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SINH HOẠT HÀNG THÁNG 

Tr��ng Hu �n Luy �n :  

Chúa nhật 10/03/2013 
14g30—16g30 

Tĩnh Tâm mùa Chay và Ultreya  

tại Clichy la Garenne (c ơ sở nhà 
xứ Saint Vincent de Paul) : 

Thứ bảy 16/03/2013 

Họp mặt : 9g00 
Tĩnh tâm từ 9g30 

Ultreya : 14g30—16g30 

Lá thư phong trào 
Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến, 

Chắc hẳn Quý Anh Chị Cursillistas chúng ta đã có những ngày Tết Nguyên 
Đán năm Quý Tỵ vui vẻ đầm ấm trong gia đình, trong cộng đoàn. Chắc hẳn 
chúng ta, trong tình bác ái Thày Chi Thánh chúng ta cũng đã nhớ đến 
những người vì hoàn cảnh mà không có được những ngày Tết truyền 
thống trong gia đình đoàn tụ : những lữ khách, những cô nhi, những cô lão, 
những người đau đớn trên giường bệnh trong các nhà thương, những 
người âm thầm đón tết trong phòng giam… Những ngày Tết thường gợi 
thêm vào những đau khổ của kiếp sống hiện tại của họ, những nỗi niềm thấm thía. 
Thày Chí Thánh chúng ta đã nhắc nhở bổn phận chúng ta với những người anh 
em này (x. Mt 25, 31-46) khi báo trước cho chúng ta về ngày phán xét sau cùng. 

Niềm vui ngày Tết chưa được trọn vẹn thì ngay ngày mồng Hai Tết tức ngày Thứ 
Ba 11/02/2013, một tin sét đánh từ Vatican, gây hoảng hốt không những trong 
Giáo Hội mà cho toàn thế giới : ĐGH Biển Đức XVI đích thân loan báo ngài sẽ 
thoái vị vào ngày 28/02/2013 vào lúc 8 giờ tối vì lý do sức khỏe. Vẫn còn quá sớm 
để làm một bản tổng kết. Nhưng dư luận trong cũng như ngoài Giáo Hội đều tôn 
trọng quyết định của Đức Thánh Cha. Là người cursillistas, chúng ta xác tín Thần 
Khí Thiên Chúa là Đấng ban sự sống cho Hội Thánh và soi sáng Đức Thánh Cha. 
Không có gì xảy ra goài Thánh Ý Ngài. Chúng ta chỉ cần luôn cầu nguyện và phó 
thác Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng cho Quan Phòng và Mạc Khải của Thiên Chúa. 

Ngày Mồng Bốn Tết, 13/02/2013 là Ngày Thứ Tư Lễ Tro bắt đầu Mùa Chay 
Thánh. Tuy từ lâu Đức Giáo Hoàng đã có ý định từ nhiệm, nhưng Ngài vẫn không 
lơi là bổn phận giáo huấn của Người Kế Vị Thánh Phêrô. Các bài giáo lý ngày thứ 
tư hàng tuần và đặc biệt là sứ điệp Mùa Chay 2013 đã được ngài gửi đến toàn thể 
chúng ta. Nhân Năm Đức Tin này, Đức Thánh Cha đã muốn trong Mùa Chay này, 
chúng ta chiêm ngẫm về quan hệ giữa Tin và Yêu, giữa Đức Tin và Đức Ái. Ngài 
đã nhắc nhở chúng ta « Đức Tin là ưu tiên - Đức ái là hàng đầu » cũng như Bí 
Tích Thánh Tẩy (sacramentum fidei) là Bí Tích của Đức Tin, cho ta được làm con 
Thiên Chúa và gọi Ngài là Cha, và Bí Tích Thánh Thể (sacramentum fidei) là Bí 
Tích của Tình Yêu khi Đức Kitô dùng Thịt và Máu Ngài làm của ăn và của uống 
nuôi dưỡng chúng ta và của hiệp thông khi chúng ta rước Chúa trong lòng, chúng 
ta cùng trở nên một phần của Nhiệm Thể Ngài trong yêu thương vĩnh cửu.  

Thực chất, những ý niệm căn bản này, chúng ta đã lãnh hội từ khi tham dự Khóa 
Ba Ngày Cursillo và suốt quá trình sống Ngày Thứ Tư của người Cursillistas. Đối 
với một số quý anh chị, Ngày Thứ Tư này đã kéo dài được 20 năm. Thật vậy, năm 
nay, chúng ta kỷ niệm 20 năm Phong Trào Cursillo, ngành Việt Nam đã hiện diện 
tại Pháp và Âu Châu. Kỷ niệm Phong Trào chúng ta tròn đầy 20 tuổi. Tuy rằng các 
thành viên phong trào có những người nay đã tóc bạc, da mồi. Nhưng Phong Trào 
chúng ta vẫn là một thanh niên 20 tuổi, tươi trẻ, muôn màu, muôn sắc, lạc quan, 
hăng hái trên con đường rao truyền Tin Mừng và tái rao truyền Phúc Âm… Thiết 
tưởng Quý Anh Chị cũng đã dâng lời cảm tạ lên Thày Chí Thánh, Mẹ La Vang 
Nhân Từ đã tuôn đổ muôn vàn Ơn Phúc cho mỗi cursillista chúng ta và cho Phong 
Trào Cursillo Pháp và Âu Châu, cho Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh Linh Hướng 
Giáo Phận và Quý Cha, Quý Thày, Quý Tu Sĩ Nam Nữ của Phong Trào chúng ta 
bền đỗ cho đến ngày hôm nay và cho đến hết ngày thứ tư của chúng ta. 

Một lần nữa, xin Quý Anh Chị sốt sắng và tích cực cầu nguyện cho Giáo Hội trong 
giai đoạn quan trọng này. Cầu chúc cho tất cả chúng ta Một Mùa Chay Thánh đần 
tràn ơn thánh hóa để xứng đáng đón mừng Ngày Phục Sinh huy hoàng của Thày 
Chí Thánh chúng ta. 

Văn Phòng Điều Hành 

T
IN
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à 
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Ê

U
 Nội Dung 

• Lá Thư Phong Trào 1 

• Thư mời tĩnh tâm mùa Chay 2 
(BĐH) 

• Mùa Xuân năm Đức Tin 3 
(MHL) 

• Cái nhìn mới về tôn giáo (tiếp theo) 4 
(Lm Mai Đức Vinh) 

• Đi tìm mùa xuân dân tộc 6 
(Duy-Ân Đoàn Quốc Khánh ) 

• Chúa đỡ nâng con 8 
(K7) 

• Bước trên con đường đã mở sẵn 9 
(THL - Khối Hậu Cursillo) 

• Tình Yêu cho đi  11 
(Duy Bình) 

• Đón Xuân 12 
(Duy Bình) 

M�ng       Quý   
Xuân        T� 
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PHONG TRÀO CURSILLO 
VĂN PHÒNG VIỆT NAM H ẢI NGOẠI TẠI PHÁP 

                               

------------------------------------------------------------- 
 

 

TH� M�I T�NH TÂM MÙA CHAY 2013TH� M�I T�NH TÂM MÙA CHAY 2013TH� M�I T�NH TÂM MÙA CHAY 2013TH� M�I T�NH TÂM MÙA CHAY 2013    
    

“Chúng ta đã biết và đã tin vào tình Thiên Chúa yêu thương chúng ta”  
(1 Ga 4, 16) 

    
Quý Anh Ch� Cursillistas thân m!n, 
L$i nh%n nh& c&a Đ)c Thánh Cha Bi,n Đ)c 16 m. đ0u S) Đi2p Mùa Chay n6m nay :  
 
[…] “Là Kitô h?u không phBi là k!t quB c&a mDt lEa chFn mang tính đHo đ)c hay mDt ý Là Kitô h?u không phBi là k!t quB c&a mDt lEa chFn mang tính đHo đ)c hay mDt ý Là Kitô h?u không phBi là k!t quB c&a mDt lEa chFn mang tính đHo đ)c hay mDt ý Là Kitô h?u không phBi là k!t quB c&a mDt lEa chFn mang tính đHo đ)c hay mDt ý 
tư.ng cao đKp, nhưng là gLp gM mDt bi!n cO, mDt con ngư$i, mang đ!n cho cuDc sOng mDt tư.ng cao đKp, nhưng là gLp gM mDt bi!n cO, mDt con ngư$i, mang đ!n cho cuDc sOng mDt tư.ng cao đKp, nhưng là gLp gM mDt bi!n cO, mDt con ngư$i, mang đ!n cho cuDc sOng mDt tư.ng cao đKp, nhưng là gLp gM mDt bi!n cO, mDt con ngư$i, mang đ!n cho cuDc sOng mDt 
chân tr$i mPi và mDt hưPng đi quy!t đ�nh ... Vì Thiên Chúa đã yêu chúng ta trưPc chân tr$i mPi và mDt hưPng đi quy!t đ�nh ... Vì Thiên Chúa đã yêu chúng ta trưPc chân tr$i mPi và mDt hưPng đi quy!t đ�nh ... Vì Thiên Chúa đã yêu chúng ta trưPc chân tr$i mPi và mDt hưPng đi quy!t đ�nh ... Vì Thiên Chúa đã yêu chúng ta trưPc (x. 1 Ga 
4, 10), nên tình yêu không còn ch^ là mDt “m2nh l2nh” n?a, nhưng là l$i đáp lHi món quà , nên tình yêu không còn ch^ là mDt “m2nh l2nh” n?a, nhưng là l$i đáp lHi món quà , nên tình yêu không còn ch^ là mDt “m2nh l2nh” n?a, nhưng là l$i đáp lHi món quà , nên tình yêu không còn ch^ là mDt “m2nh l2nh” n?a, nhưng là l$i đáp lHi món quà 
tình yêu mà nh$ đó Thiên Chúa đ!n g0n chúng tatình yêu mà nh$ đó Thiên Chúa đ!n g0n chúng tatình yêu mà nh$ đó Thiên Chúa đ!n g0n chúng tatình yêu mà nh$ đó Thiên Chúa đ!n g0n chúng ta” (Thông đi2p Deus Caritas Est, sO 1) 
ch%c hdn đã nh%c nhP cho mei ngư$i chúng ta cBm nghi2m tuy2t v$i c&a khóa hFc ba ngày 
mà mei ngư$i chúng ta đã n!m trBi, vf Tình Yêu Thiên Chúa, và tình bHn thiêng liêng, là 
nfn tBng c&a linh đHo và phương pháp Cursillo.  
Trung thành vPi giáo huhn c&a Giáo HDi, và đáp l$i m$i gFi c&a V� Cha Chung khB kính - 
« nhen lHi ngFn lka đ)c Tin c&a anh ch� em vào Chúa Giêsu, đ, cùng Ngư$i đi vào tình yêu nhen lHi ngFn lka đ)c Tin c&a anh ch� em vào Chúa Giêsu, đ, cùng Ngư$i đi vào tình yêu nhen lHi ngFn lka đ)c Tin c&a anh ch� em vào Chúa Giêsu, đ, cùng Ngư$i đi vào tình yêu nhen lHi ngFn lka đ)c Tin c&a anh ch� em vào Chúa Giêsu, đ, cùng Ngư$i đi vào tình yêu 
n6ng đDng đOi vPi Chúa Cha và mFi anh ch� em chúng ta gLp trong cuDc sOngn6ng đDng đOi vPi Chúa Cha và mFi anh ch� em chúng ta gLp trong cuDc sOngn6ng đDng đOi vPi Chúa Cha và mFi anh ch� em chúng ta gLp trong cuDc sOngn6ng đDng đOi vPi Chúa Cha và mFi anh ch� em chúng ta gLp trong cuDc sOng    » - Phong 
Trào Cursillo sn to ch)c ngày Tpnh Tâm Mùa Chay Tpnh Tâm Mùa Chay Tpnh Tâm Mùa Chay Tpnh Tâm Mùa Chay vào th) bBy 16 tháng ba 2013 tHi nhà 
x) Saint Vincent de Paul c&a cha Giuse Nguyrn V6n Ziên,,,, sO 96 boulevard Jean Jaurès - 
92110 CLICHY - Tél : 01 42 70 03 50 (Métro M13  / trHm  Mairie de Clichy).    

Chương trìnhChương trìnhChương trìnhChương trình    ngày Tpnh Tâm :ngày Tpnh Tâm :ngày Tpnh Tâm :ngày Tpnh Tâm :    

09g00  B%t đ0u t{p trung ti!p đón nhau  

09g30   Kinh sáng  
Bài giBng tpnh tâm c&a cha linh hưPng 
HưPng d|n  xét mình, lãnh nh{n Bí Tích  Hòa GiBi,  
Cơm trưa tE túc.   

14g30   Ultreya 

17g00   Thánh lr (có th, thay th! lr chúa nh{t) 
 

Rht mong sE hi2n di2n đông đ& c&a Quý Anh Ch�.  
    

DE COLORES 
BAN ĐI�U HÀNH  PT CURSILLO 
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Tết đến, 
xuân về.. 
Tôi đi giữa 
Mùa Xuân 
Năm Đức Tin, 
lòng rộn ràng chan 
chứa những niềm vui. Trước mắt 
tôi, biết bao nét đẹp của Mùa Xuân đang nô nức khoe 
sắc thắm, làm nên vẻ đẹp lung linh của đất trời. Trong 
muôn vàn vẻ đẹp ấy, tôi âm thầm chọn 3 nét đẹp sau 
đây, để cảm nghiệm cho riêng mình và cũng mong được 
chia sẻ với các anh chị cursillistas. 

Nét đ�p th� nh�t : Mùa Xuân Năm Đức Tin là c ơ hội 
thu ận tiện, để tôi làm m ới lại Đức tin c ủa mình . Tết 
đến, hình như gia đình nào cũng muốn làm đẹp lại căn 
nhà của mình. Đơn giản là dọn dẹp nhà cửa từ trong ra 
ngoài, từ phía trước ra đằng sau, quét dọn bụi bặm,  … 
Tất cả những công việc ấy nhằm làm mới lại căn nhà của 
mình sau một năm chịu sự bào mòn của thời gian. 

Đức tin của tôi cũng thế. Sau một năm “ba chìm, bảy nổi 
” giữa dòng đời, nay đến lúc tôi phải làm mới lại đức tin 
của mình. Suốt năm qua, biết bao lần Đức tin của tôi bị 
chao đảo, xói mòn, gãy đổ. Biết bao biến cố vui buồn, 
sướng khổ như những cơn nắng hạ đốt cháy phận người 
hèn yếu của tôi. Biết bao lớp bụi trần gian đã phủ kín 
Đức tin của tôi một cách không thương tiếc. Tôi biết rất 
rõ điều ấy, khi thinh lặng   trong cầu nguyện. Vì thế, Mùa 
Xuân Năm Đức Tin này là một cơ hội thuận tiện, để tôi 
làm mới lại Đức tin của mình. Làm mới lại bằng Ơn Chúa 
và bằng thiện chí đổi mới của chính tôi. 

Nét đ�p th� hai : Mùa Xuân Năm Đức Tin là c ơ hội 
thu ận tiện, để tôi làm m ới lại Đức cậy của mình . 
Trong năm qua, biết bao lần Đức cậy của tôi bị lung lay 
vì những bồn chồn lo lắng, bị nghiêng ngả bởi những hi 
vọng mà không được toại nguyện. Trong năm qua, Đức 
cậy của tôi bị thử thách rất nặng nề. Tết đến, chen lẫn 
trong niềm vui là những nỗi lo,  vì tuổi đời tăng thêm,  vì 
biết bao lo lắng cho cái tết và năm mới! Nếu vậy thì chen 
lẫn trong cái vui khi Tết đến Xuân về, là nỗi lo lắng của  
gia đình trong thời khủng hoảng kinh tế sợ mất việc làm 
vì hãng đóng cửa ,rồi nợ nhà, nợ xe phải thanh tóan …   

Trong dịp Tết, tôi được Lời Chúa nhắc bảo: “Đừng lo cho 
mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy 
gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân 
thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Vậy anh em đừng lo 
lắng về ngày mai. Ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày 
nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6, 25.34). Vậy thì tôi còn 
lo lắng làm chi nữa! Hay nói đúng hơn, nếu tôi có “lo”, thì 
cũng phải biết “lắng” lại nơi Chúa, biết dành cho Chúa 
một “cõi riêng tư”. 

Tôi nghiệm thấy rằng: Rất cần lắng đọng đời mình trong 
Đức cậy. Cứ cậy trông và tín thác vào Chúa, đời mình sẽ 

êm trôi. 
“Như trẻ 

thơ nép 
mình lòng mẹ, 

trong con, hồn 
lặng lẽ an vui » (Tv 

130). Tôi xác tín điều ấy. Vì thế, 
Mùa Xuân Năm Đức Tin này là một cơ hội thuận tiện, để 
tôi làm mới lại Đức cậy của mình. Làm mới lại bằng Ơn 
Chúa và bằng c ách sống trọn vẹn Ngày Thứ Tư cho 
Thầy Chí Thánh.  

Nét đ�p th� ba : Mùa Xuân Năm Đức Tin là c ơ hội 
thu ận tiện, để tôi làm m ới lại Đức mến của mình.  Ai 
cũng biết Mùa Xuân là mùa đặc biệt của những mối liên 
hệ. Những ngày này người ta đi đến thăm nhau, tặng quà 
cho nhau. Ai cũng cố gắng sống vui vẻ, tế nhị với nhau; 
không ai muốn nhắc đến chuyện buồn. 

Suốt năm qua, tôi đã có những mối liên hệ với Thiên 
Chúa, với mọi người và với thiên nhiên. Mối liên hệ ấy có 
lúc nồng ấm, có lúc nguội lạnh, thậm chí bị đóng băng. 
Mối liên hệ ấy có khi cũng lỏng lẻo, bị sứt mẻ hay đổ nát. 
Xuân về, rất cần hàn gắn lại những mối liên hệ ấy. Thực 
vậy! Nếu tâm hồn tôi thiếu vắng Đức mến, thì cũng giống 
như Mùa Xuân không có hoa tươi. Nếu đời tôi thiếu vắng 
Đức mến, thì cũng giống như dòng sông khô cằn, không 
có sức sống. Thánh Phaolô đã nói: “Giả như tôi có đem 
hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để 
chịu thiêu đốt, mà không có Đức mến, thì cũng chẳng ích 
gì cho tôi” (1 Cr 13, 3). 

Mùa Xuân nay đã trở về. Cây cối đang vươn mình đâm 
chồi nảy lộc. Ngàn hoa thi nhau khoe sắc như lời tỏ tình 
với mùa Xuân. Thiên nhiên đang tự đổi mới bản thân và 
góp phần đổi mới diện mạo đất trời. Vậy thì mùa Xuân 
này, tôi cũng hòa mình vào sức sống mới của thiên nhiên, 
để làm mới lại Đức mến của mình, để tình mến của tôi 
được hâm nóng, để tình mến giữa các anh chị em Cursil-
listas của chúng ta được thắm thiết hơn, lâu dài   hơn.. Vì 
thế, Mùa Xuân Năm Đức Tin này là một cơ hội thuận tiện, 
để tôi làm mới lại Đức mến của mình. Làm mới lại bằng 
Ơn Chúa và bằng cố gắng đi tham dự những buổi Hội 
nhóm và Ultreya để thực hành câu châm ngôn của PT 
« một tay nắm Chúa, một tay nắm lấy anh chị em »    

Ngoài sân, nắng mới đã lên, đang hong khô những giọt 
sương sớm. Tiếng   chim  h ót   sau  v ườn   n ó cất giọng 
hót líu lo như đang tập hót cho bầy chim con. Vài chiếc lá 
vàng cuối đông cũng vội lìa cành, để nhường chỗ cho cây 
nảy lộc đâm chồi. Mùa Xuân mới đã sang. Mùa Xuân 
Năm Đức Tin đã về. Mùa đổi mới và ân phúc. Cầu chúc 
tất cả mọi người hưởng trọn Mùa Xuân Ơn Cứu Rỗi. 

Tết Qúy Tỵ 2013. 

MHL � 



 

 

4 bản tin cursillo  177 

NH�NG CÁI NHÌN M�I V TÔN GIÁO 

IV. ẤN GIÁO 

1. Trở về nguồn. 

Với một tỉ tín hữu, ấn giáo (hindouisme) ngày nay là một 
tôn giáo đứng thứ sáu trên hoàn cầu. Nước duy nhất 
đông đảo tín đồ là Ấn Độ, với 83% dân chúng, tức quãng 
900 triệu người. Tại Népal ấn giáo là quốc giáo, đang khi 
tại những nước láng giềng như Pakistan, Sri Lanka, 
Bangdalesh, ấn giáo chỉ là thiểu số. Ấn giáo cũng có mặt 
ở khắp nơi trên thế giới, nhưng đông đảo hơn cả là Hoa 
Kỳ và Anh quốc. 

Chỉ bó gọn ấn giáo vào 'tôn giáo' là sai lầm. Vì ấn giáo 
bao gồm một sự dị biệt khác thường về giáo thuyết, văn 
hóa, phụng tự và minh triết. Sự dị biệt phong phú đến độ 
chưa bao giờ có một quyền bính trung ương hay một cơ 
cấu tín lý nào có thể thống nhất lại được. Người ta có thể 
biện minh rằng sự sung túc này dựa trên một văn hóa tôn 
giáo chung đã bao thế kỷ vốn trung thành với những bản 
văn của các vị sáng lập: các ngài dạy phải sùng bái các 
thần tính cao cả (grandes divinités), tin tưởng vào thời 
gian chu kỷ (temps cyclique), vào kiếp luân hồi, vào việc 
tìm kiếm sự giải thoát cuối cùng.  

Tại Ấn Độ, kinh nghiệm và tìm hiểu tôn giáo căn cứ trên 
một bộ văn bản cổ thời là kinh Vệ Đà (Veda), được viết 
ra từ thế kỷ II trước công nguyên, và cho tới ngày nay 
vẫn được ân cần xử dụng và chú giải. Những bản văn 
này suy tôn các thần tính đã tạo dựng và an bài thế giới 
(Dharma). Các thần tính cai trị thế giới bằng việc bội sinh 
sức mạnh mà các lễ điển nhân loại nuôi dưỡng và bảo trì 
thế giới. Tác giả của các văn bản này là các bậc đại Rhi-
sis. Các ngài không phải là các nhân vật lịch sử, nhưng là 
những người đã lãnh nhận những mạc khải dưới hình 
thái các thị kiến, rồi sao chép lại trong ngôn ngữ tinh 
nhuệ là tiếng Sanskrit. Tiếng Sanskrit là 'cỗ xe có đặc 
quyền' (vehicule privilégié) chuyên chở các kiến thức 
thánh thiêng. 

Một quan niệm chính yếu là quan niệm về đức Phạm 
Thiên (Brahmane), Hữu Thể Tuyệt Đối, được biểu hiện 
qua lời thần linh sáng tạo, và qua các hình thức phụng vụ 
kiến hiệu. Người tín đồ học hỏi và đọc kinh Vệ-đà. Và khi 
thấm nhuần, họ sẽ hiểu được phải cộng tác làm sao với 
Dharma, vào trật tự nguyên thủy và vào việc tiếp tục tạo 

C� Đ�c giáo - Do-Thái - �n giáo - H�i giáo - Ph�t giáo - Th�n đ�o  

Hoài vọng nhỏ bé của tôi khi viết loạt bài này là mu�n giúp m 	i ng��i đ�ng v
ng trong ni �m tin  gi
a m�t xã 
h�i đy r�y nh
ng ph �c t�p, dù ch � � trong ph �m vi tôn giáo' . Tình trạng phức tạp tôn giáo tàng ẩn dưới những 
quan niệm đẹp đẽ của thời đại: đa tôn giáo, đối thoại tôn giáo, liên đới tôn giáo, phát triển tôn giáo… đa văn hóa, 
giao lưu văn hóa … con người tôn giáo, xã hội văn hóa … [… ]Tôi muốn chúng ta có những cái nhìn tôn giáo khác 
với 'cái nhìn chúng ta thường có', mà tôi gọi là cái nhìn ngoại diện hay 'cái nhìn m �i v� tôn giáo' . 

Lm Mai Đức Vinh 

dựng thế giới bằng hành động nghi lễ (action rituelle, 
rita), Đó là trách nhiệm căn bản. Mỗi cá nhân được 
thúc đẩy hoàn tất một số điều kiện hầu sống ngay 
thẳng và tinh sạch, hầu hoàn tất một nỗ lực kiên trì, 
đúng theo những nguyên lý vô hình (principes intan-
gibles). Xã hội Vệ Đà được quản trị bởi một lớp các 
chuyên viên (spécialistes), các nhà thần học, các nhà 
chú giải và các nhà phụng vụ, tức là các brahmanes. 
Nhờ họ, các quân nhân, các thương gia và các thủ 
công nghệ lãnh nhận được những mạc khải và kiến 
thức cần thiết. 

2. Thai sinh lòng m ộ đạo 

Từ thế kỷ VIII đến IV trước công nguyên là thời gian 
dài khủng hoảng về triết lý. Chính trong thời gian này 
tôn giáo vệ đà bị đặt nhiều vấn đề, bị biến đổi sâu 
đậm, và khai sinh một Ấn giáo thuần tuý (proprement 
dit). Những giảng sư tinh thần chạy khắp vùng Hằng 
giang (Gange) thuyết giảng những tư tưởng mới: Đức 
Phật là một trong những giảng sư ấy, cũng như giảng 
sư Mahavira, người sáng lập đạo Jainisme, một 
trường phái chị (école sœur) của phật giáo, và khắc 
khổ hơn thuyết khắc kỷ nhiều. Các giảng sư khác 
trung thành với gia sản vệ đà, họ tách xa những người 
theo thuyết lễ điển cực đoan và chủ trương chú giải 
kinh Vệ Đà theo chiều sâu. Những giáo huấn của họ 
được ghi chép lại trong bộ Upanishads. Những bản 
văn này được trình bày dưới hình thức đối thoại, 
chứng tỏ họ là những người đang đi tìm đường diệt 
khổ và chọn lựa con đường sống ngay thẳng, chuyên 
cần suy niệm để tạo nên sự an bình của tâm hồn. Họ 
thiết lập một căn tính giữa brahmane vệ đà và trung 
điểm của hữu thể con người mà họ gọi là âtman, 'ngã'. 
Từ căn tính đó họ tạo nên cơ sở bất biến của vũ trụ 
hiển dương. Họ muốn chứng tỏ rằng: trong cuộc nếp 
sống từ bỏ, họ được tự do nội tâm, họ xa tránh được 
những rùng rợn của dục vọng và của ham hố, và do 
đó, họ gắn bó với một niềm vui vững bền. Những hiền 
nhân này đã xây nên những linh đạo cho đến nay vẫn 
còn sống động tại Ấn Độ.  

Một tiến trình lịch sử rộng lớn đã bừng nở từ thế kỷ IV 
trước công nguyên, đó là tiến trình của Bhakti, những 
niềm tin tưởng được kết tinh lại chung quanh một 
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Thượng Đế tối cao mà người này gọi là Vishnou, người 
khác gọi là Shiva. Bhakti khẳng định: đó là một Hữu Thể 
trổi vượt trên mọi thần linh khác, độc lập đối với vũ trụ, 
trách nhiệm về sự tuần hoàn của vũ trụ và của mọi cõi 
thế mà Hữu Thể ấy sinh ra, nâng đỡ và hủy diệt. 

Trong bối cảnh mới mẻ về tôn giáo, Bhagavad-Gita (thế 
kỷ IV-II trước kỷ nguyên) giữ một chỗ ngồi duy nhất. Tôn 
giáo mới này đã kiến tạo bản văn nền tảng cho những 
phụng tự lớn thời trung cổ và cho đến ngày nay người 
còn ta tiếp tục nghiền ngẫm và học thuộc lòng bản văn 
nền tảng ấy. Sức mạnh của ẩn tàng của bản văn này là 
biết tổng hợp và chế hóa từ những dữ kiện cổ xưa, 
những nghi lễ, hiến tế, tri thức, và những quan điểm mới 
về hành động vô vị lợi, về sự từ bỏ và về sự giải thoát 
khỏi vòng hiện hữu. Thực tế, giáo huấn Vishnou-Krishna, 
một Thượng Đế Quan Phòng cao cả, luôn bảo trì Dhar-
ma (trật tự nguyên thủy) và chấp nhận mối liên quan trực 
tiếp với những ai tôn thờ ngài và trao ban cho trật tự ấy 
một sự thánh thiêng đặc biệt.  

Cũng vào thời đó, những truyền thuyết khác đã kết tinh 
lại chung quanh hình ảnh của Shiva và hình ảnh của đại 
nữ thần mà người ta gọi là Shakti, 'nghị lực'. Ngoài 
những đại thần tính vừa nói đến, Ấn giáo còn tôn thờ 
Ganesha, vị Thượng Đế 'ngụ ở đầu con voi' và làm chủ 
mọi hiểu biết và mọi phương án; kế tiếp là thần Râma, 
tức thần Vishnou được luân kiếp vương giả, thần Kuma-
ra, con trai của Shiva, biểu tượng cho tuổi trẻ trường cửu 
và nhiều thần khác nữa. 

3. Phòng gi ữ sự tinh tuy ền đạo lý. 

Tuy nhiên những người theo khuynh hướng chính thống 
vệ đà, không muốn bỏ mất uy quyền đối với những hình 
thức phụng tự mới đôi khi phô trương thái quá. Họ đã 
phản ứng và nhận định lại những khía cạnh thần học, 
phụng vụ và cương quyết đi vào khuôn khổ, đồng thời 
nêu cao ý niệm đúng về Dharma (trật tự nguyên thủy). 
Những bài khảo luận về Vệ Đà nêu bật cơ cấu của một 
xã hội tôn giáo từ những khía cạnh nền tảng: Họ nhấn 
mạnh đến những phẩm trật giai cấp, tầm quan trọng của 
các nghi lễ ở mỗi thời đại, sự cần thiết phải từ bỏ ngay 
trong đời sống tại thế. Họ đưa ra một Qui luật nghiêm 
khắc về những điều cấm đoán và những điều buộc giữ, 
mục đích để phòng giữ và tìm cho được sự tinh tuyền 
của nghi lễ và của đạo lý.  

Những người hay những nhóm bảo thủ hẹp hòi đưa ra 
nhiều văn bản. Nhưng những văn bản này thường bị các 
'trường phái thoát tục' (écoles de renoncants), nhất là 
nhóm Shivaitess, chống đối kịch liệt. Vì họ muốn bãi bỏ 
những Qui luật đã thiết định, hầu nêu cao chủ trương 'tự 
do tinh thần'. Vào thế kỷ II, ấn giáo chia ra thành nhiều 
nhóm khác nhau với nhiều giảng sư khác nhau. Và cứ 
tách ra nhiều theo truyền thống mỗi địa phương. Những 
truyền thống miền nam Ấn, ít bị rối loạn nhờ những cuộc 
xâm chiếm của hồi giáo, đã sinh hoạt như 'những trường 
ký ức tôn giáo' (conservatoires de la mémoire religieuse). 
Những truyền thống miền bắc Ấn, vì liên hệ với hồi giáo, 
đã diễn biến theo những hình thức độc thần. Khắp nơi, 
tôn giáo biểu dương lòng sùng mộ đối với một thần tính 
quan tâm đến những đau khổ của tín đồ và được lễ tế 

bởi các tăng lữ sống trong nội cung đền thờ. Nhiều đền 
thờ trở thành địa điểm hành hương. Những ngày lễ tôn 
giáo, vừa nhiều vừa ngoạn mục, là dịp hội ngộ giữa các 
giai cấp và trao đổi thân tình giữa những 'người muốn 
thoát tục' (renoncants) và 'những đại nhân tinh 
thần' (grands spirituels): Quang tỏa nhiều trường phái 
dạy về sự thánh thiện (écoles de sainteté) khá đặc sắc, 
phổ biến một trời văn chương thần bí thật phong phú. 
Những giao tiếp giữa các nhà hiền triết ấn giáo với các 
nhà thần bí (soufis) hồi giáo rất thân tình.  

Kể từ thế kỷ XIX, ấn giáo còn thay đổi nhiều hơn nhờ 
sự tiếp xúc, đôi khi đụng chạm, với Tây phương. Ấn 
giáo có căn tính và trở thành ý thức hệ nhiều hơn. Tại 
Bengale, những nhà đại tư tưởng tìm đọc tác phẩm của 
các triết gia thời đại Ánh Sáng và cố gắng cải tổ những 
khía cạnh cổ xưa: hệ thống các giai cấp, thân phận giới 
nữ, hôn phối các em vị thành niên. Đây là những điểm 
mà lâu nay chính tôn giáo cũng khuyến khích. Mấy thập 
niên sau, phản ứng lại đường lối truyền đạo của kitô 
giáo và hồi giáo, lớp chiến sĩ của ấn giáo được đoàn 
ngũ hóa và theo chiều hướng 'chính thống quá khích' 
và bài xích ngoại quốc. Năm 1947 Pakistan tuyên bố 
độc lập, tách khỏi Ấn độ, ấn giáo lại đương đầu với một 
thách đố lớn. 

Ngày nay khuynh hướng khép mình lại trong 'căn tính 
Ấn giáo là của Ấn Độ' còn sôi động trong một số môi 
trường nặng tinh thần quốc gia, nhưng nền dân chủ ấn 
độ luôn trung thành với đường hướng ông Nehru để lại, 
đường hướng thế tục nghiêm túc và kính cẩn của toàn 
dân ấn độ. 

4. Dân Ấn Độ gắn li ền với chủ thuy ết đa tôn giáo. 

Chất xi măng của sự hiệp nhất nền văn minh ấn độ 
không phải là tư chất bộ lạc (dù dáng điệu và ngôn ngữ 
của người ấn miền bắc và người ấn miền nam rất khác 
nhau), không phải là chế độ chính trị (nước Ấn Độ 
được thiết lập bởi các nước thực dân âu châu), nhưng 
là bởi trật tự truyền thống: liên kết vào Sanathana Dhar-
ma (luật vĩnh tồn). Cho dù nguồn gốc của luật này còn 
phải tìm kiếm trong truyền thống của người Aryas đến 
từ phía Bắc. Những dân tộc làm nên truyền thống đã 
phát triển tinh thần gắn bó sâu xa với lãnh thổ của họ, 
gọi là 'Bharat Mata'. Quả là một không gian thần thiêng, 
được tổ chức sinh hoạt bởi nhiều địa điểm thánh. 
Chính trên cơ bản văn hóa này mà lớp người ấn độ ưu 
tuyển được tây phương hóa, đã phát triển từ những 
năm 1920, một ý thức hệ quốc gia trên quan điểm hin-
dutva. Từ đây, sinh ra 'Hội Những Người Tự Nguyện 
Quốc Gia' (RSS). Họ quan tâm đến sự kiện: các đại 
giảng sư về ấn giáo chính thống, như ông Karpatri, đã 
lớn tiếng tố cáo khuynh hướng chống truyền thống của 
ý thức hệ tân thời. Ý thức hệ này, vì chỉ mải lo chính trị, 
đã muốn Qui tụ ấn giáo thành như một giáo hội, và đối 
lập với viễn tượng thế tục đa nguyên ấn giáo. Luôn 
luôn, họ chấp nhận dị biệt tính của các cộng đoàn tôn 
giáo trên lãnh thổ của họ. Đảng 'Vì Dân Ấn Độ' (BJP: 
Bhatiya Janata Party) là hiện thân chính trị cuối cùng 
của ý thức hệ chiến sĩ này, đã kết thúc vào năm 1992 
bằng việc phá huỷ đền Ayodhya của hồi giáo tại tỉnh 



 

 

6 bản tin cursillo  177 

Pháo vang một tiếng đưa năm cũ, 
Vẫn dáng đào xưa cợt gió đông. * 

Lại một mùa xuân nữa trải dài trên quê hương. Trăm hoa đã kết, muôn 
loài thịnh đạt. Xuân đi xuân lại, nhưng sao chúng ta không cảm thấy xuân 
cằn cỗi già nua. Xuân về hoa vẫn nở bấy nhiêu (xuân lai hoàn phát cựu 
thời hoa), vẫn tiếng oanh dìu dặt trên cành rộn ràng bước chân người 
phiêu lãng (xuân phong ngữ lưu oanh). Xuân đến khi mà khí DƯƠNG đã 
giăng xuống đất người, khi mà khí ÂM đã vươn tới tận trời cao. Chữ 
ĐỒNG nào kết tình Đất với Trời, lòng ta với thiên nhiên trong mùa xuân , 
trong ngày tam nguyên trọng đại này : sáng đầu năm, sáng đầu tháng, 
sáng đầu ngày.Trong vài trang giấy ngắn gọn, chúng ta thử nhìn về huyền 
sử Lạc Việt, tìm hiẻu nguyên do và ý nghĩa niềm mơ ước sống trong 
những mùa xuân ĐẾ ĐẠO của tiền nhân. 

ÂM DƯƠNG TƯƠNG XUNG TƯƠNG KHẮC. 

Lịch sử Lạc Việt khởi đầu bằng một mối tình thơ mộng giữa đôi trai tài gái 
sắc. Mối tình giăng kết trong mùa xuân khai sáng dân tộc, khi con người 
còn sống dưới sự êm đềm của trăng sao, sống trong vòng tay ôm của núi 
sông đồng ruộng. Chàng là Lạc Long (giòng giống Rồng, siêu vật, biểu 
tượng của yếu tố Dương), nàng là Âu Cơ (giòng giống Tiên, siêu nhân, 
biểu tượng của yếu tố Âm). Nguyên nhân nào đã nối kết hai đứa con của 
núi đồi và của biển xanh, chân phúc nào đã xe duyên họ trong mối tình 
đằm thắm đó ? Nhưng chữ THỦY CHUNG không gắn liền với giòng đời 
của họ. Âu Cơ em hỡi ! Em là giòng Tiên, ta là giống Rồng, từ bản chất 
vốn dĩ khác biệt vô ngần, làm sao chúng ta có thể gắn bó suốt đời cùng 
nhau ? Vết thương tình yêu không thể nào hàn gắn : Chàng dẫn 50 con 
(Kinh) trở về biển xanh bao la. Nàng, khoé mắt đẫm lệ, đưa 50 con còn lại 
trở về cõi núi đồi bát ngát (Thượng). Xuân Thái Hòa cớ sao ghi đậm ngăn 
cách. Lạc Long quân chàng hỡi ! Tình ta từ nay chỉ còn là ô vuông kỷ 
niệm. Âm Dương nghịch tiến không thể qui hội trên đỉnh bình an (1). 

Cũng một mùa xuân trong thời đại Hùng Vương. Mỵ Nương công chúa 
như một đóa vừa tầm tay với cho khách tao nhân. Kim Tinh, Thủy Tinh, 
hai vị thần cai quản hai vùng trời khác biệt, cùng đến xin cầu hôn. Nhưng 
Kim Tinh (yếu tố Dương) chiếm thượng phong, đã đưa giai nhân trở về 
núi cao, t ạ c chữ ĐỒNG đến trăm năm. Ôm hận tình yêu, Thủy Tinh (yếu 
tố Âm) đã mất bình tĩnh tới độ quên quảng đại sinh dân, đang an cư lạc 
nghiệp trong thời Đế đạo của Hùng Vương. Âm lực dâng tràn, tôm tép 
cũng quyết ăn thua đủ với binh lực của Dương thần Kim Tinh. Kết cục ‘Cá 
chép không thể vượt vũ môn để hóa rồng ‘ khi mà núi đồi cũng vươn cao 
dường như bất tận. Âm Dương đồng tiến song song, nhưng không bao 
giờ giao hội. Và Công chúa Mỵ Nương, má hồng đẫm nước mắt, khóc 
than cho tình mình gây cảnh tang thương : ‘Phụ Vương ơi !Phong Châu 
‘(thơ Nguyễn nhược Pháp). 

ÂM DƯƠNG TƯƠNG SINH TƯƠNG HÔI. 

Hoàng tử Lang Liêu mồ côi cả cha lẫn mẹ đứng trước một thách đố khôn 
lường. Nhưng mất Mẹ , ta vẫn còn Đất Mẹ (Âm) ; lìa Cha, ta vẫn còn Trời 
Cha (Dương). Trời Cha Đất Mẹ nuôi dưỡng và triển sinh vạn loài. Lang 
Liêu ! Ta cảm thông nỗi lòng của Hoàng tử, ngậm ngùi trước tương lai mù 
tối. Nhưng Hoàng tử hãy thâm tín rằng : Trời Cha Đất Mẹ không phụ chân 
hiếu tử. Hoàng tử hãy làm hai thứ bánh : bánh dày hình tròn, biểu tượng 
cho Dương, cho tình Cha, tình Cha diệu vợi (Trời), bánh chưng hình 
vuông, tượng trưng cho Âm, cho lòng Mẹ, lòng Mẹ muôn trùng (Đất). Và 
ngày tam nguyên, Hoàng tử hãy dâng hai thứ bánh biểu tượng cho sự 
giao hòa của Trời Cha Đất Mẹ này lên Phụ hoàng. Âm vuông Dương tròn 

Uttar Pradesh. Việc trừng trị nghiêm 
khắc toán quân phá đền hồi giáo đã 
cho phép đảng BJP coi mình là nạn 
nhân và được tiến cử vào chính phủ. 
Những người quốc gia ấn giáo bị phân 
hóa giữa những nhu cầu hòa giải 
chính trị với những lực lượng trung 
dung hơn và những nhóm quyết tâm 
áp dụng chủ trương cực đoan. Năm 
2009, đảng Quốc Nghị (parti du Con-
grès) thắng cuộc bầu cử, và sự suy 
yếu của đoàn chiến sĩ BJP, đã khẳng 
định: 'dân ấn độ gắn bó với chủ thuyết 
đa tôn giáo' (multiconfessionnalisme). 

Dưới ảnh hưởng mạnh mẽ của kinh tế 
và kỹ thuật, người ấn giáo mỗi ngày 
một hiện diện đông đảo trên thế giới. 
Báo cáo của chính phủ ấn độ cho biết: 
năm 2001, có trên 20 triệu dân ấn sinh 
sống ở 110 quốc gia thuộc năm châu, 
nhưng đông đảo nhất là Anh quốc và 
Hoa Kỳ. Điều đáng chú ý: Di dân trí 
thức ấn độ đa số qua Hoa Kỳ, Gia Nã 
Đại, Úc và Anh. Di dân ấn độ đi làm 
việc tay chân, đa số qua các nước dầu 
hỏa ở Cận Đông. Di dân ấn độ đi lập 
nghiệp thường đến các đảo á châu, 
như đảo Maurice 52% dân số và đảo 
Réunion 49% dân số. 

*** Giai cấp Qui định cho mỗi cá nhân 
những bổn phận và một chức vụ xã 
hội. Hiện có bốn giai cấp: giai cấp 
brahmanes (nắm quyền thiêng liêng), 
giai cấp kshatryias (bảo vệ và điều 
hành thành phố), giai cấp vaishyias 
(nắm quyền kinh tế), giai cấp shudras 
(giới thợ thuyền). Trong xã hội còn có 
nhiều giai cấp hạ (sous-castes). Có hai 
loại người đứng ngoài hệ thống giai 
cấp: 'Những người muốn thoát 
tục' (moines, renoncants) và các tiện 
dân (intouchables). 

 

(Bài viết trên đây dựa theo tài liệu của 
bà Ysé Tardan-Masquelier, tiến sĩ 
Khoa Học Tôn Giáo, giảng viên đại 
học Paris-Sorbonne, giám đốc trường 
Yoga Pháp và là chủ bút tờ 'Revue 
Francaise Yoga'. Bà cộng tác với ông 
Lenoir sọan cuốn tự điển 
'Encyclopédie des Religions et le Livre 
des Sagesses' (Bayard). Cùng với ông 
Jean Mouttapa, bà cũng vừa khởi sự 
bộ 'Planète Inde' (Albin Michel). Tác 
phẩm của bà 'Un milliard d'hindous. 
Histoire, Croyances, Mutations' đã 
được ấn hành bởi nhà xuất bản Albin 
Michel năm 2008). 

(còn tiếp) 

ĐI TÌM MÙA XUÂN DÂN T�CĐI TÌM MÙA XUÂN DÂN T�CĐI TÌM MÙA XUÂN DÂN T�CĐI TÌM MÙA XUÂN DÂN T�C    
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của Đất Trời (chữ Hòa) giao kết với chữ HIẾU đặc thù 
của dòng Lạc Việt, thì không gì ý nghĩa cho bằng. Và 
rồi…Lang Liêu lên ngôi báu, tiếp tục thời Đế đạo của 
triều đại Hùng Vương. 

MINH TRIẾT QUI TÀNG DỊCH. 

Thời đại Hùng Vương nhan nhản những huyền sử như 
thế đó. Nhiều người trong chúng ta đã lạnh lùng lên án 
( ?). Tuy nhiên, khi huyền sử trở thành một thứ LINH 
NGỮ để diễn đạt thực tại cao vời, thì khi đó xin đừng 
dừng lại nơi huyền sử để phê phán tiền nhân. Tiền sử 
ƠN CỨU ĐÔ (11 đoạn đầu của sách Sáng Thế) cũng 
đầy màu sắc huyền thoại : huyền thoại tạo dựng của 
người Babylone trong thi khúc Enouma Elish, huyền 
thoại Enki và Ninhoursag về địa đàng trong tôn giáo 
người Sumer, người anh hùng Gilgamesh đi tìm trái 
trường sinh bất tử, quyền lực sáng tạo do lời phán của 
các thần linh trong tôn giáo người Sumer, Anh hùng ca 
Atra –Hasis với lụt Hồng Thủy…và còn nhiều huyền sử 
na ná như vậy nữa. Tuy nhiên, Thánh ký không dừng 
bước nơi huyền thọai để diễn đạt tiền sử ƠN CỨU ĐÔ. 
Các vị chỉ mượn văn chương vùng Cận Đông để trình 
bày chân lý Độc Thần Giáo (Một Chúa) và màu nhiệm 
sự ác trong công trình tạo dựng mà thôi. Ngày nay, các 
ngành khoa học nhân văn cũng chú tâm đặc biệt tới 
huyền thoại và coi đó là một ngôn ngữ của tiềm thức, 
của toàn thể, khi mà lý trí và ngôn ngữ thông thường 
thúc thủ. 

Tổ tiên Lạc Việt ta, để diễn đạt tính cách cao vời của 
nên văn minh nông nghiệp, một nền văn minh mà trong 
đó yếu tố văn hóa được quan niệm như hồn dân tộc, 
phát triển mạnh hơn nền văn minh du mục và bá đạo 
của Tàu, hay nói văn vẻ hơn : nền văn minh của Đế 
đạo, trong đó con người đối xử với nhau bằng tín nghĩa 
– đã dùng những huyền thoại (như chúng tôi đã trình 
bày khái lược một vài huyền thoại tiêu biểu) - để diễn 
đạt nền văn minh QUI TÀNG DỊCH (mọi việc đều qui về 
đất, lấy quẻ KHÔN làm khởi điểm), vì khi đó tổ tiên ta 
đã sống định cư, biết trồng tỉa. Nét đặc thù của nền văn 
minh này là chữ TRUNG. Chữ TRUNG có tính cách linh 
động và uyển chuyển, tùy theo thực trạng biến đổi của 
KHÔNG và THỜI mà hành động, dùng thăng bằng của 
nội tâm để hướng dẫn sự thăng bằng của thế sự nhân 
tâm, và như thế nhiên hậu sẽ có an hòa. Chữ TRUNG 
này ẩn tàng trong chữ DỊCH. Dịch là biến đổi, trao đổi, 
hoán chuyển, nhờ hai yếu tố Âm Dương đối đãi và tiềm 
phục trong vạn vật. Hai yếu tố tương quan, tương đối, 
tương sinh tương khắc này chi phối mọi sinh hoạt của 
thiên nhiên và con người - trở thành cương lĩnh cho văn 
minh Á đông hàng ngàn năm nay. Một áp dụng nho 
nhỏ : Chẳng hạn nhờ hai yếu tố quan thiết này mà đất 
trời giao hòa trong tiết xuân, lòng người an thái nhìn 
cảnh trăm hoa đua nở - khi mà lũy tre xanh với tiếng 
chày giã gạo dưới đêm trăng tiết hạ, cây cối và đồng lúa 
chín vàng – khi mà đất trời thanh thoát trong cảnh thu 
êm dịu - khi mà muôn vật nằm xuống nghỉ ngơi , ôm ấp 
sinh lực trong lòng đất để chuyển thành động lực cho 
ngày mai. Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu thu, Đông tàn. 
Xuân Hạ dưỡng Dương, Thu Đông dưỡng Âm. Tiền 

nhân ta quả thật hữu lý để xác quyết như thế. Chu trình 
lịch sử cũng vậy : đó không phải là quan điểm lịch sử 
đường thẳng (linéaire) của Tây phương, nhưng là một 
đường tròn xoáy trôn ốc(cycli- que) – hoàn vô đoan – 
mà các điểm trên đó là nhân và quả cho nhau, do đó có 
thể giải thích được các cảnh thịnh suy, hưng vong. Sự 
xuống dốc của lịch sử chỉ là sự bắt đầu và đi lên tới Thái 
Dương.Nhưng trong Thái Dương (+++) cực thịnh - đã 
bao hàm Thiếu Âm (-) mầm suy đồi, và trong Thái Âm (-
--) cực suy, cũng đã có mầm Thiếu Dương (+) lấy đà đi 
lên. Chính trong viễn tượng này mà lịch sử Quê Hương 
ta , với những cảnh hưng phế, với những năm chinh 
chiến miên trường…mới có thể tìm thấy một Ý NGHĨA. 

ĐI TÌM MÙA XUÂN ĐẾ ĐẠO. 

Việt Nam chúng ta hiện đang sống trong thời đại giả tạo, 
áp bức, phân hóa cùng tột cuả BÁ trị. Ta có làm mất ý 
nghĩa chữ HÒA của tiền nhân, xa vời văn minh THÁI 
HÒA của Âm Dương, của Trung Dung, của Qui Tàng 
Dịch mà tổ tiên ta đã gửi gấm trong Huyền sử. Tuy 
nhiên, trong chiều sâu của nền minh triết này mà chúng 
ta tin rằng : lịch sử Quê Hương đang ngoi từ sa đọa và 
thiếu thốn, từ những đổ vỡ và điêu tàn của thời Bá trị 
kim thủy hiện đại, đang vượt khỏi phân ly và ngăn cách 
của những mối tình ‘LONG - CƠ‘ ngày nay, để tiến tới 
khuôn thước của VƯƠNG trị, đạt tới tín nghĩa của ĐẾ 
đạo. Dưới sự trìu mến của Trời Cha, trong tình đậm đà 
của Đất Mẹ, trong chữ HIẾU độc sáng của những Lang 
Liêu mai sau.. 

Núi Tản Viên (2) vẫn còn đó, sừng sững như chí hùng 
của Quê Hương trước bày hổ sói Trung Hoa, nhưng 
cũng hiền dịu như vòng tay ôm của người Mẹ Việt 
thương đàn con vô bến hạn, như niềm ước mơ thái hòa 
của sinh dân. Trong ý hướng đó, Tản Viên là hình ảnh 
của mùa xuân Đế đạo trong lòng dân tộc. 

Một ngày cu ối năm Rồng 

Duy-Ân Đoàn Quốc Khánh ■ 

—————— Chú thích : 

*nguyên tác hai câu th ơ : 

-Pháo vang một tiếng đưa năm cũ / Bộc trúc nhất thanh trừ 
cựu lạp (không rõ tác giả ?) 

-Vẫn dáng đào xưa cợt gió Đông/ Đào hoa y cựu tiếu Đông 
phong (thơ Thôi Hộ). Thi bá Nguyễn Du 

dịch hay hơn : Hoa đào năm ngoái còn cười gió Đông. 

(1)Quốc mẫu Âu Cơ sinh một trăm trứng chỉ là một cách 
nói của triết Việt, cũng như khi chúng ta nói trăm bệnh. 
Lĩnh Nam hồi đó có tục đa thê. Con cái sinh ra đều gọi 
chính cung Hoàng hậu Âu Cơ là Mẹ. Chắc hẳn Quốc Tổ 
Lạc Long còn có nhiều phi tần, mỹ nữ, tuy nhiên Sử không 
nói rõ Quốc mẫu Âu Cơ có bao nhiêu con. Còn 100 con là 
chỉ 100 bộ tộc (tức Bách Việt), tất cả là con của Quốc tổ 
Lạc Long &Quốc mẫu Âu Cơ. 

(2) T�n là phân tán, t ��ng tr �ng cho Âm. Viên là k �t 
h�p, t��ng tr �ng cho D �ơng. T�n Viên hàm ng � tri �t 
lý Thái Hòa. 
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Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị đi làm như thường lệ vì thấy 
trong người không còn đau nhức nhiều. Lúc đi xuống 
thang lầu nhà tôi, vì mãi suy nghĩ đến các thứ giấy tờ rắc 
rối của gia đình còn ứ đọng, tôi bước luôn một lúc…hai 
bậc thang chót và té nhào xuống đất ! Lần này tôi bị đập 
cái hông phải vào cạnh nấc thang, đau gấp hai lần cái đau 
hôm qua. Không đứng dậy nổi, tôi phải bò lần đến cái 
ghế canapé và ráng leo lên. Họa vô đơn chí ! Tuy rất là 
đau đớn, nhưng lần này tôi không sợ hãi run rẫy nữa. 
Cũng như trong tai nạn hôm qua, tôi tin rằng Chúa đã 
giữ gìn tôi để tôi không té nhào từ trên cao, và trong niềm 
tin ở sự đỡ nâng của Ngài, tôi chấp nhận dễ dàng hơn 
thử thách mới này. Từ nhiều tháng nay, thú thật là tôi rất 
mỏi mệt từ thể xác đến tinh thần. Đang và sẽ có rất nhiều 
thay đổi đến với gia đình tôi, những thay đổi sẽ gây ít 
nhiều khó khăn nếu không nói là sẽ đảo lộn cuộc sống 
bình an từ bao nhiêu năm qua của chúng tôi. Mặc dầu có 
những lúc hoang mang trước những suy tính cho tương 
lai mà chúng tôi không biết được kết quả tốt xấu thế nào, 
tôi vẫn luôn bám víu vào Niềm Tin nơi Thiên Chúa và 
Mẹ Maria, là Người Cha, người Mẹ nhân từ, luôn quan 
tâm che chở cho con cái mình. Phải qua những thử thách 
lớn của cuộc đời, tôi mới cảm nhận sâu sắc Hồng Ân to 
lớn đến với mình nhờ Bí Tích Rửa Tội năm tôi 20 tuổi, để 
tôi được trở thành con cái Chúa, được là một chi thể của 
Giáo Hội hoàn vũ. Và nhất là, chính nhờ nhịp bước cùng 
Phong Trào Cursillo VN Âu châu trên hành trình Ngày-
Thứ-Tư của hơn 16 năm qua, tôi đã đi từ sự trung thành 
của bản thân đối với lời hứa ngày nhận Sự Vụ Lệnh, để 
đến được sự trưởng thành trong đời sống tâm linh, nhờ 
thế đứng trên cái kiềng ba chân : SÙNG ĐẠO - HỌC 
ĐẠO - HÀNH ĐẠO. Trong nỗi đau riêng, tôi không còn 
oán trách Thiên Chúa đã ‘bỏ quên’ tôi, hoặc là Ngài ‘thiên 
vị’. Ngược lại, vì có biết đau, tôi mới mở lòng để ôm ấp 
những người thân thương, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, 
mỗi khi họ gặp khốn đốn, hoạn nạn. Biết đau cũng cho 
tôi niềm hy vọng ở một ngày mai ‘qua cơn mưa, trời lại 
sáng’. Tôi vẫn nhớ hoài một câu nói của thầy Jean Tuấn 
trong THL mấy tháng trước : « Chúng ta khó mà vác thánh 
giá của người khác vì mỗi ơn gọi có những vui buồn riêng. 
Nhưng có một điều chắc chắn là Đức Kitô đã vác thánh giá 
thay cho mỗi người trong chúng ta … ».  

Hai lần ngã đau trong 
những ngày đầu Mùa 
Chay như một nhắc nhở 
cho tôi về lời nói này. Rất 
đơn sơ, rất gần gũi, mà 
đâu phải bao giờ tôi cũng 
nhớ tới, với tâm tình tạ 
ơn ?...  

*Đầu Mùa Chay 2013 – K7 

Bất thần có vật gì, hoặc người nào đó, va mạnh vào tôi 
từ phía sau lưng, và hất tôi té lăn nhào xuống đất… Tôi 
có cảm giác như mình đang bị cuốn đi trong một cơn 
gió lốc, một cơn bão, một trận cuồng phong ! Không có 
một chỗ nào để tôi bám víu và giữ thăng bằng, không 
kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi vẫn biết chắc là mình 
sẽ không thoát khỏi tai nạn này. Ý tưởng đầu tiên vụt 
qua óc tôi là phải bảo vệ cái đầu đừng để nó va xuống 
đất. Hai tay ôm lấy đầu, lúc ngã xuống, tôi còn đủ bình 
tĩnh để nghiêng qua một bên và cố ngẩng đầu lên. 
Chung quanh tôi, các hành khách đứng, ngồi chờ xe lửa 
như tôi đồng loạt la ó : « Có người bị đụng té rồi ! ». 
Trong cơn choáng váng và sợ hãi, tôi chỉ biết thưa với 
Chúa : « Lạy Chúa, xin giữ gìn con ! » Và từ từ tôi mới ý 
thức được là mình đã nằm nhoài trên mặt đất của sân 
ga, nơi đã in không biết bao nhiêu dấu chân người qua 
lại, trong đó có dấu chân của tôi miệt mài ngày hai buổi 
từ gần bảy năm nay. Bên hông trái tôi đau nhói, may 
nhờ có nhiều lớp áo mùa đông hứng dùm cú ‘choc’ nên 
tôi không bị gãy nứt cái xương nào, và đầu tôi không hề 
hấn gì ! Tạ ơn Chúa đã đỡ nâng con ! 

Khi tôi lồm cồm cố đứng dậy thì mới thấy trước mặt 
mình bóng dáng một người đàn ông da đen cao đến hai 
mét đang chìa tay ra để đỡ tôi. Đó cũng chính là thủ 
phạm đã gây ra tai nạn cho tôi ! Chỉ vì cố chạy theo 
chuyến xe đã bắt đầu lăn bánh mà ông ta đã ‘hất’ tôi té 
ngã để rộng đường cho mình. Vừa đau vừa giận, tôi hỏi 
ông tại sao bất cẩn vậy, ông ta trả lời là hoàn toàn không 
thấy tôi. Tôi biết mình không thuộc loại… ‘chân dài’, 
nhưng đâu đến nỗi thấp nhỏ vô hình ! Ông da đen biết 
mình nói láo không trơn tru, bèn bắt qua chuyện khác : 
« Tôi thật lòng hối tiếc đã làm cho bà té đau. Tôi có chuyện 
quan trọng nên mới gấp gáp như vậy. Bà thấy không, dù sao 
tôi đã lỡ chuyến xe rồi, và cũng đã đến giúp bà (?!). Mấy 
người chung quanh la ó om sòm mà có ai đến hỏi thăm bà 
đâu ? Bà cần tôi gọi cứu thương không ? » Thấy gương mặt 
ông hiền lành, ánh mắt thành khẩn, và trong người tôi 
không có dấu hiệu gì nguy hiểm, tôi ngồi nghỉ một lát 
thì tự đứng dậy đi được. Nhưng tim tôi vẫn còn đập 
liên hồi, và tay chân run rẫy bởi ý nghĩ, nếu tôi không 
cố ngóc đầu lên, hay chính là bàn tay Chúa đã đỡ cho 
đầu tôi không đập xuống đất, có lẽ tôi đã bị hôn mê vì 
chấn thương sọ não rồi. Hoặc nếu tôi bị đụng té từ cầu 
thang cao, hay khi đứng gần nơi xe lửa đang tiến tới, 
không làm sao tôi tự bảo vệ mình được, khi tai nạn gây 
ra bởi một người đàn ông lực lưỡng khỏe mạnh như thế 
(đã có một cô gái gốc Việt qua đời vì một tai nạn tương 
tự trong métro). Bấy giờ tôi mới thấm thía, mỗi ngày tôi 
còn dấn bước trên hành trình Ngày-Thứ-Tư, là tôi phải 
cầu nguyện không ngừng với Thiên Chúa : « Xin giữ gìn 
con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài, xin thương che 
chở »(TV 17,8).  
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Trong mọi cuộc hành trình, lữ khách luôn luôn tin 
tưởng nơi người hướng đạo sẽ dẫn mình đi đúng 
hướng mình muốn tới. Tuy nhiên nếu người hướng đạo 
mải mê giải nghĩa những sự lạ bên đường, bước vào 
những ngõ ngách âm u hay rẽ ngang những đại lộ ồn 
ào vui vẻ, rất có thể đoàn lữ hành sẽ tản mác khắp 
vùng và có người sẽ bị lạc. Ngoài ra, chính kẻ hành 
hương, vì nghĩ rằng mình sẽ theo kịp đoàn lữ hành bất 
cứ lúc nào mình muốn, rồi tự tìm cho mình những lối đi 
bên lề con đường hướng đạo đã vạch sẵn, cũng sẽ dễ 
bị lạc và quên mất cả đường về. Chính vì thế, tiến bước 
trên con đường đã mở sẵn, người lữ hành vừa an tâm 
hơn vì chắc chắn tới đích mau chóng, vừa an toàn hơn 
vì có nhiều đồng đội trong cùng đội ngũ đi trên cùng 
một tuyến đường, lại vừa đỡ cực nhọc hơn vì được giúp 
đỡ khi gặp trắc trở. Cũng vậy, Cursillista nào muốn 
bước theo lộ trình Cursillo, sẽ thấy con đường an tâm, 
an toàn, đỡ cực nhọc hơn cả trên đường về Nhà Cha là 
con đường đã được Phong Trào mở sẵn: con đường 
Sống Ngày Thứ Tư , sống Với Phương pháp và sống 
Bằng Phương pháp của Phong trào, tức là tham dự 
HỘI NHÓM và ULTREYAS, đồng thời được bổ túc 
bằng sinh hoạt trong Trường Huấn Luyện. 

I. Phong trào Cursillo không nhắm tới việc tụ họp các 
cursillistas lại chỉ để hoạch định việc gì phải làm và làm 
cách nào, nhưng chủ trương tạo nên các Nhóm Nòng 
Cốt để giúp nhau sống đời người ki-tô-hữu đích danh 
và từ đó làm men muối cho môi trường. Buổi họp của 
những người trong nhóm nồng cốt này, được gọi là Hội 
Nhóm, không phải một buổi họp của các thân hữu về 
mặt xã hội và giao tế. Hội Nhóm là sinh hoạt căn bản 
hàng đầu của mọi Cursillistas trong nếp sống Ngày 
Thứ Tư. Hội Nhóm chỉ có mục đích là để cùng nhau 
thông truyền và chia sẻ nếp sống Ki-tô-hữu mà mỗi 
thành phần tham dự đang sống và muốn sống. Vì thế, 
điều căn yếu của Hội Nhóm là TÌNH BẠN, hay là tình 
yêu thuộc loại tình yêu gia đình giữa cha mẹ, anh chị 
em...Ở đây, tình bạn được thăng hoa lên bậc siêu 
nhiên mang lại ân sủng, nên Hội Nhóm còn thì Cursillo 
còn, vì người tham dự đang hưởng nguồn ân sủng họ 
đã bắt đầu lãnh nhận từ Khóa Cursillo. Rất nhiều khi 
thấy ngại ngùng đi dự Hội Nhóm mặc dù thấy cần thiết 
và hữu ích cho bản thân, chính là vì yếu tố căn bản 
Tình Bạn không còn mạnh đủ để chấp nhận, để cảm 
thông và tha thứ. Muốn phát triển Tình Bạn, ít ra phải 
có điều gì chung mà mọi người cảm thấy mình cũng có 
thông phần trong việc phát huy nó, tỉ như cùng chí 
hướng, cùng sở thích, cùng họ đạo...  

Ngoài ra Tình Bạn chỉ thêm mặn nồng nếu việc gặp 
nhau là thường xuyên, năng động, sống thực, vững chắc 
và bền bỉ. Như thế, Hội Nhóm phải là rất thân tình : mọi 
vấn đề được nói tới trong Hội Nhóm với ý hướng cùng 
tìm cách khắc phục mà thăng tiến, mọi chia sẻ được đón 
nhận trong tương quan gia đình " chị ngã em nâng " hoặc 
" vui với người vui và khóc với kẻ khóc ", và mọi dự định 
cho sinh hoạt những ngày sắp tới là nhằm thánh hóa bản 
thân và biến cải môi trường. Anh chị em cursillistas thuộc 
ngành Việt Nam tại Tổng Giáo phận Los Angeles, chúng 
ta đã và đang tham gia Hội Nhóm không đều đặn thường 
xuyên, sẽ hứa với Thầy thêm lần nữa là tìm những người 
bạn thân tình, lập thành những Nhóm Nhỏ năm ba người 
để gặp nhau đều đặn và thường xuyên hơn, giúp nhau 
sống những điều đã cam kết với Thầy. Thật vậy, những 
ai biết rõ sự thật bất toàn của mình và muốn thi hành 
thánh ý Thiên Chúa, tức là nên thánh, thì cần đi dự Hội 
Nhóm, còn ai thấy mình không cần nên thánh hoặc mình 
đã thánh thiện đủ thì Hội Nhóm quả là việc vô ích. 

II. Nếu Hội Nhóm là điều thiết yếu căn bản cho nếp 
sống Ngày Thứ Tư thì Ultreya cũng đóng vai trò quan 
trọng ngang bằng, bởi vì chính từ Đại hội Ultreya tinh 
thần " đại kết công giáo " được thể hiện với sự hiện diện 
đầy đủ của những nhóm nòng cốt bạn hữu thân tình. 
Nhóm Nhỏ thỏa mãn nhu cầu thiêng liêng mỗi cá nhân 
còn Ultreya thỏa mãn nhu cầu thăng tiến của cộng đồng, 
của Giáo hội trước mặt trần thế. Thân xác cần được bồi 
bổ nên chúng ta điều chỉnh giờ giấc và kiếm tìm chất liệu 
để mỗi ngày có đủ thời giờ và thực phẩm dinh dưỡng 
nuôi thân. Ultreya cũng được nhìn dưới khía cạnh này, 
nghĩa là Cursillista cần điều chỉnh thế nào để có đủ thời 
giờ và thức ăn cho nhu cầu thiêng liêng của mình. Vì 
cuộc sống vật chất, nhiều gia đình không thể có đủ mặt 
mọi ngưòi đúng giờ ở mỗi bữa cơm tối, nhưng không ai 
không thể sắp xếp ngày nào đó, hoặc là cuối tuần, dự 
bữa tối với gia đình, trừ khi người đó không còn tha thiết 
nữa. Cũng như thế, Ultreya phải được sửa soạn như bữa 
cơm gia đình chứ không như buổi đại tiệc khoản đãi 
người vị vọng, nghĩa là tự nhiên, gọn gàng, không mầu 
mè, không mất giờ chờ đợi, ít món ăn nhưng nhiều chất 
dinh dưỡng. Ultreya còn phải thường xuyên đều đặn 
nhưng không máy móc, ngắn gọn nhưng đầy đủ, đơn 
giản nhưng không trống rỗng, giống như bữa ăn hằng 
ngày của gia đình. Như thế, khi Ultreya được soạn thảo 
và thực hiện đúng đắn, và bài nói do những chứng nhân 
đã cảm, đã sống trình bầy...thì giờ giấc và địa điểm thuận 
tiện hay không chỉ còn tùy thuộc vào mức độ ham muốn 
tham dự của Cursillista mà thôi. Cũng xin lặp lại rằng UL-
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THÔNG BÁO  

 Đ�I HI ULTREYA HÈ 2013 

Đ�i H�i k� ni
m 20 n�m thành l�p Phong Trào Cursillo 
ngành Vi
t Nam-Âu Châu đ$%c t' ch(c t�i Lisieux t, 
05/07 đ0n 07/07/2013.  
L
 phí 100 €/ng$5i, bao g8m phí t'n �n và : trong 3 ngày 
t�i Centre Spirituel Louis et Zélie Martin, 15 avenue Sainte 
Thérèse 14100 Lisieux (di chuyDn tE túc).  
Cho nhHng ai không có ph$ơng ti
n di chuyDn tE túc, Ban 
T' Ch(c đã thuê đ$%c xe ca 60 chP ng8i, 30€ đi/vQ. ĐD 
Ban T' Ch(c có đRy đS các chi ti0t l�p danh sách, xin vui 
lòng liên l�c ghi danh cùng anh Mai Xuân Thu 
36 allée de l’Odyssée -77600 Bussy Saint Georges ;  
Đi,n tho�i : 01 64 77 58 57 (nhà) / 06 64 44 85 15 (di 
đ6ng) ; email : mxthu@free.fr  
H�n chót ghi danh là ngày Chúa nh�t 28/04/2013. Vì sZ 
phòng và chP xe ca có h�n, chúng tôi s[ $u tiên cho các 
cursillistas và nhHng ai ghi danh s\m.  

TI�P S�C CHO B�N TIN 
Là m�t nh]p cRu liên l�c, b^n tin cSa PT luôn cRn đ$%c 
nuôi d$_ng và ch�m sóc chu đáo hơn nHa. Ban báo chí 
kh`n thi0t m5i gai quí anh ch] ti0p s(c cho b^n tin cSa 
chúng ta. Mai th$ t, bài vi0t xin gci đ0n đ]a chd d$\i đây : 
qua email c=a ban biên t�p (phA�ng ti,n t�t nhBt) 
cursillo.vn.auchau@gmail.com 
hoCc qua bAu đi,n  
M. Ph/m Đ0c V23ng 
9 place d'Anjou - 95120 Ermont, France 

N�i dung bài vi0t thi0t thEc hơn h0t chính là nhHng suy t$, 
c^m nghi
m, ch(ng t, thu l$ơm trong hành trình Ngày 
Th( T$ mà quí anh ch] muZn hay cRn chia sf cho nhau.  

TREYA còn là phương tiện để Cursillista thông hiệp vào 
với Phong trào. 

III. Hội Nhóm và Ultreya của những Cán bộ Phong trào 
được gọi là Sinh hoạt Trường Huấn Luyện ( xem " Cẩm 
nang Cán bộ ", ấn bản 1988, trang 58 ). THL là nơi liên 
tiếp bắt nhịp cầu tương quan với những ai đã tham dự 
Khóa Cursillo để họ gánh trách nhiệm là họ cần trở thành 
những phần tử lãnh đạo trong Giáo hội, trong Phong trào 
và trong hoàn cảnh, môi trường sống riêng của mình. Ở 
THL, mỗi Cursillista thành viên đều nhắm thực thi 3 tiêu 
điểm chính là: nên thánh, hiệp thông và đào luyện. Cursil-
lista không được quyền làm thánh một mình, nhưng cùng 
thông chia với môi trường, mà THL là môi trường sống 
thu hẹp của một nhóm nhỏ nòng cốt. THL là trường hiệp 
thông vì là một cộng đồng ki-tô-hữu trong tinh thần hội 
nhóm, cùng giúp nhau gia nhập vào đời sống Giáo hội và 
để có cùng Một Tâm Thức, Một Mục Đích Chung cho Một 
Thầy. THL còn là trường đào luyện, là nơi cùng với anh 
chị em khác tự tôi luyện cho việc thăng tiến tu đức thiêng 
liêng và cho tiến trình thành những cán bộ cho Giáo hội 
và cho Phong trào. Ở THL, Cursillista thành viên cùng 
đào luyện với nhau về tu đức, là lớn lên trong ơn thánh; 
về tín lý, là hiểu được tại sao còn hy vọng trên những vấn 
đề nan giải ngày nay; về nhân bản, là hiểu biết tường tận 
về thế giới mình đang sống; về xã hội, là ý thức trách 
nhiệm xã hội và chính trị theo quan điểm ki-tô-giáo chân 
chính và về việc tông đồ, tức là lãnh hội đường lối Phong 
trào trong việc mở mang Nước Thiên Chúa. ( xem " 
Những Tư Tưởng Căn Bản của PT Cursillo " từ số  527 
đến 555 ). 

Trên đây là Con Đường Phong Trào Đã Mở Sẵn cho 
những ai đã dự Khóa Cursillo mà muốn tiếp tục cuộc 
hành trình trở về theo phương pháp đặc thù Cursillo. Như 
vậy, Cursillista sẽ dễ dàng sống Ngày Thứ Tư theo 
phương pháp và đường lối Phong trào Cursillo hơn nhiều 
nếu tham dự Hội Nhóm, Ultreya và tham gia sinh hoạt 
THL. thường xuyên và đều đặn, bởi vì những sinh hoạt 
trên là sự nối dài một diễn trình trở về suốt đời mà Khóa 
Cursillo chỉ là giai đoạn khởi hành cuộc đời Ngày Thứ Tư 
của Cursillista mà thôi. 

De Colores !!! 

THL./ Khối Hậu Cursillo ■ 

Xuân n�i x	 ng��i tr�i đông giá, 

Xuân � lòng tôi �m b�n mùa.  

Có Chúa m!i vui bu#n �p %, 

Nhìn quanh t��i th)m v*n Tình-Xuân !  

M/ng Xuân Quý T2 2013 * *N.C. ■ 
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thóat cảnh đói nghèo. Mơ ước của bà đánh đổi bằng túng 
nghèo, tủi nhục đã thành hiện thực. Sau khi tốt nghiệp 
trung học, qua kỳ thi tuyển sinh viên du học, cậu con trai 
đã trúng tuyển. Sau những tháng năm dùi mài tại hải 
ngọai, anh đã thành đạt, và kết hôn với một tiểu thư con 
nhà khá giả. Hai người đã có với nhau đứa con thật kháu 
khỉnh…  

Nghe con đã thành danh, cuộc sống khá giả, ổn định, 
người mẹ mơ ước được một lần tới thăm con, thăm cháu. 
Bà dành dụm từng đồng để thực hiện chuyến đi. Qua 
nhiều ngày thăm hỏi, bà đã tìm được nơi con sinh sống. 
Những tháng năm dãi dầu, gian khổ đã hằn lên thân xác 
gầy yếu của bà. Bộ quần áo thô sơ, đơn nghèo càng 
khiến bà tiều tụy.  

Đứng trước một biệt thự sang trọng, kín cổng cao tường. 
Đàn chó nhìn thấy bà trước ngõ sủa om xòm. Một phụ nữ 
trẻ ăn mặc sang trọng mở cửa nhìn ra gằn giọng đuổi đi vì 
yên trí là người hành khất. Người mẹ khốn khổ năn nỉ chỉ 
xin cho được một lần nhìn thấy con trai và cháu nội. 
Người vợ gọi chồng ra, nhưng anh sợ mất mặt với vợ, 
anh lớn tiếng đuổi đi. Vợ hỏi anh đó là ai ? Anh khua tay 
lắc đầu : Hơi đâu mà quan tâm tới phường ăn mày cho 
mệt ! Nhìn thấy con giàu có công thành danh tọai, người 
mẹ an lòng lủi thủi ra về. Người con trai ngày nọ có dịp trở 
về quê cũ, anh muốn ghé lại thăm trường xưa, nhân tiện 
anh muốn thử nhìn lại căn lều ngày đó, nơi mẹ anh từng 
tần tảo nuôi anh. Không thấy bóng dáng người mẹ một 
mắt ngày nào, anh dò hỏi, người lối xóm cho hay mẹ anh 
đã qua đời cách đó ít ngày, hàng xóm đã chôn cất cho bà, 
và người ta trao cho anh lá thư như bà đã trăn trối trước 
khi lìa đời.  

Con yêu quí,  

Được nhìn thấy con thành danh, hạnh phúc, đôi mắt con 
bình thường trong sáng mẹ thật mãn nguyện. Khi con còn 
nhỏ, một lần nọ, bị tai nạn con đã bị hư một mắt. Mẹ 
không thể cam lòng nhìn con tật nguyền. Mẹ đã hy sinh 
hiến một con mắt của mẹ để con lại có đôi mắt lành lặn 
trong sáng như ngày hôm nay. Mẹ sung sướng vì con 
đang nhìn thấy không gian, ngọai cảnh, nhìn thấy cuộc 
đời, nhìn thấy tương tươi đẹp trải rộng phía trước qua con 
mắt của mẹ. Nguyện cầu cho con mãi vuông tròn hạnh 
phúc …  

Mẹ của con.  

Có nhận ra tình mẹ hay không thì cũng đã quá muộn 
màng. Mẹ anh đã ra đi trong cô đơn trong túp lều nghèo 
hèn, nhưng Trái Tim người Mẹ hiền quá lớn lao vươn tới 
bên kia bờ đại dương nơi anh và vợ con đang hưởng 
những ngày phú túc. Đó là hình ảnh của nghĩa CHO ĐI. 
Chấp nhận đui chột để con được lành lặn, chấp nhận tủi 
hổ để mua hạnh phúc cho con, chấp nhận cô đơn cho con 
vuông tròn cuộc sống nồng ấm.  

Quả không dễ, không giản đơn bởi chủ thể phải vượt ra 
khỏi cái vòng " Có đi có lại ", cái luật hành xử rất thông 
thường trong cuộc sống đời thường. Tôi vẫn chưa sao 
thóat ra khỏi cái vòng kiểm tỏa đó, khiến tôi chao đảo 

Dù thời gian hành trình cuộc sống chẳng còn bao xa, tôi 
vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của Tình Yêu. Ngày còn ngồi 
trên ghế nhà trường trong giờ học triết, thầy dạy hôm đó 
lại nói với bọn học trò chúng tôi về ý nghĩa của Tình 
Yêu. Cho tới hôm nay câu nói của thầy vẫn còn in đặm 
trong tâm trí tôi, thầy nói :" YÊU LÀ CHO ĐI ".  

Tình yêu mang chiều ơn nghĩa trong cuộc sống đời 
thường như một định luật không thành văn, từ ngàn 
xưa, người người vẫn dùng nó thể hiện liên hệ qua lại 
với nhau ; bởi đó mới có những câu ca dao, tục ngữ : " 
Có qua –có lại mới tọai lòng nhau " hay " Hòn đất ném 
đi, hòn chì ném lại ". Cái " triết lý sống " " Đôi bên cùng 
có lợi " xã hội xưa và nay trên nhiều lãnh vực coi như 
thước đo, như luật hành xử giữa người với người. " Có 
qua mà không có lại " hay " Hòn đất ném đi mà hòn chì 
không ném lại " bất ổn sẽ khó mà tránh khỏi, tình nghĩa 
cũng từ đó mà phai mờ, gẫy đổ !  

Vậy thì đâu là ý nghĩa của " YÊU là CHO ĐI " ?  

Không ít cảnh huống đời thường nơi tôi đã từng xiêu 
ngã vì cái luật " Vay Trả " đó !  

Cho mà không có đáp trả, tình cảm dành cho đối nhân 
không chỉ tan biến mà dễ bị kết án là kẻ vô ơn. Tôi từng 
mong chờ người thụ ơn phải biểu tỏ lòng biết ơn với 
những gì tôi " ban phát " !  

Không phủ nhận lòng biết ơn là cần thiết khi lãnh nhận, 
nhưng ở đây, tôi lại coi đó là lực đẩy, là nguyên tố cho 
những gì tôi trao tặng, và từ đó mới dễ nhìn đời, nhìn 
người với tầm nhìn mất thiện cảm, với con tim khép lại, 
kể cả đọan tuyệt !  

Có lần tôi đã đọc được câu chuyện nói lên Tấm Lòng 
bao la của Tình Mẹ "Tình Yêu Cho Đi "  

Chuyện kể rằng : một bà mẹ nghèo nọ hằng ngày tần 
tảo kiếm từng miếng ăn, dồn mọi nỗ lực nuôi người con 
trai duy nhất ăn học. Bà chỉ còn một mắt, nên mọi sinh 
họat không giản đơn, và cũng vì người Mẹ một mắt mà 
cậu con trai thường bị bạn bè chế diễu, trêu chọc. Từ 
hận bạn bè, đưa cậu tới tình trạng ghét cả mẹ mình. 
Cậu không muốn mẹ tới trường để gây cớ cho bạn bè 
trêu chọc ! Trước bao nhọc nhằn, gian truân đó bà vẫn 
kiên trì nuôi con ăn học. Mơ ước cho con thành tài để 

Tình Yêu Cho Đi 
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Đón Xuân  
 

T&m t^m đào cư$i đón xuân vf  
N%ng vàng đD đó ng{p đư$ng quê  
Nhà nhà rDn rã m�ng n6m mPi  
Mái hm đ0u n6m vui tràn trf  
Bánh m)t, đào mai, câu đOi đ�  
Dù nghèo v|n th%m đKp tình quê  
Ti!ng chào, câu chúc giòn như pháo  
Tình quê n�ng hm đD xuân vf.  
Virn x) nhP vf đD xuân xưa  
Mong sao th%m đKp buoi giao th�a  
Sáng m%t em thơ ch$ tuoi mPi  
Tr$i xuân sPm đKp tEa xuân xưa.  
Xóm ngõ nhà nhà tràn hương T!t  
Túm tím môi ai màu hHt dưa  
Quên đi nhFc nh�n ngày tháng c�  
Cho ngư$i ngóng đ�i gLp xuân xưa.  

Duy  Bình  ■ 

trước những gì cho đi mà không có đáp đền, hành trình 
đời tôi cũng không thiếu cái cảnh phũ phàng như hình 
ảnh chàng thanh niên nọ đã không ngại ngần đuổi mẹ vì 
mẹ nghèo hèn, không cân xứng với địa vị, hòan cảnh anh 
hiện tại, từ những người tôi từng thương mến, thi ân !  

Có ai đó đã từng nói : Đừng dựa bào bức tường vì có 
ngày nó ngã đổ, cũng đừng dựa vào con người vì con 
người không bất tử. Hãy tựa đầu vào Thiên Chúa vì Ngài 
vĩnh hằng, và giầu lòng xót thương "  

Như con chim chưa thóat khỏi cái dây cột chân nên tôi 
không sao bay lên được tới vùng trời trong xanh thênh 
thang cất tiếng hót thánh thót giữa nắng ấm trải rộng 
trong không gian bao la mà không bị ràng buộc. Đó chính 
là hệ lụy khiến tôi chưa thực hiện được lời mời gọi của 
Thiên Chúa : " Hãy bán t �t c�… R�i hãy đ�n theo Tôi 
" ( Lc. 18, 22 )  

Chàng thanh niên giầu có nọ từng mơ ước nên hòan 
thiện, nhưng khi Chúa cho anh biết phải làm sao để theo 
Ngài, thì anh lại bối rồi ! Thánh sử Luca ghi lại " Nghe 
vậy, anh ta buồn lắm…" ( Lc. 18, 23 )  

Nơi tôi hôm nay cũng chẳng thiếu cảnh " bu�n l�m " vì 
tôi không muốn " Bán tất cả …" để theo Chúa. Tôi cứ ghì 
chặt mà không muốn " CHO ĐI "  

Hành trình của Thầy từ MÁNG CỎ tới đồi CALVÊ ngày 
nào là một định nghĩa trọn vẹn của " TÌNH YÊU CHO ĐI " 
của vòng tay rộng mở trao ban mà không hề cần đáp trả.  

Thiên Chúa có thiếu gì đâu ! Ngài là đấng tòan thiện, 
tòan năng tòan mỹ, giầu có vô song. Chúa chỉ mời gọi tôi 
bước theo Ngài, hành xử yêu thương trong " CHO ĐI " 
cho anh em tôi, cho những chi thể của Ngài trọn vẹn như 
Chúa đã và vẫn hằng thể hiện cho tôi, cho thế nhân.. 
Danh hiệu Kitô hữu của tôi sẽ trở nên giả tạo, mờ ảo khi 
thiếu vắng Tình Yêu Cho Đi đó.  

Thánh Antôn thành Padua đã từng dạy : " Đ�c ái là linh 
h�n c�a Đ�c Tin, nó làm cho Đ�c Tin s �ng đ�ng ; 
Đ�c Tin không Đ�c Ái là Đ�c Tin ch �t "  

Nếu chỉ nhìn Mầu Nhiệm Máng Cỏ và Thập Gía như 
những biến cố đơn thuần như bao người trong thế giới 
hôm qua và hôm nay nhìn, tôi sẽ chẳng bao giờ tìm ra 
lực đẩy để lọai trừ được cái luật " Răng đền răng, măt 
đền mắt ", " Có đi có lại …" Và dĩ nhiên su bu�n, bỏ đi 
như chàng thanh niên giầu có trong Tin Mừng theo trình 
thuật của thánh sử Luca cũng sẽ xảy đến với tôi.  

Hành trình đời tôi sẽ mãi chìm trong cái quan niệm 
thường tình như muôn người, theo luật vay trả. Sẽ chẳng 
bao giờ thấy xuất hiện nét đặc thù của" TÌNH YÊU CHO 
ĐI "mà Thầy từng mong đợi nơi tôi giữa môi trường tôi 
hiện diện. Chỉ Tình Yêu đó mới làm nên diện mạo Chứng 
Nhân. Chỉ Tình Yêu nguồn mạch từ Thiên Chúa, Đấng đã 
trao ban tất cả vì yêu thương, mới có sức thôi thúc tôi " 
Bán tất cả … tới theo Ngài ", và cũng chỉ Tình Yêu đó 
mới giúp tôi không " Buồn rầu bỏ đi " trước nghịch cảnh 
cuộc sống, nhưng dám mở rộng vòng tay " CHO ĐI ". 

Duy Bình � 


