
SÁU MƯƠI NĂM THĂNG TRẦM CỦA ĐỜI NGƯỜI 

Là những đứa trẻ chỉ mới hơn 11 tuổi đầu, vào cuối tháng 8 năm 1967 
đã rời bỏ mái ấm gia đình, xa cha mẹ, anh chị em để bước vào Ngôi Nhà 
chung của Chúa: Chủng viện Hoan Thiện, 11 Đống Đa, Huế. 

Từ những đứa trẻ còn chưa biết suy nghĩ chin chắn, ăn chưa no lo chưa 
tới đã bước vào một môi trường sống tu đức đầy kỷ luật, khắt khe với mọi nơi 
mọi lúc. Những đứa trẻ đó cùng chung một mâm cơm, cùng học một lớp, cùng 
ngủ chung một phòng, cùng chơi với nhau trên sân cỏ. Có những lúc cũng va 
chạm nhau rồi cải cọ, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng chửi thề như 
những đứa trẻ trong xã hội ngày nay. 

Biết bao kỷ niệm vui buồn của tuổi thơ, tuổi học trò trong những năm 
tháng làm “các chú”. Thế rồi vì môi trường đào tạo khắt khe đó, nên “người 
được mời gọi thì nhiều, nhưng được chọn thì ít”. Có đứa chỉ vài tháng đã phải 
rưng rưng nước mắt tạm biệt mái trường chủng viện thân thương, có đứa được 
vài năm, có một số lên được “trường lớn” để làm thầy thì lịch sử biến đổi. Tất 
cả mọi người đều phải trở về nhà để cày ải, có đứa làm cu li, có đứa tiếp tục 
học, rồi cũng có người kiên trì theo đuổi kiếp tu hành trong những tháng năm 
có thể nói được là khổ cực nhất của con người. Rồi Chúa cũng thương chọn 
gọi những con người quyết tâm vác Thánh giá theo chân chúa Kitô. 

Từ một sĩ số trên 120 người gồm Thất A và Thất B của năm 1967, lọc 
trên lọc dưới rồi chỉ còn được 5 vị Thượng phẩm theo dòng Menkisêđê. Mọi 
người cùng cảm thấy tự hào vì có được 5 con người công chính làm đầu tàu 
cho sinh hoạt cả lớp, kể cả con cháu cũng nở mặt nở mày vì là hậu duệ của 
HT67 mỗi khi Hội ngộ toàn quốc. Cũng may mắn trong số này lại có 2 Đức 
Ông (to hơn Đức Cha đó nghe). 

Thật tự hào khi tình đoàn kết và cảm thông của toàn thể gia đình HT67 
trong nước cũng như ngoài nước, sẵn sàng sẻ chia hoạn nạn vui buồn với 
nhau. Ai ai cũng cảm thấy trân trọng tình cảm đó, không phải vì vật chất mà là 
cả tấm lòng của anh em từ phương xa mỗi khi nghe tin có anh  em nào khó 
khăn là lập tức chia sẻ kịp thời. Anh em ở Huế mình thường nói với nhau: “kể 
ra mấy đứa thật quá nhiệt tình, tình bạn mà như vậy thật trên đời khó kiếm đâu 
ra”. Đặc biệt nhanh nhạy nhất là Đức Ông Dung, Đức Ông Tâm, Minh Phước, 
Hùng Sơn lúc nào cũng đứng đầu danh sách. Đại ca Hà đừng buồn nghe, phần 
Đại ca sẽ nêu sau. 

Cả một đoàn tàu trong nước, có lúc đang chạy bon bon thì có đứa đứt 
xích, có đứa trật đường rây. Lên voi xuống chó là chuyện thường ngày, ngay 
cả Đại ca Hà cũng có lúc màn trời chiếu đất, để rồi từ đó cảm nhận được sự 



quan phòng của Thiên Chúa và Mẹ La vang nên giờ đây như một kẻ tu hành. 
Mà cũng chính nhờ Hà mà mỗi lần đứng trước các Đức Tổng của mình,  anh 
em đều ngẫng cao đầu để tâu trình: “Thưa Đức Tổng, Hà là lớp 67 với chúng 
con ạ”. Mình nhớ trong Sổ Vàng dâng cúng xây dựng Vương cung Thánh 
đường Đức Mẹ La Vang ngày 15 tháng 8 năm 2013, khi mình đưa Hà lên ký 
Sổ Vàng thì số tiền dâng cúng nhất sổ. Tiền thì mình đề nghị Hà gởi trước ở 
Cha Quản nhiệm vào sáng 14 cho chắc kẻo mất, vì mang theo 200 triệu trong 
người rất nguy hiểm, còn sổ thì ký sau. Cũng từ đó, mỗi khi Giáo phận Huế 
kêu gọi giúp đỡ thì Hà luôn là người đầu tiên, như xây Đại Chủng viện, Nhà 
Hưu dưỡng, trợ cấp các Cha hưu dưỡng, tái thiết Nghĩa trang Linh mục, xây 
dựng Nhà Chủng sinh.v.v… 

Đó là chưa kể đến việc Hội ngộ Gia đình Cựu Chủng sinh Huế 2 lần 
vừa qua, Hà luôn là người tiên phong trong việc ủng hộ cho Ban Tổ chức và 
riêng của lớp. Để rồi trong những lần Hội ngộ, có nhiều anh  em ở các lớp đều 
tỏ lòng tâm phục lớp HT67 chúng mình không chỉ vì nhiều Đại nhân hổ trợ 
cho cuộc Hội ngộ, mà nể phục tinh thần của cả lớp, luôn luôn chiếm số lượng 
đông nhất. 

Nói vậy cũng đừng quên những anh  em đã luôn đóng góp những đồng 
xu của “người đàn bà goá” cho cả lớp. Cũng chính nhờ những đồng xu đó mà 
cuộc Hội ngộ nói chung và nếp sinh hoạt của cả lớp được trôi chay đều đặn. 
Riêng lớp Huế cũng may có một Đại gia Long euro để chia sẻ những lúc họp 
lớp, rồi cũng đại diện cho Huế để chia sẻ với khắp nơi. 

Mỗi người mỗi cảnh, trải qua bao thăng trầm của thời cuộc, mỗi ngày sĩ 
số mỗi ít lại. Mỗi lần Hội ngộ là mỗi lần điểm danh xem thử năm nay vắng 
thằng nào, xem lại lý do vắng. 

Mỗi lần xem quãng cáo trên tivi mình cười khi nghe: “30 năm vẫn chạy 
tốt”. Chúng mình giờ đây đã 60 năm rồi, bộ máy cũng lung lay huống gì là 
con người. Mỗi lần nghe tin có anh  em ung thư là mình lại ngẫm đến mình, 
chưa biết lúc nào, để rồi phải sống đạo đức hơn để được thứ tha lỗi lầm trước 
toà Phán xét. 

60 năm cuộc đời, bạn bè giờ đây có đứa nấm mồ xanh cỏ, có đứa nằm 
liệt một nơi, có đứa đi bằng 3 chân mỗi lần gặp mặt như thàng Thuận chẳng 
hạn, lúc nào cũng có mặt, giỏi thật. 

Đến lúc này, dù có nằm xuống cũng có thể tự tin ghi lên giòng Ai Tín 
hai chữ “Hưởng Thọ” vì đã trải qua 60 năm cuộc đời đầy chông gai, gian nan 
mà Chúa đã thử thách chúng ta. 

                                                              Trương Minh Phương 
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