đem theo một lời thề, 
Cho em ở lại một bề sắt son. 
Đăm đăm mắt dõi chƣa mòn, 
Thoắt đâu đã thấy nƣớc non rộn ràng. 
Quỳ hoa đã rộ ven đàng, 
Hoàng oanh báo tiệp tin chàng về xuôi. 
Vàng tƣơi ai dệt vàng tƣơi, 
Cho lòng khao khát môi cƣời chàng hôn. 
Bây giờ đan áo cho con, 
Đón chàng một lễ vuông tròn khai hoa. 
Chàng lo yên nƣớc yên nhà, 
Cho em vƣợt cạn thật là yên tâm. 
Đất lành nhuần gội phúc âm, 
Một trời hạnh phúc giữa tầm tay ta. 
 

 Đà Lạt, 11.1985 
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DIỄM CA  

Diễm ca tuyệt vời của Salômôn 

THÁNH KINH CỰU ƢỚC 

TRĂNG THẬP TỰ diễn thơ 
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CHƯƠNG 1 

 

 

Những khát vọng tình yêu  
 

TÌNH NƢƠNG  

2 Giá chàng hôn ta những nụ môi chàng!  
Vâng tình anh nồng hơn rƣợu, 
3 Hƣơng vị anh nhuần nhã biết bao nhiêu. 
Và tên anh thơm mát mùi dầu, 
Các thiếu nữ mê anh là phải. 
4 Hãy kéo em theo.    
 

ĐOÀN THIẾU NỮ GIA LIÊM  

Theo bƣớc chị, chúng em cùng chạy vội. 
 

TÌNH NƢƠNG 

Ôi Đức Vua, hãy đƣa em vào cung nội! 
 

THIẾU NỮ GIA LIÊM 

Lũ chúng em vui mừng hoan hỉ. 
Xin reo ca tình yêu, 
Tình nồng hơn rƣợu quý. 
Biết chọn mà yêu thật đúng bậc khôn ngoan. 
Niềm kiêu hãnh 
 

TÌNH NƢƠNG 

5 Hỡi thiếu nữ thành Gia Liêm, này nhé,  
Ta có đen nhƣng mà ta diễm lệ, 
Nhƣ lều Kêđa, nhƣ trại Xanma. 
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6 Da ta đen nhƣng đen mặn đen mà,  
Nhìn chi mãi – ấy chỉ vì nắng gội. 
Các anh ta, có một lần tức tối 
Đã bắt ta phải canh giữ vƣờn nho. 
Riêng vƣờn ta, ta đã mảng không lo. 
 

Kiếm tìm 
 

TÌNH NƢƠNG 

7 Nói đi anh, ngƣời lòng em yêu mến,  
Những nơi nào anh dẫn bầy chiên đến? 
Đâu trƣa về anh cho chúng ẩn nƣơng? 
Sao để em nhƣ kẻ lạc đƣờng 
Bên đàn cừu các bạn anh, quanh quẩn! 
 

TÌNH QUÂN  

8 Nếu nhƣ nàng không biết, 
Hỡi giai nhân xinh nhất bậc hồng nhan, 
Hãy lần theo dấu vết lũ chiên ngoan, 
Và hãy chăn những con chiên nhỏ 
Bên cạnh những túp lều mục tử. 
 

Một thoáng yêu 
 

TÌNH QUÂN  

9 Tựa tuấn mã phò xa giá Pharaô,  
Em đẹp làm sao, hỡi bạn tình! 
10 Giữa đôi bông, nổi bật má đào xinh,  
Cổ em đeo chuỗi ngọc, 
11 Ta sẽ làm cho em những chuyền vàng điểm 
bạc. 
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Tình yêu kết hiệp 
 

TÌNH NƢƠNG 

12 Khi Đức Vua ngự giữa nội cung,  
Cam tòng em thơm nức. 
13 Với em, Ngƣời Dấu Yêu nhƣ chùm mộc dƣợc, 
Yên nghỉ trƣớc ngực em. 
Chàng Dấu Yêu nhƣ khóm phụng tiên, 
14 Trong vƣờn nho En Ga-đi đẹp đẽ. 
 

TÌNH QUÂN 

15 Hỡi bạn tình, nàng xinh sao, xinh thế!  
Đôi mắt nàng nhƣ đôi mắt bồ câu. 
 

TÌNH NƢƠNG 

16 Hỡi Ngƣời Yêu, anh đẹp đẽ làm sao!  
Giƣờng ta xanh um nội cỏ. 
17 Nhà chúng ta lát toàn trắc với gõ  
Rầm nhà bằng gỗ bá hƣơng. 
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CHƯƠNG 2 

 

 

 

 

 

1Và em là cây thuỷ tiên Xa-ron,   
Cánh huệ tƣơi đồng nội. 
 

TÌNH QUÂN 

2 Bạn tình ta giữa những nàng con gái  
Tựa nhƣ là hoa huệ giữa chòm gai. 
 
TÌNH NƢƠNG 

3 Chàng Dấu Yêu giữa đám con trai  
Nhƣ ngọn táo giữa cây rừng lá núi. 
Em ao ƣớc nấp bóng chàng mát rƣợi, 
Và trái chàng làm dịu ngọt miệng em. 
4 Chàng dẫn ta vào hầm rƣợu, 
Phủ trên ta ngọn cờ tình. 
5 Hãy nuôi ta bằng bánh nho, 
Bổ sức ta bằng táo, 
Này ta ốm tƣơng tƣ. 
6 Chàng cho ta gối đầu trên tay trái,  
Tay phải chàng ôm ta êm ái! 
7 Ta van nài, hỡi thiếu nữ Gia Liêm,  
Vì linh dƣơng, vì nai mẹ thảo nguyên, 
Đừng đánh thức, đừng thức tình yêu dậy 
Khi tình yêu chƣa đến giờ cảm thấy. 
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Mùa xuân hò hẹn 
 

TÌNH NƢƠNG 

8 Kìa tiếng Ngƣời Yêu ta,  
Chàng kia rồi, chàng tới! 
Nhảy qua đồi qua núi, 
9 Ngƣời Yêu tựa linh dƣơng, 
Nhƣ nai tơ nhẹ nhàng. 
Chàng đây rồi, sau bức tƣờng ngang 
Nấp sau bờ rào, nhìn qua cửa sổ. 
10 Ngƣời Yêu ta ở đó 
Nói vơi ta muôn lời:  
“Đứng lên đi, ngƣời đẹp của anh ơi, 
11  “Lại đây nào, hỡi bạn. 
Đông qua rồi, mƣa tạnh!  
12 Hoa đã nở khắp nơi,  
Mùa hoà ca đến rồi, 
Chim hót vang nội cỏ. 
13 Trái vả xanh vừa trổ,  
Hoa nho ngào ngạt hƣơng 
Hãy đứng lên, bạn lòng, 
Xinh của anh, đến nhá! 
14 Bồ câu ơi, em nép trong kẽ đá,   
Và ẩn mình nơi vách núi cheo leo. 
Hãy cho anh đƣợc thấy mặt đi nào, 
Hãy cho anh nghe tiếng, 
Tiếng em dịu dàng, dung nhan kiều diễm!” 
 

TÌNH NƢƠNG  

15 Nào bắt cáo ai ơi,  
Cả những con cáo nhỏ, 
Khi hoa nho vừa nở,  
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Chúng đã phá tơi bời. 
16 Ngƣời yêu ta luôn mãi thuộc về ta   
Và ta cũng thuộc về chàng nhƣ thế. 
Chàng chăn bầy chiên ngay bên khóm huệ. 
 
17 Khi cuối ngày gió nhẹ, 
Và bóng đêm chạy dài, 
Hỡi Chàng Yêu Dấu nhé! 
Hãy trở lại ngay đây! 
Giống nhƣ loài sơn dƣơng, 
Tựa nhƣ bầy nai nhỏ, 
Băng qua khe đá nọ, 
Trên dãy núi Bê-the. 
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CHƯƠNG 3 

 
 
 
 
Mất rồi lại thấy 
 

TÌNH NƢƠNG 

1 Đã từng đêm bên gối  
Ta kiếm ngƣời ta yêu. 
Ta tìm chàng không thấy… 
2 Nên ta liền trỗi dậy  
Ta phải rảo quanh thành.  
Trên đƣờng phố công viên,  
Kiếm ngƣời yêu dấu ấy. 
Ta tìm hoài không thấy. 
3 Bọn tuần canh gặp ta  
 “Này các anh, có thấy  
Bạn tình ta hay không?” 
4 Vừa qua một đoạn đƣờng, 
Ta bỗng nhiên tìm thấy  
Ngƣời ta yêu thiết tha. 
Ta đã ôm ghì lấy, 
Và chẳng chịu buông ra. 
Ta dìu chàng vào nhà mẹ của ta 
Trong phòng mẹ cƣu mang ta thuở ấy. 
5 Ta van nài hỡi thiếu nữ Gia Liêm,  
Ví linh dƣơng, vì nai mẹ thảo nguyên. 
Đừng đánh thức, đừng thức tình yêu dậy 
Khi tình yêu chƣa đến giờ cảm thấy. 
Nét vƣơng giả của Tình Quân  
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ĐOÀN THIẾU NỮ GIA LIÊM  

6 Kìa ai đang lên từ sa mạc,   
Tựa nhƣ những cột mây. 
Hƣơng mộc dƣợc ngất ngây 
Hƣơng thơm từ muôn nƣớc. 
7 Đó chính là long giá Salômôn,   
Với sáu chục chàng dũng sĩ oai phong. 
Giữa những ngƣời Israel dũng cảm, 
8 Họ đeo gƣơm và tinh thông chiến trận.  
Mỗi ngƣời đều mang binh khí bên mình 
Để xua cái sợ đêm đen. 
9 Vua Salômôn đã làm long giá ấy   
Toàn bằng gỗ Libăng. 
10 Cột đƣợc Ngài giát bạc, 
Mái vòm toàn bằng vàng, 
Nệm nhung màu huyết dụ. 
Tay Gia Liêm thiếu nữ 
Đã trìu mến dệt thành. 
11 Ra mà xem, nào nữ tử Sion  
Ra mà xem, Ngài Ngự Salômôn, 
Với triều thiên kết từ tay mẫu hậu 
Dành cho ngày đời Ngài xe duyên báu 
Ngày hân hoan lòng mở hội tình yêu. 
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CHƯƠNG 4 

Duyên sắc Tình Nương  
 

TÌNH QUÂN 

1 Hỡi bạn lòng, em đẹp biết bao,  
Đôi mắt nhƣ bồ câu. 
Sau lớp khăn choàng mỏng, 
Làn tóc em mơn mởn 
Nhƣ bầy dê bên sƣờn Galaát tung tăng. 
2 Và hàm răng, 
 Hàm răng em tựa chiên mới tắm,  
Không lẻ loi, toàn sinh đôi bụ bẫm. 
3Môi thắm chỉ hồng, miệng mới xinh sao. 
Đôi má em, hai nửa quả đào, 
Dƣới khăn choàng e ấp. 
4 Cổ em nhƣ bảo tháp  
Của Đavít tiên vƣơng 
Đƣợc xây làm kho tàng 
Treo muôn thuẫn khiên của ngàn dũng sĩ. 
5 Tuyết lê nàng nhƣ nai tơ, 
Một cặp sinh đôi của linh dƣơng mẹ 
Đang gặm cỏ non bên khóm huệ. 
6 Chờ khi gió mát cuối ngày, 
Và bóng đêm chạy dài, 
Ta sẽ lên đồi hƣơng thơm ngát, 
Và lên núi có chan hoà mộc dƣợc. 
7 Hỡi bạn tình, em thật là xinh, 
Vẹn mƣời phân, không tì không vết. 
8 Này vợ hiền sắp cƣới của anh, 
Hãy đến từ Libăng, 
Từ dãy Libăng hãy đến, 
Từ đỉnh Amana,  
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Từ đỉnh Xơnia, 
Từ ngọn Khemôn, 
Từ hang sƣ tử, từ núi beo con. 
9 Này em ơi, vợ hiền anh sắp cƣới, 
Em làm tim anh đắm đuối.  
Em liếc nhìn, ngợp cả lòng anh, 
Một hạt châu trên cổ lung linh. 
10 Tình em thắm sao, vị hiền thê hỡi!  
Tình em nồng say, hơn rƣợu mới, 
Toả hƣơng yêu ngây ngất quá ngàn trầm. 
11 Vị hiền thê ơi, mật đƣợm môi em,   
Miệng lƣỡi em ngọt ngào nhƣ sữa, 
Hƣơng áo em át cả hƣơng Libăng, thơm quá. 
 

Tình Quân và khu vườn chàng 
 

TÌNH QUÂN 

12 Này vị hiền thê hỡi, này em, 
Em là thửa vƣờn còn khoá. 
Thửa vƣờn khoá chặt, ngọn suối còn niêm. 
13 Vƣờn trổ những mầm non bạch lựu, 
Trĩu trái cam tòng, phụng tiên tuyệt hảo. 
14 Cam tòng, hồng hoa, nhục quế, xƣơng bồ, 
Và mọi loài cây toả ngát thơm tho, 
Đủ thứ danh hƣơng, hội trầm, mộc dƣợc. 
15 Giữa thửa vƣờn, em là mạch nƣớc, 
Suối nƣớc trong lành chảy tự Libăng, 
16 Hãy nổi lên gió bấc, hãy ùa về gió nam, 
Hãy thổi qua vƣờn ta, cho hƣơng bay ngào 
ngạt. 
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TÌNH NƢƠNG 

Ôi Ngƣời Yêu, giá chàng quá bƣớc 
Vào vƣờn Chàng, ăn trái ngọt đê mê. 
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CHƯƠNG 5 

TÌNH QUÂN 

1 Thì này đây, em hỡi, vị hiền thê    
Anh đã đến trong vƣờn anh rồi nhé! 
Cành mộc dƣợc, anh ngắt chùm hƣơng nhẹ, 
Và anh ăn áng mật của tàng ong, 
Anh uống sữa thơm, anh nhắp rƣợu nồng. 
Các bạn ơi, ăn đi, uống nào, cho tình say ngây 
ngất! 
 

Kiếm tìm vô vọng 
 

TÌNH NƢƠNG  

2 Tôi đã ngủ nhƣng lòng tôi vẫn thức   
Kìa tiếng ngƣời yêu gõ cửa đêm thanh: 
Bạn lòng, em ơi, hãy mở cho anh, 
Bồ câu anh ơi, hỡi ngƣời diễm hạnh! 
Vì đầu anh sƣơng đẫm, 
Và tóc anh đầy những giọt ban đêm.” 
3 “Em đã trút y xiêm,   
Mặc lại làm sao chứ? 
Chân em rửa sạch rồi,  
Còn bắt em lấm nữa?” 
4 Ngƣời Dấu Yêu luồn tay qua khoé cửa,  
Và lòng tôi bao xúc động vì chàng! 
5 Tôi đứng lên, mở cửa đón mừng,  
Bàn tay tôi chứa chan mộc dƣợc. 
Ngón tay chạm then cài, then cài thấm ƣớt. 
6 Tôi mở cửa rồi, tôi đón Ngƣời Yêu,  
Nhƣng Ngƣời Yêu đã biến mất đi đâu? 
Tôi chạy tìm chàng, nhƣng không gặp. 
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Tôi gọi chàng, không một tiếng đáp. 
7 Bọn tuần canh trong thành 
Bắt gặp tôi một mình, 
Chúng đánh tôi, làm tôi đầy thƣơng tích. 
Áo choàng tôi, bọn gác thành lấy mất! 
8 Tôi van nài, hỡi thiếu nữ Gia Liêm,  
Nếu gặp Ngƣời Yêu tôi, 
Xin nói hộ với chàng: tôi tƣơng tƣ ốm nặng. 
 
Vẻ đẹp của Tình Quân 
 

ĐOÀN THIẾU NỮ GIA LIÊM  

9 Ngƣời Yêu cô có gì hơn chúng bạn,  
Hỡi giai nhân xinh nhất bậc hồng quần? 
Ngƣời Yêu cô có gì khác thế nhân 
Mà cô ép nài chúng tôi đến thế? 
 

TÌNH NƢƠNG 

10 Ngƣời Yêu tôi hồng hào mạnh mẽ,  
Nổi bật lên ở giữa muôn ngƣời. 
11 Đầu chàng vàng ròng tƣơi, 
Những mớ tóc cọ non bồng bềnh đen nhƣ ô 
thƣớc. 
12 Mắt nhƣ đôi bồ câu  
Tắm bên dòng sữa ngọt,  
13 Hai má chàng, những luống hoa thơm, 
Hƣơng dã thảo, một làn sực nức. 
Đôi môi chàng, huệ xinh tƣơm mộc dƣợc. 
14 Đôi cánh tay, những vòng vàng cẩn ngọc,  
Thân chàng khối ngọc bích. 
15 Đôi chân nhƣ trụ bằng cẩm thạch,  
Đứng thật vững trên bệ vàng 
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Vóc dáng chàng là cả núi Libăng, 
Nhƣ những cây hƣơng nam trổi vƣợt. 
 
16 Miệng lƣỡi chàng thật ngọt,  
Toàn thân chàng là hoan lạc tuyệt vời. 
Hỡi các thiếu nữ Gia Liêm kiều ơi, 
Ngƣời Yêu của tôi là thế đó! 
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CHƯƠNG 6 

Gặp lại 
 

ĐOÀN THIẾU NỮ GIA LIÊM  

1  Vậy thì chàng đã bỏ đi đâu? 
Hỡi giai nhân xinh nhất bọn má đào! 
Ngƣời Yêu chị đi hƣớng nào thế nhỉ? 
Để chúng em cùng kiếm tìm với chị, 
 

TÌNH NƢƠNG 

2 Ngƣời yêu tôi đã bƣớc xuống vƣờn chàng,  
Giữa những luống hoa thơm. 
Chăn thả chiên trong vƣờn, 
Còn chàng đi hái huệ. 
3 Ngƣời Yêu tôi sẽ luôn thuộc về tôi,  
Và tôi cũng thuộc về chàng nhƣ thế. 
Chàng chăn bầy chiên ngay bên khóm huệ. 
 
Duyên sắc Tình Nương 
 

TÌNH QUÂN  

4 Hỡi bạn lòng, em thật xinh duyên,  
Xinh nhƣ Tiaxa, đẹp tựa Gia Liêm 
Nhƣng đáng sợ nhƣ đạo quân dũng mãnh. 
5 Đừng nhìn ta, kẻo làm ta choáng váng, 
Tóc em là cả một đám dê non, 
Theo triền Galaát bon bon. 
6Hàm răng em tựa bầy chiên mới tắm, 
Không lẻ loi, toàn sinh đôi bụ bẫm. 
7 Má em tƣơi nhƣ nửa trái đào,  
Dƣới khăn choàng xinh sao!  
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8 Tám chục cung phi, sáu mƣơi hoàng hậu,  
Và thị nữ đông vô vàn vô số. 
9 Chỉ riêng em là bồ câu của ta,  
Chỉ mình em tuyệt hảo. 
Là con một, sinh tự lòng thân mẫu, 
Đƣợc mẹ cƣng chiều yêu dấu. 
Duyên phúc em, đoàn thị nữ ca vang, 
Cả cung phi hoàng hậu cũng khen mừng. 
 

ĐOÀN THIẾU NỮ GIA LIÊM  

10 “Nàng là ai, nhƣ bình minh rực sáng  
Đẹp nhƣ trăng, nhƣ mặt trời xán lạn, 
Mà uy nghiêm nhƣ binh đội hùng oai?” 
 
Duyên gặp gỡ 
 
TÌNH NƢƠNG  

11 Vƣờn hạnh đào em bƣớc xuống em chơi,  
Để chiêm ngƣỡng màu xanh trong thung lũng, 
Để xem nho đâm chồi 
Xem lựu vàng chớm nở. 
12 Trƣớc khi em kịp biết gì, thì trái tim em  
Đã dẫn bƣớc em lên xe vƣơng tử. 
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CHƯƠNG 7 

Duyên sắc Tình Nương 
 

ĐOÀN THIẾU NỮ GIA LIÊM  

1 Lại đây nào, hỡi Xuân Lan tố nữ,    
Lại đây nào, cho chúng tôi ngắm dung nhan. 
 

TÌNH NƢƠNG  

Sao lại nhìn thiếu nữ Xuân Lan 
Trong điệu múa giữa hai đội vũ? 
 

ĐOÀN THIẾU NỮ GIA LIÊM  

2 Chân quyện hài xinh sao ôi vƣơng nữ  
Trên châu thân và ôi những đƣờng cong 
Nhƣ vòng chuyền tay nghệ sĩ ra công. 
3 Và rốn nàng là chén vàng tròn trịa  
Chẳng bao giờ thiếu rƣợu nồng, rƣợu quý. 
Thân nàng là đống lúa mạch vun cao 
Có huệ mọc làm rào. 
4Bộ ngực nàng nai con e ấp, 
Một cặp sinh đôi của linh dƣơng mẹ. 
5 Cổ nàng nhƣ tháp ngà non,  
Mắt những hồ Khétbôn, 
Bên cổng thành Bát Rapbim nọ.  
Mũi nàng nhƣ tháp Libăng đó, 
Hƣớng về Đamát dõi nhìn. 
6 Đầu nàng vƣơn cao, tựa núi Cát Minh, 
Tóc nàng au lên màu đỏ, 
Một vì vua vƣớng mình trong tóc đó. 
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Những khát vọng tình yêu  
 

TÌNH QUÂN  

7 Tình yêu ta ơi, em thật dễ thƣơng,  
Ta đắm say em, em đẹp lạ thƣờng. 
8 Vóc dáng em, nhƣ thân dừa lạ 
Đôi bồng đảo nhƣ là chùm quả. 
9 Ta nhủ thầm: “Thân dừa rồi mình sẽ leo lên,  
Hƣởng chùm quả kia xem!” 
Đôi bồng đảo nhƣ chùm nho mọng, 
Hơi thở em vƣơng hƣơng táo chín. 
10 Và miệng em nhƣ rƣợu quý say êm.  
 

Tình yêu kết hiệp 
 

TÌNH NƢƠNG  

Rót thẳng vào Ngƣời Yêu Dấu riêng em 
Êm chảy tới miệng những ngƣời thiếp ngủ. 
11 Em thuộc về ngƣời em yêu dấu, 
Cho lòng chàng nay ƣớc mai ao. 
12 Ngƣời Yêu Dấu, hãy đến đây nào, 
Chúng mình sẽ ra đồng quê nội cỏ. 
Và qua đêm nơi những làng xóm nhỏ. 
13 Sáng tinh sƣơng mình sẽ đến vƣờn nho  
Để nhìn xem nho nẩy lộc đơm hoa, 
Xem thạch lựu đã trổ bông chƣa nhỉ? 
Rồi em sẽ dâng cho anh tình lạ, 
14 Loài nhân sâm xông lên mùi lơi lả.  
Trƣớc cửa nhà mình muôn trái ngọt ngon, 
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Trái mọng mềm xƣa, trái mới lơn mơn,  
Em giữ hết cả cho anh, Ngƣời Yêu nhé! 
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CHƯƠNG 8 

1 Ôi phải chi anh là anh cùng mẹ   
Bú cùng chung bầu sữa thân thƣơng, 
Để khi em gặp ở ngoài đƣờng, 
Em vẫn đƣợc hôn anh đắm đuối, 
Chẳng sợ ai cƣời, chẳng lo ai nói. 
2 Em sẽ dẫn anh vào nhà mẹ,   
Để nghe anh chỉ vẽ. 
Mà dâng anh chén rƣợu thơm nồng, 
Cùng nƣớc thạch lựu tƣơi trong. 
3 Chàng sẽ để em gối đầu tay trái, 
Tay phải chàng vòng ôm em êm ái. 
4 Ta van nài hỡi thiếu nữ Gia Liêm,  
Vì linh dƣơng, vì nai mẹ thảo nguyên, 
Đừng đánh thức, đừng thức tình yêu dậy 
Khi tình yêu chƣa đến giờ cảm thấy. 
 

Về mái nhà xưa 
 

ĐOÀN THIẾU NỮ GIA LIÊM  

5 Nàng là ai từ sa mạc đi lên?   
Tựa mình vào Ngƣời Yêu Dấu. 
 

TÌNH QUÂN  

Anh đã đánh thức em dƣới chòm táo 
Nơi mẹ hoài thai em. 
Nơi mẹ đã sinh em. 
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Tình chân thật 
 

TÌNH NƢƠNG 

6 Hãy đặt em nhƣ chiếc ấn trên tim, 
Nhƣ chiếc ấn trên cánh tay anh. 
Vì tình yêu mạnh nhƣ là sự chết, 
Và lòng ghen tựa âm cung mãnh liệt, 
Ngọn lửa bốc cao, ngọn lửa hoả hào! 
7 Nƣớc lũ không dập tắt đƣợc tình yêu,  
Sóng dữ chẳng tài nào vùi lấp! 
Ai đòi đổi tình yêu bằng gia tài sản nghiệp, 
Chỉ đáng mỉa mai! 
Gìn vàng giữ ngọc cho chàng 
8 “Chúng ta có một cô em bé nhỏ, 
Ngực em chƣa nở. 
Ta sẽ xử làm sao, 
Nếu ngày nào có ngƣời chạm ngõ? 
9 Nếu nó là bức tƣờng thành, 
Ta xây thêm một lan can bạc, 
Nếu nó là cửa vào, ta sẽ chận thêm 
Một tấm ván hƣơng nam.” 
10 Vâng, em là bức tƣờng thành, 
Tuyết lê vƣơn nhƣ những ngọn tháp. 
Trƣớc mắt chàng, em gặp đƣợc bình an. 
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Của hồi môn cho Tình Nương 
 

TÌNH NƢƠNG  

11 Salômôn có một vƣờn nho 
Ở Baal Hamôn, ông đặt ngƣời canh tác. 
Mỗi ngƣời thu lợi cho ông 
Cả ngàn nén bạc. 
 
12 Nhƣng vƣờn nho em thì em giữ riêng em,  
Muôn tâu Salômôn,  
Mƣời ngàn nén của Ngài 
Còn hai trăm dành cho ngƣời canh tác. 
 
 

 

Bên nhau 
 

TÌNH QUÂN  

13 Em ở giữa những khu vƣờn nhã nhạc, 
Các bạn anh lắng đợi tiếng oanh vàng.  
Hãy cho anh nghe đƣợc tiếng nàng. 
 

TÌNH NƢƠNG  

14 Mau lên nào, hỡi Ngƣời Yêu Dấu nhé! 
Nhƣ hoàng dƣơng, nhƣ nai tơ tung tăng 
Trên những núi đồi thơm hƣơng. 
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NHỮNG KHÖC AI CA 

THÁNH KINH CỰU ƢỚC 

TRĂNG THẬP TỰ diễn thơ 
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AI KHÚC 1 

    1  Kìa Sa-lem, vì đâu hoang phế, 
Thành đô xƣa diễm lệ rộn ràng. 
Thuở nào bà lớn cao sang, 
Mà nay goá bụa, võ vàng ủ ê. 
Thành đô ấy xƣa kia nức tiếng, 
Bậc nữ hoàng muôn tỉnh ƣớc mơ. 
Giờ đây lấm láp bùn nhơ, 
Từng ngày trâu ngựa, từng giờ khổ sai. 
2 Sa-lem khóc đêm dài sƣớt mƣớt, 
Lệ đầm đìa hoen ƣớt dung nhan. 
Tìm đâu một chút ủi an, 
Bồ xƣa, bạn cũ giờ nên địch thù. 
3 Thƣơng Giu-đa lao tù đày ải, 
Kiếp lầm than, tôi mọi dãi dầu. 
Quân thù bám sát theo sau, 
Giữa phƣờng tục tử, âu sầu héo hon. 
4 Những nẻo về Sion tang tóc, 
Bặt không ai hát khúc lên đền. 
Cổng thành rêu phủ bốn bên, 
Vào ra tƣ tế muộn phiền nỉ non. 
Đoàn trinh nữ bị đòn, bị đánh, 
Hồn Sion trĩu gánh đắng cay. 
5 Quân thù gian ác giƣơng tay 
Ung dung ngạo nghễ đêm ngày ra uy. 
Chúa đoán phạt chính vì tội lỗi, 
Vì Giu-đa phản bội tình Ngài. 
Trƣớc roi quân nghịch đƣờng dài, 
Lũ con nheo nhóc khổ sai đọa đày. 
6 Thành Sion mặt mày ủ dột. 
Bị cuộc đời tƣớc lột uy phong, 
Vua quan đuối sức, đói lòng, 
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Nhƣ nai ngơ ngác sa vòng thợ săn. 
7 Sầu tha hƣơng lầm than phiêu bạt, 
Kho Sa-lem phú túc còn đâu. 
Dân con vùi kiếp ngựa trâu, 
Sion mẹ goá chuốc câu nhạo cƣời. 
8 Sa-lem nhuốm một đời tội lỗi, 
Mẹ loã lồ cho tủi lòng con. 
Hết rồi kẻ kính, ngƣời tôn, 
Cúi đầu bƣng mặt chỉ còn bƣớc lui. 
9 Áo xốc xếch nhuốm mùi nhơ bẩn, 
Sion quên hậu vận của mình. 
Sa cơ, nào kẻ dỗ dành, 
Quân thù hống hách, thƣơng tình Chúa ơi. 
10 Chúng nghênh ngang vào nơi đền thánh, 
Kho báu kia, ỷ mạnh cƣớp càn, 
Còn đâu lời Chúa phán rằng:  
“Ngoại dân không đƣợc ngang tàng vào đây!” 
11 Dân đói lả đêm ngày kiếm bánh 
Lấy trân châu đổi miếng cơm thừa. 
Chúa ơi, kìa Chúa thấy chƣa, 
Nhục này tủi mấy cho vừa tấm thân! 
12 Ai qua đó, dừng chân ngó lại, 
Đớn đau nào tê tái dƣờng này, 
Khi Trời giận dữ ra tay 
Báo thù phạt tội, đoạ đày thân tôi. 
13 Chính Ngài1 phóng những ngòi lửa cháy, 
Đốt thân tôi, lƣới bẫy thêm vào. 

                                                      

1
 Theo ngôn ngữ thơ, việc dùng đại danh từ trong bản này nhƣ sau: 

đại danh từ ngôi thứ hai số ít chỉ Thiên Chúa là “Ngƣời” (hay 

Chúa), đại danh từ ngôi thứ ba số ít chỉ Thiên Chúa là “Ngài” (hay 

Chúa), còn đại danh từ ngôi thứ ba số ít chỉ phàm nhân là “ngƣời” 

(trong văn xuôi có thể là “ngài” hoặc “ngƣời”). 
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Chân tôi vấp té lộn nhào, 
Thân tôi cô quạnh, ốm đau suốt ngày. 
14 Ách tội nặng, đƣa tay Ngài kết, 
Đè cổ tôi, tôi kiệt sức tôi, 
Trao cho quân địch nữa rồi, 
Sao tôi cự nổi đám ngƣời sài lang. 
15 Chúa khinh bỉ cả hàng hào kiệt 
Kéo quân thù tiêu diệt tinh binh. 
Giuđa phận gái đồng trinh, 
Cho vào bồn đạp, tội tình lắm thay! 
16 Chính vì thế đêm ngày con khóc, 
Chúa ơi này nƣớc mắt con rơi. 
Đấng an ủi đã xa rời, 
Đoàn con tan tác khắp nơi lánh thù. 
17 Sion gọi không ai an ủi, 
Kẻ thù xƣa quần hội kéo về. 
Chúng làm theo lệnh Gia-vê, 
Sa-lem nhơ nhuốc trăm bề đáng khinh. 
18 Chúa hành động quang minh chính đại, 
Tôi hƣ thân chống lại luật Ngài. 
Nỗi này biết ngỏ cùng ai, 
Con gái biệt xứ, con trai lƣu đày. 
19 Tình nhân cũ xua tay phản bội, 
Cả đoàn dân chết đói đến nơi. 
Kỳ hào, tƣ tế rã rời, 
Tìm cơm kiếm cháo, hụt hơi mỏi mòn. 
20 Xin Chúa nhìn xem con cùng quẫn, 
Cháy ruột gan, thắt quặn cả lòng. 
Bởi con rồ dại thất trung, 
Bên ngoài gƣơm diệt, bên trong chết dần. 
21Con than thở, chẳng an chẳng ủi, 
Nghe tin con phận rủi còn mừng. 
Một mai đến buổi thanh trừng, 
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Những quân thù ấy, Chúa đừng nƣơng tay! 
22 Tội của chúng cứ bày ra đấy, 
Trƣớc mặt Ngƣời chối cãi làm sao. 
Tội con Chúa phạt ngập đầu, 
Cũng xin phạt chúng khác nào phạt con. 
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AI KHÚC 2 

  1 Sao mà Chúa vẫn còn giận mãi, 
Kìa vinh quang con cái Ích Diên, 
Nay Ngài xô xuống đất đen, 
Không còn nhớ đến bệ chân thuở nào. 
2 Chúa phá sạch hoa màu Gia-cóp, 
Ngài lật nhào thành quách Giu-đa. 
Cả kỳ hào lẫn quốc gia, 
Trong cơn lửa giận, kéo ra san bằng. 
 
 
3 Chúa bẻ gãy hết sừng Dân Chúa, 
Ngài khoanh tay mặc kệ kẻ thù, 
Bừng lên nhƣ một hoả lò, 
Ngài thiêu Giacóp thành tro mất rồi! 
4 Ngài giƣơng cung cơ hồ địch thủ, 
Vung tay lên dƣờng thể đối phƣơng, 
Thiêu hàng nữ tú đảm đƣơng, 
Diệt cho bằng hết cả phƣờng nam thanh. 
5 Ôi Thiên Chúa đã thành kẻ địch, 
Nhƣ quân thù ngốn hết Ích Diên, 
Huỷ đồn, san luỹ, phá đền, 
Giuđa phận nữ hết rên lại gào. 
6 Xô nhà tạm lật nhào xuống đất, 
Chốn tao phùng thành tấc vƣờn hoang. 
Còn đâu lễ tiết rộn ràng, 
Vua quan tƣ tế gạt sang xó nhà. 
7 Chúa phế bỏ bàn thờ, bệ tiến, 
Ngài tởm kinh thánh điện, hoàng thành, 
Phó cho quân địch hoành hành, 
Om sòm nhƣ hội, giật giành, hò la. 
8 Thành Sion Chúa ra lệnh phá, 
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Đo từng li triệt hạ đến cùng. 
Luỹ ngoài cho đến tƣờng trong, 
Một vùng tang tóc, một vòng thê lƣơng. 
9 Chúa bẻ chốt, đập tƣờng, phá cổng, 
Hốt vua quan đem tống đi đày! 
Còn ai mách luật cho hay! 
Tiên tri hết đƣợc Chúa bày mất thiêng. 
10 Khắp Sion kìa hàng kỳ mục 
Ngồi phờ ra dƣới đất lặng câm. 
Áo thô, tro lấm, bụi lầm, 
Kế bên, thục nữ Sa-lem gục đầu. 
11 Mắt hoà lệ, dạ sầu ruột héo, 
Mật trào sôi, gan tháo ra đƣờng. 
Gái trinh bị nhục, thê lƣơng, 
Trẻ thơ chết dọc phố phƣờng, đồng quê. 
12 Chúng gọi mẹ: “Có gì không mẹ?” 
Chẳng còn hơi, chỉ khẽ rên la. 
Xỉu nằm nhƣ những thây ma, 
Ngay trên lòng mẹ, chúng đà tắt hơi. 
13 Ta biết tìm đâu lời an ủi? 
Lấy tên nào mà gọi Sa-lem? 
Sion này, ngƣớc lên xem, 
Tang thƣơng dâu biển có đem sánh bằng? 
14 Bởi những kẻ tự xƣng ngôn sứ, 
Dối lừa ngƣơi bằng thứ nguỵ kinh, 
Chẳng giúp ngƣơi biết tội mình, 
Chỉ ru ngƣơi ngủ, quên tình Chúa thƣơng. 
15 Rồi những kẻ qua đƣờng thấy vậy, 
Vỗ tay cƣời nhạo: “Ấy Sa-lem: 
Hoàng thành ai cũng đòi xem, 
Là câu tuyệt mỹ, là niềm vui chung!” 
16 Chúng hoác miệng la cùng thiên hạ, 
Huýt sáo, cƣời ra rả, nghiến răng: 
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”Đấy xem, ta đã san bằng! 
Đây ngày chiến thắng ta hằng chờ mong!” 
17 Chúa làm xong điều lòng đã định, 
Đã vuông tròn thực hiện lời truyền. 
Ngài xô ngƣơi xuống đất đen, 
Ngài cho quân địch uy quyền giƣơng cao! 
18 Này Sion, hãy kêu lên Chúa, 
Hãy khóc than dàn dụa lệ sầu. 
Cả ngày dài lẫn đêm thâu, 
Khóc đi, khóc mãi, mắt sâu, má mòn. 
19 Hãy chỗi dậy, khóc om đêm tối, 
Trƣớc nhan Ngài trút nỗi lòng ra, 
Vì đàn con dại – xót xa, 
Hãy xin Trời ghé mắt mà xót thƣơng. 
20 Ôi lạy Chúa xin trông lại thử, 
Thân con, Ngƣời đối xử thế ƣ? 
Mẹ nào ăn thịt con thơ, 
Tiên tri2 chết giữa điện thờ đƣợc sao? 
21 Già lẫn trẻ nằm gào ngoài phố, 
Gƣơm chém nhầu trinh nữ, tráng niên, 
Ôi ngày thịnh nộ đảo điên, 
Chúa đành giết sạch, chẳng nhìn chẳng thƣơng! 
 
 
22 

Chúa quy tụ kinh hoàng tứ phía, 

Trong ngày Ngƣời nghĩa nộ ra oai. 

Giết bằng hết chẳng còn ai, 

Lũ con công dạy công nuôi chết vùi. 

                                                      

2
 Nguyên văn là tiên tri và tƣ tế. 
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AI KHÚC 3 

1Tôi là kẻ nếm mùi tân khổ 
Dƣới làn roi giận dữ của Ngài.  
2 Bắt tôi lầm lũi đêm dài, 
3 Suốt ngày đè nặng tay Ngài trên tôi.  
4 Da thịt nát xƣơng thời bẻ gãy, 
5  Ách ngàn cân, đầu thấy mịt mù 
6  Đày vào giữa cõi âm u, 
Những hồn oan khuất nghìn thu ngậm sầu.  
7 Chúa chận trƣớc chận sau sao thoát, 
Cùm nặng chân muốn khóc muốn gào.  
8  Bịt mồm lại chẳng cho kêu, 
9  Đƣờng lui nẻo tới đá đều bít ngang.  
10Nhƣ gấu dữ Chúa đang rình rập 
Sƣ tử ngầm lén nấp đâu đây. 
11 Lạc đƣờng là đủ phanh thây, 
Cho tràn khổ luỵ, cho đầy bi thƣơng. 
12Nhắm thật đúng, Chúa giƣơng cung bắn, 
Tôi làm bia đứng sẵn cho Ngài. 
13 Rút tên từng loạt ngắn dài, 
Bắn ngay tạng phủ, chẳng sai chút nào. 
14Đời giễu tôi, cƣời vào giữa mặt, 
Dệt thành vè rao hát suốt ngày. 
15 Ép nài ngậm đắng nuốt cay, 
Uống no khổ ngải, nốc say bồ hòn. 
16 Răng ê buốt hãy còn cắn sỏi, 
Thân tôi Ngài vùi dƣới đống tro. 
17 An bình đổi lấy âu lo, 
Quên ngày hạnh phúc, quên giờ hỉ hoan. 
18 Nhủ lòng đời đã tiêu tan, 
Có nhìn lên Chúa cũng tàn cậy trông. 
* 
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19 Tƣởng nhớ cảnh khốn cùng hoạn nạn, 
Lòng chỉ toàn ngậm đắng, nuốt cay. 
20 Riêng chi một nỗi niềm này, 
Cho hồn mòn mỏi đêm ngày héo hon. 
21 Một nỗi, lòng với lòng, vẫn nhớ 
Niềm cậy trông nhắc nhở dƣỡng nuôi. 
22 Rằng Trời lƣợng cả khôn nguôi, 
Tình Ngài nhƣ nƣớc chảy xuôi không ngừng. 
23 Mỗi buổi mai Chúa từng đổi mới, 
Lòng tín thành vĩ đại dƣờng bao. 
24 Phần riêng tôi chính Trời Cao, 
Nên tôi vẫn cậy trông vào Chúa luôn. 
25 Phúc thay ngƣời biết trông cậy Chúa, 
Ai hết lòng hết dạ tìm Ngài. 
26 Biết thinh lặng đợi trông hoài, 
Biết chờ đến lúc đƣợc Ngài cứu nguy. 
27 Thật may mắn bởi khi còn nhỏ 
Luật nhƣ gông trên cổ buộc mình: 
28 Đã ngồi một góc làm thinh, 
Chờ Ngài lấy ách thƣơng tình tra cho. 
29 Lấp một miệng đầy tro đầy bụi, 
May ra còn có mối trông mong. 
30 Má chìa ngƣời vả cho xong, 
Mấy mƣơi sỉ nhục cũng đong nữa là. 
31 Vì Chúa chẳng bỏ ta mãi mãi, 
32 Dù bắt ta tê tái lo buồn, 
Lƣợng từ bi vẫn trào tuôn: 
33 Rồi ra Chúa lại yêu thƣơng dỗ dành. 
34 Khi tù nhân bị hành bị hạ, 
Án vạy vò mất cả lẽ công, 
35 Chúa Trời đã để mắt trông, 
36 Lẽ nào ngoảnh mặt nhƣ không thấy gì. 
37 Chúa nói một lời thì đủ khiến 
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Cho muôn loài xuất hiện tinh anh. 
38 Chúa nguyền rủa, Chúa chữa lành, 
39 Biết Ngài phạt tội, hãy đành cam tâm. 
40 Đƣờng nẻo cũ cần xem xét lại, 
Mà trở về tạ tội với Trời. 
41 Đƣa tay, lòng hƣớng lên Ngài, 
Khẩn cầu Đấng ngự trên ngai cửu trùng. 
42 Chúng con đã lỗi cùng chính Chúa, 
Chúa thì không dung thứ, hỡi ôi! 
43 Chỉ còn thịnh nộ mà thôi, 
Truy tìm giết sạch, không lời xót thƣơng. 
44 Chúa ẩn giữa mấy tầng mây báu, 
Để lời cầu khỏi thấu đến nơi. 
45 Chúng con thành rác cho đời, 
Thành đồ vất bỏ, rớt rơi ai màng. 
46 Miệng kẻ thù nhƣ hang thú dữ, 
Suốt cả ngày nguyền rủa chúng con. 
47 Chúng con khiếp vía kinh hồn, 
Hố hầm, huỷ diệt, chỉ còn tan hoang. 
48 Này mắt con hai hàng lệ chảy, 
Vì dân con giờ phải diệt vong. 
49 Mắt con suối lệ ròng ròng, 
Bao giờ mới dứt, mới hòng nguôi ngoai. 
50 Cho đến lúc tự trời cao thẳm, 
Chúa xót thƣơng nỗi thảm niềm sầu, 
51 Mắt còn nhoà lệ khổ đau, 
Còn thƣơng phận gái má đào thành đô. 
52 Quanh con những kẻ thù vô cớ 
Săn lùng con nhƣ thợ bẫy chim. 
53 Xô con xuống hố nhận chìm, 
Lại còn lấp đá, ai tìm cho ra! 
54 Nƣớc ngập đầu, con la: “Chết mất!” 
55 Từ hố sâu tha thiết gọi Ngƣời,  
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56 Chúa ơi, Chúa đã nghe rồi, 
Xin đừng giả điếc trƣớc lời con van. 
57 Chúa lại gần, nghe con than thở, 
Và phán rằng: “Đừng sợ! Đừng lo!” 
58 Đƣợc Ngƣời đến biện hộ cho, 
Đƣợc Ngƣời chuộc mạng, còn lo nỗi gì! 
59 Nỗi oan con, Chúa thì đã rõ, 
Sẽ đứng lên minh xử mà thôi. 
60 Chƣớc thù Chúa cũng biết rồi, 
61 Cả khi điếm nhục, cả hồi mƣu gian. 
62 Lời những kẻ ghét con lẩm bẩm, 
Những tính toan hại ngấm hại ngầm. 
63 Bây giờ xin Chúa nhìn xem 
Con thành trò giễu, chúng đem nhạo cƣời. 
64 Xin báo trả đúng thời đúng buổi, 
65 Lòng chúng kìa cứng cỏi làm sao, 
66 Đuổi theo mà trút giận vào, 
Tiễu trừ cho khỏi gầm cao của Ngƣời. 
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AI KHÚC 4 

 1 Vàng ròng đã mờ phai, biến đổi, 
Đá thiêng giờ vung vãi khắp đƣờng. 
2 Dân ta quý tựa vàng hƣơng, 
Nay thành lọ đất tầm thƣờng rẻ khinh. 
3 Chó sói vẫn còn tình mẫu tử, 
Biết cầm mình vạch vú nuôi con. 
Mà sao phụ nữ Sion 
Giờ thành hung dữ còn hơn thú rừng. 
4 Trẻ sơ sinh khát từng giọt sữa, 
Chẳng ai cho, lƣỡi nó cứng đờ. 
Thƣơng thay cho đám trẻ thơ, 
Ngửa tay xin bánh, biết chờ ai cho! 
5 Kẻ đã nếm từng kho mỹ vị, 
Giờ đói meo rên rỉ ngoài đƣờng. 
Còn đâu nhung lụa những phƣờng, 
Giờ bốc phân thối, nghĩ thƣơng cho đời. 
6 Bởi dân ta tày trời gian ác, 
Hơn cả thành trụy lạc Sô-đôm, 
Thành xƣa tƣởng nức danh thơm, 
Bỗng dƣng sụp xuống mà ôm hận sầu. 
7 Bậc đạo nhân còn đâu cốt cách, 
Xƣa băng thanh ngọc bích còn thua, 
Bây giờ đen đỉu xấu xa, 
Xƣơng khô thịt đét hoá ra cỗi cằn. 
9 Những kẻ bị đao vằm gƣơm chém, 
Còn may hơn kẻ kiếm cơm thừa. 
Ruộng đồng giờ chỉ xác xơ, 
Đói đày đói đoạ nhƣ ma không hồn. 
10 Lòng phụ nữ thƣơng con tha thiết 
Sao giờ đành nấu thịt con ăn? 
Cơn cùng quẫn khắp toàn dân 
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(Cơn cùng quẫn khắp toàn dân, rợn ngƣời) 3. 
11 Bởi Chúa giận ngất trời, phóng lửa, 
Thiêu Sion triệt hạ đến cùng. 
12 Muôn dân nghe thấy hãi hùng, 
Ai mà tin nổi vận cùng Sa-lem. 
13 Ấy vì lỗi tiên tri, tƣ tế, 
Đổ máu oan kẻ nghĩa ngƣời ngay. 
14 Mù loà máu dính đầy tay, 
Chúng đi vất vƣởng, chẳng ai thèm nhìn. 
15 Thoáng thấy chúng, dân liền la lớn:  
“Đồ uế nhơ, tránh hẳn ra nào!” 
Tha phƣơng cầu thực ở đâu, 
Ngƣời ta cũng đuổi: “Cấm vào ở đây!”. 
16 Chúa quắc mắc đoạ đày bọn chúng, 
Ngài không còn nhìn xuống đoái hoài. 
Đuổi xua tƣ tế ra ngoài, 
Bậc cao niên cũng không ngƣời xót thƣơng. 
17 Chúng tôi đã mỏi mòn cầu viện, 
Thật hão huyền, ai đến cứu đâu! 
18 Quân thù rình trƣớc rình sau, 
Quả là tận số đến mau không ngờ! 
19 Kìa bƣớc chân quân thù đuổi bắt 
Còn nhanh hơn chim cắt ngoài đồng. 
Núi đồi chúng cũng truy lùng, 
Tránh vào sa mạc cũng không đƣợc nào! 
20 Cả vị đƣợc xức dầu của Chúa, 
Quý nhƣ là hơi thở chúng tôi, 
Chúng tôi tƣởng nấp bóng ngƣời, 
Nhƣng ngƣời cũng mắc bẫy rồi, còn đâu! 
21 Kìa những kẻ thả câu nƣớc đục 4, 

                                                      

3
 Phần trong ngoặc lặp lại cho đủ câu thơ, “rợn ngƣời” không có 

trong nguyên bản. 
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Vui lên đi, một chốc nữa thôi, 
Chén ngƣơi Chúa rót sẵn rồi, 
Uống say mà hở sự đời ngƣơi ra! 
22 Cuộc đoán phạt thế là đã trọn, 
Sion ơi, đã mãn lƣu đày, 
Chờ đây, ngƣơi hãy chờ đây, 
Mà xem Chúa phạt những tay hại đời 5. 

                                                                                                             

4
 Nguyên văn là con gái Êđom và những ngƣời cƣ ngụ ở đất Uz. 

5
 Nguyên văn là con gái Eđom. 
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AI KHÚC 5  

 1 Muôn lạy Chúa, xin Ngƣời nhớ đến 
Cảnh chúng con, hổ thẹn mặt mày. 
2 Cơ đồ không cánh mà bay, 
Cửa nhà lọt hết vào tay ngƣời ngoài. 
3 Chúng con bị mồ côi thiếu bố, 
Mẹ chúng con goá bụa héo mòn. 
4 Củi vƣờn, nƣớc giếng chúng con, 
Giờ đây cứ phải bỏ tiền ra mua. 
5 Ách trên cổ, bị lùa đuổi tới, 
Đoàn chúng con dầu dãi không ngơi. 
6 Cơm thừa canh cặn của ngƣời, 
Khi xin Ai-cập, khi nài A-sua. 
7 Những cha ông ngày xƣa lầm lỗi, 
Đã hè nhau khuất núi quy tiên. 
Tội nào vạ ấy còn nguyên, 
Chất đầy để Chúa bắt đền chúng con. 
8 Lũ tôi mọi trèo lên thống trị, 
Chẳng ai ngƣời cứu chữa chúng con. 
9 Chút cơm bánh để sống còn, 
Phải liều mất mạng mới hòng có ăn. 
10 Da chúng con nóng ran nhƣ lửa, 
Cái đói về đốt dạ từng cơn. 
11Từ Giuđa đến Sion, 
Gái tân, phụ nữ phải ôm nhục nhằn. 
12 Chúng treo họng cả hàng huynh trƣởng, 
Bậc già nua cũng chẳng kính vì. 
13 Tráng niên mang cối nặng trì, 
Trẻ con vác củi té quỳ, ngã lăn! 
14 Cổng thành vắng bóng hàng bô lão, 
Trẻ không còn đàn sáo xƣớng ca. 
15 Lòng thôi hoan lạc an hoà, 
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Khúc vui thành khúc tang ma não lòng. 
16 Đã mất hết những vòng nguyệt quế, 
Bởi chúng con nhơ uế tội khiên. 
17 Lòng sầu muộn, mắt tối đen, 
18 Sion thành chỗ sói quen rình mồi. 
19 Riêng Chúa, Chúa đời đời hiển ngự, 
Ngai của Ngƣời kiên cố ngàn muôn. 
20 Sao Ngƣời quên lãng đi luôn? 
Sao Ngƣời nỡ bỏ chúng con bao ngày? 
21 Xin bắt chúng con quay về Chúa, 
Là chúng con sẽ trở về thôi. 
Này là con Chúa, Chúa ơi, 
Xin Ngƣời đổi mới cuộc đời con đi. 
22 Chúa ơi, giận mãi làm gì? 
Lẽ nào Chúa nỡ bỏ đi, không về? 
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20 MẦU NHIỆM MÂN CÔI 
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NĂM SỰ VUI 

 

Thứ nhất, Thánh Thiên Thần 
Báo tin mừng Nhập Thể. 
Xin cho con khiêm nhƣờng 
Biết thƣa vâng nhƣ Mẹ. 
 
Thứ hai, Mẹ mau mắn 
Thăm bà Isave. 
Cho con biết lắng nghe 
Và ân cần phục vụ. 
 
Thứ ba, Mẹ sinh Chúa 
Nơi hang đá Bêlem. 
Cho con yêu nghèo hèn 
Biết phó dâng, từ bỏ. 
 
Thứ bốn, Mẹ dâng Chúa 
Đền Giêrusalem. 
Cho con biết ngày đêm 
Giữ tròn lời Chúa dạy. 
 
Thứ năm, Mẹ gặp lại 
Con Yêu Dấu trong Đền. 
Cho con biết vững bền 
Giữ nghĩa cùng Thiên Chúa. 
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NĂM SỰ SÁNG 

 

Thứ nhất, Chúa lãnh nhận 
Phép Rửa tại Giođan. 
Xin cho con hiên ngang 
Sống đẹp lòng Thiên Chúa. 
 
Thứ hai, Chúa biến nƣớc 
Thành rƣợu tại Cana. 
Con xin cho cả nhà 
Vững tin theo chân Chúa. 
 
Thứ ba, Chúa giảng Lời 
Và gọi mời hoán cải. 
Xin cho con quảng đại 
Đáp lại lời Chúa khuyên 
 
Thứ bốn, Chúa biến hình 
Hiển vinh trên núi thánh. 
Xin cậy trông vững mạnh 
Giữa thử thách cuộc đời, 
 
Thứ năm, Chúa yêu thƣơng 
Lập Bí Tích Thánh Thể. 
Con xin biết cảm tạ 
Và mến yêu đến cùng. 
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NĂM SỰ THƯƠNG 

 

Thứ nhất, Chúa nguyện cầu 
Trong Vƣờn Dầu hấp hối. 
Xin cho con chừa tội 
Biết thống hối ăn năn. 
 
Thứ hai, Chúa Chí Thánh 
Chịu đánh nát cả mình. 
Cho con biết hy sinh 
Hãm mình vì yêu Chúa. 
 
Thứ ba, Chúa bị nhạo 
Với áo đỏ, mạo gai. 
Cho con nên giống Chúa, 
Chia sỉ nhục với Ngài. 
 
Thứ bốn, Chúa mệt lả 
Vác thánh giá đƣờng dài. 
Xin biết vác thánh giá 
Theo chân Chúa mỗi ngày. 
 
Thứ năm, Chúa chuộc tội 
Chết treo trên thập hình. 
Cho con biết đóng đinh 
Ý riêng vào thập giá. 
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NĂM SỰ MỪNG 

 

Thứ nhất, Chúa Phục Sinh 
Nhƣ lời Ngài báo trƣớc. 
Xin cho con luôn đƣợc 
Sống lại thật phần hồn. 
 
Thứ hai, Chúa lên trời 
Ngự bên hữu Thiên Chúa. 
Cho con luôn ngƣỡng mộ 
Những sự thật đời đời. 
 
Thứ ba, Chúa Thánh Thần 
Ngự xuống trên Giáo Hội. 
Xin cho con nhuần gội 
Suối ơn phúc bảy nguồn. 
 
Thứ bốn, Chúa cho Mẹ 
Về hƣởng phúc thiên đàng. 
Xin cho đƣợc nhẹ nhàng 
Chết lành trong tay Mẹ. 
 
Thứ năm, Chúa ân thƣởng 
Mẹ: Nữ Vƣơng đất trời. 
Cho con đƣợc chung hƣởng 
Phúc vinh Mẹ sáng ngời. 
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BÀI CA THÁNH NỮ ANNA 

 

Kính tặng Mẹ yêu dấu 

và các em gái của tôi 

 

Kính mừng Thánh Nữ Anna, 
Mẫu thân Đức Mẹ thật là phúc thay. 
Dân xƣa trông đợi tháng ngày, 
Vƣờn thiêng đã nở hoa này thật xinh. 
Dọn lòng sinh Đức Nữ Trinh, 
Để đem lại vị Cứu Tinh cho đời. 
Sắc hƣơng vang tiếng một thời, 
Trong Nadarét lẫn ngoài Gali. 
Anna nào bận tâm chi,  
Lòng riêng cảm tạ chỉ vì Chúa thƣơng. 
Chúa thƣơng Dân Chúa trăm đƣờng, 
Từ trang Kinh Thánh đến chƣơng sử vàng. 
Anna riêng gẫm đời nàng, 
Tình thƣơng Thiên Chúa lại càng rõ hơn: 
Tự ngày đỏ hỏn nhƣ son, 
Đã thƣơng cho đƣợc làm con Chúa rồi. 
Dòng đời dù lặng lẽ trôi, 
Tình thƣơng Chúa cứ réo sôi từng giờ. 
Chúa thƣơng ta thật vô bờ, 
Tình Ngài ấp ủ có ngờ đƣợc đâu! 
Anna chốc chốc cúi đầu, 
Vì luôn thấy Chúa đang âu yếm nhìn. 
Vững tin Chúa ở bên mình, 
Việc gì Ngài cũng tận tình cảm thông. 
Dẫu gian nguy vẫn an lòng, 
Âm thầm làm việc, cậy trông miệt mài. 
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Chẳng ƣa thở vắn than dài, 
Chỉ quen thầm thĩ hát bài tạ ơn. 
Xuân sang, cây lá xanh rờn, 
Gió lên giục đoá mẫu đơn ngoảnh nhìn: 
Tình yêu Chúa giữ, Chúa gìn, 
Cho ngƣời cùng một đức tin với nàng. 
Gioakim, ấy tên chàng, 
Trƣớc bàn thờ Chúa cùng nàng sánh duyên. 
Vững tin nơi Chúa uy quyền, 
Hai ngƣời một ý, thề nguyền thuỷ chung. 
Ngày ngày làm chứng kiên trung, 
Sớm khuya có Chúa ở cùng ban ơn. 
Nhà chồng cả một giang sơn, 
Anna quán xuyến, đảm đƣơng trong ngoài. 
Lời Kinh Thánh dạy nhớ hoài, 
Âm thầm phục vụ, mệt nhoài vẫn vui. 
Hy sinh đâu có chôn vùi, 
Khi là của lễ ngọt bùi dâng Cha. 
Thƣơng ngƣời chẳng đợi đâu xa, 
Thƣơng ngƣời thƣơng tự trong nhà thƣơng đi. 
Thƣơng chồng nào có kể chi, 
Chăm lo từng tí từng li vì chồng. 
Thƣơng chồng trang điểm má hồng, 
Tình yêu khéo giữ, đẹp lòng Chúa thay. 
Chúa ban ơn xuống tràn đầy, 
Bàn ăn sum họp một bầy con ngoan. 
Con khôn nhờ mẹ vuông tròn, 
Dạy con từ thuở con còn trong nôi. 
Dạy con từ mấp may môi, 
Đã yêu mến Chúa, đã coi trọng ngƣời. 
Dạy con bằng nét vui tƣơi, 
Dạy con bằng những nụ cƣời yêu thƣơng. 
Con ngoan nhờ mẹ chỉ đƣờng, 
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Con nên nhờ mẹ làm gƣơng đó mà! 
Cứ nhìn Đức Maria, 
Thì ta đủ biết Anna thế nào. 
Khiêm nhƣờng hiền hậu làm sao, 
Biết bao mến Chúa, biết bao yêu ngƣời. 
Chẳng lo những chuyện xa vời, 
Chỉ lo giữ trọn một lời thƣơng yêu. 
Ngày qua hai buổi sớm chiều, 
Anna liên lỉ sống điều ấy luôn. 
Cả khi vui lẫn khi buồn, 
Thƣơng yêu vẫn mãi là nguồn thiên ân. 
Rồi khi con cái thành nhân, 
Anna cũng chỉ biết răn một điều: 
Một điều thôi: Hãy thƣơng yêu, 
Thƣơng yêu rồi ít cũng nhiều con ơi! 
 
Nhờ thƣơng yêu suốt một đời, 
Anna thành đuốc sáng ngời cho ta. 
Từ thơ nhi đến tuổi già 
Noi gƣơng Thánh Nữ Anna mỗi ngày. 
Yêu thƣơng nhƣ bát nƣớc đầy, 
Yêu thƣơng từng phút từng giây không sờn. 
Yêu thƣơng ngày mỗi một hơn, 
Yêu thƣơng cho xứng là con Cha hiền. 
Tình Ngài thật rất vô biên, 
Đang mời ta đến hƣởng miền Tình Yêu. 
 

(1980) 
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ĐÂY LÕNG CHÖA THƢƠNG XÓT 

Thánh nữ Faustina H. Kowalska (1905-1938) đƣợc 

phong chân phƣớc năm 1993 và hiển thánh năm 2000. 

Từ năm 1931-1938, thánh nữ liên tục đƣợc Chúa Giêsu 

tỏ mình và trao sứ mạng quảng bá việc sùng kính Lòng 

Thƣơng Xót của Thiên Chúa. Lịch sử đang đi tới những 

khúc quanh nghiêm trọng và Thiên Chúa đang ƣu ái 

dành cho loài ngƣời một cơ hội của Lòng Thƣơng Xót. 
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Mọi ngƣời đều có thể dễ dàng bày tỏ sự tín thác vào 

Lòng Thƣơng Xót Chúa qua những thực hành đơn giản: 

Tôn kính bức ảnh Lòng Thƣơng Xót Chúa, đọc chuỗi 

kinh kính Lòng Thƣơng Xót Chúa, tƣởng niệm cuộc 

Thƣơng Khó Chúa Giêsu vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày và 

hƣởng ứng mừng Đại Lễ của Lòng Thƣơng Xót, đại lễ 

của ơn xá tội vào Chúa Nhật tiếp sau Lễ Phục Sinh. 

Chùm thơ này xin đƣợc gửi đến quý Cha và Anh Chị Em 

nhƣ một bản tóm tắt sứ điệp Chúa Giêsu gửi cho chúng 

ta qua chị thánh Faustina. Bài cuối là một ca từ, chờ 

đƣợc dệt nhạc. 
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GỬI NGƯỜI ANH EM LINH MỤC 

 
Ngƣời ta đã mấy lần tặng tôi quyển sách 
“Chúa nói với linh mục của Ngài” (1). 
Tôi vẫn luôn bận việc bên ngoài, 
Nhẹ gác những cuốn sách lên kệ. 
Mới vừa qua, dọn lòng mừng lễ, 
Tôi cầm lên, tự hỏi: Tại sao không? 
Sau tuần tĩnh tâm nghe Chúa nói trong lòng, 
Xin viết vội cho anh đôi dòng chia sẻ. 
Sách nói đến một điều mới mẻ 
Tình Chúa thƣơng giản dị đến không ngờ: 
Linh mục, giáo dân, già lão, trẻ thơ 
Chỉ cần đến với Lòng Thƣơng Xót. 
Lắm kẻ bĩu môi: Lại chuyện đàn bà sƣớt mƣớt! 
Họ có ngờ đâu thiên hạ dễ lầm, 
Chúa vẫn thƣờng giấu bậc uyên thâm 
Và mặc khải cho ngƣời bé mọn. 
Giữa cuộc sống quay cuồng, hỗn loạn, 
Xin anh dành riêng ít phút cầm lên 
Quyển sách gọi mời rất giản dị bình yên 
Mời gọi chúng ta quay về trọng điểm. 
Thôi tranh luận hơn thua phù phiếm, 
Hãy tập trung vào sứ điệp Xót Thƣơng. 
Chiều xế rồi, trời đã lãng đãng sƣơng, 
Đời tranh thủ kiếm tiền hối hả, 
Còn ta vội kiếm các linh hồn cho Chúa 
Theo dấu chân Vị Mục Tử nhân lành 
Giữa núi đồi gọi chiên lạc, thất thanh. 
Xin anh đừng xấu hổ nói về Lòng Thƣơng Xót 
Bởi chính anh và tôi, chúng ta đã đƣợc 
Hƣởng ơn Thƣơng Xót tự ban đầu. 
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Ngoài sự Xót Thƣơng của Ngài, ta có gì đâu! 
Lòng Thƣơng Xót đang gọi mời, đừng để ai hụt 
mất. 
Anh hãy giảng bằng lời hùng hồn nhất 
Hãy giảng về Lòng Chúa Xót Thƣơng. 
 

02-9-2006 

 

(1) Tác giả: Lm George W. Kosicki, CSB; Mat. M. Ngọc 

Đính, Cmc, chuyển ngữ, Tông đồ Fatima VN, Hoa Kỳ, 

xuất bản năm 2000. Mấy năm qua, tại Việt Nam, có 

những nhóm giáo dân đã in lại và gửi tặng rộng rãi 

quyển này cho các linh mục. Bìa sau quyển sách có chân 

dung chị thánh Faustina và lời tâm huyết của chị: “Hỡi 

các linh mục, xin hãy giúp tôi điều này: Xin hãy dùng 

những ngôn từ hùng hồn nhất theo khả năng của các 

ngài để cao rao lòng Thƣơng Xót của Thiên Chúa.” 
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DỐC THƯƠNG XÓT 

 

Bạn có nhớ ngày xuôi Đèo Cả, 
Xuôi Cù Mông, Bạch Mã, Hải Vân, 
Khi hố thẳm há mồm đe doạ 
May sao dốc lánh nạn cũng gần. 
 
Này bạn hỡi, ngƣời tài xế trẻ, 
Xuôi dòng đời tuột thắng lao nhanh. 
Dốc lánh nạn, ngàn năm một thuở, 
Hãy leo lên mà cứu lấy mình. 
 
Đây trạm dừng của lòng Thƣơng Xót, 
Còn đàng kia phán xét chí công. 
Mời bạn hãy ghé đây một lúc 
Mà lãnh ơn xá giải khoan hồng. 
 
Dốc lánh nạn liền ngay trƣớc mặt, 
Này bạn ơi, sao mãi chần chừ? 
Sống hay chết chỉ trong nháy mắt. 
Hãy thƣơng thân, đừng nỡ chối từ! 
 

31-8-2006 
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BIỂN THƯƠNG XÓT 

 
 
 
Nếu có lần tâm tƣ nặng trĩu, 
Chẳng biết tìm bám víu vào đâu, 
Thì này đây Chúa ngự ở nhà chầu 
Đang mở rộng cõi lòng Thƣơng Xót. 
Máu nƣớc tự tim Ngài trào vọt, 
Thứ tha, thanh luyện, nuôi sống, ủi an. 
Hãy đến, vì Ngài đã hứa ban 
Sự an nghỉ thay sầu thƣơng vác nặng. 
 
Nếu có lần tâm tƣ cay đắng 
Vì ngƣời nhà hƣ hỏng xấu xa 
Hãy đến và cầu khẩn thiết tha: 
“Lạy Chúa Giêsu, con tín thác!” 
Hãy phó dâng họ, cả hồn lẫn xác, 
Cho lòng Thƣơng Xót Chúa vô cùng.  
Trong Trái Tim Ngài rất mực khoan dung 
Các tội nhân lại đƣợc dành chỗ nhất. 
 
Nếu có lần bạn sầu bi u uất 
Thấy tội đời tràn ngập dƣơng gian 
Hãy đến với Ngài, chia sẻ, ủi an, 
Dâng mật ngọt thay cho niềm đắng đót. 
Hãy nguyện làm sứ đồ của Lòng Thƣơng Xót 
Bằng chứng từ, bằng cách sống với nguyện 
cầu. 
Trong nhà, ngoài ngõ, bất cứ nơi đâu, 
Đều làm chứng cho lòng Thƣơng Xót Chúa. 
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Biển Thƣơng Xót trào dâng ngập ngụa, 
Nhảy vào đi và ôm thế giới vào theo! 
 

01-9-2006 
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BÊN THÁNH THỂ 

  Con thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, 
Trƣớc mặt con và trên khắp địa cầu 
Suốt ngày dài và suốt cả đêm thâu, 
Đang khai mở mạch thánh ân sâu rộng. 
Bánh sống động và bánh ban sự sống, 
Nuôi dƣỡng đời và nuôi dƣỡng hồn con. 
Hồn mỏi mòn, thổn thức, héo hon, 
Nhƣ nai khát chạy tìm nguồn suối. 
Ôi Giêsu, con vô cùng yếu đuối, 
Xin vực con lên và thêm sức, đỡ nâng. 
Xin giữ bền niềm háo hức hiến dâng, 
Háo hức sống, mến yêu và phục vụ. 
Đã bao lần linh hồn con rƣớc Chúa 
Nhƣ tiếp thu một vật vô hồn. 
Ôi Giêsu, Chúa Cả càn khôn, 
Hãy thức dậy cho con niềm tin, cậy, mến. 
Ôi Giêsu, mau nào, hãy đến, 
Cho lòng con no thoả Chúa ơi! 
Ôi Giêsu, hy vọng muôn đời, 
Ôi Giêsu, tình yêu và lẽ sống. 
 

01-9-2006 
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BỨC ẢNH LÕNG CHÖA THƯƠNG XÓT 

 

Chúa Giêsu yêu cầu chị thánh Faustina nhờ ngƣời vẽ 

một bức hình theo mẫu chị đƣợc nhìn thấy. Chúa còn 

tuyên bố đó là chiếc bình để kín múc tình thƣơng từ đại 

dƣơng Thƣơng Xót vô biên của Ngài. Trong hình này, ta 

thấy Chúa Giêsu đang đến với ta, tay phải giơ cao ban 

phúc lành, và tay trái chạm vào áo ngay phía dƣới chỗ 

trái tim, nơi đó phát xuất hai luồng sáng, một màu đỏ, 

một màu xanh nhạt. Chúa mặc y phục trắng, rực rỡ ánh 

sáng của chức linh mục thƣợng phẩm đời đời. Ngài đến 

đem phúc lành cho những ai đang ngóng đợi. 

 

Giữa xã hội chuộng văn minh hình ảnh, 
Lấy mắt nhìn thay thế não suy tƣ, 
Tự cõi lòng Thƣơng Xót đầy dƣ 
Ta cho con một bức hình diễn tả. 
Dƣới áo trắng của linh mục cao cả, 
Trái tim Ta là nguồn mạch xót thƣơng. 
Luồng sáng xanh là dòng nƣớc phi thƣờng, 
Tẩy sạch con hết muôn vàn tội lỗi. 
Luồng sáng hồng là máu đào cứu rỗi, 
Nuôi sống con trong Thánh Thể nhiệm mầu. 
Hãy ngắm nhìn và hãy thốt lên câu: 
“Lạy Chúa Giêsu, con tín thác!” 
Đó ý nghĩa rất đơn sơ mộc mạc, 
Hiểu lấy cho con, mà nói cho đời. 
Cuối lộ trình lịch sử con ơi, 
Cuộc phán xét đang chờ trƣớc mặt 
Còn cơ hội cuối cùng cần nắm bắt 
Cơ hội Lòng Thƣơng Xót đã mở ra. 
Còn đợi gì mà không đến với Ta  
Để nhân loại đƣợc bình an hạnh phúc! 
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Hãy nói với mọi ngƣời, mọi nơi, mọi lúc, 
Hãy ăn năn trƣớc khi quá muộn màng. 
Này con ơi, kìa lịch sử sang trang, 
Hãy đón lấy hạnh phúc đời đời Ta dọn sẵn.  
 

02-9-2006 
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CHUỖI KINH KÍNH LÕNG CHÖA THƯƠNG XÓT 

 

Chuỗi kính Lòng Chúa Thƣơng Xót là lời kinh nối dài sự 

hiến dâng của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Đó 

là một lời kinh hiến tế, với những lời nguyện tắt giản dị, 

vừa đọc vừa lần theo tràng chuỗi Mân Côi. 

 

Cho em xâu chuỗi này hồng, 
Để em kể mãi về lòng Chúa thƣơng. 
Cho em xâu chuỗi diệu thƣờng, 
Kể thƣơng kể khó trên đƣờng em đi. 
Cho em xâu chuỗi thầm thì, 
Gọi ân, gọi nghĩa chỉ vì Ngôi Con. 
Cho em xâu chuỗi hạt tròn, 
Hạt tin, hạt cậy, hạt dòn mến yêu. 
Cho em xâu chuỗi thật đều, 
Để em hái lấy thật nhiều xót thƣơng. 
Cho mình, cho cả mƣời phƣơng, 
Cho nhà, cho nƣớc trên đƣờng ăn năn. 
Cho ngƣời hấp hối, tội nhân, 
Quay về hƣởng phúc thiên ân dạt dào. 
 

03-9-2006 
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CUỘC TƯỞNG NIỆM LÖC 3 GIỜ CHIỀU 

 

Chúa Giêsu đã yêu cầu chị thánh Faustina hãy cầu 

nguyện đặc biệt cho các tội nhân vào lúc 3 giờ chiều là 

thời điểm Chúa chịu tử nạn trên thập giá. Ngài công bố 

đó là giờ thƣơng xót vô biên dành cho thế giới. 

 

Khi mồ hôi nhễ nhại 
Giữa nắng trƣa cuộc đời 
Cuộc kiếm sống hụt hơi 
Ngƣời ơi, nào hãy đến! 
Chúa nhân lành đang hẹn 
Phút nghỉ ngơi bên Ngài. 
Giữa nắng trƣa mệt nhoài, 
Hãy nhìn kìa, chính Chúa 
Đang bƣớc lên thập giá 
Hiến mình vì thƣơng ta. 
Hãy nghe lời thiết tha 
Lời yêu thƣơng tha thứ 
Đừng nhƣ ngƣời trộm dữ 
Tuyệt vọng vì vô ơn. 
Hãy khẩn thiết van lơn 
Và ăn năn thống hối 
Sẽ đƣợc ơn cứu rỗi 
Chúa ban ngay tức thì. 
Hãy nghe lời Chúa đi 
Lời trao ta cho Mẹ 
Lời ôn tồn nhỏ nhẹ 
Lời gửi Mẹ cho ta. 
Hãy nghe lời xin Cha 
Tha tội đời oan nghiệt 
Vì họ lầm chẳng biết 
Xin mở lƣợng khoan dung. 
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Hãy nghe tiếng não nùng 
“Này đây Ta đang khát 
Hồn con là nƣớc mát 
Hãy xoa dịu hồn Ta!” 
Hãy nghe lời xót xa: 
“Đây phận con cùng khổ 
Cha ơi, sao nỡ bỏ 
Con bơ vơ một mình?” 
Hãy nghe lời an bình 
Lời nhẹ nhàng kết nhạc: 
“Lay Cha, con phó thác 
Hồn con trong tay Cha!” 
Hãy nghe lời thiết tha: 
“Lạy Cha, đã hoàn tất!” 
Chúa gục đầu nhắm mắt 
Trút hơi thở cuối đời. 
Xin quỳ xuống, ngƣời ơi, 
Lạy thờ Chúa Cứu Thế. 
Xin âm thầm nhỏ lệ 
Tri ân và mến yêu. 
Này đây ba giờ chiều, 
Giờ của ơn cứu độ 
Giờ tình yêu nở rộ 
Cả một trời xót thƣơng. 
Giờ mở cửa thiên đƣờng 
Hãy cúi đầu cảm tạ. 
Xin nhìn lên thánh giá 
Kể một chuỗi tình Trời 
Ca tụng đến muôn đời 
Lòng Xót Thƣơng của Chúa. 
 

03-9-2006 
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ĐẠI LỄ KÍNH LÕNG CHÖA THƯƠNG XÓT 

 

Chúa Giêsu đã yêu cầu chị thánh Faustina vận động 

chọn Chúa Nhật cuối bát nhật Phục Sinh làm Đại Lễ 

kính Lòng Chúa Thƣơng Xót. Năm 2000, Đức Giáo 

Hoàng Gioan Phaolô II đã chính thức thiết lập ngày lễ 

ấy. Đây sẽ là một ngày xá tội hoàn toàn cho những ai 

đến với bí tích Thánh Thể và Giao Hoà. Lễ này sẽ đƣợc 

cử hành hằng năm nhƣ Đại Lễ Xá Tội. Mọi tội lỗi và 

hình phạt sẽ đƣợc xoá sạch nơi lòng Thƣơng Xót không 

bến bờ của Thiên Chúa. Để chuẩn bị ngày lễ này, Chúa 

Giêsu yêu cầu làm một tuần cửu nhật từ Thứ Sáu Tuần 

Thánh đến Thứ Bảy sau lễ Phục Sinh. 

ĐK. 
 
Thúc trống lên dập dồn 
Quy tụ lại muôn dân 
Từ tận cùng thế giới. 
Thúc trống lên dập dồn 
Quy tụ lại muôn dân 
Cùng cử hành Đại Lễ 
Ca mừng Chúa Khoan Nhân. 
 
Hãy đến, không ngại ngùng 
Tin cậy lƣợng bao dung 
Dìm vào lòng Thƣơng Xót. 
Hãy đến đây hợp đoàn 
Chung một niềm hân hoan 
Cùng hƣởng nhờ Đại Xá 
Do lòng Chúa Khoan Nhân. 
 
 
1. 
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Từng dấu đinh gắn Ngài vào thập tự 
Đã thành ra suối thác những thiên ân. 
Và từ đó thập hình thành chìa khoá 
Mở toang lòng Thƣơng Xót Chúa Khoan Nhân. 
 
2. 
Kìa Trái Tim mà lƣỡi đòng rộng mở 
Đã trào tuôn máu nƣớc cứu muôn dân. 
Và từ đó ngƣời ngƣời đƣợc mời đón 
Vào trong lòng Thƣơng Xót Chúa Khoan Nhân. 
 
3.  
Rồi sớm mai mà nấm mồ bật cửa 
Chúa Phục Sinh chiếu sáng khắp dƣơng gian 
Và chiều đến Ngài thổi tặng Thần Khí 
Mà ban quyền tha thứ xuống môn nhân. 
 
4. 
Rồi tám hôm Ngài xuất hiện lần nữa 
Đến gọi ta ngắm kỹ dấu đinh thƣơng 
Và thọc lút bàn tay vào ngực Chúa 
Vì tim Ngài, đây suối thác mênh mông. 
 

03-9-2006 

 

 



 102 

VÀ LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI 

  

 Mùa Vọng, mỗi anh em đón Chúa Hài Đồng về 

phòng mình một ngày để thay Cộng Đoàn sống trọn vẹn 

với Chúa. Một ngày để chiêm ngắm thoả thích đôi mắt 

của Ngôi Lời Nhập Thể. 

 

Miên trƣờng thinh lặng chợt oe oe, 
Rạn vỡ đêm sâu, đuốc lập loè. 
Lời chƣa biết nói nên Lời khóc, 
Gọi chào nhân thế giữa canh khuya. 
 
Lời khóc cho lòng Mẹ ngẩn ngơ, 
Vội vàng ẵm lấy, nhẹ đong đƣa. 
Lời ngoan, ngoan lắm trên tay Mẹ, 
Náu lặng mà nghe ru ấu ờ. 
 
Mẹ gửi Lời cho ta một lúc, 
Lời rung, Lời động ở trong nôi. 
Lời chƣa biết nói nhƣng đôi mắt 
Đã khiến ta thành nô lệ rồi. 
 
Hãy đến mà nghe Lời Hằng Hữu, 
Đang cƣời, đang ngỏ ý tinh khôi. 
Lời đang muốn nói, Lời đang thử 
Mở miệng – và Lời mấp máy môi. 
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SIMBANG GABI, HỌP MỪNG TRONG ĐÊM 

 

Dọn mừng Giáng Sinh, từ 16 đến 24 tháng 12, trên quần 

đảo Philippines, Dân Chúa gọi nhau dậy từ ba giờ ba 

bốn giờ sáng. Đó là Simbang Gabi, cuộc họp mừng trong 

đêm.  

 

 
 
Đang khi con cá ngủ 
Dật dờ ngoài biển khơi, 
Đang khi những đảo nhỏ 
Dạt xa bờ rong chơi, 
Em ơi, kìa có thấy 
Trời xẹt ánh sao khuya? 
Em ơi, mau thức dậy 
Này, Simbang Gabi. 
 
Đêm ân phúc tự trời 
Chúa đang đến ngỏ lời. 
Gọi nhau, cùng thức dậy, 
Nhanh lên nào, em ơi! 
 
Nào họp mừng trong đêm, 
Họp mừng cùng anh em. 
Họp mừng trên biển cả 
Đông thêm và đông thêm. 
 
Giữa bóng tối đan dày 
Ta thắp sáng thành ngày. 
Đảo với ngƣời quần tụ, 
Em ơi, Chúa đến này! 
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Xa từ một hành tinh, 
Đám thiên thần trố mắt, 
Nhìn trên biển Thái Bình 
Philippines đã thức. 
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GÓC THIÊN ĐƯỜNG 

 

Xuân về trên khắp nẻo quê hƣơng, 
Khắp cả thôn quê lẫn phố phƣờng. 
Câu chúc trao đi bừng hạnh phúc 
Lời mừng gửi lại nở yêu thƣơng. 
Hoà bình ngỏ ý trong chân thật 
Hiệp nhất ƣơm mơ giữa nhún nhƣờng. 
Gió phả hƣơng trời trong nắng sớm 
Cho xuân mở hé góc thiên đƣờng. 
 
Manila 01-01-2006 
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ĐÊM MA LÂM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính tặng Chú tôi 

Cụ Phêrô Võ Tá Tƣớc 

 
Rồi ngƣời tay vẫy, rời xa, 
Hẹn nhau gặp lại ở ga cuối cùng. 
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Trong những ngày chờ Vƣợt Qua của chú tôi, tôi ngồi 

trên xe lửa mà ngỡ con tàu lịch sử đang sửa soạn tiến 

vào ga cuối cùng, nhất là nửa đêm 17-6, tàu tắt máy nằm 

ở ga Ma Lâm hơn một giờ, chờ tránh vƣợt bốn đoàn tàu.    

“Amen, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến” Kh 22,20. 

 

 
Một con tàu lầm lũi đi qua, 
Còi hú vội bên lề cuộc sống 
Thức lũ trẻ bi bô hiếu động 
Đôi cụ già nhƣớng mắt trông lên 
Ngƣời nông phu cày cuốc thản nhiên 
Vẫn mải mê, miệt mài công việc. 
Có ai mong chuyến tàu, có ai mơ bữa tiệc? 
Có ai vẽ vời những giấc mộng xa? 
Tàu hẹn ngƣời trên những sân ga, 
Ẩn nhẫn đón chào dăm khách, 
Rồi tàu đi, có ai buồn ai trách? 
Qua hầm đen, kìa cảng Vũng Rô, 
Biển gọi rừng, sóng biếc nhấp nhô, 
Biển thấp thoáng sau những hầm đèo Cả. 
Vƣợt Đại Lãnh, đƣờng xƣa Cổ Mã, 
Chiều Tu Bông, Vạn Giả, Ninh Hòa. 
Nắng ôm rừng ôm rẫy, lƣớt qua, 
Xuôi Rọ Tƣợng, mặt trời khuất nẻo. 
Rù Rì nhá nhem, thân già, ruột héo.  
Chợt đêm Nha Trang ánh điện sáng ngời, 
Đón tiễn ngƣời tấp nập, tàu ơi, 
Cũng bõ công chuỗi dài lầm lũi. 
Đêm trút xuống trên rừng trên núi, 
Đêm Hòa Tân, Suối Cát, Ngã Ba, 
Đêm Cà Rôm, còn ai hát chiêm ca? 
Bài chiêm vũ, sao thôi không diễn? 
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Trăng Cổ Tháp mờ hơn ánh điện! 
Đêm Ma Lâm chờ tránh vƣợt tàu. 
Đã lên đƣờng, ai cũng muốn đi mau, 
Nhƣng Bình Thuận hẹn lần hẹn lữa. 
Đêm lắng xuống, đêm dày chất chứa, 
Đêm dƣơng gian, đêm cả cõi lòng. 
Đêm hẹn hò tiếng hát hừng đông, 
Đêm khải thị, đêm chờ, đêm đợi. 
Lạy Thánh Tử, xin Ngài mau tới, 
Tự trời cao đổi mới Kinh Thành. 
Xin về, xin hãy về nhanh, 
Xin hãy mau ngự tới. 
 

Ma Lâm, nửa đêm 17-6-2006 
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LÂU ĐÀI NỘI TÂM 

 

 

 

Lấy ý từ bài thơ một tác giả ẩn danh cảm đề tác phẩm 

“Lâu Đài Nội Tâm” của thánh nữ Têrêxa Chúa Giêsu 

 

Viết mừng lễ khấn lần đầu của anh Vinh Sơn Phạm Công 

Huấn, ocd. 

 

 

 

 

Cƣ thất thứ nhất 

 
Khuất giữa sƣơng mù, dƣới lũng sâu, 
Lâu đài ẩn hiện ai ngờ đâu. 
Vào trong lần bƣớc, ô kỳ diệu, 
Hứa hẹn bao nhiêu ý nhiệm mầu. 
 

Cƣ thất thứ hai 

 
Tiến thêm một bƣớc thật giằng co, 
Chúa gọi vào trong, chốn hẹn hò. 
Quân thù cản lối trăm ngàn cách, 
Thập giá kiên trì giúp khỏi lo. 
 

Cƣ thất thứ ba 

 
Leo cao ngã nặng, thấm khiêm nhƣờng, 
Bổn phận chu toàn với mến thƣơng. 
Minh chứng tình yêu bằng hành động, 
Cậy trông trầm lặng giữa đời thƣờng. 
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Cƣ thất thứ tƣ 

 
Hồ ai lấy nƣớc dẫn từ xa, 
Hồ Chúa xây ngay tại suối nhà. 
Ý Chúa trào bình an hạnh phúc, 
Cho tình lắng xuống giữa lòng ta. 
 

Cƣ thất thứ năm 

 
Lạc bƣớc vào thêm, tựa ngủ say, 
Chết ngây chết ngất khỏi đời này. 
Nhả tơ dệt kén, sâu thành bƣớm, 
Tổ ấm chính Ngài, ai có hay? 
 

Cƣ thất thứ sáu 

 
Dừng chân chính điện bỗng bàng hoàng, 
Ôm vết thƣơng tình sa mạc hoang. 
Đêm tối buông dày bao khốn khổ, 
Tay Ngài chạm khẽ, chợt thanh quang. 
 

Cƣ thất thứ bảy 

 
Ba Ngôi Chí Thánh của thiên đƣờng, 
Ngay giữa lòng ta, phút diệu thƣờng. 
Chúa ở với ngƣời, ngƣời với Chúa, 
Muôn đời trong hiệp nhất yêu thƣơng. 
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NHẠC THÁNG CHÍN 

Tháng chín lại về trên ẩn cốc, 
Bình minh sáng rực mé đồi, 
Đánh thức dần thôn trang và cao ốc, 
Nhạc âm thầm réo rắt trong tôi. 
 
Đêm đen đã lùi vào dĩ vãng, 
Đêm riêng tôi, đêm anh em, đêm của mọi 
ngƣời, 
Giã biệt bóng đen ta tiến vào ánh sáng, 
Hoa thắm màu, cây lá xanh tƣơi. 
 
Tháng chín tựa lƣng vào bệ đá, 
Hô hấp ơn đời trong nắng mai, 
Tháng chín, ai trồng cao thập giá, 
Cho đất trời, khóc cƣời và hoạ phúc chen vai. 
 
Tháng chín dƣới chân thập tự giá, 
Tôn thờ ngƣời đã chịu đóng đinh. 
Tháng chín lại về, hoa thơm quá, 
Nở cả trong tôi một khối tình. 
 

  Ẩn cốc San Pedro, Laguna,  

  Lễ Suy tôn Thánh Giá, 14-9-2004 
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NHẬT KÝ CHO MẸ 
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Sự kiện ngày 

30-10-2005 

dòng lệ đột 

nhiên hằn rõ 

trên pho 

tƣợng Đức 

Mẹ tại nơi 

mà từ ban 

đầu đƣợc gọi 

là Công 

Trƣờng Hoà 

Bình, có ý 

nghĩa và tầm 

vóc nhƣ thế 

nào? Theo lá 

thƣ đầy an ủi 

của Đức 

Hồng Y Tổng 

Giám Mục 

Sàigòn, 

chúng ta 

mong sẽ sớm 

có câu trả lời 

chính thức 

của Giáo 

Hội. Trong lúc chờ đợi, tất cả những ai quan tâm đều có 

thể rút bài học cho mình. Phần mình, từ ngày xảy ra sự 

kiện, TTT xúc động không cầm đƣợc. Ít ra mọi chuyện 

cũng nhắc lại những lời mời gọi của Đức Mẹ đã đƣợc 

xác nhận tại La Salette, Syracuse hay Akita. TTT đã viết 

một số lời thơ (thơ bao giờ cũng có phần chủ quan) và 

lời ca (chƣa đƣợc dệt nhạc). Nhân dịp mừng lễ Đức Mẹ 

Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin đƣợc chia sẻ với quý Cha và 

Anh Chị Em để cùng hiệp thông suy tƣ và cầu nguyện 

theo thƣ chung của Đức Hồng Y. 
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Chùm thơ và ca từ mang tên “Nhật Ký Cho Mẹ” nhằm 

khẳng định chúng ta muốn yêu Mẹ mọi ngày, không chạy 

theo phong trào hay những tin đồn giật gân nhƣng âm 

thầm và bền bỉ yêu mến Mẹ mỗi ngày và mãi mãi. 

Bạn có thể gọi đây là thơ hay là vè, không quan trọng, 

miễn sao nó có thể chia sẻ với bạn đôi tâm tình của Mẹ 

và của một ngƣời con của Mẹ, để an ủi và nâng đỡ 

những cố gắng của bạn trên đƣờng tin, cậy, mến, nơi bản 

thân, trong gia đình cũng nhƣ ngoài xã hội. 
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NƯỚC MẮT MẸ 

 

Xin kính dâng Mẹ  

và hiệp thông với mọi linh hồn yêu mến Mẹ 

 

Ngày xƣa ấy, con còn tấm bé, 
Nhìn Mẹ khóc lặng lẽ ngoài vƣờn. 
Ngẫm lời thiếu muối cá ƣơn, 
Con ngồi nhắp giọt lệ tuôn theo dòng. 
 
Nay giữa phố, đau lòng, Mẹ khóc, 
Mẹ lặng thầm cuối góc công viên. 
Con nhìn lên Mẹ không yên, 
Lấy chi lau sạch lệ phiền Mẹ đây. 
 
Ai mặt dạn mày dày quá quắt, 
Mắng Mẹ rằng nƣớc mắt đàn bà! 
Con là nít nhỏ trong nhà, 
Nƣớc mắt của Mẹ cũng là của con. 
 
Lạy Đức Mẹ Sài Gòn kính mến, 
Này chúng con cùng đến bên Ngƣời. 
Thôi đừng khóc nữa Mẹ ơi, 
Đoàn con nguyện sống theo lời Mẹ khuyên. 
 

31-10-2005 
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MẸ GIỮA GIA ĐÌNH 

 

Con là con Mẹ, Mẹ ơi, 
Nào ai ngăn nổi những lời con xin. 
Con không đến đƣợc Hoà Bình, 
Thì xin Mẹ ghé gia đình con đây. 
Chuyên chăm lần hạt mỗi ngày, 
Ăn năn đền tội đong đầy hy sinh. 
Sáng Tin Mừng, sáng lời kinh, 
Đắp xây hạnh phúc bằng tình yêu thƣơng. 
 

01-11-2005 
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MẸ DẪN ĐẦU 

 

Mẹ xinh đẹp giữa triều thần thánh. 
Dung nhan hiền lấp lánh dòng châu. 
Con nhìn ngắm Mẹ thật lâu, 
Suối lòng réo rắt nhịp câu Kính Mừng. 
 
Đƣờng nên thánh Mẹ hằng dẫn trƣớc, 
Nẻo phúc lành tiếp bƣớc Giêsu. 
Thánh Thần phả gió êm ru, 
Một đời nghèo khó, khiêm nhu, hiền hoà. 
 
Kính mừng Mẹ là hoa trinh thục 
Đã kết nên Quả Phúc ngọt ngào, 
Nối liền đất thấp trời cao, 
Dắt qua cõi thế, đƣa vào thiên cung. 
 

01-11-2005 
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CHUỖI HẠT NƯỚC MẮT 

   

Những chuỗi hạt nƣớc mắt 
Những chuỗi hạt lung linh 
Kéo theo ngàn lời kinh 
Giữa đêm trƣờng thắp sáng. 
Những chuỗi hạt nƣớc mắt 
Những chuỗi hạt long lanh 
Con kính dâng Mẹ hiền 
Xin hãy thôi muộn phiền. 
 
1. Maria, con xin cám ơn Mẹ 
Giữa tang thƣơng, giữa đau buồn nhân thế, 
Mẹ đã đến, Mẹ đã ủi an con, 
Mẹ dìu dắt, dạy dỗ con nên ngƣời. 
 
2. Maria, con xin lắng nghe Mẹ, 
Sống vui tƣơi, sống công bằng bác ái, 
Đƣờng mến Chúa, Mẹ  hãy dìu con đi, 
Để Hội Thánh rực sáng theo Tin Mừng. 
 

02-11-2005 
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NƯỚC MẮT GỌI VỀ 

Nƣớc mắt Mẹ xót xa, 
Nƣớc mắt Mẹ  thƣơng ta. 
Nƣớc mắt Mẹ trong đêm, 
Nƣớc mắt Mẹ thƣơng em, 
Em biết không em? 
Nƣớc mắt Mẹ hôm nay, 
Nƣớc mắt Mẹ ngay đây. 
Nƣớc mắt khóc tội đời, 
Nƣớc mắt đang gọi ta, 
Ta hãy quay về. 
 
1. Về mà sống trong mái âm nhà Cha, 
Về mà sống trong trái tim Mẹ hiền. 
Về mà sống vui trọn nghĩa anh em, 
Về cùng nhau ta đắp xây cho đời. 
 
2. Về mà sống cho xứng đáng là con, 
Về mà sống cao quý nhƣ Mẹ chờ. 
Về mà sống công bằng với yêu thƣơng, 
Để trần gian mang dáng dấp thiên đƣờng. 
 

03-11-2005 
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ĐÓN LẤY TRONG TIM 

 

ĐK. Hãy hứng lấy hai tay 
Đây là nƣớc mắt Mẹ. 
Hãy đón lấy trong tim, 
Đây tình yêu Mẫu Tâm. 
Và hãy khắc ghi sâu trong lòng/ lời Mẹ nhủ 
khuyên 
Và hãy sống đức tin Kitô/ nhƣ lòng Mẹ ƣớc 
mong. 
 
1. Trong gia đình, vợ chồng con cái thuận hoà, 
Kinh hôm mai, ngày ngày thêm lòng mến Chúa. 
Luôn chuyên chăm, từng ngƣời vui với phận 
mình, 
Sống chân thật, yêu thƣơng và công bình. 
 
2. Theo gƣơng Mẹ, nguyện cầu cho Giáo Hội 
nhiều. 
Vai chen vai, một lòng xây dựng giáo xứ. 
Loan tin vui bằng đời nhân chứng nhiệt tình, 
Sống chân thật, yêu thƣơng và công bình. 
 

04-11-2005 
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XIN ỦI AN MẸ 

 

Khi lần chuỗi Bảy Sự Thƣơng Khó, mở đầu bằng câu 1, 

kết thúc bằng câu 9, bảy câu còn lại cho bảy mầu nhiệm. 

Trong những trƣờng hợp khác, sẽ hát liền từng ba câu 

rồi mới hát điệp khúc. 

 

1. Xin biết ơn Mẹ 
Những giọt lệ mừng 
Giọt ngậm ngùi 
Nhìn Chúa (mà) giáng sinh 
Rét lạnh chốn hang lừa. 
 
2. Xin ủi an Mẹ 
Những giọt lệ thầm 
Giọt ƣu tƣ 
Khi trong (mà) đền thờ 
Simêon dặn trƣớc. 
 
3. Xin ủi an Mẹ 
Những giọt lệ thầm 
Giọt âu lo 
Bồng con (mà) chạy trốn 
Những tháng ngày tha hƣơng. 
 
ĐK. 
XIN ỦI AN MẸ - BẰNG GIỌT LỆ CỦA CON 
XIN ỦI AN MẸ - BẰNG CHUỖI HẠT CÂU KINH 
XIN ỦI AN MẸ - BẰNG TÌNH MẾN HY SINH  
XIN ỦI AN MẸ - BẰNG CUỘC SỐNG TỐT HƠN. 
 
4. Xin ủi an Mẹ 
Những giọt lệ thầm 
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Giọt bồi hồi 
Lạc mất (mà) con thơ 
Kiếm tìm mãi chƣa gặp. 
 
5. Xin ủi an Mẹ 
Những giọt lệ lòng 
Giọt đau thƣơng 
Canvê (mà) đƣờng sầu 
Vai Chúa mang thập giá. 
 
6. Xin ủi an Mẹ 
Những giọt lệ lòng 
Giọt rƣng rƣng 
Vì con (mà) nhận lấy 
Ngƣời môn đệ dấu yêu. 
 
ĐK. XIN ỦI AN MẸ …  
 
7. Xin ủi an Mẹ 
Những giọt lệ nồng 
Giọt đoạn trƣờng 
Giờ Chúa (mà) trút hơi 
Chúa từ giã cõi đời. 
 
8. Xin ủi an Mẹ 
Những giọt lệ lòng 
Giọt tang thƣơng 
Bên cây (mà) thập tự  
Ẵm xác con lạnh giá. 
 
9. Xin ủi an Mẹ 
Những giọt lệ buồn 
Giọt yêu thƣơng 
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Đoàn con (mà) tội lỗi 
Đoàn con Mẹ khổ đau. 
 
ĐK. XIN ỦI AN MẸ …  
 

05-11-2005 
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XIN ƠN HIỆP NHẤT 

 

XIN NƢỚC MẮT MẸ HÃY HIỆP NHẤT CHÚNG 
CON 
XIN NƢỚC MẮT MẸ DẠY CHÚNG CON NÊN MỘT 
ĐỂ LUÔN YÊU THƢƠNG NHAU/ VÀ DẤN THÂN 
CHO ĐỜI 
ĐỂ DẮT NHAU ĐI LÊN/ THÀNH CHỨNG NHÂN 
NƢỚC TRỜI 
 
1. Đây gia đình ấm cúng/ trong gia tộc thân 
thƣơng 
Là nhúm men của nền văn minh tình thƣơng. 
Đây cộng đồng giáo xứ, trong giáo phận thân 
yêu 
Nhịp đồng hành, sống tin, cậy, mến yêu. 
 
2. Đây cộng đoàn thánh hiến/ trong tu hội thân 
thƣơng 
Là nhúm men của nền văn minh tình thƣơng. 
Đây môi trƣờng đáng mến, đây Giáo Hội thân 
yêu, 
Nhịp đồng hành, sống tin, cậy, mến yêu. 
 
3. Trong sân trƣờng đáng mến, đây lớp học 
thân thƣơng, 
Là nhúm men của nền văn minh tình thƣơng. 
Đây Dân Tộc diễm phúc/ trong Nhân Loại đang 
lên, 
Nhịp đồng hành, sống tin, cậy, mến yêu. 
05-11-2005 
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SỨC MẠNH CỦA MẸ 

 

ĐK. Ngƣời ta thƣờng bảo rằng 
Nƣớc mắt là yếu hèn 
Mẹ lại day cho con 
Nƣớc mắt là sức mạnh 
Nƣớc mắt níu đƣợc Trời 
Cúi xuống thƣơng cuộc đời 
Biến chuyển cả lòng ngƣời 
Và lòng con, Chúa ơi! 
 
1(a). Xin cho con nƣớc mắt yêu nhiều 
Của một ngƣời đƣợc thứ tha nhiều. 
Xin cho con nƣớc mắt ăn năn 
Nƣớc mắt của Phép Rửa thứ hai. 
Xin cho con nƣớc mắt của Mẹ, 
Của tin, cậy, mến yêu. 
 
2(b). Xin cho con nƣớc mắt chứng nhân 
Để mọi ngƣời đƣợc nhận biết Thiên Chúa 
Xin cho con nƣớc mắt chân thành 
Để gột sạch từng nụ hôn giả dối. 
Xin cho con nƣớc mắt của Mẹ, 
Của tin, cậy, mến yêu. 
 
3(a). Xin cho con nƣớc mắt vui mừng 
Vì lòng đầy tràn Thánh Linh Ngƣời. 
Xin cho con nƣớc mắt hân hoan 
Nƣớc mắt ngƣời con của Chúa Cha. 
Xin cho con nƣớc mắt của Mẹ, 
Của tin, cậy, mến yêu. 
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4(b). Xin cho con nƣớc mắt đức tin 
Tẩy lòng mình khỏi chủ nghĩa tƣơng đối. 
Xin cho con nƣớc mắt tinh tuyền 
Gột cộng đoàn khỏi trào lƣu tục hoá. 
Xin cho con nƣớc mắt của Mẹ, 
Của tin, cậy, mến yêu. 
 

06-11-2005 
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TRONG MẮT GIÊSU 

 

ĐK. Con nhìn rõ hơn bằng cái nhìn nhoà lệ, 
Thƣa vâng, vì lệ tẩy sạch mắt con. 
Con nhìn rõ hơn bằng cái nhìn của Mẹ, 
Thƣa vâng, vì mắt Mẹ là mắt Giêsu. 
 
1. Trong ánh mắt Giêsu, con học nhìn lên Cha 
Trong ánh mắt Giêsu, con học nhìn anh em. 
Trong ánh mắt Giêsu,  con học nhìn cuộc đời, 
Trong ánh mắt Giêsu, con nhìn chính mình con. 
 
2. Trong ánh mắt Giêsu, con nhận tình yêu 
Cha, 
Trong ánh mắt Giêsu, con phục vụ anh em. 
Trong ánh mắt Giêsu, con nhìn lịch sử này, 
Trong ánh mắt Giêsu, con nhìn gia đình con. 
 

08-11-2005 
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HỒI ÂM CHO EM 

 

Mẹ khóc giữa Sàigòn hay không thì em biết  
Ngày ấy tôi ở xa 
Dù sao qua thƣ em kể 
Tôi rõ một điều Mẹ rất thƣơng ta. 
 
Em biết đó, những cơn mƣa Sàigòn 
Có thể làm em nhếch nhác 
Nhƣng cần thiết biết bao 
Để trả lại cho ta hơi mát 
Và không khí trong lành. 
 
Em nghĩ xem, có gì rửa đƣợc những cõi lòng ô 
nhiễm 
Ngoài nƣớc mắt của Đấng Vô Nhiễm đƣợm máu 
Con Ngài? 
 
Cám ơn em gửi cho tôi tấm hình 
Dòng lệ chảy từ mắt tƣợng Mẹ 
Ngƣời ta bảo bụi thành phố và mƣa trời kết lệ 
Thật ý nhị làm sao 
Nhất là lại kết thành lệ đá 
Nhƣ có lần Chúa nói tại cổng Gia Liêm 
Nếu các ngƣời cấm trẻ em 
Đá sẽ lên tiếng. 
 
Ý nghĩa của nƣớc mắt thật giản dị 
Cả những em bé cũng hiểu đƣợc liền 
Nhất là nƣớc mắt ngƣời mẹ 
Em hiểu không em? 
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Khi Mẹ khóc, em hãy khóc theo với Mẹ 
Cho những góc đá trong lòng 
Lại hoá thành thịt mềm, thịt mới, 
Làm chi thể của Con Đức Nữ Trinh. 
 
Có những lần Mẹ khóc 
Đã đƣợc những vị kế nhiệm các Tông Đồ ký 
giấy xác nhận 
Năm 1846 ở Pháp, tại La Salette, 
Năm 1953 ở Ý, tại Syracuse, 
Năm 1973 tại Akita, Nhật Bản, 
Vân vân… 
 
Đã lắm lần Mẹ khóc trong lịch sử 
Phải chăng nay đến lƣợt Sàigòn? 
Điều ấy thì em biết rõ, 
Hơn những ngƣời ở xa. 
Chỉ xin em một điều 
Đừng vội vùi câu chuyện vào quá khứ 
Nếu có một điều gì nhắc ta nhớ 
Tình Mẹ, tình Cha, 
Ta cần nâng niu gìn giữ. 
Đừng vội đẩy lùi vào quá khứ 
Khi Mẹ hƣớng tới tƣơng lai.  
Hãy nhớ 
Cả em và tôi 
Đều là con của Mẹ 
Ngày mỗi ngày Mẹ đang thƣơng ta. 
 

12-11-2005 
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HẸN LÕNG 

 
ĐK. Ngày đó, Mẹ đứng lên mời gọi 
Ngay giữa Sàigòn, không cần phải đi xa 
Ngày đó, con thành tâm sám hối 
Mẹ đã gọi con, con quyết quay về. 
 
1. Con về chăm sóc lại nếp nhà 
Sửa lại lòng con, sửa lại tổ ấm. 
Một lòng một ý, theo hƣớng Phúc Âm, 
Theo gƣơng Thánh Gia, sống vui an hoà. 
 
2. Con về chung ƣớc nguyện với Mẹ, 
Hẹn lòng từ đây chỉ thuộc về Chúa. 
Dựng cuộc đời mới, theo ánh đức tin. 
Yêu thƣơng Giêsu, biến nên nhƣ Ngài. 
 

13-11-2005 
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GIỌT LỆ NẾN 

 

Giọt lệ nến âm thầm bên trang kinh, 
Tạo ánh sáng bằng tiêu hao chính mình. 
Giọt thật nồng lung linh ánh sáng, 
Giọt thật đầy nguyện ƣớc trung trinh. 
 
ĐK. Giọt nến hay giọt lệ, 
Nguyện một đời hiến dâng. 
Tình thánh theo gƣơng Mẹ: 
Xin vâng và xin vâng. 
 
Một giọt sáng âm thầm trong đêm khuya 
Giọt chứng tá giọt hy sinh bốn mùa. 
Ngày từng ngày con dâng tiến Chúa 
Dệt cuộc đời thành khúc linh ca. (ĐK) 
 
Một giọt nóng cho lòng thêm men yêu, 
Giọt sốt mến lòng con dâng kính Mẹ. 
Giọt tình hồng xin dâng tiến Chúa, 
Giọt mặn nồng về với anh em. (ĐK) 
 

15-11-2005 
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ĐÁP TỪ CỦA MẸ (1) 

 

Cám ơn Ai Đó 
Đã nhanh nhẩu đƣa tin 
Đúng một sớm một chiều 
Các con tôi ở khắp nơi đều rõ. 
 
Cám ơn Ai Đó 
Đuổi hộ bớt những kẻ hiếu kỳ 
Để mẹ con tôi to nhỏ. 
 
Cám ơn Ai Đó 
Đã lau hộ mặt tôi 
Cho vết đời lộ rõ. 
 
Cám ơn Ai Đó 
Luôn làm theo nguyện vọng của tôi 
Đang khi con cái trong nhà 
Bảo mãi không nghe. 
 
Cám ơn Ai Đó 
Giọt lệ đá 
Giọt xót xa 
Thành giọt biết ơn mừng tủi. 
 

16-11-2005 
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ĐÁP TỪ CỦA MẸ (2) 

 

Con ơi, Mẹ bảo con này, 
Gắng lên, dăm bữa nửa ngày là bao. 
Thôi chơi, gắng học lên nào, 
Học chăm, thi đậu, Mẹ khao một chầu. 
 

16-11-2005 
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SỨ ĐIỆP CỦA LÕNG CHÖA THƯƠNG XÓT 

 Lc 9,41-44 

 Tin Mừng ngày Thứ Năm, tuần 33 Thƣờng Niên 

 
Hôm xƣa thiên sứ vào thành, 
Kéo nhà ông Lót trốn nhanh khỏi hòm. 
Xơ đom, này hỡi Xơ đom, 
Bao nhiêu tội ác, Chúa gom một lò. 
Tội càng lớn, lửa càng to, 
Đền, đài, ngƣời, vật thành tro răn đời. 
 
Hôm kia đang giảng Nƣớc Trời, 
Chúa rơi lệ khóc, thốt lời nhói tim. 
Biết chăng, này hỡi Gia Liêm, 
Ta đem ơn phúc, gởi niềm an vui. 
Nƣớc non, tiên tổ ngậm ngùi, 
Thƣơng ngƣơi sáu khắc ngủ vùi năm canh. 
 
Hôm nay đứng giữa Sài Thành, 
Mẹ rơi nƣớc mắt dỗ dành đàn con. 
Con ơi, giữa bụi Sàigòn, 
Con còn nƣớc mắt là còn cậy trông. 
Hãy chung với Mẹ một lòng, 
Kết liên nhân loại một vòng yêu thƣơng. 
 

Thứ Năm, 17-11-2005 
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VÌ SAO MẸ KHÓC 

 

 
Hỏi vì sao Mẹ khóc? 
Mẹ chỉ khẽ thở dài. 
Tôi suốt đêm trằn trọc, 
Hỏi Mẹ khóc vì ai? 
 
Mẹ khóc vì con cái, 
Chẳng khóc vì ngƣời ngoài. 
Phải chi còn nhỏ dại, 
Nay khôn lớn cả rồi! 
 
Làm sao Mẹ không khóc 
Khi con cái ham danh. 
Mẹ khiêm nhƣờng nhịn nhục, 
Con cái Mẹ kiêu căng. 
 
Làm sao Mẹ không khóc, 
Khi con cái ham tiền, 
Quên yêu thƣơng đùm bọc, 
Khiến nghĩa tình đảo điên. 
 
Làm sao Mẹ không khóc 
Khi con cái lăng loàn, 
Đua đòi theo dục vọng, 
Học thói đời vô luân. 
 
Làm sao Mẹ không khóc 
Khi con chuộng dục tình, 
Quên giữ gìn phẩm cách, 
Lấm láp bùn hôi tanh. 
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Làm sao Mẹ không khóc 
Khi con cái rƣợu chè, 
Say sƣa và nghiện ngập, 
Tự dối lòng, đam mê. 
 
Làm sao Mẹ không khóc 
Khi những đứa con Cha 
Quên yêu thƣơng tha thứ, 
Quên mình đƣợc thứ tha. 
 
Làm sao Mẹ không khóc 
Làm sao chẳng thở dài 
Khi lũ con hằn học, 
Chửi nhau hộ ngƣời đời. 
 
Làm sao Mẹ không khóc 
Khi con cái ƣơn lƣời, 
Không tuân theo ý Chúa, 
Thua sút cả ngƣời ngoài. 
 
Rất bất ngờ, khó nói, 
Mẹ khóc chính vì tôi. 
Bao năm rồi Mẹ gọi, 
Lầm lỗi vẫn chƣa thôi. 
 
Ba mƣơi năm Mẹ yêu, 
Mẹ dạy dỗ nuông chiều. 
Tôi đã làm gì để  
Ủi an Mẹ sớm chiều? 
 
Mẹ khóc vì bạn chăng? 
Tôi không dám lạm bàn! 
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Hãy vào trong thinh lặng, 
Lệ Mẹ sẽ bảo ban. 
 

18-11-2005 
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CA DAO MẸ 

 

Maria, Mẹ dịu hiền, 
Xin dâng kính Mẹ triều thiên Nữ Hoàng. 
Mẹ là danh dự, vinh quang, 
Là nguồn hạnh phúc của đoàn con thơ. 
Nguồn vui không bến không bờ, 
Mẹ là mái ấm đang chờ đoàn con. 
Vầng trăng hết khuyết lại tròn, 
Mẹ yêu con Mẹ nƣớc non dạn dày. 
Tình con vơi, chốc lại đầy, 
Con yêu mến Mẹ cả ngày lẫn đêm. 
 

28-11-2005 
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MẸ VÔ NHIỄM 

 

Mẹ rực rỡ triều thiên ánh sáng, 
Là đền vàng, là máng ơn thiêng. 
Là mầm quả phúc thiêng liêng, 
Từ đầu Chúa đã biệt riêng cho mình. 
 
Công trình của Thánh Linh mầu nhiệm, 
Giữa đầm lầy, vô nhiễm hoài thai. 
Không vƣơng bóng dáng tội đời, 
No đầy thánh đức, tuyệt vời phúc ân. 
 
Ôi Trinh Nữ, mẫu thân Đức Chúa, 
Là Mẹ hiền tất cả chúng con, 
Khi con yếu đuối, mỏng dòn, 
Mẹ nâng đỡ dậy cho tròn mến tin. 
 
Xin cùng Mẹ dâng lên Thánh Phụ, 
Và dâng lên Thánh Tử, Thánh Thần, 
Từng ngày điệp khúc tri ân, 
Hoà theo thiên quốc, vang ngân đời đời. 
 

30-11-2005 

Phỏng theo thánh thi Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. 
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NỮ VƯƠNG TINH TUYỀN 

 

Ôi Trinh Nữ yêu kiều quý phái, 
Đoá hoa lòng, con hái dâng lên, 
Chút niềm yêu mến ngợi khen, 
An vui thoả thích ở bên Mẹ lành. 
 
Bài ca nhỏ xin dâng kính Mẹ, 
Ôi tinh tuyền tuyệt thế Nữ Trinh, 
Mẹ đầy xuân sắc tốt xinh, 
Hoan vui vì Chúa giáng sinh làm ngƣời. 
 
Ôi Nữ Vƣơng rạng ngời vinh hiển, 
Xin đoái nhìn thƣơng đến đoàn con. 
Nhờ ơn Chúa đƣợc vuông tròn, 
Gia đình êm ấm, nƣớc non yên bình. 
 
Mẹ là cửa thiên đình rộng mở, 
Là mẫu thân vua cả đất trời. 
Mẹ đoàn con nữa, Mẹ ơi, 
Thì xin sinh hạ Ngôi Lời trong con. 
 
Ôi Nữ Vƣơng của toàn nhân loại, 
Khi vũ hoàn ca ngợi tình Cha, 
Lòng con xin Mẹ mở ra, 
Dạy con khát vọng quê nhà trên cao. 
 

01-12-2005 

Phỏng theo thánh thi Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. 
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ÁNH TINH CẦU 

 

Lạy Nữ Trinh Vô Nhiễm,  
Là sao mai rạng ngời, 
Chúa đã thƣơng chọn Mẹ  
Trƣớc khi có đất trời, 
Để Mẹ đem quả phúc 
Và báo Tin Mừng Vui 
Cho loài ngƣời đƣợc cứu  
Và quỷ ma rụng rời. 
 
Khi thế giới chìm ngập  
Bóng tối và buồn đau, 
Mẹ sáng nhƣ tinh cầu,  
Dọi chiếu từ trời cao. 
Chính tay Đức Giêsu,  
Là Con và Cứu Chúa, 
Đã khoác lên cho Mẹ  
Áo hạnh phúc vinh quang. 
 
Này đoàn con tội lỗi  
Ngƣớc trông Mẹ tinh tuyền, 
Con lỡ lầm, yếu đuối,  
Nài xin Mẹ đoái thƣơng, 
Xin bảo vệ đoàn con  
Bằng cánh tay uy quyền. 
Ôi lòng Mẹ hải hà,  
Con cần Mẹ biết bao. 
 
Mẹ từ trời cao sáng,  
Lắng nghe con kêu van. 
Xin đoái thƣơng nhìn xuống 
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Cuộc đời con lầm than. 
Xin đƣa tay cứu vớt  
Kẻ sống và ngƣời chết, 
Ôi lạy Mẹ Thiên Chúa,  
Vô nhiễm và tinh toàn. 
 

05-12-2005 

Phỏng theo thánh thi Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. 

 



 143 

SEN TRẮNG 

 

Nổi giữa bùn nhơ, Mẹ trắng tinh, 
Hƣơng sen dìu dịu, dáng hoa xinh. 
Nhờ Con cứu chuộc, thừa công đức, 
Đƣợc Chúa thƣơng xem, vắng tội tình. 
Báo trƣớc Mặt Trời trƣa chính ngọ, 
Hiện hình Bắc Đẩu rạng bình minh. 
Con say ngắm Mẹ duyên mầu nhiệm, 
Thấm đƣợm hồn thơ, thơm ý kinh. 
 

06-12-2005 
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GHETSÊMANI 

Bên dòng sử thánh 
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PHÖT THINH LẶNG 

 

Mến tặng những anh chị em gắn bó  

với các phòng thờ phƣợng Thánh Thể. 

 

 

 

Chúa ngự đến trong nguyện đƣờng hèn mọn, 
Trên bàn thờ, nhún nhẩy nến lung linh. 
Họp vòng quanh, đoàn tín hữu lặng thinh, 
Thờ lạy Chúa muôn trùng cao cả. 
Đây khoảnh khắc vô cùng nhiệm lạ: 
Chúa với ngƣời thinh lặng hiệp thông, 
Cùng đắm chìm trong nhịp thở mênh mông 
Của Thánh Thần Chúa chan hoà khắp vũ trụ. 
Tôn vinh Chúa Cha, chính Ngài là chủ, 
Chủ thiên nhiên và chủ lòng ngƣời, 
Chủ những chặng đƣờng u ám và sáng tƣơi 
Dọc lịch sử tình yêu và ân sủng. 
Giữa thinh lặng no đầy niềm tán tụng, 
Trong an bình bài cảm tạ vô thanh. 
Bởi hoà tan khấn nguyện với lòng thành, 
Bởi hút lấy tình trời nhƣ mật ngọt, 
Mật ƣu ái, mật dịu dàng thƣơng xót, 
Lòng trào tuôn suối rƣợu chứa chan, 
Rƣợu say yêu, rƣợu cảm mến nồng nàn, 
Vừa đền tạ tội đời, vừa dâng hiến. 
Đây thinh lặng đang kết thành thánh thiện, 
Trút linh thiêng vào hơi thở, nhịp tim, 
Lời Đời Đời nhƣ bất động im lìm, 
Rất lặng khẽ, tình yêu thành tiếng gọi. 
Chúa thầm ngỏ ý và lòng con thầm nói, 
Giữa riêng tƣ giao ƣớc cõi lòng 
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Tình đời đời bao giờ dệt cho xong 
Xin hãy kéo con lại gần thêm nữa. 
Ôi Thiên Chúa, chính Ngài là lửa, 
Xin đốt thiêu con và biến đổi con 
Thành chính Ngài, lửa mến sắt son, 
Lửa cháy mãi trong âm thầm, lặng lẽ. 
 

Manila 28-8-2006 
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CUỘC THỜ PHƯỢNG TRONG ĐÊM 

 

Đêm khuya, không đến đƣợc nhà thờ, chúng ta có thể từ 

góc nguyện riêng ở nhà mình, hƣớng về nhà thờ gần nhất 

để kề cận với Chúa Thánh Thể. 

 

Rồi những đêm dài trong lịch sử 
Canh khuya vò võ ánh đèn chầu 
Nỗi niềm thao thức và tƣ lự 
Ngổn ngang tâm sự núi Cây Dầu. 
Từng đêm rỉ máu và rơi lệ, 
Rung nhịp tim buồn thƣơng thế nhân. 
Hấp hối triền miên đến tận thế 
Vì loài ngƣời tội lỗi vong ân. 
Từng đêm xin đến chìm trong lặng 
Ở lại bên và không nói năng. 
Hai nỗi cô đơn tìm tiếp cận 
Biển sầu lai láng có vơi chăng? 
Thắp một chút lòng bên chút lửa 
Trong đêm và tự giữa lòng đời. 
Lạy thờ Chúa đã về bên cửa, 
Mở trái tim ra lặng đón mời. 
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TRANG KINH CỦA MẸ 

 

Kh 12,1: “Và một điềm lạ xuất hiện… “ 

Kính mừng lễ Đức Mẹ Thiên Chúa 01-01-2006 

 

Suốt đêm, trời mƣa bão, 
Gió rít, gió thét gào. 
Lũ về từ non cao, 
Ngập vƣờn sau ruộng trƣớc. 
Băng đồng và lội nƣớc, 
Sáng sớm ngƣời thƣ sinh 
Mê mẩn theo trang kinh 
Vẫn lùng vào thƣ quán. 
Trang kinh thời đại loạn 
Chép triệu báo hoà bình 
Vị Cứu Chúa thân chinh 
Mở vàng son lịch sử. 
Diệu huyền lời ngôn sứ 
Sao chẳng một ai ngờ 
Khuất giữa đám bụi mờ 
Trong mái lều xiêu vẹo 
Quyển vàng nằm lạnh lẽo 
Đời lãng quên trang kinh 
Trang nức lòng thƣ sinh 
Gẫm suy bao ngày tháng. 
Trang kinh đầy ánh sáng 
Vƣơn hy vọng đợi chờ 
Gợi nhạc và ƣơm thơ 
Sƣởi lòng khi giá lạnh. 
Gió bất ngờ giật mạnh 
Bật vách, tốc mái nhà, 
Hắt tung giấy bay xa, 
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Lật kệ sách vung vãi. 
Ngƣời thƣ sinh ái ngại 
Ôm vội lấy quyển vàng 
Con lũ đã mênh mang 
Cuốn trôi theo hết thảy. 
Sách ngổn ngang dòng chảy 
Ngƣời thƣ sinh sững sờ 
Ôm quyển vàng ngẩn ngơ 
Nƣớc đã cao ngang ngực. 
Ai giục trong tâm thức 
Chàng xé vội trang kinh 
Ngậm chặt giữa môi mình 
Gắng bơi trên dòng chảy. 
Đuối trong vùng nƣớc xoáy, 
Chàng buột miêng kêu trời, 
Trang kinh vụt xa rời, 
Dạt trôi theo sóng nƣớc. 
Chàng lao nhanh tới trƣớc 
Dù tàn sức hụt hơi 
Quyết níu lại cho đời 
Trang kinh vàng lời ngọc. 
Chàng thƣ sinh bật khóc 
Đuối giữa dòng nƣớc sâu 
Kìa bất chợt từ đâu 
Cánh chim câu đáp thẳng 
Cắp luôn tờ giấy trắng 
Bay lên đậu cành cao. 
Ôi chim ngoan chƣa nào 
Giữ cho chàng tờ giấy 
Ngƣời thƣ sinh đón lấy 
Ôm chặt cứng trong lòng 
Lại bên bếp lửa hồng 
Hong khô trang thánh ký. 



 150 

Chàng vui mừng quên nghĩ 
Thiếp ngủ mà không hay. 
Trang giấy ở trên tay 
Khô dần và bốc cháy. 
Khi chàng bừng tỉnh dậy 
Từng dòng chữ câu kinh 
Chuyển nên dạng nên hình 
Đang trở thành thực tại. 
Một điềm thiêng vĩ đại 
Ngƣời phụ nữ nặng mang 
Đặt chân lên mặt trăng 
Hoà mình vào vũ trụ. 
Cả một bầy tinh tú 
Kết vƣơng miện chói ngời. 
Nàng khoác lấy mặt trời 
Khắp dƣơng gian bừng dậy. 
Nàng đớn đau quằn quại 
Giờ mãn nguyệt khai hoa. 
Kìa con đại mãng xà 
Uốn lƣợn mình phóng tới. 
Nó lăm le ngóng đợi 
Chực một miếng mồi ngon, 
Chờ thiếu phụ sinh con 
Là nuốt ngay đứa bé. 
Và đây ngƣời mẹ trẻ 
Sinh đƣợc một nam nhi 
Mai mốt sẽ trị vì 
Muôn dân bằng trƣợng sắt. 
Chỉ trong một chớp mắt 
Tổng thần Micaen 
Kéo theo đạo thiên binh 
Đánh tan con rắn dữ. 
Mãng xà và bè lũ 
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Bị đánh bại tả tơi, 
Không còn chỗ trên trời, 
Bị rơi tòm xuống đất. 
Nòi giận cá chém thớt 
Nó đuổi ngƣời đàn bà. 
Phƣợng hoàng sải cánh ra 
Đón nàng vào sa mạc. 
Mãng xà phun ngọn thác 
Tìm cách cuốn trôi nàng 
Đất há miệng vội vàng 
Uống cạn ngay dòng nƣớc. 
Con mãng xà căm tức 
Quay lại tìm tấn công 
Diệt cháu giống con dòng 
Cháu con ngƣời sản phụ. 
Toàn những đòn phép cũ 
Chỉ hù doạ mọi ngƣời 
Con nít xúm lại cƣời 
Nó hổ ngƣơi trốn biệt. 
* 
Trời đất xƣa đã hết, 
Tất cả thành mới tinh. 
Và một gã thƣ sinh 
Ngồi ghi tràn hứng nhạc. 
 

Manila 25-12-2005 
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CHIỀU TÀ PAO 

 

Tạ ơn Đức Mẹ Tà Pao, 
Thƣơng con, dẫn bƣớc con vào rừng thiêng. 
Rừng thiêng một cõi tƣ riêng, 
Riêng con với Mẹ, chiều nghiêng bóng tà. 
Mẹ chia nỗi nƣớc, nỗi nhà, 
Dƣới thung thở nhẹ la đà khói sƣơng. 
Rừng chiều một nhớ hai thƣơng, 
Dừng chân mến Mẹ, lòng vƣơng vấn lòng. 
Niềm chiều kể mãi chƣa xong, 
Tình chiều lắng mãi vào trong đáy hồn. 
Mẹ về tay chắp vô ngôn, 
Mà nhƣ suối ngọt trào tuôn ý lời. 
Mẹ tuôn suối mật xuống đời, 
Cho con uống tiếng gọi mời vào tâm. 
 

Xe lửa ngang rừng Tà Pao, chiều 06.04.06 
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GHETSÊMANI (11) 

 

Vƣờn Dầu, ở đó Chúa Cha cùng hấp hối với Chúa Con 

và cuộc hấp hối của Ngài đã nâng đỡ cuộc hấp hối của 

Chúa Con. 

     

 

 
Ngƣời nhớ trăng vàng ai dƣới kia, 
Mà đêm lầm lũi, đẵm sƣơng khuya. 
Lần theo lối cũ, khu vƣờn hẹn, 
Tê tái nghe xƣơng thịt rã lìa. 
 
Trăng vàng, Cha ơi, trăng hờ hững, 
Lạnh buốt tình đời, lạnh ý Cha. 
Vũ trụ im lìm, con chết cóng, 
Tháo hết mồ hôi, ứa máu ra. 
 
Ý Cha thăm thẳm, đƣờng vô tận, 
In dấu thập hình trên đỉnh cao. 
Con sợ, con buồn, con rối loạn, 
Trăng sầu phút chốc bỗng xanh xao. 
 
Trăng trút linh hồn, trăng rỉ máu, 
Đọng xuống lòng đêm một chén sầu. 
Đón lấy trao về Con Yêu Dấu, 
Nhìn Con, Cha chẳng dám nhìn đâu. 
 
Trăng vàng, trăng ƣớt đẵm tình Cha, 
Trăng tắt, ai soi thấu mọi nhà? 
Trăng tắt, đêm dài thêm buốt lạnh, 
Chén sầu ghi đậm nỗi chia xa. 
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Thì chén tình Cha con đón nhận, 
Cho trăng vàng lại sáng đêm đêm. 
Con xin uống trọn và hơn nữa 
Cho trăng vòi vọi sáng tƣơi thêm. 
 

Song Mỹ, 10.04.2006 
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CANH THỨC 

Chúa đang ngự ở đây 
Ngay giữa nghèo hèn này. 
Ngọn đèn chong hiu hắt, 
Hoa lá chìm ngất ngây. 
Nhân loại còn đắm đuối, 
Môn sinh vẫn mê say. 
Bên Ngài con thao thức 
Xin Chúa nhắc từng giây. 
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CHÖA ĐẾN 

Chúa đến thật tình cờ, 
Khi con còn ngủ mơ. 
Khi lòng quên nghĩ tới, 
Khi trí vẫn mong chờ. 
Chúa xuống ơn ngập lối, 
Chúa ban lộc tràn bờ. 
Sao con không đón lấy? 
Sao con mãi ơ hờ? 
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GỌI KHẼ  

Ngồi xuống đây bên Mẹ, 
Mà nghe lời Mẹ kể 
Từ trời Chúa Chí Tôn 
Xuống thế thành thơ bé. 
Cuộc sống rất đơn sơ, 
Lời mời thật nhỏ nhẹ. 
Con ơi, con có nghe, 
Ngài gọi con khe khẽ.. 
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TRONG NHAU  

Ngƣời gõ cửa lòng con khe khẽ, 
Và lòng con nhè nhẹ mở ra. 
Chúa này, xin hãy ghé qua, 
Lòng con giờ đã nở hoa đón mời. 
Chúa ở lại muôn lời âu yếm, 
Ôi hồn con thật diễm phúc thay. 
Chúa thƣơng chút phận hèn này, 
Dỗ dành ủ ấp nhƣ tay mẹ hiền. 
Chúa là bánh triền miên sinh sống, 
Chúa là lòng mở rộng tim con, 
Là lời cam kết sắt son, 
Là tình mãi mãi vuông tròn cho nhau. 
Xin ở mãi trong nhau, lạy Chúa, 
Một mà hai nhung nhớ yêu thƣơng. 
Hai hoà một vẫn song phƣơng, 
Ta đi giữa cuộc đời thƣờng có nhau. 
 

Lễ Thánh Thể 18-6-2006 
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QUỲ ĐÀNG SAU 

Đêm về chiếc thuyền nhỏ 
Lao đao ngoài biển khơi. 
Sóng gió dập tơi bời, 
Các môn đồ kiệt sức. 
 
Trên núi, Thầy đang thức, 
Nguyện cầu với Chúa Cha. 
Thầy tha thiết mong ta 
Hiệp chung lời cầu nguyện. 
 
Lời cầu tạo biến chuyển 
Cả đất thấp trời cao. 
Sao, bạn nghĩ thế nào? 
Có chung lời cầu khẩn? 
 
Đêm về trên núi lạnh, 
Thầy tha thiết nguyện cầu. 
Quỳ ẩn khuất phía sau, 
Có ngƣời đang hiệp ý. 
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XIN DẪN CON VỀ 

 

Ngƣời ở đâu mà con thấy nhớ? 
Phải chăng Ngƣời ở trong hơi thở? 
Ngƣời đi ngay giữa nẻo đời thƣờng? 
Ngƣời bƣớc trong lòng cuộc sống mở? 
Ngƣời nhớ, Ngƣời thƣơng, Ngƣời gọi mời, 
Ngƣời chờ, Ngƣời đợi, Ngƣời trăn trở, 
Tìm Ngƣời, con lạc tít chân trời, 
Xin dẫn vào lòng, vào gặp gỡ. 
 

Nha Trang, tháng 7-2006 
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TRONG PHÖT GIÂY THINH LẶNG 

 

Dẫu những đêm tăm tối mịt mờ, 
Dẫu đƣờng hoang lạnh, bƣớc bơ vơ, 
Con chƣa mến Chúa bằng sƣơng mỏng, 
Chúa đã yêu con vƣợt bến bờ. 
Chúa hút con vào lòng biển cả, 
Con dìm Chúa tận đáy tim thơ. 
Đôi đàng chết đuối trong màu mắt, 
Khắp cõi hùa theo cũng lặng tờ. 
 

Manila 02-8-2006 
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CUỘC HIỂN DUNG 

 

Ngài đã vâng lời cho đến chết. Và chính vì thế… (x. Pl 

2,6-11) 

 

Ai đi ngoài thời gian 
Giữa hạc nội mây ngàn 
Ai vui cùng vạn vật 
Lòng mở hội bình an. 
 
Ai ngồi xuống lặng thinh 
Trong góc vắng một mình 
Xa quên đời náo nhiệt 
Riêng một cõi an bình. 
 
Ai đƣợc Thầy cầm tay 
Cao leo ngọn núi này 
Mắt không còn vƣớng bận 
Thoả ngắm dung nhan Thầy. 
 
Chiêm ngắm Đấng một đời 
Đẹp lòng Cha nhân ái, 
Đƣợc vâng lời biến đổi 
Nên ánh sáng rạng ngời. 
 
Xin nhìn ngắm no say 
Đấng biến hình đổi dạng 
Chính trong ánh sáng Ngài 
Ta nhìn thấy ánh sáng. 
 
Xin học câu vâng lời 
Xin học bài đón nhận 
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Mở lòng cho Vô Tận 
Cho dung nhan đời đời. 
 

Manila 06-8-2006 
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THUYỀN VÀ AI 

 

x. Mt 14,15-33 

 

Thuyền ai chất chứa đầy hy vọng, 
Chở thẳng vào đêm những ƣớc mơ. 
Thuyền ai phấn khởi vƣơn theo sóng, 
Sóng lớn theo đêm, sóng chẳng ngờ! 
 
Ai xót thƣơng ai đời dậy sóng, 
Thao thức đăm chiêu giữa núi đồi. 
Với Chúa, một mình và một bóng, 
Lòng nặng thuyền ai sóng gió nhồi. 
 
Thuyền ai đang tắt dần hy vọng, 
Sóng nƣớc đong đầy nỗi âu lo. 
Thuyền ai đuối sức cơn chèo chống, 
Đuối giữa đêm tăm tối mịt mờ. 
 
Kìa ai rẽ gió đang về ngƣợc, 
Ai tiến lại gần rất khoan thai. 
Ai bƣớc an nhàn trên sóng nƣớc, 
Ma quái hay ngƣời? Ai thế ai? 
 
Đêm nay thuyền lại chìm trong bão, 
Ai vẫn nguyện cầu trên núi kia. 
Và ai vƣợt gió sƣơng mờ ảo, 
Về trên sóng nƣớc giữa đêm khuya. 
 

08-8-2006 
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GIÓ ẨN CỐC 

 

Lần bƣớc về ẩn cốc 
Tìm một chút thảnh thơi 
Nhƣ con sên cái ốc 
Cuối cùng cũng đến nơi. 
 
Một mình về sống với 
Đấng Siêu Việt Một Mình 
Đấng đang nói 
Trong lặng thinh 
 
Một mình riêng một góc 
Nhìn nắng lên trong mƣa 
Có con bƣớm trắng nhỏ 
Về lại thửa vƣờn xƣa 
 
Bƣớm chờn vờn hỏi nắng 
Phơi phới những mầm xanh 
Bƣớm quay về hỏi lặng 
Lá khẽ động trên cành 
 
Bƣớm bất ngờ hỏi Gió 
Gió thả cung nhịp nhàng 
Cây đàn ai gác đó 
Chợt hoà theo tình tang. 
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NHỮNG GIỌT CUỐI CÙNG 

 

cả những giọt cuối cùng xin vét cạn 
một thi hài bất động có hề chi 
mở cả cạnh sƣờn và trái tim khô lạnh 
vắt kiệt cho đời máu nuớc này đi. 
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KÍNH MỪNG THÁNH VINH SƠN PHAOLÔ 

 

Trong cuộc đời Thánh Vinh Sơn Phaolô, có một giai 

đoạn mà đến nay chẳng ai biết ngài đã ở đâu và làm gì. 

Kính tặng anh em Vinh Sơn và các Nữ Tử Bác Ái Việt 

Nam 

 

Bỗng dƣng trên bƣớc đƣờng lịch sử 
Ngƣời biến về đâu, chẳng ai hay. 
Sử gia ngơ ngác tìm muôn nẻo, 
Hạc vàng chẳng thấy, thấy mây bay. 
 
Ngƣời biến vào cõi lòng Thiên Chúa, 
Đƣợc che, đƣợc chở bởi tay Ngài. 
Sử gia ơi, dấu chân Từ Thức 
Dẫn ta về cửa động Thiên Thai. 
 
Lắm khi, giữa những ngày lam lũ, 
Xác mòn mỏi đó, hồn bay theo 
Theo Thần Khí Chúa vào trong Chúa 
Mà đong sự sống độ dân nghèo. 
 
Ấy nẻo đƣờng quen mà lạ lẫm, 
Vòng qua phố chợ xuống lòng đời 
Chợt biến chợ đời thành nội cấm 
Xóa mờ vạch nối giữa đất trời. 
 

26-9-2006 
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KÍNH MỪNG THÁNH PHANXICÔ NGHÈO 

 

Mừng kỷ niệm 780 năm ngày thánh Phanxicô qua đời 

Mến tặng anh chị em Phan Sinh Việt Nam 

 

Mừng Anh cƣới đƣợc cô Nghèo, 
Mình trần thân trụi mà theo gót Thầy. 
Mừng Anh tay trắng từ đây, 
Sẵn cho trời đất đổ đầy gió trăng. 
Chim trời có tổ hay chăng, 
Mà xui lang bạt cho bằng Thầy xƣa! 
Mừng Anh thích năng, thích mƣa, 
Bởi yêu Chị Nƣớc, bởi ƣa Mặt Trời. 
Mừng Anh giải hận cho đời, 
Bằng thân hy tế, bằng lời bình an. 
Mừng Anh vƣợt suối băng ngàn, 
Dấu đinh sƣng húp đôi bàn chân không. 
Mừng Anh hai gối đỏ phồng, 
Hai bàn tay nở dấu hồng cả hai. 
Mừng Anh nhức buốt hai vai, 
Chung chia thập giá đƣờng dài có nhau. 
Theo Thầy quảy gánh thƣơng đau, 
Mồ hôi, máu, lệ, đan nhau thành dòng. 
Mừng Anh nhận đƣợc lƣỡi đòng 
Mà ôm trọn vết thƣơng lòng vì Ai. 
Mừng rồi tôi muốn chia hai, 
Xin Anh nửa gánh, chung vai quảy cùng. 
Gió trăng là gió trăng chung, 
Đời chê, ta cứ vẫy vùng thành riêng. 
Tiệc trời, rƣợu thịt ngả nghiêng, 
Chẳng ai buồn đến, trống chiêng gọi dồn! 
Ngày tàn, trời đã hoàng hôn. 
20-9-2006 
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VÀO TRONG 

 

Cho con lần mãi vào trong, 
Mà nghe Chúa hẹn giữa lòng con đây. 
Cho con hiện diện tròn đầy, 
Mà yêu mến Chúa ngất ngây trí lòng. 
Chúa và con một chữ đồng, 
Đắng cay cùng sớt, ngọt nồng chung chia. 
 

12-9-2006 
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XIN ĐỪNG TRỐN NỮA 

 

Níu đƣợc đây rồi, đừng trốn nữa! 
Xin vào dùng bữa tối cùng con! 
Vào mà ở mãi nhƣ lời hứa, 
Cho lòng thôi sầu tủi héo hon. 
 

13-9-2006 
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KÍNH CHÀO THẬP GIÁ 

 

  Phóng tác theo thánh thi Kinh Sáng 

  lễ Suy Tôn Thánh Giá 

 

Kính chào thập giá Chúa Kitô, 
Cây đã thành trƣờng sinh bất tử, 
Trên đó chính Vua Trời đã ngự 
Đã chết vì yêu để cứu đời. 
Trần gian nay an nghỉ thảnh thơi 
Dƣới bóng mát hai cành thập giá 
Cành đã mang thân mình Chúa Cả 
Chịu đóng đinh chuộc tội nhân trần. 
Từ đau thƣơng chết chóc nhục nhằn 
Từ cây gỗ đã cằn đã cỗi 
Cây sự sống giữa rừng vƣợt trổi 
Với những cành trĩu trái trƣờng sinh 
Lá sum suê linh dƣợc chữa lành 
Những bệnh hoạn tật nguyền nhân thế. 
Ôi thập giá tín thành oai vệ, 
Đứng ngang nhiên sừng sững giữa trời. 
Dù núi sông lịch sử đổi dời 
Những thời đại lùi vào xƣa cũ, 
Thập giá vẫn là nền vũ trụ, 
Là tâm nâng đỡ cõi tạo thành. 
Xin tôn vinh Chúa đã phục sinh 
Ca tụng Thập giá Ngài vinh hiển 
Dấu chỉ tình Trời yêu vĩnh viễn 
Kết thành hy vọng giữa đời ta. 
 

Tập viện Tugbok, Davao City, 14-9-2006 
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GỬI NGƯỜI ANH EM LINH MỤC (2) 

 

Viết theo cảm nghiệm của Chị Thánh Faustina, nhật ký, 

số 578 và 838, đƣợc trích lại trong quyển “Chúa nói với 

linh mục của Ngài”. 

 

Năm tháng lững lờ trôi 
Lùi dần vào quá khứ. 
Chung cuộc đã gần rồi, 
Niềm vui đang khởi sự. 
 
Có hệ gì đau thƣơng, 
Với vô vàn sỉ nhục. 
Tất cả là nẻo đƣờng 
Dẫn về quê hạnh phúc. 
 
Thiên Chúa ban can trƣờng, 
Bạn sẽ không bỏ cuộc. 
Những trở ngại phi thƣờng, 
Kết hào quang thiên quốc. 
 
Hãy quả cảm tiến lên, 
Thuộc về phần Sót Lại. 
Tân dân Israel 
Dấn thân thật quảng đại. 
 
Thế gian thật vô tình, 
Vong ân và thù hận, 
Giúp bạn đi một mình, 
Lẻ loi, không bè bạn. 
 
Này ánh sáng lung linh, 
Cả một đời nặng gánh, 
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Trong cô đơn thập hình, 
Chính Chúa là sức mạnh. 
 
Chúa đang về đêm thanh, 
Âu yếm lời nhã nhạc: 
Này tôi tớ trung thành, 
Hãy vào chung hoan lạc! 
 

Lễ Mẹ Sầu Bi, 15-9-2006 
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NHỊP THỞ 

 

Hít vào mà đón nhận, 
Thở ra mà hiến dâng. 
Hít sâu và thở chậm 
Cả trí lòng nhẹ lâng. 
 
Chúa hoà theo nhịp thở, 
Chúa ở trong nhịp tim. 
Mong Chúa, con chạy tìm, 
Ngay đây trong hiện tại. 
 
Chúa ơi xin ở lại 
Với trí lòng con luôn. 
Cho con giữa vui buồn 
Vẫn một niềm nhớ Chúa. 
 
Xin chìm sâu cảm tạ, 
Xin chìm sâu hiến dâng. 
Trong Chúa là Tất Cả 
Ngƣớc nhìn mà bâng khuâng. 
 

15-9-2006 
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KINH TỰ HIẾN 

 

Viết theo cảm nghiệm của chị thánh Faustina, Nhật ký 

239, 243, 309 

 

Dƣới chân Chúa, con nụ hồng bé nhỏ 
Mà hƣơng thơm chỉ mình Chúa biết thôi. 
Chỉ Chúa biết những âm thầm đau khổ 
Hoà mến yêu theo nhịp thở liên hồi. 
 
Dƣới chân Chúa, con sẽ là tấm thảm, 
Hãy bƣớc êm mà đến với đời. 
Dƣới chân đời, con cũng là tấm thảm, 
Đời chùi chân, đến với Chúa, Chúa ơi! 
 
Cho con vui đƣợc chung phần với Chúa, 
Tận đáy cùng vực thẳm xoá thân. 
Ai giành đƣợc điều con chia với Chúa? 
- Trong ý Cha hạnh phúc vô ngần. 
 
Chiến đấu, huỷ mình, đớn đau, nhục nhã, 
Để Chúa thƣơng cứu rỗi các linh hồn. 
Này lạy Chúa, con ôm chầm tất cả 
Hết những gì Chúa muốn cho con. 
 
Xin dâng Chúa cung đàn trầm bổng 
Giai điệu du dƣơng của khổ sầu. 
Xin dâng Chúa bức tranh cuộc sống, 
Chỉ yêu thƣơng đủ rực muôn màu. 
 

16-9-2006 
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BẢN HOÀ ÂM BA NGÔI 

 

Chân phƣớc Êlisabeth Chúa Ba Ngôi (Elisabeth Catez) 

sinh gần Bourges, nƣớc Pháp, ngày 18-7-1880. Chị đạt 

giải nhất dƣơng cầm thành phố năm 13 tuổi. Chị vào 

Dòng Cát Minh Dijon năm 1901. Ở đó chị đã sống đắm 

chìm trong chiêm ngắm và thờ phƣợng Thiên Chúa Ba 

Ngôi Chí Thánh đang ngự trong tâm hồn chị. Chị theo 

đuổi mục tiêu trở thành “lời ca ngợi cho vinh quang 

Thiên Chúa”. “Tôi đã tìm đƣợc thiên đàng của mình trên 

thế gian, vì thiên đàng là chính Thiên Chúa, mà Thiên 

Chúa đang ở trong tâm hồn tôi”. 

Những thử thách bên trong và bệnh tật đã biến chị thành 

Tân nƣơng của Đấng Chịu Đóng Đinh. Chị qua đời lúc 

rạng đông ngày 9.11.1906. Năm nay kỷ niệm 100 năm.   

 

 

Đƣa tay chạm phím tơ lòng, 
Mà nghe réo rắt suối trong đầu nguồn. 
Lần tay theo mạch trào tuôn, 
Sông dào dạt nhạc, sóng cuồn cuộn thơ. 
Bỗng ai chạm phím tình cờ, 
Mà chia biền biệt đôi bờ nghĩa ân. 
Ai về chèo vƣợt cam tân, 
Và ai chở lại một vầng chói chang. 
Lòng con một cõi thiên đàng, 
Muôn muôn thần thánh còn đang hát mừng. 
Có toà vũ trụ sáng trƣng, 
Có lời Mẹ hát không ngừng âu ca. 
Vọng lời khen chúc muôn nhà, 
Và khen quả phúc lòng Bà: Giêsu! 
Thánh Thần thả Gió êm ru, 
Nối thời gian với nghìn thu đá vàng. 
Nối nhân tính với Thần Nhan, 
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Nối tình Con với ngút ngàn lòng Cha. 
Thái hoà vừa một vừa ba, 
Vang cung hợp xƣớng thiết tha dặt dìu. 
Trời du dƣơng nhạc mến yêu, 
Cùng chung nguồn cội, trăm chiều hiệp thông. 
Con nƣơng theo phím tơ đồng, 
Mà rung theo nhịp tiếng lòng Ngôi Con, 
Thánh Thần hoà khúc véo von, 
Hội chung trời đất vuông tròn trong Cha. 
 

19-9-2006  
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NGỒI XUỐNG 

 

Xin ngồi xuống bên lòng Thầy một lúc 
Mà lắng nghe từng nhịp nhẹ đang rung 
Của trái tim kiên trì và nhẫn nhục, 
Của trái tim yêu mến đến kỳ cùng. 
 
Xin ngồi xuống và nhìn bằng mắt Chúa  
Phuờng tham ô, bóc lột với Giakêu. 
Xin ngồi xuống, vỗ về bằng tay Chúa 
Kẻ ốm đau, ngƣời lầm lỡ, dân nghèo. 
 
Xin ngồi xuống và lắng theo lời Chúa 
Mà yêu thƣơng bằng cõi lòng Cha. 
Xin ngồi xuống, lắng theo làn Gió nhẹ 
Mà ủi an, khích lệ, thứ tha. 
 
Xin ngồi xuống, chung nhịp lòng Con Thảo  
Mà mến yêu, thờ phƣợng Chúa Cha. 
Xin ngồi xuống, chung nhịp lòng muôn thuở, 
Nhịp hiến dâng và lãnh nhận hải hà. 
 
Xin ngồi xuống và xin lắng xuống, 
Lắng không gian vào tận cõi vô cùng, 
Lắng bây giờ vào vô thuỷ vô chung, 
Lắng giọt động vào trong biển lặng. 
 

Lễ thánh Matthêu, 21-9-2006 

 



 179 

CỘNG ĐOÀN 

 

Thầy ở giữa nối chúng con thành một, 
Nhƣ thân nho nối những cành nho. 
Thầy ở giữa và thửa vƣờn tƣơi tốt, 
Hoa đầy cành, cây trĩu trái, thơm tho. 
 

21-9-2006 
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BƯỚC THEO THẦY 

 
Cùng bƣớc theo Thầy qua dòng suối 
Để có tâm hồn sạch tinh khôi 
Cùng bƣớc theo Thầy lên rừng vắng 
Mà sống cho riêng mình Cha thôi. 
 
Cùng bƣớc theo Thầy trên đƣờng phố 
Mà báo Tin Mừng cho dân đen 
Cùng bƣớc theo Thầy qua làng xóm 
Mà sống vui bên nguời anh em. 
 
Cùng bƣớc theo Thầy qua thập giá 
Mà hiến thân mình tri ân Cha. 
Cùng bƣớc theo Thầy lên mộ đá 
Mà chết đi cho đời trong ta. 
 
Cùng bƣớc theo Thầy trên nẻo sáng 
Mà sống trong Phục sinh hân hoan 
Cùng bƣớc theo Thầy qua đồng lúa 
Gặt hái vui trong lời reo ca. 
 

22-9-2006 
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THẢO NÀO 

 

Thảo nào trƣớc đây Thầy vẫn nói 
Thảo nào, thật đúng quá, thảo nào! 
Bây giờ Thầy sống lại, ôi chao, 
Con mới nhớ và con mới hiểu. 
Chỉ mới hôm qua, anh em bạn hữu 
Ngồi bên nhau còn chép miệng: Đành rằng… 
Cả sáng nay con vẫn khăng khăng 
Bảo thế là hết, đành quên tất cả. 
Bƣớc theo bạn về quê, buồn bã, 
Có ngờ đâu Thầy đến ngay bên. 
Nghe chuyện Thầy, lòng chỉ mới ấm lên 
Chiều đã xế, Emmau chờ trƣớc ngõ. 
Thầy nhận lời bƣớc vào chung quán trọ, 
Níu kéo cho con những phút cận kề. 
Lòng băn khoăn lỡ bƣớc trở về, 
Chƣa biết phải làm gì trƣớc mắt. 
Thầy cầm bánh, tạ ơn, ngẩng mặt, 
Rồi bẻ ra, y hệt hôm nào. 
Con sững sờ lại thật đến thế sao? 
Ôm chầm lấy, Thầy không còn đó nữa. 
Thảo nào, vì chính Thầy đã hứa, 
Chỉ tại con tối dạ, thảo nào! 
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CỘI VÀ MẦM 

 

 

Chiều nay chúng tôi tiễn đƣa một nữ tu già về Thiên 

Quốc tại Dòng MTG Gò Thị trong niềm vui đón mừng 

một linh mục trẻ du học Pháp vừa về lại Qui Nhơn sáng 

nay. Thế hệ này tiếp nối thế hệ khác,  

chúng tôi cùng xây dựng Hội Thánh . 

 

 

Tiếng gọi cuối đời đƣa Chị vào vĩnh cửu, 
Tiếng gọi giữa đời em trở lại Qui Nhơn. 
Mừng bây giờ tóc Mẹ xanh hơn 
Sara thoạt nhìn tƣởng héo hon tàn tạ 
Nhƣng lại gần ngất ngây lòng vua chúa.6 
Tám mƣơi tƣ về trời, Chị khoác áo cô dâu. 
Ruộng Làng Sông trĩu lúa thắm màu, 
Chiều Gò Thị vọng lời quá khứ. 
Chị theo Mẹ xuôi dòng lịch sử, 
Chuỗi sống âm thầm, nhỏ bé, đơn sơ. 
Làm hạt vùi chờ nên mộng nên thơ 
Hay làm rác cho hoa đời rộ nở. 
Đám cƣới Chị có nhạc thần luyến nhớ 
Xen câu hò đám thợ gặt xuống đồng. 
Đông Đàng Trong, Đông Đàng Trong, 
Ba thế kỷ rƣỡi nức lòng hôm nay. 
Bốn trăm năm Nƣớc Mặn này, 
Hăm lăm năm nữa là đầy năm trăm. 

                                                      

6
 Ông Abraham đƣợc gọi khi 75 tuổi (St 12,4). Bà Sara đã 65. Thế 

mà Pharaô say mê nhan sắc bà (12,10-20). Cả khi bà đã ngoài 90 

(17,17), vua Gơra là Avimêléc vẫn say mê đòi bắt về làm vợ (20,1-

7).  



 183 

Ninh Cƣờng, Trà Lũ xa xăm, 
Về trời chị có ghé thăm cũng gần7. 
Sau những ngày ứa máu châu thân 
Ta lại bƣớc bên Ngài trên Emmau cuộc sống. 
Chị nhớ nhé, về trời, mƣa hoa mộng 
Cho dƣơng gian em hái trái trĩu cành. 
Kìa Mẹ cƣời, mắt nở lệ long lanh! 
 

Qui Nhơn, 05-10-2007 

                                                      

7
 Năm 2009, kỷ niệm 350 năm thiết lập hai giáo miền Đàng Ngoài 

và Đàng Trong. Năm 2008, giáo phận Qui Nhơn bắt đầu 10 năm 

dọn mừng 400 năm các thừa sai đặt chân đến Nƣớc Mặn, gần Gò 

Thị. Năm 2008 cũng là 475 năm Tin Mừng đến quê hƣơng Việt 

Nam tại Ninh Cƣờng và Trà Lũ. Chúng ta chỉ còn 25 năm nữa để 

dọn mừng Đại Toàn Xá 500 năm. 
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TÌNH YÊU HÔM NAY 

 

Xin dâng Ngƣời mỗi hôm nay, 
Tình yêu con vẫn nhƣ ngày hôm nao. 
Yêu thì bay vút lên cao, 
Mà nghe nhƣ xoáy sâu vào trái tim. 
Yêu rồi nhƣ huệ, nhƣ chim, 
Trần gian quên hết, chỉ tìm Ý Cha. 
Theo Ngƣời, yêu thiết yêu tha, 
Ngàn năm cũng vẫn nhƣ là hôm nay. 
 

Qui Nhơn 15-10-2007 
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VỀ BÊN CHÖA 

Có ai đó vừa nhẹ nhàng tâm sự 
Rằng sẽ không bỏ Chúa một mình 
Lời chia sẻ cũng là lời nhắc nhở 
Mời con về bên Chúa lặng thinh. 
 

Qui Nhơn 10-10-2007 
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NỖI NIỀM 

Trời tối mong em một ánh đèn 
Bát canh chờ hạt muối không tên 
Bƣớc chân lẻ độc mong tình bạn 
Thúng bột nằm trơ đợi nhúm men.  
 

Đèo Nại, 30-12-2007 
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GHETSÊMANI (12) 

 

Xin thờ lạy nỗi cô đơn chí thánh 
Giữa vƣờn khuya ƣớt lạnh vai gầy. 
Con đến đây mong chia sẻ với Thầy  
Một giọt báu, giọt trích từ chén đắng. 
Cơn buồn ngủ ai xui mắt trĩu nặng 
Lời thở than con nghe vẳng bên tai. 
Nỗi đớn đau con xót với đêm dài 
Giá có đƣợc chút sức hèn con sẽ 
Lết tới bên, cầm tay Thầy lặng khẽ 
Cũng đủ cảm thông an ủi đôi phần. 
Nhƣng kìa sao con liệt nhƣợc toàn thân 
Con rất muốn mà con không thể… 
Nếu đúng ý Trời là phải thế 
Cho Thầy nhắp trọn chén cô đơn 
Thì xin dâng giấc ngủ chập chờn 
Cho chén đắng thêm phần đắng đót… 

 

Dòng MTG Nha Trang 23-6-2008 
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CHÙM THƠ THÁNG TÁM 

 

TRĂNG 
Ai về ngỏ ý trong tâm 
Và ai vẫy gọi âm thầm dƣới kia. 
Ai cầm tấm bánh trăng khuya 
Mời ai bẻ nát mà chia cho đời. 
 

KHƠI 
Biển một đêm thuyền về rợp bến 
Sáng ra còn mấy chiếc lơ thơ. 
Có ai sót lại trên bờ, 
Có ai ngủ muộn hụt giờ ra khơi. 
 

ĐƢỜNG VỀ 
Ta tìm theo một làn rất hẹp 
Giữa con đƣờng đã rộng thêng thang. 
Hãy thu hình một màn rất đẹp 
Lách ngƣợc chiều càng thấy bình an. 
 

MẸ 
Qui Nhơn dừng bƣớc hành hƣơng, 
Mẹ chờ giữa cuộc đời thƣờng chân quê. 
Lặng nghe giữa cõi đi về 
Chuông vàng hát khúc Salve cuối ngày. 

 

Qui Nhơn 8-2008 



 189 

KÍNH CHÀO MÔSÊ 

 

 
Kính dâng Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt  

và đoàn chiên của Ngài 

 

 

Với chiếc gậy chăn chiên 
Ngƣời theo đàn cừu về Cao Bắc Lạng 
Núi rừng tận cõi biên cƣơng 
Ai ngờ tiếng gọi quê hƣơng 
Dẫn dắt ngƣời về Horép. 
Lửa cháy bụi gai xanh 
Bụi gai xanh rờn mặc lửa cháy 
Ngƣời bƣớc tới và ngƣời nghe thấy 
Tiếng nói uy hùng 
Của Đấng đang là - và mãi mãi vẫn là 
Đấng đang có - và đời đời hằng có 
Sai ngƣời về Ai Cập 
Biến môi miệng lắp bắp của ngƣời thành sấm 
sét 
Khiến cây  gậy rời khỏi tay ngƣời 
Thành hổ mang nghển cổ 
Ngƣời nắm lấy đuôi và nó lại hóa gậy hiền. 
Với chiếc gậy chăn chiên 
Ngƣời đã tiến hành cuộc đấu tranh trực diện 
Pharaô truyền gọi pháp sƣ 
Gậy của đôi bên đều hóa rắn 
Nhƣng rắn của Môsê nuốt chửng cả bầy. 
Với chiếc gậy chăn chiên 
Ngƣời biến Pharaô thành trò cƣời cho thiên hạ 
Ếch nhái chết ngập cung đình 
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Để toàn dân biết cung đình thối tha bẩn thỉu 
Lửa cháy dinh Pharaô 
Cho lòi mặt chuột nhắt chuột chù chuột cống. 
Gậy nhúng xuống Ninh giang cuồn cuộn 
Tố cáo máu dân lành căm hờn đỏ quạch sông 
Hồng. 
Với chiếc gậy chăn chiên 
Ngƣời truyền giết chiên lấy máu bôi lên cửa 
Làm nên đêm lẫy lừng khắp Ai Cập thất thanh 
Và Dân Chúa xuất hành theo nhịp trống 
Đêm rực lửa toàn châu Phi chấn động 
Giƣơng mắt nhìn Dân Chúa ra đi 
Giã biệt cảnh đời nô lệ. 
Với chiếc gậy chăn chiên 
Ngƣời xẻ đôi lòng biển 
Kiến tạo trong phút chốc một xa lộ mƣời mấy 
làn đƣờng 
Cho Đại Hội Dân Chúa băng qua nhƣ vũ bão 
Dẫn dụ Pharaô và quan quân 
Đuổi theo sát nút. 
Chỉ cần chiếc gậy ngƣời đƣa lên một chút 
Biển đang dựng nhƣ tƣờng tả hữu hai bên 
Ập xuống chôn vùi ngựa xe Ai Cập 
Mấy tuần sau cả ngựa lẫn ngƣời còn nổi lềnh 
bềnh mặt biển. 
Với chiếc gậy chăn chiên 
Ngƣời chạm vào tảng đá 
Sông nƣớc tràn lan trên sa mạc khô cằn 
Ta uống no, ta rửa ta tắm ta giặt giũ sạch trơn 
Rồi ta quảy đá đi lên  
Ta quảy nguồn bƣớc tới 
Sau lƣng suối chảy trào tƣơi roi rói 
Dƣới bóng mây 
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Có gậy ngƣời là thần trƣợng 
Có gậy ngƣời vẽ đƣờng định hƣớng 
Ta xăm xăm tiến về Đất Hứa, xăm xăm. 
 

Qui Nhơn 01-10-2008 
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LỜI NỔI BÃO 

 

 

Em cất tiếng tức thì bão nổi 
Cây lá vật mình, vừa thét vừa reo 
Đất đá tung trời, lốc cuốn lên theo 
Cuốn cả bạo tàn vào cát bụi. 
 
Em cất tiếng nối rừng với núi, 
Nối anh em vào với tình ngƣời, 
Nối mẹ già với tuổi đôi mƣơi 
Vƣơn hy vọng xanh trời bát ngát. 
 
Rồi em đứng bên thềm miệng hát 
Mây lại trong lành, nắng lại thiên thanh 
Và bầy cừu trên bãi cỏ xanh 
Thong thả bƣớc về bên dòng suối. 
 
Em đứng đó lần tay thay chuỗi 
Nƣơng gió hiền mà thả hoa kinh 
Ngắm phúc lành, tạ ơn Mẹ Đồng Trinh 
Trên nƣớc trên non trên làng trên phố. 
 
Em hiền vậy mà sao gây giông tố 
Do lời em hay do ma quái thần thiêng? 
Thuyền bây giờ chao đảo ngả nghiêng 
Thƣơng em lắm mà ta không hiểu nổi. 
 
Em cất tiếng, biển cuồng phong dữ dội, 
Chớp giật, mƣa sa, sấm sét tƣ bề 
Nhƣng kìa ai bƣớc trên sóng trở về 
Đang bảo khẽ: “Thầy đây đừng sợ!” 
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DỤ NGÔN MẸ 

 
Một chút đồng cảm với anh chị em Tam Tòa và Giáo 

Phận Vinh trƣớc những thinh lặng đáng sợ. 

Cùng chia sẻ với những dân oan khiếu kiện, những 

ngƣ dân bị tàn hại trên Biển Đông, 

Và nhắn gởi Mẹ: Mẹ có đang nghe con không? 

 
MẸ Ở ĐÂU? 

 
Lời rằng một chú ngựa đau, 
Cả tàu bỏ cỏ, cả tàu không ăn. 
Bây giờ con ngã nằm lăn, 
Cả tàu nhƣ vại bình chân, nghĩa là? 
Con nằm gọi mẹ, nhớ cha, 
Mẹ ơi, mẹ đã thành ra thế nào? 
Con đau, con khóc, con gào, 
Mẹ ơi, mẹ ở nơi nao vậy kìa? 
Con nằm nƣớc mắt đầm đìa, 
Nỗi này đau một, niềm kia xót mƣời. 
 

AVE MARIA 
 
Mẹ còn, ăn những cá tƣơi, 
Mẹ đi, con mẹ bị ngƣời coi khinh. 
Mẹ trần gian cứ làm thinh, 
Con về với Mẹ Đồng Trinh trên trời. 
Con là con Mẹ, Mẹ ơi! 
Xin dâng lên Mẹ những lời thiết tha! 
Từ ngày biết Chúa là Cha, 
Lòng con hạnh phúc: Mẹ là Mẹ con! 
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NÀY LÀ MẸ CON 
 
Dù cho sông cạn núi mòn, 
Con ơi, Mẹ chẳng quên con bao giờ! 
Chỉ cần con chớ làm ngơ 
Những lời Mẹ dặn từ xƣa đến rày. 
Con về Thứ Bảy ăn chay, 
Đọc kinh lần hạt, sống ngay ở lành. 
Thực thi bác ái công bình, 
Rồi con sẽ thấy rõ tình Chúa thƣơng. 
 

CON ƠI, HÃY THA THỨ CHO MẸ! 
 
Ông con là Môsê 
Lẽ nào mẹ không biết! 
Sử nhà mình oanh liệt 
Một thời mẹ say mê. 
 
Là con Trƣng, cháu Triệu, 
Cũng nòi Giuđitha, 
Mẹ là, con có hiểu 
Lòng dạ mẹ xót xa? 
 
Nhìn con bị ức hiếp 
Mẹ nhói từng nhịp tim. 
Lòng nào không tan nát 
Khi ngậm ngùi đứng im. 
 
Mẹ tơ vò nhấp nhổm, 
Con ơi có thấu tình. 
Lỡ ăn nem hàng xóm, 
Đành ngọng miệng làm thinh. 
 



 195 

Con ơi, đừng khóc nữa, 
Cho lòng mẹ tái tê. 
Dù đau thƣơng, nhục nhã, 
Con ơi, mẹ sẽ về! 
 
Cha con là Hôsê 
Lòng thênh thang biển rộng. 
Mẹ sao đành thất vọng, 
Con ơi, mẹ sẽ về! 

Thứ Bảy 08-08-09 
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KÍNH DÂNG MẸ 

 
Lên cao cao chạm cổng trời, 
Mà nghe tiếng hát ạ ời ru con. 
Ngồi nhìn dáng Mẹ đầu non, 
Trên tay Ấu Chúa mắt còn lim dim. 
Ơ kìa trên một cành sim, 
Có hai trái tím nhƣ tim đọng buồn. 
Khơi trong tim Mẹ là nguồn, 
Tim con thoắt cũng trào tuôn chan hòa. 
Tim này xin nở thành hoa, 
Để tim Mẹ thắm chút quà con dâng. 
Học đòi theo Mẹ thƣa vâng, 
Cho ơn Chúa sớm trổ vầng hào quang. 
 
Đỉnh Quy Hòa, Thứ Bảy, 19-9-2009 
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HƯƠNG CŨ 

Kính nhớ Đức Cha Lâm Bích. 

 

Chiều vắng, đồi hoang, mƣa ƣớt lạnh, 
Còn trơ thập giá với mình ta. 
Hƣơng cũ nhà ai bay đâu mất, 
Gió buồn tìm mãi tận phƣơng xa. 
 
Đêm buông đen cả chân trời cũ, 
Bóng tối phủ dày trên thế gian. 
Mình ta sót lại, chờ quên ngủ, 
Đợi lắm, màn đêm cũng sẽ tàn. 
 
Hừng đông thức giấc chân trời lạ, 
Nhạc lặng, niềm riêng réo rắt ca. 
Hƣơng cũ dậy từ lòng thập giá, 
Tình xƣa đã mới lại trong ta. 
 

New Manila, Lễ Suy Tôn Thánh Giá, 14.9.2005 
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THUYỀN VÀ AI 

 

x. Mt 14,15-33 

 

Thuyền ai chất chứa đầy hy vọng, 
Chở thẳng vào đêm những ƣớc mơ. 
Thuyền ai phấn khởi vƣơn theo sóng, 
Sóng lớn theo đêm, sóng chẳng ngờ! 
 
Ai xót thƣơng ai đời dậy sóng, 
Thao thức đăm chiêu giữa núi đồi. 
Với Chúa, một mình và một bóng, 
Lòng nặng thuyền ai sóng gió nhồi. 
 
Thuyền ai đang tắt dần hy vọng, 
Sóng nƣớc đong đầy nỗi âu lo. 
Thuyền ai đuối sức cơn chèo chống, 
Đuối giữa đêm tăm tối mịt mờ. 
 
Kìa ai rẽ gió đang về ngƣợc, 
Ai tiến lại gần rất khoan thai. 
Ai bƣớc an nhàn trên sóng nƣớc, 
Ma quái hay ngƣời? Ai thế ai? 
 
Đêm nay thuyền lại chìm trong bão, 
Ai vẫn nguyện cầu trên núi kia. 
Và ai vƣợt gió sƣơng mờ ảo, 
Về trên sóng nƣớc giữa đêm khuya. 
 

08-8-2006 



 199 

XUÂN TRÊN CAO 

Đƣa con trên cánh đại bàng, 
Tuôn mây dệt sóng, mênh mang nắng chiều. 
Dìu con trên đỉnh cô liêu, 
Bao la biển trắng, phiêu diêu đóa hồng. 
Này không này có bềnh bồng, 
Mà chan ơn phúc mênh mông đất trời. 
Kìa xuân ai thức chơi vơi, 
Kìa xuân đang chúc ngàn lời quanh con. 

 

Không phận Việt Nam, mùng 8 tháng Giêng Mậu Tý 
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GIỜ ƯỚC HẸN 

 

Ga 12,23-27 

 

Chuông giòn giã báo giờ lịch sử 
Giờ nôn nao tự thuở vào đời. 
Giờ định hình từng nhịp máu tƣơi, 
Từng hơi thở tạ ơn, từng bƣớc sống. 
Chuông rộn rã cho hồn ta rúng động 
Nghe giằng co níu kéo đôi đƣờng: 
Đƣờng xóa mình vẹn nghĩa yêu thƣơng 
Cho hiển danh Cha, cho nhân gian đƣợc rỗi; 
Đƣờng khổ giá kinh hoàng tăm tối, 
Nghe ê chề bội nghĩa, vong ân. 
Đƣờng sáng dần theo tiếng chuông ngân 
Dân bốn biển chen chân mừng đại lễ. 
Phất lá rừng cờ, vang rân vạn tuế 
Rƣớc vào thành tận đỉnh vinh quang. 
Tung hô câu đƣờng hạ trƣớc ngai vàng 
Với áo đỏ, vòng gai, gậy nứa. 
Chuông thánh thót lấp che câu nguyền rủa 
Đƣờng Canvê hò hét nhƣ điên. 
Giữa đất trời giá thục tội treo lên 
Cho chết đắng ruột gan tình Mẹ. 
Chuông nuốt trửng lời đau thƣơng gọi khẽ 
Khiến vầng dƣơng tắt lịm đầu non: 
Trời ơi Trời, xin đừng bỏ rơi con, 
Khi tiếng chuông vàng điểm giờ ƣớc hẹn. 

 

Giáo xứ Sông Cạn, Chúa Nhật Lễ Lá 2008 
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NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐƯỢC YÊU 

 
Buổi học tối nay 
Thầy có cháy giáo án? 
Nếu không, sao Thầy giảng quá giờ? 
Ôm đồm rất nhiều nội dung trong cùng một 
buổi học! 
Nào là rửa chân cho nhau, 
Nào là yêu thƣơng, một tình yêu lớn nhất  
Nào là nên một với nhau, nên một với Thầy, 
Nào là bánh trƣờng sinh, cây nho, rƣợu quý, 
Nào là ra đi rồi trở lại, 
Nào là Thần Khí sự thật, Thần Khí ủi an, 
Nào là Cha và Đấng đƣợc Cha sai đến 
Và hãy làm việc này để nhớ  
Vâng con vẫn nhớ 
Thầy đã dặn giảng bài tập trung vào ý chính 
Sao đêm nay Thầy nói triền miên 
Phải chăng suốt ba năm học liền, vì con chƣa 
chăm chỉ 
Thầy không sao chạy hết chƣơng trình 
Cho nên đêm nay Thầy nhồi nhét 
Rồi nhƣờng quyền phụ đạo cho Thánh Linh? 
Hình nhƣ đây là giờ học cuối hết  
Sao các bạn con chẳng một ai ngờ. 
Con nhìn mắt Thầy mà tƣởng nhƣ mơ 
Ý chính của buổi học này là yêu mến 
Thầy từ Tình Yêu mà đến 
Đến để yêu con 
Yêu cho biển cạn núi mòn 
Đất trời tan biến vẫn còn yêu say. 
Sáng lòa một phút ai hay 
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Con là trò nhỏ đƣợc Thầy yêu cƣng. 
Hiểu ra làm mắt rƣng rƣng 
Bao nhiêu năm cũ con từng vô tâm. 
Bao năm con lỗi con lầm, 
Thầy làm ngơ không để ý 
Thầy chỉ nhớ một điều Thầy đến để yêu. 
Cho con học bắc cầu kiều, 
Để không phụ nghĩa thƣơng yêu của Thầy. 
Này trò nhỏ của Thầy đây, 
Bƣớc vui lẽo đẽo, vì Thầy không chê.  

  

Mến tặng các GLV-VN 

Quy Nhơn, Đêm Thứ Năm Tuần Thánh, 20-3-2008 
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GHETSÊMANI (13) 

 

Ngài bƣớc vào vƣờn vắng 
Giật mình con chó hoang 
Cắn sủa ánh trăng vàng 
Giữa đêm thanh chìm lắng. 
 
Ngƣời quỳ trong sƣơng lạnh 
Buốt linh hồn cô đơn. 
Run vâng theo ý thánh 
Mồ hôi máu trào tuôn. 
 
Trăng gom ngàn giọt đắng 
Thành một chén bồ hòn 
Dâng lên thật thinh lặng 
Cho hồn Ngài nỉ non. 

 

Thứ Năm Thánh 2008 
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THÁNH VỊNH MỤC TỬ 

 

 Kính mừng Đức Tân Giám Mục Cosma Hoàng Văn Đạt 

 

 
Chúa đùa hay thật đấy 
Con tròn mắt ngạc nhiên 
Ngủ một đêm thức dậy 
Thấy mình đang chăn chiên. 
 
Chiên vƣơn tới đồng xanh 
Chiên dừng bên suối nƣớc 
Con tập nghề thật nhanh 
Theo sát chiên từng bƣớc. 
 
Ơ Ngƣời Chăn Chiên kia 
Ngƣời chính là Mục Tử 
Con chỉ là berger 
Lăng xăng trên đồng cỏ. 
 
Ơ Ngƣời Chăn Chiên kia 
Ngƣời là Chủ Lịch Sử 
Trong lũng tối con về 
Có Ngƣời luôn gìn giữ. 
 
Con chỉ mới học nghề 
Xin Ngƣời lên tiếng gọi 
Đừng để con u mê 
Làm cho chiên lạc lối. 
 
Ngƣời cho con mâm cỗ 
Ngƣời cấy đồng cỏ tƣơi 
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Đừng để con cứng cổ 
Mà chống lại ơn Ngƣời. 
 
Ơ kìa Ngƣời Chăn Chiên 
Rúc hồi còi mục tử 
Con, chú berger quèn 
Còn đi đâu nữa chứ? 
 
Nghe tiếng còi mục tử 
Đang qui tụ cả bầy 
Không chần chừ lần lữa 
Xin đáp lời: Con đây! 

 

Qui Nhơn 21-9-2008 

 

 



 206 

TRĂNG THU 

 

Ga 13,25.34-35 
 
Ta chỉ cho con thấy 
Vầng trăng sáng đêm nay. 
Con đừng nhìn nhƣ vậy 
Mà lạc vào ngón tay. 
 
Vệt trăng nào trên cỏ 
Gợi dậy tiếng tim rung 
Nhắn tình Ngài muôn thuở 
Đang yêu con vô cùng. 
 
Ánh trăng mờ thổn thức 
Theo nhịp thở Đức Vua 
Thêm dặn lòng ray rứt 
Chọn thắng bằng cách thua. 
 

 

Tàn thu Kỷ Sửu, 2009 
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SEN GIỮA LẦY 

 

  Mến tặng các bạn sinh viên Vinh 

  Mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm 08-12-2009 

 
Về thăm vƣờn cũ thuở Ê-đen 
Thanh thoát ô kìa một đóa sen. 
Trong trắng giữa lầy trong trắng gọi 
Lặng lờ trên sóng lặng lờ khen. 
Gọi mời ai giữ gìn cao quý 
Khen ngợi ai thƣơng đoái mọn hèn. 
Hƣớng tạ ơn trời chƣa nháy mắt 
Ngoảnh nhìn sen đã nở đua chen. 
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EM ĐI VỀ ĐÂU ? 

 

Mến tặng các thiền sinh Bát Nhã trên đƣờng Pháp nạn 

 
 
 
 
Em đi, đi về đâu?  
Khi vừa xanh mái đầu 
Vội quy y xuống tóc 
Dõi hành trình vô ƣu. 
 
Ai đƣa em qua cầu 
Cầu chỉ có một đầu 
Bờ kia xa tít tắp 
Trƣớc mặt là vực sâu. 
 
Ta lặng nhìn chiêm ngƣỡng 
Em tuổi trẻ dƣờng này 
Mà đầu sào trăm trƣợng 
Sắp vực thẳm buông tay. 
 
Này ngƣời em vô ƣu 
Có Con Đƣờng giấu mặt 
Đƣờng và cũng là Cầu 
Đƣa ta qua vực sâu. 
 
Này ngƣời em vô ƣu 
Dòng đời xuôi nơi nao 
Tám chặng đƣờng chân thật 
Cứ miệt mài men theo. 
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Rồi dù cho vực sâu 
Rồi dù cho lũng tối 
Đƣờng và cũng là Cầu 
Sẽ dìu em qua mau. 

 

Qui Nhơn 26-12-2009 
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VỌNG QUANG LÂM 

 

Đêm kết thúc ngày cũ, 
Đêm đón chào hừng đông. 
Mẹ không còn ủ rũ 
Em rộn ràng trông mong. 
 
Đêm bập bùng ánh lửa 
Trống dập dồn râm ran. 
Kèn thúc vang ngoài cửa 
Vai chất đầy hành trang. 
 
Đêm vừa mừng vừa tủi 
Những giọt máu cuối cùng 
Hứng đầy chén cứu rỗi 
Điểm tròn giờ cánh chung. 
 
Tù và ai giục giã  
Đây đêm vọng quang lâm. 
Đuốc hàng hàng chói lóa 
Chào đón Chúa về thăm. 

 

 
Qui Nhơn, đêm 03-02-2010 

Viết mừng lễ tấn phong giám mục 

của Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi. 

Nhớ đêm linh thiêng 21 năm trƣớc, 

đêm đón chờ ba tân linh mục sau hơn một thập kỷ, 

đêm rộn rã tâm tình cuộc Vƣợt Qua mới. 

Ba tân linh mục hôm ấy là Giuse Trƣơng Đình Hiền, Grêgôriô Văn Ngọc 

Anh và Matthêu Nguyễn Văn Khôi. 
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RA KHƠI 

 
Lý Sơn, em vô tƣ tắt đèn 
Cho ngƣời ngắm trăng chơi. 
Lý Sơn, sao em chƣa ra khơi 
Em đánh bắt thâu đêm 
Chỉ quẩn quanh ven bờ 
Không nhiều cá đâu em. 
Lý Sơn, quê hƣơng là biển trời 
Tổ tiên mình để lại 
Ai ngăn mình không đƣợc ra khơi? 
Lý Sơn, ta về đây học bơi 
Ngâm mình trong biển lạnh 
Đợi cùng em ra khơi. 
Lý Sơn, ai vét sạch mơ gai 
Con cá khóc lạc loài 
Con cá khóc đêm dài 
Nƣớc mắt hòa biển mặn 
Em có ngờ không em? 
Lý Sơn, con cá khóc trong đêm 
Bao giờ mặt trời lên 
Em biết không em? 
Lý Sơn, bơi từng nhịp, bơi thêm 
Ngâm mình trong biển lạnh 
Ta sẽ vƣợt qua đêm. 
Lý Sơn, ô kìa mặt trời lên 
Giữa mênh mông Thái Bình 
Mặt trời đã phục sinh 
Mặt trời đang thức dậy 
Nhuộm biển sáng lung linh 
Cho những thuyền lƣớt sóng 
Cũng theo mặt trời lên 
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Thuyền đã vƣợt qua đêm 
Thuyền hòa trong ánh sáng 
Thuyền mơ. 
Lý Sơn, đang khi ta không ngờ 
Em vƣợt khơi từ bao giờ 
Để sáng ngày rộn rã 
Em giong thuyền về 
Cho ta đón cá vào bờ. 
Lý Sơn đoàn thuyền thơ 
Hòa lẫn với mặt trời 
Đang chói chang trở lại 
Ta đƣa tay che mắt 
Cho đỡ chói, em ơi … 

 

Lý Sơn, 01-4-2010 
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KHẢI HUYỀN CA CHIẾC THUYỀN THÖNG 

 
Mỗi lần Giáo Hội gặp thử thách, tôi 

thƣờng nhớ lại mẩu chuyện tuổi thơ của 

một ngƣời bạn mà ngƣời lớn quanh anh 

vẫn nhắc lại. Cậu bé thích đi tàu với bố 

lắm. Lần nọ bão lớn chƣa từng thấy. Ai 

cũng hớt hải âu lo. Chỉ riêng cậu bé thản 

nhiên ngồi bày đồ chơi và chơi với tất cả 

hứng thú. Một ngƣời bảo: 

- Bé con, em không biết chúng ta chết 

đến nơi hết rồi sao? 

Cậu bé ngƣớc nhìn ngạc nhiên hỏi: 

- Có gì mà phải sợ? Bố em lái tàu mà! 

Hôm nay câu chuyện ấy lại trở về và 

khiến tôi viết nên thị kiến. 

Xin chia sẻ với mọi ngƣời để mỗi ngày 

cùng nguyện kinh Lạy Cha với trọn tâm 

tình biết ơn cảm mến. Dù đêm càng lúc 

càng dày, dù bão mỗi giờ thêm chuyển 

mạnh, ta vẫn luôn quả cảm và tin tƣởng 

thƣa rằng: “Nguyện cho Ý Cha thể 

hiện!”. 

 

 

 

 

 

Tôi là Gioan Phêrô, 
Môn đệ của Đấng đã chết mà vẫn sống, 
Đấng có trái tim bằng lửa 
Đấng đƣa hai tay nắm hai đầu lịch sử, 
Đấng bƣớc trên sóng 
Và thƣờng bảo ra khơi thả lƣới bên hữu thuyền. 



 214 

Vào buổi chiều ngày lễ chăn chiên 
Tôi đƣợc ai đó đƣa vào cảnh thực. 
Tôi thấy tôi trên chuỗi đảo Cát Vàng 
Và xa xa chuỗi đảo Cát Dài lung linh trên biển. 
Tôi lại thấy hai bờ ẩn hiện 
Bờ bên này lƣợn vào, nhô ra uốn vòng, rồi một 
chút cong xuôi và xếp gãy 
Có tiếng kêu, tiếng than, tiếng khóc, tiếng học 
bài, tiếng hát uyên ƣơng xen tiếng xập xình 
nhạc động. 
Bờ bên kia vừa xa vừa gần, thẳng tắp cả đôi 
đàng, không ai nhìn thấu, 
Bờ trong vắt nhƣ pha lê và ngọc thạch, nhuộm 
tiếng sáo trong veo và câu hò vắt vẻo . 
Tôi lại thấy từ bờ bên này có chiếc thuyền 
thúng vừa dứt neo 
Chiếc thúng tròn quay không mũi, không lái. 
Lại có thanh gỗ dài nối tự bờ ra 
Trên thanh gỗ có thiên sứ xếp hàng  
Chuyền tay bồng cả trẻ lẫn già lên thúng. 
Chiếc thúng càng thêm ngƣời càng nở lớn 
Nó lớn nhanh quá, dãn ra nhiều kẽ hở 
Khiến nƣớc rò vào mỗi lúc dâng cao. 
Tôi lại thấy một ngƣời chăn chiên trẻ vận hoàng 
bào 
Đang chỉ đạo cho ngƣời ta tát nƣớc. 
Trên bờ này có đám đông hiếu thắng và hiếu 
kỳ, ỳ xèo đả đảo hoan hô xuôi ngƣợc. 
Những thiên sứ vẫn bế bồng ngƣời ta lên 
thúng, cả trẻ lẫn già. 
Thanh gỗ nối dài càng lúc càng mỏng 
Mờ nhƣ vệt váng 
Trông xa nhƣ bánh lái của chiếc thuyền. 
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Tôi lại thấy không hiểu từ đâu 
Một vị thiên sứ bay xuống thuyền bồng theo 
một ngƣời chăn chiên cũng vận hoàng bào rực 
rỡ 
Trên chiếc thúng có cái gì nhƣ cái ghế làm 
bằng chất gỗ 
Vị thiên sứ đặt ngƣời chăn chiên vào đó rồi kính 
cẩn thƣa rằng: 
- Xin cứ để vị kia chỉ huy đám ngƣời tát nƣớc, 
còn ngài thì giúp họ chèo đi. 
Rồi thiên sứ vòng tay bái biệt. 
Thoát chốc trên thuyền kẻ tát nƣớc, ngƣời 
chèo, không ngừng nghỉ. 
Cũng thoát chốc phía bờ này xầm xì rồi hỗn 
lọan 
Lắm tiếng kẻ cả – giữa những tiếng trẻ thơ. 
Trên thuyền, nƣớc càng vào ngƣời ta càng tát 
Theo nhịp tay vị hoàng bào thứ nhất. 
Còn vị hoàng bào thứ hai bảo chèo vào bờ 
Tôi hốt hoảng hỏi: – Thƣa Ngài, tại sao lại bỏ 
cuộc? 
Ông bảo: – Không đâu, còn lắm ngƣời đang 
cần đƣợc chở 
Và chúng ta cũng cần có thêm kẻ chèo thuyền 
và ngƣời tát nƣớc! 
Thế nhƣng chiếc thúng không chiều theo ý ông, 
nó cứ lìa bờ bỏ lại đám ngƣời la ó. 
Thì ra trên mây có một vị thiên sứ 
Cột dây vào thuyền và nhắp nhắp lôi đi. 
Sợi dây mảnh nhƣng mạnh hơn tất cả những 
mái chèo cộng lại 
Hai lực ngƣợc chiều làm chiếc thúng nghiêng 
chao 
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Nó có nguy cơ bị lật úp 
Khiến một thiên sứ khác vội vàng bay tới 
Cầm chiếc kéo vàng cắt đứt sợi dây. 
Bất ngờ đứt dây, chiếc thúng bị cuốn ngƣợc 
chiều quay vòng xoay tít 
Tạo nên vùng nƣớc xoáy 
Sóng thần cao nghệu khắp cõi Thái Bình. 
Tôi lại thấy trên bờ kia chen chúc muôn dân 
Có một phụ nữ áo dài xanh rực sáng cƣỡi voi 
phất cờ 
Có những bậc tiền hiền rẽ đám đông lao tới 
trƣớc 
Mắt hớt hải âu lo nhìn chiếc thúng. 
Hai vị họ Trịnh cầm tay một chuỗi dài họ 
Nguyễn, 
Có cả Hồ ngọc và Ngô quân 
Cả những tộc trƣởng họ Phan, họ Lê, họ 
Huỳnh, họ Trƣơng, họ Phạm,  
Họ Hoàng, họ Đinh, họ Trần, họ Khuất, họ Bùi, 
họ Vũ… 
Lại cả những vị da hồng, mũi cao, tóc quắn mà 
miệng bỏm bẻm nhai trầu. 
Mỗi vị đều mặc cà sa màu huyết dụ, 
Đầu đội nón mục tử, tay cầm gậy chăn chiên. 
Dƣới lá cờ bà áo xanh 
Họ nhất tề đƣa gậy lên cao nhƣ Môsê ngày 
Biển Đỏ 
Và đồng thanh thét lớn: 
- Lạy Ngài, xin hãy đến, 
Đêm đã khuya lắm rồi! 
Muôn dân bờ kia, lũ trẻ bờ này và cả đám 
ngƣời trên thúng 
Cùng đồng thanh lặp lại vang rền: 
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- Lạy Ngài, xin hãy đến, 
Đêm đã khuya lắm rồi! 
Tiếng vọng lớn nghe ầm ào hơn bàng đà thác 
lũ 
Chấn động bầu trời, rụng rơi tinh tú.  
Tôi lại thấy giữa canh tƣ đêm tối 
Trên ngọn núi cao có ai đó giống hệt Con Ngƣời 
Đang đàm đạo với vị Bô Lão tóc râu trắng tinh 
nhƣ tuyết. 
Vị Bô Lão có áo choàng phủ cả đất và biển 
Mắt Ngài vừa rọi khắp âm phủ và dƣơng gian 
Vừa trìu mến chú tâm nhìn vào mắt Đông Cung 
Thái Tử. 
Trong Hơi Thở đôi bên trao đổi nhịp nhàng 
Mắt Thái Tử chìm trong mắt Vua Cha 
Đang khi tim ông rung động vì chiếc thuyền 
thúng. 
Nhói đau nghe tiếng thét của đám tiền hiền 
Ông nói khẽ trong hơi thở chậm: 
- Phải, kíp đây Ta đến! 
Ông phủ phục trƣớc bệ rồng lặng lẽ 
Rồi chỗi dậy trong mắt nhìn thăm thẳm của Vua 
Cha 
Và trong Hơi Thở đôi bên dặt dìu bản huyền ca 
muôn thuở 
Ông thoăn thoắt ra đi. 
Ông sải bƣớc trên núi, trên đồng, trên biển. 
Ông bƣớc tới giữa tâm vùng nƣớc hiểm 
Con thuyền chẳng lái chẳng mũi đang tít mù 
xoay. 
Thấy bóng ông, có kẻ kêu: Ma kìa! 
Có ngƣời hô: Thầy đó! 
Ông nhân từ phủ dụ: 
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- Hãy yên tâm, đừng sợ, chính là Ta! 
Vị hoàng bào thứ hai đáp lại: 
- Nếu phải Thầy, xin cho con bƣớc trên nƣớc để 
đến với Thầy! 
Vị Thái Tử phán rằng: “Cứ đến!” 
Ngƣời kia liền đặt chân lên biển 
Ông bƣớc trên nƣớc trong tiếng xì xịt bờ này và 
xuýt xoa bờ nọ. 
Ông thử lắng nghe đôi đàng, tức thì sóng tới. 
Ông khiếp sợ, lún sâu chới với: 
- Cứu con đi, chết mất Thầy ơi! 
Vị Thái Tử chạm vai ông mà bảo: 
- Này kẻ yếu lòng tin, sao lại nghi ngờ? 
Vị Thái Tử dìu ông lên chiếc thuyền thúng 
Biển bỗng lặng tờ. 
Tôi quay lại, thấy biển an bình nhƣ hồ xuân bên 
nhà thủy tạ 
Yên hàn trôi chợt một đóa quỳ. 

Qui Nhơn,02-5-2010 
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CHIỀU BUÔNG 

 

 
Chiều buông theo nắng nhớ 
Chiều buông với mây xa 
Lá rơi vàng trên phố 
Lá rơi đầy sân ga. 
 
Chiều buông trên lịch sử 
Chiều buông trên đời ta 
Men cung đàn lữ thứ 
Mà hát khúc tân ca. 
 
Chiều buông cho hoa nở 
Hoa nở cho ngày mai 
Chiều buông theo nhịp thở 
Nhịp thở vào tƣơng lai. 
 
Chiều buông trao màu hồng 
Nhắn lời về rạng đông 
Chiều buông theo thu không 
Chiều buông, buộng mênh mông. 
 
Chiều buông khi mục tử 
In bóng trên bờ đê 
Rúc hồi còi giục giã 
Cất tiếng hát gọi về. 
 
Chiều buông theo dấu hỏi 
Đời bao la đại dƣơng 
Ngày trôi qua vắn vỏi 
Đong đƣợc mấy yêu thƣơng? 
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Chiều buông theo dấu lặng 
Đời một rừng hoa hƣơng 
Thiếu đôi bàn tay trắng 
Hái đƣợc mấy thiên đƣờng? 
 
Chiều buông nhớ quê nhà 
Mong một chuyến đò xa 
Trên sông dài vắng ngắt 
Khói sóng chạnh lòng ta. 
 
Chiều buông cho lòng ta 
Bay theo cánh chim xa 
Tăm tắp đồng đất mẹ 
Thẳng cánh về quê cha. 
 
Chiều buông chiều nở hoa 
Hoa nở theo lòng ta 
Nghe vẳng trong chiều tà 
Ai hát khúc tân ca. 
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GHETSÊMANI (14) 

Bên gốc ô-liu ở cuối vƣờn, 
Một mình một bóng giữa thê lƣơng. 
Đèn màu dƣới phố chao theo nhạc, 
Trăng tẻ trên đồi đọng với sƣơng. 
Thiên ý Ngƣời pha đầy chén đắng, 
Nhân tình con nhắp cạn đau thƣơng. 
Sao Cha lánh mặt không nhìn đến, 
Để mặc riêng con lịm chiến trƣờng. 
 

Nhà tĩnh tâm Charles Borromeo 

Tagaytay 11-7-2005 
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ĐÊM GIUSE 

  

Kính tặng Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, 

Là Đavít, là Môsê và sáng nay là Giuse. 

St 37,3-28 

  

  

Đêm mù mịt băng qua sa mạc 
Nào biết đang đi về đâu. 
Mở mắt ra chợt thấy là Ai Cập 
Chợt thấy là Giuse 
Ngay trên trang sử thánh 
Trang phụng vụ của Ngày. 
 
Xin cám ơn Ruben 
Xin cám ơn Giuđa 
Những ngƣời anh có lòng tốt 
Dập tắt lửa ghen tƣơng bồng bột  
Đã cứu em 
Rồi phó thác vào đêm. 
 
Một ngày kia hai anh sẽ biết 
Những giấc em mơ là có thật 
Và Thiên Chúa ta thờ 
Là Đấng thể hiện những giấc mơ. 
 
Em thoáng thấy đêm trải dài Ai Cập 
Đêm trải thật dài 
Để khi đêm tàn mới thấy quý bình minh. 
 
Xin ngợi ca 
Đêm thăm thẳm mịt mù 
Đêm dẫn vào cõi sáng thiên thu 
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Nhƣ có Lời đã viết 
Đấng đã viết cũng chính Ngài đã biết. 
 
Ngƣớc trông hƣơng hồn Mẹ 
Em khẽ gọi tên Cha 
Xin vẫy tay từ xa 
Xin vẫy chào trong cõi ngƣời ta. 

  

Qui Nhơn, sáng Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay, 2010 
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GHETSÊMANI (15) 

 
 
Kính tặng Đức Tổng Phêrô 

 
Thầy lấy tình yêu ra để hỏi 
Con làm sao từ chối được đây? 
(x. Tin mừng hôm nay, Thứ Sáu tuần VII PS; xt. Dt 10,5-7; Ga 

11,50; Ga 12,27-28) 

 

Ngƣời vui băm sáu phố phƣờng, 
Treo đèn, trổi nhạc, nghe dƣờng rồng bay. 
Con về cõi vắng đêm nay, 
Niềm riêng, riêng một góc này, thế thôi! 
Cha ơi, Cha ở đâu rồi, 
Có nghe muông thú rình mồi lƣợn quanh? 
Mặc cho sói dữ nhe nanh, 
Thân con nép giữa lòng lành tình Cha. 
Chén Cha đâu dám nề hà, 
Chút thân bèo bọt chỉ là khói mây. 
Cha chê cỗ lớn mâm đầy, 
Lại ban hiện hữu thì này xin dâng. 
Ý Trời oan nghiệt cũng vâng, 
Một thân đổi lấy muôn dân cũng đành. 
Danh Cha, xin cứ hiển Danh… 

 

Qui Nhơn, đêm Thứ Năm rạng Thứ Sáu, 20/21-5-2010 
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BIỂN KHƠI 

Em tắm mát giữa dòng sông chảy 
Sông miệt mài về với biển khơi. 
Em cuống quýt níu dòng sông lại 
Sông vô tình chi mấy, sông ơi. 
 
Sông đến hỏi vị Thầy giác ngộ, 
Thầy đƣa tay lên chỉ vầng trăng 
Con cứ bảo hãy nhìn trăng tỏ 
Đừng nhìn tay, có hiểu ra chăng? 
 
Em về lại vầng trăng cổ độ 
Trăng nhớ thuyền, thuyền nhớ biển khơi. 
Em thắc mắc nhờ đâu trăng tỏ 
Trăng nhìn em, khẽ bảo: Mặt trời! 
 
Thuyền ai đó, thuyền ai cuối bãi 
Chở đầy trăng nhắm hƣớng mặt trời 
Này thuyền có xuôi dòng sông chảy 
Thì cho em về với biển khơi. 

 

Qui Nhơn, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, 11-6-2010 
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CÁNH SAO 

Mùa hồng ân linh mục của tôi gắn với hoàng quỳ. 

Năm nay chẳng phải Đà lạt nhƣng ngay trên nẻo về chủng 

viện Làng Sông, bất chợ một đóa quỳ. Xin ghi lại để cám ơn 

tất cả các bạn. 

 

Em theo ta xuống đồng bằng, 
Thả thơ xuống ruộng níu trăng vào đời. 
Quỳ hoa một cánh sao rơi, 
Băm lăm năm cũ lại ngời tình xƣa. 
 

Qui Nhơn, 20-11-2010 
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TIỄN BIỆT  

CHA ANRÊ DŨNG LẠC 

TRẦN CAO TƯỜNG 

 

 
Thêm một ngƣời hẹn ta 
Bên kia đồi thập giá 
Thêm một ngƣời vụt xa  
Chợt trở thành gần quá. 
 
Từ nửa vòng trái đất 
Mới thì thầm gọi tên 
Vừa hay tin xa khuất 
Bỗng thấy gần ngay bên. 
 
Giờ này anh đã lên 
Tận đỉnh cao cuộc trần 
Mách cho đời cùng biết 
Chính nguồn mạch Thánh Thần. 
 
Một đời lặng lẽ gieo 
Miệt mài công vun xới 
Từ cao xin dõi theo 
Lúa vàng mùa gặt mới. 
 
Xin cùng vƣơn theo nhau 
Càng lên càng tụ hội 
Theo nƣớc cuộn về sâu 
Hiệp nhất nơi nguồn cội. 
 
Vẫy tay vời cánh hạc 
Hẹn bên hồ Phục Sinh 
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Nghe câu hò Dũng Lạc 
Hát khúc ca biến hình. 
 

Qui Nhơn, 22-11-2010 
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SAU LỄ HỘI 

Này em bé vừa sinh trong hang đá, 
Lễ tan rồi, dứt tiếng nhạc lời ca.  
Đám ngƣời đông hối hả trở về nhà 
Bỏ lại sân giáo đƣờng lộng gió. 
Này em bé vừa sinh trong máng cỏ 
Lễ xong rồi tắt phụt ánh đèn sao. 
Nhƣ âm u Bêlem lạnh thuở nào 
Sợ bóng tối, em giật mình khóc thét. 
Này em bé vừa sinh trong giá rét 
Nín đi em, hiu hắt ánh điện đƣờng 
Đủ soi mẹ bồng, mẹ dỗ, mẹ thƣơng, 
Soi bố dọn ấm êm cho em ngủ. 
Này em bé xa rồi dòng sử cũ 
Sang trang này em may mắn hơn chăng? 
Hay lòng ngƣời vẫn giá lạnh nhƣ băng 
Lạnh vì tị, vì tiền, vì sợ? 
Này em bé, giọt long lanh sƣơng vỡ 
Ai bày em nuốt lệ dƣờng kia 
Khiến vì sao thổn thức canh khuya 
Và lọn gió chợt ngập ngừng nghĩ ngợi. 

Qui Nhơn, Giáng Sinh 2010 
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LỜI TẠ ƠN VÀ CẦU XIN BÉ NHỎ 

 

Mến tặng Mục sƣ Trần Thế Thiên Phƣớc  

và những anh chị em Tin Lành thân yêu 

tôi đã may mắn đƣợc gặp gỡ,  

cùng chia sẻ Lời Chúa, cuộc sống, đức tin và lời nguyện, 

kính mừng đại lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành Việt Nam 

hiệp chung ý nguyện với các anh em: Hiền, Tƣờng, Bản và Đệ. 

 

 

Xin chúc mừng ngƣời anh em của Lời Chúa 
Xin chúc mừng ngƣời anh em của Đức Tin 
Ngƣời anh em của Chúa Jêsus Christ 
Xin chúc mừng trăm năm 
Trăm năm của những bƣớc chân tuyệt vời trên quê 

hƣơng Việt 
Hallêluia! 
Xin chúc mừng chúng ta 
Tình bạn 35 năm trên dặm dài 100 năm lịch sử 
Tình anh em ngọt ngào trong Chúa. 
Xin chúc mừng chúng ta 
Anh chỉ một mình còn chúng tôi năm đứa 
Lóc cóc đạp xe chiều Chí Thạnh 
Những đứa bé của Chúa 
Những chàng trai chƣa biết mệt 
Những đứa con của hiệp nhất và bình an 
Khích lệ nhau cày sâu cuốc bẩm 
Trên cánh đồng Tuy An 
Nơi chúng ta cùng cầu nguyện chung 
Khi tôi kết “nhân danh Jêsus Christ” 
Anh chung lời hiệp một “Giêsu Kitô”. 
“Kìa Ta sai các ngƣơi đi 

khác nào nhƣ chiên giữa bầy muông sói 
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Vậy hãy khôn khéo nhƣ rắn, đơn sơ nhƣ chim bồ câu 

Hãy coi chừng ngƣời ta,  

vì họ sẽ nộp các ngƣơi trƣớc tòa án,  

đánh đòn các ngƣơi trong nhà hội,  

lại vì cớ Ta mà các ngƣơi sẽ bị  

giải đến trƣớc mặt các quan tổng đốc và các vua  

để làm chứng trƣớc mặt họ và các dân ngoại… 

Và Thánh Linh của Cha các ngƣơi  

sẽ từ trong lòng các ngƣơi nói ra”. 

Hallêluia! 
Tạ ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh 

Linh 
Khi tôi lui tới ủi an ngƣời thân anh tại Đà Lạt 
Khi anh vì chúng tôi mà chăm sóc  
những con chiên Công giáo lạc lõng ở Phƣớc Long. 
Tạ ơn Ba Ngôi Đức Chúa Trời 
Đã cho anh trái tim không biên giới 
Vì Tin Lành của Chúa và vì ơn cứu rỗi của muôn ngƣời 
Miệt mài làm thuê cuốc mƣớn 
Cứ bốn giờ sáng lại hiệp nhau thờ phƣợng 
Rồi bẻ chung nhau miếng bánh tráng, khúc sắn mì  
và chuyền nhau chén trà bốc khói, nhâm nhi 
trƣớc khi lên đƣờng lao động 
và giảng rao Lời bằng chính cuộc sống. 
Tạ ơn Chúa vì những ngày ta lạc xa nhau 
cho lời Kinh Thánh đƣợc ứng nghiệm từng câu: 
“Vậy những kẻ tản lạc, 

đi từ nơi này đến nơi khác,  

truyền giảng đạo Tin Lành”. 

Tạ ơn Chúa vì 35 năm sau 
Còn gọi ơi ới hỏi tìm cho ra số điện thoại 
Điện đàm thật lâu 
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Để cầu nguyện chung nhau 
Chung một lời, một lòng, một ý 
Chung làn sóng điện 
Quy Nhơn – Sài Gòn có ngăn cách gì đâu. 
Xin tạ ơn Ba Ngôi Đức Chúa Trời 
“Gió muốn thổi đâu thì thổi, 

Ngƣời ta nghe tiếng động 

Nhƣng chẳng biết gió đến từ đâu 

Và cũng không biết gió đi đâu.” 

Xin tạ ơn Ba Ngôi Đức Chúa Trời 
Đã cho anh đầy gió và lửa của Thánh Linh 
Để chia sớt cho đầy tớ này của Chúa 
Và cũng tạ ơn Ngài 
Đã dạy tôi chia cho anh nƣớc mát của Thánh Thần 
Chảy qua Rôma 
Chảy qua nguồn ơn Bí tích 
Và qua Mẹ Maria 
Mẹ của Thầy và Mẹ của chúng ta 
Bởi lẽ chính Thầy đã trối cho ngƣời môn đồ Ngài yêu 

nhƣ thế. 
Lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân lành 
Xin hãy nghe lời nguyện của Ngôi Con Độc Sanh 
Tức là Con Một mà Cha hằng yêu dấu 
Đang cùng lúc cầu nguyện cho các Cơ đốc nhân và Kitô 

hữu 
Trong bữa Tiệc chia ly 
Cũng là bữa ăn hiệp một  
Giữa đêm sâu: 
“Ấy chẳng vì họ mà Con cầu xin thôi đâu  

Nhƣng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa  

để cho ai nấy hiệp làm một  

cũng nhƣ Cha ở trong Con và Con ở trong Cha 
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lại để cho họ cũng ở trong Chúng Ta 

đặng thế gian tin rằng Cha đã sai Con đến” 

Lạy Cha yêu mến  
Xin hãy gởi Thánh Linh tức là Thánh Thần của Cha  
Đến trong lòng các Cơ đốc nhân tức là Kitô hữu 
Hòa chung họ trong cùng một đức tin, sự trông cậy và 

tình yêu thƣơng 
Cùng một sự thông công nghĩa là sự hiệp thông chí 

thánh 
Để Cứu Chúa Jêsus Christ và Chúa Cứu Thế Giêsu Kitô 

hòa chung thành một 
Hầu mọi ngƣời trên hành tinh nhận biết 
Dƣới gầm trời này chẳng có Danh nào khác đƣợc ban 

cho loài ngƣời 
Để họ phải nhờ đó mà đƣợc cứu 
Ngoại trừ Danh của Đấng vẫn là một  
Hôm qua cũng nhƣ hôm nay và nhƣ vậy mãi đến muôn 

đời. 
Amen. Halêluia. 
 

Quy Nhơn, 11-6-2011 
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HẠT GIỐNG 

Tƣởng niệm một năm Lm Anrê Dũng Lạc Trần Cao 

Tƣờng 

  

Ngày xƣa tôi còn nhỏ 
Ƣơm hạt giống bên thềm 
Đƣợc ba hôm thấy nhớ 
Vội trộm moi lên xem. 
  
Hạt mầm vừa mới nhú 
Cho đôi mắt xoe tròn 
Tôi mân mê thích thú 
Làm gãy mất mầm non. 
  
Hạt giống thành thui chột 
Tôi buồn bã vất đi 
Tự hỏi rồi mai mốt 
Mình có còn ngu si? 
  
Giờ đã vùi anh xuống 
Nhớ anh định đào lên 
Nhƣng anh là hạt giống 
Đành chôn vào lãng quên. 

  

Ninh Thuận 11-11-2011 
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GHETSÊMANI (16) 

 

Thöù Ba Tuaàn Thaùnh, gheù Phuø Myõ, toâi ñöôïc qua ñeâm nôi caên 

phoøng nhoû ôû haäu taåm nhaø thôø, coù cöûa böôùc sang cung thaùnh chaàu 

Chuùa. 

 

 
Ngờ đâu gác trọ là hàng xóm 
Chung vách với ngƣời Thầy của tôi. 
Khuya đã tắt đèn, tắt cả đóm, 
Bốn bên im lặng, dạ bồi hồi. 
 
Dù luôn bị đặt trong tầm nhắm, 
Cánh cửa Thầy tôi chỉ khép hờ. 
Bên giọt đèn khuya, sầu thăm thẳm, 
Hồn thao thức đợi, thiết tha chờ. 
 
Nhƣ biết ơn, nhìn lên mệt mỏi, 
Thầy chia tôi nửa tách cà phê. 
Vẫn quên bỏ đƣờng nhƣ quen thói, 
Giọt đắng trong đêm, giọt não nề. 
 
Định nói đôi lời nhƣng chợt lạnh, 
Lời nào chia đƣợc nỗi niềm riêng. 
Thì xin lặng lẽ ngồi bên cạnh, 
Đêm dài khe cửa ánh trăng nghiêng. 
 
Bỗng đâu đêm thức dậy ồn ào, 
Bóng đen xô cửa đẩy nhau vào. 
Đứng lên, Thầy hỏi lời đanh thép, 
Cả bọn du côn suýt té nhào. 
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Chúng lùi một bƣớc, tiến hai bƣớc, 
Trói tay, bịt mắt, dẫn Thầy đi. 
Tôi muốn la lên nhƣng khiếp nhƣợc, 
Rớt lại trong đêm, biết nói gì! 

 

Phù Mỹ, 26-3-2013 
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EMMAU 

Để cảm tạ chân tình của cụ Mai Xuân Trình và gia đình. 

 

Chiều buông trên dặm đƣờng dài  
Lê thân những tƣởng chẳng ai nhớ mình 
Từ xa chợt cả tấm tình 
Nắng xuân chung bƣớc hành trình Emmau 
Lời xƣa rọi chiếu nghìn sau 
Bên Ngài lửa cháy cho nhau ấm lòng 
Ngài nhen lên một bếp hồng 
Để ta sƣởi cả bờ trong cõi ngoài. 

 

Qui Nhơn, 12-11-2013 
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GIOAN THÁNH GIÁ 

 
Ngƣời nhìn thập giá từ trên xuống, 
Thấy biển lòng Cha ngập vũ hoàn, 
Thấy hạt miến vùi sâu đáy ruộng, 
Nghe lòng hòa nhịp giữa tân toan. 

 

14-12-2013 
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LEO NÚI 

Ngài vỗ vai tôi ƣớm hỏi 
Theo Ngài lên tận đỉnh kia chăng? 
Ngài rõ lòng tôi, còn phải nói! 
Vội vàng tôi xếp gọn hành trang. 
 
Ba lô nhét chặt nào quần áo, 
Có sách, sổ, bút, có máy hình. 
La bàn, dây, cọc, lều hƣớng đạo, 
Lƣơng khô và đủ thứ linh tinh. 
 
Thiên nhiên biêng biếc, lòng ngây ngất, 
Mê mẩn dệt thơ, mải lấy hình. 
Trƣa nắng dừng chân, ngồi nghỉ mệt, 
Tôi tìm vất bớt cái linh tinh. 
 
Chiều xuống dƣới chòm cây cột võng, 
Giăng lều vùi ngủ dƣới trăng khuya. 
Sáng dậy càng leo càng thấy nóng, 
Vất cả lều này với võng kia. 
 
Mệt nhoài chiều ném cả ba lô, 
Riêng giữ máy hình với tập thơ. 
Lên dốc theo Ngài không kịp thở, 
Mồ hôi nhễ nhại bƣớc bơ thờ. 
 
Những phút đứng làm thơ nhiếp ảnh 
Kéo ghì tôi tụt lại thật xa. 
Thì ném liều cả ảnh lẫn thơ 
Chợt thấy sát bên Ngài, thanh thản. 

Qui Nhơn 26-01-2014 
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VƯƠNG NỮ HỌ TRÀ 

Rồi những ngƣời đi cùng xe đã cho tôi thông tin chính xác: Qua 

khỏ cầu Bà Rén, xuống ngã ba Nam Phƣớc, đi xe ôm khoảng 8 cây 

số là đến Trà Kiệu. Tôi chạnh nghĩ: Nam Phƣớc là phúc lành cho 

nhà Nam, còn Bà Rén, nghe nhƣ Bà Reine, trong tiếng Pháp có 

nghĩa là Nữ Hoàng. 

 

Bà Rèn, Bà Rén, Bà Ren, 
Về nguồn Nam Phƣớc con khen mừng Bà. 
Bà rèn con giữa phong ba, 
Rồi bà rén bƣớc sơn hà ngẩn ngơ. 
Bà Reine Vƣơng Nữ ai ngờ, 
Đêm khuya lẳng lặng phất cờ chinh an. 
Sài lang tái mặt tan hàng, 
Dân lành bốn phía reo vang mừng Bà. 
Mừng khen Vƣơng Nữ họ Trà, 
Tóc nƣơng Gió thánh, tay ra Ơn lành. 
Con về theo cọng lá xanh, 
Theo cơn nắng hạ, theo ngành phƣợng non. 
Phƣợng Trà Kiệu đỏ nhƣ son, 
Cho lòng ngây ngất biết còn Mẹ yêu. 
Mẹ yêu con thật là nhiều, 
Con thƣơng mến Mẹ bao nhiêu mới vừa. 
Giọng hò bên nhặt, bên thƣa, 
Một nhà êm ấm nhƣ chƣa bao giờ. 
Con về kết một vần thơ 
Dâng lên Vƣơng Nữ ơ hờ Bà Reine. 

Trà Kiệu, 31-5-2014 
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LỜI ĐỒNG VỌNG 

 
Tặng Trịnh Công Sơn  

và những ngƣời yêu nhạc của anh 

 

Ngày “những dòng sông đã cạn nguồn rồi”* 
Chợt lũ mênh mông nƣớc về cuồng vội. 
Dù “gió đêm nay hát lời tù tội”* 
Thì bão đang khuya nổi lên đầy trời. 
Một nhịp tim non rã rời mệt mỏi 
Nhặt đƣợc câu ca hát ru đƣờng dài 
Hạn hán quanh năm cõi đời tàn lụi 
Mà cơn mƣa thầm vẫn đẵm hồn ai. 
 
Qui Nhơn 13-11-2015 

 

 

* Ca từ Trịnh Công Sơn 
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