
Cho tình bạn mãi mãi xinh tươi. 
 
         Nhớ lại câu “Thất thập cỗ lai hy”, mình nghĩ ở vào tuổi sáu mươi, hình như ai 
cũng thấy thời gian như ngắn lại, ngày tháng thật chóng qua. Chúng ta như muốn quay 
về với quá khứ, tìm lại những giá-trị-cao-quý mà trước đây vì áp lực mưu sinh, chúng 
ta hầu như chưa thật sự quan tâm hoặc trân trọng. “TÌNH BẠN” chính là một trong 
những chân giá trị đó mà, qua kinh nghiệm sống, mình xin được chia sẻ với các bạn 
những suy nghĩ dưới đây.   
        Nói đến tình bạn, người ta có nhiều góc độ tiếp cận khác nhau. Nhưng với mình thì 
“Tình bạn là sự chia sẻ, thấu hiểu, quan tâm lẫn nhau giữa những con người khác nhau, 
có chung sự đồng điệu trong tâm hồn và niềm tin vào người kia”. Vậy để có được một 
người bạn như thế, quả thật là khó phải không các bạn ? Nhất là trong xã hội đang đề 
cao các giá trị vật chất, khi mà trái tim con người đang đóng băng và nhận thức của họ 
đang khước từ các giá trị nhân bản. 
        Nhìn lại 60 trải nghiệm giữa đời trong những hoàn cảnh, vị trí, môi trường sống và 
làm việc khác nhau, thú thật mình chẳng có được mấy người bạn tri ký. Đa số bạn bè 
của mình hầu hết là đồng nghiệp, hoặc một số người có cùng sở thích, cùng “lợi ích”. 
Mình thấy hiện nay, hình như chẳng còn mấy ai biết “mở lòng” để chia sẻ, thấu hiểu, 
quan tâm đến người khác. Còn việc tạo dựng niềm tin, tìm sự đồng điệu trong tâm hồn 
để “cùng nhau nhìn về một hướng” thì thật là quá hiếm! Vậy mình phải đi tìm những 
người bạn chân thật đó ở đâu đây? Đối với mình, không thể tìm được ở đâu ngoài anh 
em Hoan Thiện 67, bởi vì tuy không tuyệt đối, nhưng dù sao chúng ta cũng đã từng sống 
chung dưới một “mái nhà”, trong đó chúng ta được học cách biết quan tâm, chia sẻ, tha 
thứ lẫn nhau; tin tưởng tìm đến với nhau, tạo sự đồng điệu trong tâm hồn “vì một lòng 
kính Chúa yêu Người”.   
        Hồi ở Chủng viện, có thể lúc đó còn nhỏ nên mình chưa hiểu được ý nghĩa của tình 
bạn cao quý đó. Nhưng rồi suốt những năm vật lộn giữa đời, những lúc tỉnh lặng, xâu 
chuổi lại những kỷ niệm sống bên nhau, mình mới dần dà cảm nghiệm được “ hương vị 
ngọt ngào” của tình bạn giữa chúng ta. Đúng như như lời ca mà chúng ta cùng hát trước 
đây mỗi lần sinh hoạt tập thể ngày chủ nhật: “Gần nhau trao cho nhau tin yêu tình loài 
người / Gần nhau trao cho nhau tin yêu đừng gian dối / Gần nhau trao cho nhau ánh 
mắt nhân loại này / Gần nhau trao cho nhau hơi ấm trên tình người".  
        Thế rồi tình bạn này đã cùng đồng hành với mình qua năm tháng: từ khi chúng 
mình rời khỏi Chủng viện, cùng đèn sách bên nhau ở Thiên Hữu, Jeanne D’Arc 
(T.Đ.Phong, N,Đ.Long, T.B.Thảo, N.T.Tuấn, N.Úy, , T.M.Phương, N.V.Minh, L.V. Sử, 
Ng. Khánh, Đ. Hòa, N.T.Sơn, N.V. Xuân và T.V. Dũng, …) và sau này ở trường ĐHSP 
(T.Dũng, H.V.Liên,…). Hồi đó anh em mình đã luôn sát cánh bên nhau trong học tập, 
hoạt động xã hội và luôn xứng đáng là niềm tự hào của các giáo sư và nhà trường. Sau 
năm 1975, tình bạn trong nhóm lại được thắt chặt hơn khi Đức Ông C.M.Dung, các bạn 
M.N.Hùng, P.T.Cương và Cha Ng. Luận vận động thành lập nhóm CCS HT 67 nhằm 
nâng đở nhau mật thiết hơn trong đời sống mới, dưới sự  linh đạo của các Cha Lê Văn 
Đẩu, Trần Đức Vệ, Nguyễn Hữu Giải,... Thế rồi, cùng với những thăng trầm của lịch sử 
sau 1978 anh em lại mỗi người mỗi ngã, người thì ra trường Đại học, đi dạy học ở vùng 



sâu miền xa, kẻ thì xuôi ngược về Nam hoặc về quê kiếm sống, không còn cơ hội gặp 
nhau sinh hoạt hàng tháng. Và cứ thế, Hạt giống Hoan Thiện đã theo chân anh em ra đi 
về Miền Đất hứa, triển nở Tin mừng đến mọi miền của Tổ quốc hôm nay. Tình Huynh 
đệ HT 67 ngày nào bây giờ đã “đơm hoa kết trái”, nối kết anh em CCS Huế khắp nơi 
thành một ĐẠI GIA ĐÌNH như hiện nay. 
          Sự lớn mạnh và trưởng thành của HT 67 qua thời gian càng giúp mình khẳng định 
giá trị tình bạn nơi anh em, thôi thúc mình gắn bó hơn với nó, nhất là kể từ khi lớp mình 
được gặp nhau thường xuyên trên Internet. Với mình, ngoài những khuôn mặt thân 
thương ở Huế, mỗi lần có dịp đi công tác mình đều tìm cách gặp mặt anh em ở xa để 
cảm nhận được niềm vui tìm lại những người bạn cũ thân thương và như để khẳng định 
lời hẹn nhau thuở trước: “ Cho dù rừng thay lá xanh đi/ Cho dù biển cạn nước mênh 
mang / Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi”. Những lúc như thế, lòng mình lại tràn ngập 
niềm vui khó tả. Mình thật cảm động mỗi lần Đức Ông C.M.Dung đến thăm mình tận 
nhà mỗi đợt Ngài về quê; cũng như trong những lần gặp các bạn Q.Hà, Đ.Thủy, 
V.Hùng, Gioan, Trung, Xuân,…ở Sàigòn; hai lần gặp M.Phước tại nhà ở Paris; một lần 
nghĩ lại nhà mới của Hà ở Trần Quang Diệu, hai lần ghé nhà Tr. Dũng ở Buôn Mê 
Thuột. Và thật khó quên những đêm nằm ngủ nghe nhạc với Hoàng trên sàn gạch, những 
đêm được Viết Hùng chở về trong khuya, dưới cơn mưa tầm tả. Và cả những đêm thức 
trắng với Thuận Hòa khi mình về Quảng Biên hay rời bỏ Resort Hồ Cốc ở Bà Rịa về 
ngũ trên nền gạch, tâm sự cả đêm với Jack Lộc. Và còn có những ngày hội ngộ lớp về 
xứ Quảng Thuận của Cha Cao, về ĐCV Nha Trang với Cha Anh họp mặt cùng với anh 
em. Những giây phút đó thật ấm nồng tình bạn! Một tình bạn tự phát thôi thúc mình phải 
tìm đến, không vì một động cơ nào khác ngoài mong ước “được gặp lại bạn hiền” để 
hàn huyên tâm sự. 
          Hôm nay nhắc lại những khoảnh khắc được ở bên các bạn, mình xin được bày tỏ 
những tình cảm chân thực với mong ước mỗi người trong chúng ta biết trân trọng TÌNH 
BẠN đang có, vun xây cho nó mãi mãi xinh tươi. Xin hãy xích lại gần nhau hơn với tấm 
lòng yêu thương, tinh thần cảm thông và sự tôn trọng lẫn nhau bất chấp những khác biệt 
về tính cách, hoàn cảnh, nghề nghiệp và địa vị xã hội đang tồn tại giữa chúng ta. Xin hãy 
cùng nhau xiết chặt vòng tay chặt hơn, rộng hơn để thực hiện lời thề hứa ngày nào: 
“Nhìn vào mặt nhau đi và hãy nói với nhau thật tình như chưa bao giờ / Còn ngần ngại 
chi nhau mà không nói với nhau lời tha thiết trong tâm hồn / Bao nhiêu năm lạc loài còn 
ngần ngại chi nhau, xin hãy xem nhau là người bạn chí thân…”   
 
                                                    Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2014. 
                                                                 Trần Văn Dũng 
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