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LỜI MỞ TÁC PHẨM: 

Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp sinh ngày 01-01-1897, một tháng sau được Cha Giuse Sớm 

rửa tội ngày 02-02-1897 tại họ đạo Cồn Phước. 

Năm 1904, lúc ngài 7 tuổi thì mẹ mất. Cha ngài dời gia đình lên Battambang bên Campuchia, 

sinh sống bằng nghề thợ mộc. Năm 1909, cha Phêrô Lê Huỳnh Tiền gửi ngài vào Tiểu chủng 

viện Cù lao Giêng. Học xong tại Tiểu chủng viện, ngài lên Đại chủng viện Nam Vang, 

Campuchia. 

Năm 1924, sau thời gian tu học, ngài được thụ phong linh mục tại Nam Vang dưới thời Đức 

Cha Chabalier người Pháp. Từ năm 1924-1927, ngài được bề trên bổ nhiệm làm Cha phó họ 

đạo Hố Trư, một họ đạo của người Việt sinh sống tại tỉnh Kandal, Campuchia. Từ năm 1927-

1929, ngài về làm giáo sư tại Tiểu chủng viện Cù lao Giêng tỉnh An Giang. 

Tháng 03 năm 1930, ngài về trông nom họ đạo Tắc Sậy, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Trong 

những năm làm cha sở, ngài quan hệ, giúp đỡ, thành lập nhiều họ đạo khác tại các vùng phụ 

cận như: Bà Đốc, Cam Bô, An Hải, Đầu Sấu, Chủ Chí, Khúc Tréo, Đồng Gò, Rạch Rắn. 

Hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương những năm 1945-1946, chiến tranh loạn lạc, bà con nhân dân 

di tản, Cha Bề Trên địa phận Bạc Liêu là Phêrô Trần Minh Ký và cả các cha người Pháp cũng 

khuyên ngài lên Bạc Liêu lánh mặt, khi nào tình hình yên ổn thì sẽ trở lại họ đạo Tắc Sậy, 

nhưng ngài trả lời: “Tôi sống giữa đàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đàn chiên, không đi 

đâu cả”. 

Ngày 12-03-1946, ngài bị bắt cùng với trên 70 chức sắc và giáo dân tại họ đạo Tắc Sậy, bị lùa 

đi và nhốt tại lẫm lúa nhà ông giáo Sự ở Cây Dừa. Người ta định giết tất cả nhưng ngài nói 

chính ngài là chủ chăn các con chiên đó, vậy xin chết thay cho các con chiên của ngài. Họ 

chấp nhận. Mọi người được thả còn ngài thì bị đem đi thủ tiêu. 

Những người trong họ đạo kể rằng đêm hôm ấy ngài về báo mộng cho các vị chức sắc trong 

họ đạo biết chỗ họ ném xác ngài, trong cái ao nhà ông giáo Sự. Các vị đến nơi được báo mộng 
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thì vớt được xác ngài bị lột hết quần áo, trần trụi như Chúa Giêsu trên thập giá, nhưng hai tay 

vẫn chắp trước ngực như đang cầu nguyện và nét mặt ngài vẫn bình thản, không có vẻ gì sợ 

hãi. 

Kịch thơ dưới đây, tái hiện lại một phần về cuộc đời và ngày cha Diệp tử đạo. 

 

 

 

 

CẢNH THỨ NHẤT 

Khung cảnh: làng quê, có dòng sông. Hai mẹ con đứng ở bên nhau. 

Nhân vật: mẹ và con. 

 

Giọng ngâm thơ từ sân khấu (giọng ngâm nhẹ nhàng): 

Những dòng sông lấy nước từ đâu 

Mà chở phù sa hóa mỡ màu thân thuộc 

Ôi những dòng sông đi xuôi về ngược 

Tắm mát tâm hồn cho bao trẻ lớn khôn. 

 

Đất cù lao Giêng soi sáng những tâm hồn 

Trong đêm tối ngọn đèn dầu lấp lóa 

Vầng trăng treo thắp bầu trời rạng tỏa 

Một vì sao lấp lánh phía cuối trời. 

 

Mẹ (bước ra sân khấu, giọng ngâm nhẹ nhàng như lời ru): 

Ngày mẹ sinh con, dòng sông đầy vơi 
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Những con sóng ru dìu dìu gió 

Những cánh cò chao nghiêng, những giọt sương đêm trên cỏ 

Như cũng vui cùng tiếng khóc oa oa. 

 

Con (bước ra nắm níu mẹ, mẹ bước từ từ vào trong cánh gà bên trái): 

Con chưa lớn khôn, tuổi vừa mới lên bốn lên ba 

Chúa gọi mẹ về trời… 

Một vì sao tắt trong đêm 

Dòng sông không thôi sóng bủa 

Những tiếng chuông trôi vào bầu trời chưa rạng tỏ 

Con thấy vầng trăng khuya quấn quanh đầu một vành tang. 

 

Mẹ (khi gần đến cánh gà, mẹ ngâm cho hết đoạn thơ rồi bước vào hẳn): 

Con đừng buồn, đừng khóc nữa, này con 

Mẹ vẫn bên con suốt đường đời sóng dữ 

Này con, con hãy vững lòng mà gìn giữ 

Đức tin nơi Đức Chúa Trời là ngọn đuốc sáng đường đi. 

 

Con (cầm túi hành trang, nắm níu quê hương ra đi, đi vào cánh gà bên phải): 

Con gạc nước mắt đi, theo cha đến quê người 

Học con chữ, giữ đức tin để nên người hữu dụng 

Từ giã quê hương, mộ tổ tiên ông bà còn đó 

Gió đưa những cuộn khói hương có vẽ nẻo đến quê mình…. 
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CẢNH THỨ HAI 

Khung cảnh: ở sân của một giáo đường. 

Nhân vật: cha, con chiên 1, con chiên 2, con chiên 3. 

 

 

Cha (bước ra từ cánh gà bên phải, vừa đi vừa ngâm, mặt hướng về phía trời xa): 

Thưa mẹ, hôm nay con đã trở thành người con của Chúa 

Phụng sự Người mang thánh giá đến những vùng xa 

Con mang lời Người đến với nhà nhà 

Đường kênh rạch xa xôi hay những rừng đước mặn… 

 

Giọng ngâm thơ từ sân khấu (cha đứng lại, nhìn xa xôi, 3 người con chiên bước ra, cha 

đứng 1 bên, con chiên đứng một bên): 

Biển khơi xa ầm ào mà sóng lặng 

Sông hiền hòa, cá sấu nổi lại chìm đi 

Người cùng người khai phá bước thiên di 

Một vùng màu mỡ hiện ra dần trước mặt. 

 

Con Chiên 1: 

Cơn sốt rét rừng quây lấy những đoàn chiên 

Người giáp mặt thiên nhiên như lửa hòa vào nước 

Những chiếc xuồng con rẻ đi vào rừng đước 

Mang trong tim thánh giá của cuộc đời. 

 

Mang trong tim những lời dạy của Người 
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Sách Kinh Thánh nằm trong từng giọng nói 

Cha dạy chúng con, cha lo từng tấm vải 

Hạt lúa, miếng thuốc Nam cắm xuống đất đâm chồi… 

 

Cha (nhìn con chiên 1, ngâm): 

Cha thấy vui khi mùa xanh thắp ở nơi nơi 

Rừng đước mặn hóa thành nơi nuôi nấng những người con dân Chúa 

Rừng đước ơi, người cũng mang linh hồn chang chứa 

Xin giữ đức tin và gieo những đức tin. 

 

Con chiên 1 (đáp lời cha): 

Cha cuốc cày, cha chặt củi nấu cơm 

Cha bên đoàn chiên, cùng chén cơm hạt muối 

Chúng con không biết chữ, cha dạy cho đọc chữ 

Chúng con không biết đọc kinh, cha đọc lấy cho nghe. 

 

Con chiên 2 (nhìn về phía trời xa): 

Những đứa trẻ lớn lên bên rừng đước dậy tiếng ve 

Bên ngôi Thánh Đường đơn sơ, Chúa nhìn chúng con âu yếm 

Ôi bức tranh chục năm qua vẫn nụ cười Chúa bao dung ẩn hiện 

Gieo cho chúng con niềm tin vào cuộc sống xanh đời. 

 

Con chiên 3: 

Cái chuông con vẫn rung lên mỗi chiều nắng rũ đầy vơi 

Chúng con xong buổi cuốc cày nhẹ nhàng đến bên cùng Chúa 
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Cha hỏi thăm, cha động viên, cha lo cho chúng cho và đến từng hạt lúa 

Cha: 

Mùa này có chim chóc nhiều, anh chị em nhớ đừng giết chúng mà hãy canh chừng đồng lúa 

kịp trổ bông… 

 

Con chiên 1 (cả 4 nhân vật ra giữa sân khấu đứng gần bên nhau): 

Ôi lời của cha sao lại quá đỗi ấm nồng 

Cha thương chúng cho, thương đến muôn loài vạn vật 

Cha truyền cho chúng con ngọn lửa tình yêu ngọt lành như giọt mật 

Gom từ những cánh hoa xanh ong bướm chỡ đem về… 
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CẢNH THỨ BA 

Khung cảnh: ở lẫm lúa, mọi người bị bắt gom lại ở góc cây. 

Nhân vật: cha, con chiên 1, con chiên 2, con chiên 3, tên giặc chỉ huy, tên giặc chỉ điểm 1, tên 

giặc chỉ điểm 2, và một số con chiên phụ họa. 

 

 

 

Giọng ngâm thơ từ sân khấu (giọng đọc dữ tợn, nhấn mạnh, đèn sân khấu chớp tắt, tiếng 

bom đạn): 

Rồi một ngày, khói lửa ủ cả bầu trời rừng đước làng quê 

Những tiếng pháo gầm, súng khạc rền vang sông nước 

Những chiếc tàu bay, những thằng giặc cướp 

Chúng đến lục sùng từng nhà bắt bớ dân đen… 

 

Cha (an ủi con chiên): 

Ôi những người cũng như người thế thôi 

Cũng bầy con của Chúa, kẻ lạc đường giữa chợ 

Những kẻ hồn vẫn chưa tỉnh nợ 

Gieo rắc đạn bom chết chóc lên đời… 

 

Con chiên 1: 

Lẫm lúa nhốt người, ơi lẫm lúa ơi 

Lẫm lúa có nghe hơi mồ hôi và nước mắt 

Chúng tôi những người nông dân chân chất 

Chỉ muốn yên bình, đồng cày cấy, sống cùng sông… 
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Giọng ngâm thơ từ sân khấu (giọng đọc từ tốn): 

Nhưng chiến tranh đâu bao giờ biết đến nụ hoa hồng 

Đâu bao giờ nghe ngọt lịm tiếng mẹ ru con, kẻo cà tiếng võng 

Đâu nghe được ngay cả dòng sông cũng ca bằng lời của sóng 

Rừng đước hoang vu cũng biết vọng lên tiếng chim muông nói thay lời của đại ngàn. 

 

Con chiên 2: 

Ôi, những đêm ngày bên xóm bên làng 

Cha chia cho từng miếng cơm mà dặn dò các con sống sao chang hòa nhân ái 

Có ai cho chúng tôi nghe lời Người đã dạy 

Bằng ấm áp tình thương, bằng nhân hậu của muôn loài… 

 

Con chiên 3: 

Lẫm lúa này nhốt lấy mấy mươi người 

Chúng con lạy cha, xin cha để chúng con chết vì cha, để cha còn sống 

Cha còn có biết bao nhiêu nỗi niềm mục vụ và khát vọng 

Mùa đức tin cha chưa gặt được bao giờ… 

 

Cha (giọng ngâm dứt khoát): 

Không! 

Các con hãy yên tâm đừng vì cha mà chết trong tay người 

Cha là mục vụ cho lời của Chúa 

Cha đã nguyện đời mình sống cùng chúng con trong đời ban của Chúa 

Cha vẫn sống nơi này, hay nơi Chúa bao dung. 
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Cha dặn dò chúng con mấy lời, dù bất cứ ai chúng con cũng sống cùng 

Một đất nước, một dòng sông, một quê hương sứ sở 

Họ có điều chi, họ đang mang nợ 

Việc ác ôn là nợ gánh trên đời. 

 

Chúng con đừng oán hận họ nghen con 

Hãy vị tha và dùng lời Chúa mà mách bảo 

Hãy vì tình thương vì lòng nhân đạo 

Chúa hiển hiện nơi nơi, không bỏ rơi bất cứ đứa con nào. 

 

Giọng ngâm thơ từ sân khấu (giọng đọc nhẹ nhàng, từ tốn, nghẹn ngào): 

Nói xong rồi cha cúi đầu chào 

Đoàn chiên nhìn cha vẫn không thôi sụt sùi, cha ơi, cha hỡi 

Cha đi đến bên bọn người đang đợi 

Cha: 

Các ông, tôi hy sinh để bảo vệ đoàn chiên 

 

Tên giặc chỉ huy (bước lại gần cha): 

Ông ư? Có đáng bằng đoàn người kia chứ? 

Tên giặc chỉ điểm 1: 

Đáng chứ thưa ngài, ông ấy là linh mục ở nơi đây 

Người ta bảo giết rắng phải đập ở đầu 

Ông ta là đầu, mất đi rồi thì còn đâu con rắng nữa. 

Giọng ngâm thơ từ sân khấu (giọng đọc nhanh, nhấn mạnh): 
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Con người khát máu cười như phun ra ngàn ngọn lửa 

Đoàn chiên đứng như thấy chết đi một nửa thân mình 

Như thịt như da như máu của mình 

Tuôn theo lời phán xét của bọn khát máu kia nhắm vào cha cả. 

 

Tên giặc chỉ huy (hất hàm về phía cha): 

Thôi được, nếu ông muốn chết 

Chúng tôi sẽ thỏa ý ông ngay 

Nhưng ông hãy nhớ rằng không có Chúa nào trên đời này cả 

Chỉ có chúng tôi là vua, vua của đất này. 

 

Tên giặc chỉ điểm 1 (chỉ tay vào đoàn chiên, nói lớn): 

Bọn người kia, chúng bay có nghe thấy không 

Đừng nghĩ mình sẽ vùng lên được nữa 

Cha bay đã chết, Chúa bay đã chết, còn gì mà chọn lựa 

Chỉ có cách hiền ngoan sống tuân lệ vua của chúng ta đây. 

 

Tên giặc chỉ điểm 2 (đánh các con chiên): 

Đứa nào trong bọn đó ngọa nguậy bây cứ thẳng tay 

Tán thẳng vào mặt đánh thẳng vào người chúng nó. 

 

Cha: 

Này ông, ông đừng chần chừ chi nữa 

Tôi đã hứa hy sinh cho đoàn chiên, ông hãy ngưng động đến đoàn chiên. 
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Tên giặc chỉ huy: 

Dừng tay, tôi sẽ đáp ứng lời ông ngay 

Để coi ông có dám đứng yên dưới lưỡi dao lưỡi búa. 

 

Giọng ngâm thơ từ sân khấu (giọng đọc nghẹn ngào, đoàn chiên được thả, đứng bịn rịn 

nhìn cha, cha bị giặc giải đi vào phía cánh gà đối diện): 

Chúng thả đoàn chiên sau khi dắt cha đi rời lẫm lúa 

Những nhát dao đã giáng xuống cuộc đời 

Hôm ấy những cánh chim rừng hét giọng như người 

Như vang cả cánh rừng, nhưng đập vào sông rộng 

Bọn nó cứ ngỡ cha không còn sống 

Nhưng đâu ngờ người vẫn sống mãi với đoàn chiên… 
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CẢNH THỨ TƯ 

Khung cảnh: làng quê, có ngôi thánh đường, đoàn chiên đang lao động cày cấy. 

Nhân vật: cha, con chiên 1, con chiên 2, con chiên 3, một số con chiên phụ họa, tên giặc chỉ 

điểm 2. 

 

Giọng ngâm thơ từ sân khấu (giọng từ tốn, cha ngồi bên góc cây, tay cầm thánh giá, tên 

giặc đi ngang, hoảng hồn bỏ chạy): 

Đêm đêm qua khúc vắng của rừng hiền 

Chúng vẫn thấy cha ngồi bên góc cây hình thánh giá 

Chúng chạy bỏ mạng gọi cha gọi má 

Chúng rời bỏ làng lưu lạc đến nơi đâu. 

 

Một người, tìm đến đoàn chiên sau đó rất lâu 

Sau những tháng ngày trốn chui trốn nhũi 

 

Tên chỉ điểm 2 (từ cánh gà bước ra, đi lại đoàn chiên đang lao động): 

Tôi là một tên lính năm xưa đứng bên rừng khô ráo 

Nhưng vẫn thấy như nước ngập đến tận gối của mình. 

 

Tôi đã tin, cha rất mực anh minh 

Cha vẫn hiện hiện nơi nơi nhưng không bao giờ trả thù hay rửa hận 

Người vẫn thường cho tôi thấy người mỗi bận 

Người tỏa hơi ấm bao dung như gọi tôi về với phía mặt trời. 

 

Giọng ngâm thơ từ sân khấu (giọng đọc nhẹ nhàng): 
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Bây giờ, những chuyến xe đi về nơi nơi 

Vẫn hay đến bên người nguyện cầu những niềm tin gieo nơi nơi khắp chốn 

Lời của người vang lên trong tim những đoàn chiên. 

 

Cha (ngâm từ sân khấu): 

Chúa là cha của muôn loài 

Là tình yêu vẫn sáng ngời trong đêm 

Cha là phụng sự người đem 

Những yêu thương ấy đến cùng chúng con 

Mai này mưa nắng hao mòn 

Nhưng tình yêu ấy vẫn còn mênh mông… 

 

Tất cả con chiên (hướng về phía xa bầu trời, đồng loạt ngâm): 

Lời cha chúng con nguyện khắc ghi trong lòng 

Amen lạy cha xin cha cho chúng con niềm tin cả sáng 

Như cha đã sáng trên đời một lần, một lần soi sáng mãi chúng con… 

 

Màn hạ từ từ khi giọng ngâm vừa hết, màn vừa kết thúc. HẾT 
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