
 

TÂM TÌNH CHIA SẺ VỚI ĐINH TRỌNG LUÂN 

1. Tâm tư ngày nhận được tin Cha Luân chết. 

 

 

Thế là…ngày hết. Đêm về 
Giữa thinh không vắng, hồn tê tái hồn. 

Thế là…có một nỗi buồn 
Người đi kẻ ở, sầu chôn nỗi sầu. 

Thế là…đã gãy nhịp cầu 
Tri âm mấy đứa bạc đầu vẫn mơ 

Thế là…hết đợi hết chờ 
Con đò bến đỗ, bơ vơ mảnh thuyền 

Thế là…chấm hết thiên duyên 
Chúng mình gặp gỡ, chuyện riêng chúng mình 

Thế là…cũng đã ân tình 
Chuyện Anh, chuyện Nó, chuyện Mình, chuyện Ta. 

Thế là… tạm biệt cách xa 
Đồng xanh suối mát bao la Anh về 

Thế là… đã vẹn lời thề 
Một đời dâng hiến trọn bề thủy chung 

Thế là…đã bước đến cùng 
Con đường anh chọn: Lễ Dâng Một Đời 

Thế là…lời đã hết lời 
Luân ơi! Nhớ nhé: một trời ngập Ân. 

 
 



2. Lễ An táng tại GX Cần Đăng, Long Xuyên 
 

 
 

Anh Đinh Trọng Luân, 
Đinh Văn Ân  
Nhìn Anh lần cuối 
Lòng nghẹn, lệ tuôn. 
Vẫn biết: 
Thân lúa miến, đời hiến dâng phải mục nát, 
Xác bụi tro, kiếp phù sinh chẳng trường tồn; 
Nhưng vẫn bồi hồi 
Thổn thức. 
Xác nằm đây, áo quan chật, hình hài nhi bất túc 
Hồn đứng kia, căn nhà rộng, phách thể hữu tinh khôi.  
Anh biết hết 
Bạn bè, người thân, con chiên, bằng hữu... 
Đến tiễn đưa. 
 
Nhớ xưa: 
Nơi đất Bắc 
Giờ hoàng đạo, Kỷ Sửu niên, đất Nam Định, phúc Trời nhập thế. Tâm tâm đắc. 
Phút linh thiêng, Canh Thìn khắc, xứ Thức Hóa, ơn Chúa tòng gia. Ân tri ân. 
Những tưởng cuộc sống hiền hòa 
Phận con phận cháu 
Sở trường sở đoản. 
Nhưng rồi, gần lại hóa xa 
Thế đời nổi trận can qua. 
Quê cha đất tổ đành ly biệt 
Chọn đất lành: Kinh 5, Cái Sắn 
Vui cuộc đời một nắng hai mưa. 



Công Cha, nghĩa Mẹ, Ơn Thầy 
Phận con hiếu thảo, mong ngày trả ơn. 
Nhưng. Tiếng Chúa trong lòng réo gọi 
Như sóng triều, âm vang cuồn cuộn. 
Tận Hiến cuộc đời: Sống chứng nhân giữa cuộc sống đầy vơi. 
Chí đã quyết: Cho Nước Trời. 
Anh lên đường: Đôi mắt trừng sáng quắc 
Anh dấn thân: Con tim bừng son sắt  
Dù gian khổ nhọc nhằn 
Dù chất ngất chông gai. 
 
Năm 1963, Thánh Phụng nương nhờ, ngỡ ngàng miền Châu Đốc 
Tập tành nhân đức 
Học chữ kinh luân. 
Năm 1966, đất Long xuyên 
Chủng viện Tê rê xa học tập Đường Thơ Ấu 
Phó thác, đơn sơ trong vòng tay Người Cha yêu dấu. 
Trời thu 71, Đà Lạt mù sương, Giáo Hoàng Học viện Chúa thử thách  
Đất hè 73, Long Xuyên bạt ngàn, Giáo Phận Giáo Xứ Ngài ban ân.  
Đường phục vụ lắm gian truân 
Láng Sen, Vĩnh Bình, Vĩnh Nhuận 
Gót sen mỏi. Mồ hôi mặn chát. 
Bước chân rao giảng bước chân trần 
Nhẹ gánh phong sương, bả phù vân. 
Quyết sống trọn đời dâng hiến. 
1980, dịp Lễ Mẹ Mông Triệu 
Anh nằm xuống cho muôn người đứng dậy. Ngẩng cao đầu 
Anh chết đi để vạn kiếp hồi sinh. Thoát trầm luân. 
Đời Mục Tử với con tim da diết. 
Chức Linh Mục đời đời theo phẩm hàm Melchisedec 
Danh Ki Tô mãi mãi là chức phận Christus Alter. 
Fatima Cần Đăng, Hợp Tiến, Lấp Vò 
Dấu chân Mục Tử không bao giờ ngần ngại 
tìm chiên lạc, khi bày đàn tan tác. 
Ôm ấp chiên ngoan 
ánh mắt hiền hòa 
Cho no thỏa nơi đồng xanh suối mát 
Cho reo vui với lời ca tiếng hát. 
 
Bỗng đâu 
Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai 
Gặp cơn tai biến 
Bước chân khập khiễng 
Vạn nỗi lo âu 
Trăm mối u sầu 
Tai ách chưa qua, kinh hoàng ập tới, 
Bệnh ung thư quái ác. 
Gặm mòn xác thân. Giết chết tinh thần. 



 
 
Cơn bĩ cực, mười ba lần hóa trị, đau vẫn đau 
Lúc thới lai, trăm vạn lúc nguyện cầu, muôn an ủi. 
Đường Thánh giá Chúa đi, đủ mười bốn 
Lối chông gai Anh bước, trọn mười ba 
Vâng Ý Cha, 
Ôm nỗi đau, miệng thầm thì lời hát: 
“Con mong ước từ nay sẽ hiểu 
Mang trong mình thương tích tình yêu 
Say mê Thánh Giá trọn đời con. Sống đời tử nạn mỗi ngày hơn”  
Anh đã biết, 
Đường đời Anh đi là đoạn cuối. 
Chén đắng Chúa trao 
Đã đầy ắp dâng trào 
Chúa ơi! Để Ý Ngài nên trọn 
Của Lễ toàn thiêu: này xác thân hèn mọn 
Là Hồng Ân 
Giữa bể khổ trầm luân 
Xin dâng hết 
Như lời nguyền ngày xưa cam kết. 
 
Hôm nay 
Rời bỏ chốn đọa đày 
Anh trở về nơi vĩnh phúc 
Nguyện Chúa giang tay đón nhận Anh như Ngài đã giao ước. 
 
Giờ đây 
Tiếc, nhớ đong đầy 
Tiễn Anh về chỗ vui vầy với Cha 
Dù cho nước mắt chan hòa 
Dù cho năm tháng xóa nhòa hình Anh. 
Nghìn thu nhớ mãi 
Cảm khái, 
Thơ rằng: 
 
Đời dâng hiến, sống vẹn chữ hy sinh, 
Trong tin yêu, phục vụ hết ân tình  
Sống thờ Chúa, một đời vâng Thánh Ý 
Thác theo Ngài, muôn kiếp hưởng Thiên Nhan (1) 
Sinh ký gian trần, nơi tạm gửi 
Tử qui thiên quốc, chốn trường sinh (2) 
Nay chốn trần gian, lời tạm biệt 
Hẹn ngày tái ngộ, rạng quang vinh. 
Pet.Đông. 
(Giáo xứ Fatima, Cần Đăng ngày 21/4/2016) 
 
(1), (2): hai cặp đối trên cung thánh và tiền đình Nhà thờ Cần Đăng. 



3. Giỗ 100 ngày (26/7/2016): 

 

 
 

 
 



 
….Cứ cho…….là đã đi xa, 

mà sao vương vấn xót xa mỗi ngày. 
Cứ cho…… đã thoát kiếp này, 

mà sao năm tháng vẫn đầy nổi trôi. 
Cứ cho……là đã buông xuôi, 

mà sao cái kén con tằm vẫn nhả tơ. 
Cứ cho…..là đã hững hờ, 

mà sao tâm trí rối bời nghĩ suy. 
Cứ cho….. là đã ra đi, 

mà sao thương nhớ, lụy bi vẫn còn. 
Cứ cho…..sông cạn, đá mòn, 

muôn đời nước mắt héo hon phận người. 
Cứ cho ….đã tắt tiếng cười 

mà sao sâu thẳm lòng người vẫn mơ. 
Cứ cho….. hết đợi, hết chờ 

mà sao trông ngóng mịt mờ bóng ai. 
Cứ cho…cho đến một mai 

gặp Ai ? Ai gặp ? Môi cười rất tươi  
Cứ cho …là đã chết rồi 

muôn vàn ân nghĩa, một đời khắc ghi.  
Cứ cho....là chẳng còn gì 

nhưng trong trăm cõi, cố tri vẫn còn, 
còn trời, còn nước, còn non. 

còn cơn gió thoảng nỉ non ru hời. 
 

 

Peter  Đông 


