
Máu chảy ruột mềm. Lời ru của Mẹ 

Hơn 4 ngàn năm lịch sử , trãi qua nhiều nỗi thăng trầm , vinh 

quang đếm từng ngày, nhưng đắng cay kéo dài đằng đẵng. Với 

kinh nghiệm sống phải trả bằng mồ hôi, máu và nước mắt, dân tộc 

Việt Nam chưa một ngày được rảnh tay, không đêm nào được tròn 

giấc ngủ.                                                                                       

“Thứ nhứt thiên tai , thứ hai địch họa” là nỗi ám ảnh thường xuyên 

của dân tộc.  Tai luôn lắng nghe những chuyển động của đất trời, vì 

bão lụt có thể bất ngờ ập xuống, như người khách không mời, năm 

nào cũng tới. Mắt lúc nào cũng phải mở căng để nhìn, tai phải lắng 

nghe mọi động tịnh của người láng giềng phương bắc. Người hàng 

xóm nổi tiếng là "khẩu Phật tâm xà", mang thân xác con người, 

nhưng trong lòng ngực, lại là trái tim của loài rắn độc. Từ ngàn 

năm trước sang đến ngàn năm sau , tham vọng "phải cướp cho 

bằng được" đất biển của dân phương nam, luôn là tâm nguyện cha 

truyền con nối của nòi Hán tộc. Trãi qua nhiều triều đại, dù là Tần, 

Hán, Đường, Tống hay Nguyên, Minh, Thanh, Cộng  trong ánh 

mắt gian xảo của người láng giềng ấy, người Việt dù ở địa vị nào 

cũng chỉ là đám thứ dân trước mặt thiên triều. Trong ngôn ngữ của 

giống dân cao ngạo , chúng nó xấc láo gọi dân Việt là "bọn Nam 

Man".                                                                                                 

Lịch sử còn ghi, vó ngựa "Địch họa" nhiều phen bị chận đứng 

trước lòng yêu nước của người dân Đại Việt . Năm 938 máu của 



quân Nam Hán hòa với nước sông Bạch Đằng để viết nên câu thơ 

bất tử "Đằng Giang Tự Cổ Huyết Do Hồng".  Bản tuyên ngôn và 

lời xác nhận chủ quyền "Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư" khiến 

Tống binh hai châu Khâm, Ung phải vỡ toang màng nhĩ. Thế kỷ 

13, cũng trên giòng sông lịch sử ấy, đạo quân bách chiến bách 

thắng của con cháu Thành Cát Tư Hản, đã nếm mùi thảm bại.  

Không xa thời hiện tại, năm 1789 xác của đoàn quân mắt xếch tóc 

đuôi sam, trôi đặc kín sông Hồng. Nước từ thượng nguồn phải khó 

khăn lắm mới chảy được ra biển.                                                 

Vận nước có lúc thịnh, lúc suy . Vua anh minh có tướng tài góp 

sức, dân sẽ hát khúc hoan ca. Vua đớn hèn, tướng nhu nhược, sẽ 

không thoát khỏi cặp mắt cú vọ của kẻ thù truyền kiếp . Kẻ thù 

dám nghênh ngang chỉ vì được cúc cung bởi lũ "khôn nhà dại chợ". 

Đối với "dân quen" thì nghiến răng, đấm đá chẳng chút nương tay. 

Mắt long sòng sọc, như loài dã thú. Đối mặt với "người lạ" thì cúi 

đầu run rẫy như giun phải muối. Nịnh hót tạo tiếng cười hả hê cho 

"người lạ" dù phải đổi bằng tiếng khóc của "dân quen" .                                                                                                                                               

Qua nhiều thế hệ, nhờ lời ru êm ái của Mẹ, tình nước tình người đã 

nhẹ nhàng đi vào tâm hồn đàn con :                                                                                   

"Bầu ơi thương lấy bí cùng                                                             

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn".   Hoặc :                                      

"Lá lành đùm lá rách" . Hay như lời dạy của Cha :                                                           

"Thương người như thể thương thân".                                             

Dù đơn sơ mộc mạc nhưng chứa đựng cả một trời bác ái, yêu 



thương .                                                                                          

Tuy sống xa quê hương, nhưng tiếng ru của Mẹ, lời dạy của Cha, 

đàn con vẫn nhớ.                                                                             

Xót xa trước cảnh "thiên tai chỉ một, nhân họa gấp mười",   nhóm 

Nhân Ái giáo đoàn Springvale và Cộng đoàn Công giáo Hoan-

Thiện, đã hợp tác tổ chức một buổi BBQ sau Thánh Lễ Chúa Nhật 

30/10/16 , nhằm gây quỹ để giúp đỡ và xoa dịu phần nào nỗi khổ 

đau mà người dân 4 tỉnh miền Trung đang gánh chịu.  xin xem 

hình. Trước lễ đài , tấm biểu ngữ  "Thương Về Miền Trung" với 

hình những bộ xương cá đã làm xúc động lòng người.                             

Thánh Lễ do Cha Mai Văn Sang linh hướng nhóm Nhân Ái 

Springvale chủ tế. Cùng đồng tế, ngoài các Cha Tuyên Úy CĐCG 

Hoan-Thiện Giuse Vũ Ngọc Tuyển và J.B Đặng Nhật Trường, còn 

quí Cha khách trong đó có các Cha đến từ Việt Nam.                

Trong phần giảng lễ, Cha chủ tế chia sẻ ý nghĩa của đoạn Phúc âm, 

về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Gia-kêu.                    

Trước khi kết lễ , Cha Tuyên Úy Vũ Ngọc Tuyển trình bày lý do để 

tổ chức buổi BBQ. Ngài nói về những đau thương do thiên tai và 

nhân tai mà người dân 4 tỉnh 

miền Trung đang gánh chịu. Ngài 

kêu gọi mọi người cùng hướng 

lòng về miền đất đau thương, chia 

sớt những gì mình có cho những 

đồng bào bất hạnh.                                 



Tiếp đến, phần trình chiếu 

những hình ảnh tan nát, hãi 

hùng, hậu quả việc tàn phá môi 

trường của Formosa. Cá chết 

phơi trắng bờ biển, những ngư 

dân với đôi mắt thất thần, tàu 

thuyền đánh cá nằm la liệt trên bãi vắng, dân ngồi trên nóc nhà chờ 

nước rút v.v. Xem đến đâu người bình thường đều cảm thấy rợn 

người đến đó.                                          Trong phần chia sẻ của 

Cha Thăng,  Ngài nói về những tai ách do Formosa gây ra . Phải 

cần từ vài chục năm đến hơn nửa thế kỷ mới có thể làm sạch tình 

trạng ô nhiễm. Hiên nay, cá vẫn chết, người vẫn khổ.  Số tiền do 

Formosa đền bù, thật quá nhỏ so với sự thiệt hại khủng khiếp về 

môi trường, về công ăn việc làm, về tương lai mịt mờ của ngư dân 

4 tỉnh.                                                                     Phần chính của 

buổi BBQ là cuộc xổ số và bán đấu giá những tặng vật . Có món 

được chủ nhân gìn giữ trên dưới 30 năm, xem như của gia bảo nay 

đem hiến tặng . Có những tác phẩm tạo nên bằng công trình tim óc 

cũng được dùng làm quà đấu giá. Với sự ủng hộ nhiệt tình của 

nhiều vị hảo tâm, buổi đấu giá và xổ số gây quỹ đã thành công tốt 

đẹp. 

Buổi gây quỹ kết thúc vời phần văn nghệ cây nhà lá vườn, nhưng 

không kém phần xuất sắc.       Phaolô-Huỳnh   


