
DÒNG ĐỜI 

1957.Quê  mình là một ngôi làng nhỏ xinh thuần nông nép mình bên phá Tam 

Giang: làng Thanh Hương. Tuổi thơ  trải qua một cách êm đềm giữa hương hoa 

ruộng vườn, tiếng chuông nhà thờ hôm sớm cùng kinh nguyện sáng chiều của một 

họ nhỏ toàn tòng, ở đó mỗi bước chân đều để lại dấu vết trên cát. Thế rồi chiến 

tranh ác liệt xảy ra, vùng mất an ninh. Năm 1964 chạy giặc, chạy giặc! Cả gia đình 

tất tả di cư ra Quảng Trị, bỏ lại sau lưng  những dấu yêu và cả sự nuối tiếc. Cuộc 

sống ở thành thị thật là ngột ngạt và không khí căng thẳng của chiến tranh bao phủ 

khắp nơi. Nhà mình ở cạnh tiểu khu và  căn cứ MACV của Mỹ, hằng ngày chứng 

kiến những đoàn convois chở vũ khí, đêm đêm nơm nớp lo sợ pháo kích, MP Mỹ 

lái xe jeep nhanh như điện xẹt... Thỉnh thoảng nhận ra nét âu lo nơi cha mẹ, mình 

thì còn quá nhỏ để thấu hiểu mục đích của cuộc chiến này. 

1968. Cha mẹ muốn mình đi tu dù là con trai một,hơn nữa hình ảnh của quý Cha 

uy nghi trên bàn Thánh cũng đem lại cho mình sự thích thú. Một tuần thử tu tại 

TCV Hoan Thiện trải qua với bao ngỡ ngàng và có phần lo âu. Trước khi khăn gói 

lên đường ba mình đã tập huấn một số kỹ năng cơ bản của tư cách làm chú: Chào 

hỏi lể phép, đi đứng nghiêm trang,chấp hành giờ giấc... Cả nhà còn làm Tuần Cửu 

Nhật để cầu xin cho mình được may mắn. Sau 10 ngày, giấy trúng tuyển được gởi 

về, gia đình vui như hội, nhìn chị em sắp phải lìa xa mà lòng mình thật khó tả và 

thấy thương lắm! Dù thuộc lớp 67 nhưng  vào  sau các bạn một năm, và  chịu 

cảnh"lính buổi mai cai lính buổi chiều", mình nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng rồi,  

mộng vàng quá ngắn ngủi,sau một năm ba tháng, mình bị trả về nhà. Rời trường, 

xa bạn, nhất là không còn vui hưởng nếp sống đời tu. Mình  trong tâm trạng của 

một kẻ thất bại. Sự tiếc nuối trong khóe mắt của ba, những giọt nước mắt của mạ 

làm lòng mình quặn đau. Một thời gian thật lâu sau đó mình mới dần quên đi nỗi 

thất vọng này. Dù quá ngắn ngủi, nhưng hơn một năm tu học đã để lại trong mình 

những dấu ấn khó phai, những tình bạn gắn kết và sau ngần ấy xa cách chúng mình 

vẫn luôn gắn bó. 

1974. Sau khi đậu tú tài, mình thi vào ban Pháp văn trường Đại Học Sư Phạm Húê 

và trúng tuyển. Đời sinh viên với giảng đường đại học dệt nên nhiều hoài bảo, một 

tương lai tươi sáng mở ra trước mắt, vui mừng chung lớp với bạn hữu ngày nào: 

Trần Dũng, Trần văn Dũng, Trần bá Thảo,Huỳnh văn  Liên. Nhưng rồi mọi sự thay 

đổi một cách đột ngột. Ba mình tử nạn trong biến cố 1975, cuộc sống trở nên quá 



cơ cực và thiếu thốn, trong hoàn cảnh ấy mình vẫn cố hoàn thành 4 năm đại học và 

1978 với tấm bằng cử nhân sư phạm trong tay, mình đi vào cuộc sống.8 năm làm 

thầy trong thời buổi bao cấp, mình cố vật lộn để sống được với nghề nhưng rồi 

cuối cùng cũng đành trở về với phó thường dân dù đã vào biên chế. Tuy nhiên thời 

gian làm thầy ở Quảng Ngãi đã để lại trong mình những kỹ niệm khó phai, nhất là 

tình cảm thầy trò... 

1984. Lấy vợ, cuộc sống đã khó lại còn gian nan hơn, Thánh Giá Chúa trao nặng 

nề gấp bội, tự do mất đi một nữa, trách nhiệm tăng thêm một phần. Nhưng lo gì, 

nghèo mà vui, đời giáo viên nơi vùng sâu vùng xa thật đạm bạc nhưng giàu lòng 

nhân ái. 8 năm lần lượt 4 đứa con chào đời. Phó thác, Trời sinh voi sinh cỏ. 

1991. Rầm! Một tai nạn xe hơi khủng khiếp, 6 người chết tại chỗ. Máu me đầy 

đầu, xỉu. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm tại khoa cấp cứu bệnh viện Húê, trên đầu 

phải khâu mấy chục mủi, đau tận tâm can.Ranh giới giữa sự sống và cái chết thật 

sự quá mong manh! 

1995. Chính sách đổi mới và du lịch mở cửa. Mình quyết tâm theo nghiệp mới. 

Như cá gặp nước, càng ngày càng có nhiều khách nói tiếng Pháp. Vừa làm vừa 

học, công việc thấy hay và hấp dẫn, thu nhập cũng khá hơn, nổ lực tạo quan hệ và 

công việc khá ổn định cho đến nay. Thât sự thì du lịch đem lại nhiều thứ và mình  

đam mê nó! 

2011.Rước dâu về nhà. Một vai trò mới,ông gia. Một quan hệ mới, ông sui. Một 

năm sau, cảm giác lạ lạ khi được làm ông nội, thích thú khi được bồng ẳm và đùa 

vui với cháu, bớt ra ngoài hơn sau những chuyến đi xa. Đời sống như được kéo dài 

ra. 

Thấm thoát đã gần 60 năm tuổi đời, với những ngược xuôi của cuộc sống, điều gì 

đã giúp chúng ta vượt qua bao sóng gió của cuộc bể dâu? Nói theo  dân gian:"Ai 

đưa con sáo sang sông?" Và mình tin rằng: "Ai" đó chính là Ngài. Chính Thiên 

Chúa hằng luôn yêu thương và an bài cho chúng ta. Tạ ơn Ngài vì quảng đời đã 

qua, vì hôm nay đôi chân vẫn còn vững bước, tâm trí vẫn còn minh mẫn, tấm lòng 

vẫn còn yêu thương và nhất là đức tin vẫn còn kiên vững. Tất cả là Hồng Ân. Các 

bạn hãy cùng mình dâng lên Ngài lời nguyện cầu qua lời ca của linh mục Duy 

Thiện: "Xin mở mắt con... để con thấy Chúa trong cuộc đời, để con thấy Chúa 

trong mọi người và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con." 
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