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Lời Dịch Giả

Ngay từ thuở thiếu thời, tôi đã có dịp biết về thánh Martinô qua cuốn sách
“Tấm lòng vàng”. Tôi đã đọc say mê, mặc dù chẳng hiểu bao nhiêu, nhưng
nhờ đó, tôi đã ước ao mình cũng có tấm lòng vàng như Martinô. Mới đây,
một người bạn nói với tôi rằng anh ta có một cuốn chuyện về thánh Martinô,
và như anh ta nói thì có nhiều tác phẩm về thánh Martinô. Nghe thế, tôi có
cảm tưởng như cuộc đời của vị thánh khiêm hạ này đã có sức hấp dẫn lôi kéo
nhiều người. Người ta đọc chuyện ngài để theo gót ngài thực hiện những việc
bác ái như Chúa dạy. Họ say mê đời sống phi thường và các phép lạ muôn
mặt ngài đã thực hiện. Thực vậy, chuyện về thánh Martinô hấp dẫn bởi những
phép lạ ngài làm chẳng phải là bịa đặt và cuộc sống phi thường của ngài
chẳng phải những chuyện tưởng tượng như chuyện khoa học giả tưởng. Trái
lại, chúng diễn tả những kỳ công của Chúa đã thực hiện nơi ngài, một con
người tầm thường như bao người khác.

Biết rằng đã có nhiều tác phẩm viết về thánh Martinô, nhưng tôi vẫn muốn
chuyển dịch một tác phẩm về ngài sang tiếng Việt. Mỗi tác giả thường chỉ
nhấn mạnh tới một vài khía cạnh nào đó của thánh nhân. Riêng tác giả Mary
Fabyan Windeall, ngoài việc diễn tả Martinô là một thánh nhân, tác giả đã
khéo léo thuật lại cuộc đời đầy gian khổ, và kiếp sống bất hạnh của Martinô
trong xã hội Lima lúc đó còn nặng thành kiến và nạn kỳ thị chủng tộc, trong
đó Martinô là một người da đen. Ngoài ra, tác giả còn cho chúng ta biết thêm
những chi tiết về con người thực của Martinô: thông minh và đầy tài năng.
Thánh nhân đã nhìn thế giới, nhìn con người và mọi vật dưới con mắt của
một Kitô hữu, một triết gia và một nghệ thuật gia. Là Kitô hữu, thánh nhân đã
thương mến và cứu giúp mọi người, đặc biệt người nghèo hèn và đau khổ. Là
triết gia, thánh nhân đã có một lối suy tư độc đáo, đúng đắn và phổ cập cho
hết mọi người. Là nghệ thuật gia, thánh nhân đã biết thưởng thức vẻ đẹp của
thiên nhiên và biết hoà mình vào vũ trụ với muôn loài. Thánh nhân còn mặc
cho việc lao động một ý nghĩa cao cả. Vì thế, đối với thánh nhân cuộc sống là
một ân huệ cao cả Chúa ban cho con người bất kể họ là ai, thuộc chủng tộc
hay địa vị nào.

Thánh Martinô Porres, cậu bác sĩ nhỏ của Mary Fabyan Windeall chắc chắn
sẽ làm cho các bạn thích thú và say mê.



Sr. Têrêsa Thơm Nguyễn, OP



Chương I: Cậu Bé và Người Hành Khất

Thành phố Hoàng Gia ở Lima là một thành phố khác hẳn các thành phố khác
ở Peru, nó sáng lấp lánh như các đồ trang sức dưới ánh nắng mặt trời thiêu
đốt. Lúc này, đường phố rất yên tĩnh, vì đó là giờ nghỉ trưa. Các cửa chớp ở
các tiệm và mọi nhà đều đóng chặt cửa để chống lại sức nóng như đốt này.

Nhưng trên con phố hẹp Espiritu, một người đàn bà da đen đứng nhìn ra
ngoài qua cánh cửa ra vào vẫn mở rộng. Bà không có giờ nghỉ trưa. Nghỉ
ngơi buổi trưa chỉ dành cho những người giàu có, quí phái, những chủ nhân
ông và những kẻ có địa vị sang trọng, những người đi vào thành phố với
những chiếc xe kéo bằng vàng, mặc quần áo lụa là dệt với đăng ten.

Bà thầm nghĩ: “Ước gì tôi là một người đàn bà quí phái. Lúc đó tôi không
phải lau nhà, nấu nướng và ăn bận quần áo cũ rích. Và ước gì các con tôi có
được một cuộc sống may mắn. Nhưng thực tế thì Bà Anna Velasquez thật
đáng thương! Bà cảm thấy bất hạnh khi phải sống trong ngôi nhà nghèo nàn
và nhỏ bé. Hai đứa con, một cậu con trai và một cô con gái cũng không thể
xoa dịu cái nỗi đau khổ của bà. Nhìn chúng chơi trên nền nhà bằng đất với
những đồ chơi rẻ tiền, bà nghẹn ngào muốn khóc. Thế giới tương lai của các
trẻ em da đen sẽ như thế nào? Vì ở Lima, những người giàu có thường nói
rằng, người da đen chỉ có thể là kẻ đầy tớ, tôi mọi mà thôi.

Anna tự nhủ: “Thà chết còn hơn là phải sống cuộc sống như thế này! Ước gì
tôi là người da trắng và các con tôi cũng thế để cha của chúng không bao giờ
ruồng rẫy tôi. Ông ấy sẽ rất sung sướng sống ở đây và xây cho chúng tôi một
ngôi nhà thật đẹp.”

Cha của bọn trẻ là Don Juan Porres, ông đã không sống với vợ mình là Anna.
Ông ta là một hiệp sĩ rất giàu có và có thế lực. Một người đàn ông Tây Ban
Nha lịch thiệp, hào hoa phong nhã với nước da trắng trẻo và rất đẹp trai. Ông
rất hãnh diện về mình. Những yếu tố này là lý do giúp ông nhận được nhiều
đặc ân của Vua Tây Ban Nha. Thành phố Lima thuộc về Tây Ban Nha giống
như nhiều quốc gia khác ở Nam Mỹ. Ở đó có nhiều địa vị quyền thế, sang
giàu dành cho những người được nhà vua quý mến. Lúc này, Don Juan nhìn
hai đứa con và tỏ vẻ khinh thị chúng. Làm sao một hiệp sĩ của vua có thể
đứng ra thừa nhận những đứa trẻ da đen này là con của ông? Phải chăng đây



là một sự quả báo khủng khiếp khi chúng giống Anna chứ không giống như
ông?

Ông nói với Anna:

– Tôi phải đi xa vì công việc kinh doanh, không biết khi nào mới trở về. Đây
là ít tiền cho bà và cho các con.

Rồi ông ném cái túi đựng những đồng tiền vàng trên mặt bàn, sửa lại chiếc
mũ lưỡi trai màu tím rồi ra đi – vừa đi vừa huýt sáo với giọng điệu nghênh
ngang trên đường tới chỗ ông buộc ngựa. Thời gian trôi qua, Anna đã sống
trong ngôi nhà nhỏ với nước mắt. Dường như Don Juan xấu hổ vì các con của
ông. Bà sẽ làm gì khi số tiền ông để lại cạn dần và hết?

Thực tế, chẳng mấy chốc số tiền ấy đã hết. Anna phải đi làm để khỏi bị chết
đói. Nhưng làm gì bây giờ? Người đàn bà da đen đau khổ và cô đơn này
quyết định đi làm nghề giặt quần áo. Đó là công việc duy nhất bà có thể xin
được. Khi bà chải quần áo, một ý nghĩ len lỏi vào tâm trí bà. Bà nghĩ rằng
thật là quá tội nghiệp vì Martinô và Jane đã được sinh ra trên đời.

Bà nghĩ: “Đây hoàn toàn là lỗi của chúng. Nếu chúng là người da trắng như
cha của chúng hằng mơ ước, thì ông đã chẳng bao giờ bỏ bà khiến cho cuộc
sống trở nên tồi tệ thế này.” Khi cậu bé Martinô và cô bé Jane chạy vội tới
báo tin cho bà biết rằng có một chiếc xe ngựa bằng vàng của đại diện hoàng
gia Viceroy đang đi xuống phố và như vậy sẽ có một “lễ hội lửa” rất lớn tại
công trường Plaza vào buổi tối.

Anna quát mắng giận dữ:

– Đi khỏi đây những đứa da đen nhãi ranh này! Không thấy tao đang bận rộn
sao? Không biết rằng tao không có thời giờ để xem xe ngựa vàng hay “lễ hội
lửa” sao? Đó là lỗi của chúng mày, chúng ta thật tội nghiệp.

Martinô rất buồn khi thấy mẹ giận dữ. Cậu bé đáng thương này đã không thể
hiểu được nỗi khốn khổ của những con người da đen. Martinô nghĩ đến
những trẻ em da đen rất tốt lành ở Lima. Rồi cũng có nhiều người Ấn Độ rất
tử tế nữa kia mà. Da của họ chỉ trắng hơn người da đen một chút. Nhưng cậu
cũng biết rằng, chỉ có người da trắng và người Tây Ban Nha ở Lima mới có



tiền. Tuy thế, cậu Martinô không tin rằng những người quí phái Tây Ban Nha
đi trên những chiếc xe ngựa vàng, thường đi ngang nhà cậu lại là những
người thực sự tốt hơn hết bất cứ ai. Cậu đã nghe linh mục ở nhà thờ giảng
rằng, Chúa đã dựng nên mọi người trên thế giới này giống hình ảnh Chúa, tất
cả mọi người là anh em với nhau và Thiên đàng là nơi cho các tín hữu của
mọi dân nước được hưởng vinh phúc và tất cả cùng sống với nhau.

Một ngày kia, Martinô thỏ thẻ với cô em gái, Jane:

– Mẹ hiểu sai rồi. Vấn đề không nằm ở màu da của thân xác, nhưng là màu
da của linh hồn. Jane ạ, nếu chúng ta có linh hồn trắng và nếu chúng ta làm
mọi việc đẹp lòng Chúa, thì chúng ta không phải hối hận vì chúng ta là người
da đen nên cha chúng ta ruồng bỏ chúng ta mà ra đi.

Jane gật đầu. Martinô chỉ lớn hơn Jane ít thôi, nhưng cậu lại khôn ngoan lanh
lợi hơn cô rất nhiều. Cậu nói hay đến nỗi mọi người đều thích nghe cậu.
Những con chó, con mèo ngoài phố cũng coi cậu như là bạn của chúng vậy.
Không một con vật nào lại không tới gần Martinô khi cậu gọi chúng đến, kể
cả những con vật hoang dại nhất.

Jane nói:

– Em nghĩ anh nói đúng. Nhưng có một người cha quan tâm tới chúng ta, có
nhà đẹp để ở, có quần áo đẹp để mặc vẫn tốt hơn. Em nghĩ em sẽ không cảm
thấy bất hạnh, nếu em có một cái áo đẹp. Một cái áo lụa trắng với một đôi
giầy đỏ để đi.

Martinô và Jane lớn nhanh cho dù nhiều lúc chúng đã không đủ ăn. Chúng
giúp mẹ công việc nhà và đem quần áo đã giặt giao cho chủ. Vào một ngày
nóng nực, Anna gọi Martinô, bà đặt vào tay cậu ba đồng bạc và tay kia bà
trao cho cậu một cái thúng lớn rỗng không. Bà cảm thấy quá mệt vì trời nóng
bức và bà đã chà quần áo suốt buổi sáng.

Bà nhìn thẳng vào mặt cậu bé tám tuổi và nói:

– Con có thể đi xuống chợ mua cho mẹ một ít thức ăn được không? Mẹ biết
con định làm gì rồi. Nếu mẹ không canh chừng thì con đã cho những người
hành khất từng xu mà mẹ đã khổ nhọc kiếm ra. Nhưng hãy nhớ lần vừa rồi đã



bị phạt thế nào không?

Martinô gật đầu. Tuần trước mẹ cậu đã nổi giận khi cậu đặt vào mũ của một
ông già hành khất một đồng bạc mà mẹ đã nhờ cậu đi mua bánh. Khi trở về
tay không, mẹ cậu đã quất cậu bằng chiếc roi rất cứng, cả thân thể cậu bị bầm
tím. Tuy rất đau đớn nhưng cậu không thể nào quên được nụ cười trên mặt
ông già này, mỗi khi có ai làm phúc cho ông. Cậu nói:

– Con sẽ cố gắng không cho ai tiền nữa mẹ ạ. Chỉ khó khi thấy một người
già, đói khổ mà không cho họ cái gì để ăn.

Bà Anna quát mắng:

– Họ phải làm việc, nếu họ muốn sống như mình đây này. Đây, cầm lấy ba
đồng bạc, cố gắng mua nhiều thức ăn ngon. Mẹ muốn có bánh, ít đậu và trái
cây. Đừng để ai lừa bịp. Rồi trở về nhà ngay.

Martinô mỉm cười. Cậu muốn trở thành một đứa con hiếu thảo đối với mẹ.

– Con sẽ chạy tới chợ và trở về ngay.

Rồi một tay cầm ba đồng bạc, tay kia cầm chiếc giỏ rỗng, cậu chạy vụt ra
khỏi cửa.

Mặc dù bầu trời ảm đạm và nặng nề, nhưng con đường hẹp Espiritu Santo rất
đông người. Martinô thầm tính, có lẽ đông gấp hai lần như thường lệ. Mọi
người đều đổ ra đường, người da đen, người Ấn Độ, cả người Tây Ban Nha
nữa.

Cậu thầm nghĩ, thực là một cảnh tượng đẹp, vì mọi người đều có một thiên
thần bản mệnh tốt lành ở bên cạnh che chở họ. Và nếu cậu không phải vội vã
chạy tới chợ, thì cậu đã vào nhà thờ thánh Đaminh, nơi cậu thích nhất rồi.
Nhưng mẹ cần bánh, nên cậu cố tâm quên ý tưởng vào nhà thờ lúc này.

Cậu lại tiếp tục chạy vượt qua những người bán hàng rong với những gánh
hàng hoá, người Ấn Đô với những con lừa, bọn trẻ con đang dắt những con
chó con. Cuối cùng cậu tới quãng đường gọi là Plaza de Arma. Ngã tư công
cộng này cho biết đây là trung tâm của thành phố, có nhà thờ lớn và toà nhà



của Đức Tổng Giám Mục, với những cây dừa xanh cao vút và những vườn
hoa sặc sỡ. Tại công trường, người ta có thể nghe tin tức và truyện vãn cả
ngày. Ở đây, có người giàu cũng như người nghèo, họ nói to tiếng và bàn bạc
về mọi vấn đề.

Thực vậy, công trường Plaza là nơi rất thú vị, nhưng Martinô đã chẳng bao
giờ dừng lại đó. Cậu chỉ chạy băng qua mà thôi. Nhưng đang khi chạy, chợt
cậu nghe một tiếng kêu rất thảm thương vang lên bên tai khiến cậu rất cảm
động và một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cậu:

– Cậu bé ơi, làm phúc cho tôi xin chút gì. Đã ba ngày rồi tôi không có gì để
ăn.

Đây là tiếng van xin của một bà già hành khất ngồi ở vệ đường, cạnh một
tảng đá lớn. Lúc đó, trái tim Martinô se lại khi cậu nhìn thấy bà già ăn mặc
rách rưới. Bà cũng nhìn thấy cậu đang có ba đồng bạc trong tay.

Bà già nài nỉ:

– Tôi nghèo quá em bé ơi, vì danh Chúa, cho tôi xin chút gì để ăn.

Martinô nhìn thấy cảnh tượng thương tâm, chưa bao giờ cậu thấy một con
người khốn khổ hơn bà già này, cái khăn rách bươm đội trên đầu, đôi mắt sâu
hoắm dưới làn da nhăn nheo. Cậu biết rằng mẹ cậu có thể sẽ giết cậu nếu cậu
trở về tay không. Nhưng cậu phải làm gì khi một người khác còn nghèo khổ
hơn cậu đang cần tiền. Cậu mỉm cười và quay đầu lại, cầm lấy đôi tay xương
xẩu của bà, cậu nói:

– Đây, bà hãy cầm lấy ba đồng bạc, xin Chúa chúc lành cho bà.

Rồi, không kịp nghe những lời lẩm bẩm cám ơn của bà, cậu chạy một mạch
tới nhà thờ thánh Đaminh. Bởi vì nếu cậu chạy, cậu có thể có đủ giờ vào
viếng Chúa một chút. Trước Nhà Tạm, cậu đã nói với Chúa rằng cậu đã
không vâng lời mẹ lần nữa rồi.

Nhà thờ mát lạnh và yên tĩnh. Hai thầy trợ sĩ trong bộ áo dòng trắng và áo
phép đen đang quét một trong các lối đi lại trong nhà thờ. Martinô đi chậm lại
và tới trước bàn thờ chính rồi quỳ xuống. Cậu chắp tay và nhìn thẳng lên



Chúa. Cậu đã kể lại việc vừa mới xảy ra.

Cậu thưa với Chúa rằng cậu rất sợ sự nổi giận của mẹ:

– Mẹ làm việc rất vất vả để kiếm tiền, còn con thì luôn luôn đem tiền đi cho
những người hành khất. Lạy Chúa, xin hãy dạy con biết làm điều phải và làm
cái phải làm. Xin ban cho con một linh hồn trong trắng, dù rằng bên ngoài
con là da đen. Xin Ngài sớm đưa cha con về với chúng con. Hãy cho con can
đảm nói với mẹ về ba đồng tiền con đã vừa cho đi. Amen.



Chương II: Martinô & Jane

Martinô sinh năm 1579 và Jane sinh sau đó hai năm (một số tài liệu nói Jane
sinh trước Martin – gxdaminh.net). Chúng chẳng bao giờ được tới trường vì
chúng là những trẻ da đen nghèo. Dường như không ai nghĩ rằng chúng sẽ là
những đứa trẻ tốt nếu chúng biết đọc biết viết. Ở thành phố Lima rộng lớn
này, chỉ những đứa trẻ con nhà giàu mới có cơ hội đi học. Martinô chẳng bao
giờ quan tâm tới việc người ta cho rằng cậu chẳng hữu dụng gì, nhưng cái
làm cậu buồn thật nhiều đó là sự kiện cha cậu đã bỏ đi và mẹ cậu phải làm
việc rất khổ nhọc để nuôi sống gia đình.

Jane thường hỏi cậu:

– Anh Martinô ơi! Cha đi đâu? Tại sao cha không trở về nhà?

Cậu cố gắng giải thích rằng:

– Cha là người rất quan trọng nên phải đi xa vì nhiều công việc phải làm cho
Vua Tây Ban Nha.

Jane trả lời:

– Em ước gì cha không bận rộn như thế. Ước gì cha không quá vất vả để có
thời giờ ở nhà với chúng mình. Thật hạnh phúc biết chừng nào nếu chúng
mình được cha săn sóc.

Martinô đồng ý và cho rằng điều đó thật hay.

Cậu nói:

– Biết đâu cha sẽ trở về với chúng mình một ngày nào đó. Chúng mình hãy
cầu nguyện để xin Chúa làm việc này.

Thật bất ngờ, Don Juan Porres đã trở về Lima gặp vợ và các con của ông.
Ông ở cách đó nhiều dặm, tại thành phố Guayaquil, nước Ecuador, phía nam
của Peru. Khi ông đang ở đó, Chúa đã đánh động lòng ông, làm ông cảm thấy
hối hận vì đã đối xử với gia đình như vậy.



Ông nói với Anna:

– Thật là tệ! Tôi đã gặp nhiều khó khăn trong những năm qua. Đáng lẽ tôi đã
phải gửi nhiều tiền hơn nữa cho mình và các con. Thật đáng xấu hổ khi để
các con phải đói khổ.

Anna sung sướng kể về thời gian qua. Nào là Don Juan đã không quên chúng,
nào là Don Juan xem rất oai hùng trong bộ y phục của ông. Cả khu phố, bà
con lối xóm bàn tán về bà Anna, vì thấy Don Juan đã trở về. Họ nói: “Bà ấy
sẽ không còn là người đàn bà làm thuê nghèo nàn nữa, nhưng là một quý bà”.
Mọi người biết rằng ông Don Juan đã đem cho bà cả túi vàng lớn, rằng ông
đem Martinô và Jane đi với ông bất cứ nơi nào ông đi, rằng ông đã hãnh diện
về hai đứa con này. Họ còn thích thú hơn nữa khi nghe rằng ông sẽ đem hai
đứa con đi Ecuador và gửi chúng vào trường học.

Jane kêu lên:

– Cha nói rằng chúng con thực sự sẽ được đi học để biết đọc giống như
những con nhà giàu da trắng phải không? Và chúng con cũng có nhiều quần
áo đẹp nữa?

Cha cô trả lời:

– Con sẽ có nhiều quần áo đẹp như con muốn và có nhiều tiền để tiêu xài
nữa. Cha muốn con trai con gái của cha là một người tốt và có danh giá trên
thế gian này. Các con đã chịu nghèo nàn bất hạnh như thế là quá đủ rồi.

Jane không thể tin vào tai mình nữa. Còn Anna thì vô cùng vui mừng. Riêng
Martinô, cậu không biết cám ơn Chúa thế nào cho đủ, vì Chúa đã ban ngày
hạnh phúc bất ngờ và tuyệt vời như thế cho cậu.

Don Juan ở lại Lima vài tuần. Trước đó, ông đã nhận lời sẽ trở lại miền nam.
Nhưng cậu của ông, Don Diego de Miran đã rất lo lắng, mong ông trở về
Guayaquil ngay lập tức vì có nhiều công việc cần đến ông. Vì thế, Martinô và
Jane rất đẹp trong những bộ quần áo mới chào mẹ để đi với cha. Bạn bè, hàng
xóm trong các khu phố gần đấy chào tạm biệt và chúc mừng chúng. Anna
không biết nên khóc hay cười. Qua nhiều năm bà đã phải làm việc vất vả khổ
nhọc để gìn giữ gia đình nhỏ của bà được gắn bó với nhau. Nhiều lần bà đã



ghét bỏ hai con của mình, vì màu da đen chúng đã khiến Don Juan rời bỏ bà.
Nhưng bây giờ, bà cảm thấy hối tiếc khi phải xa các con mình. Mặc dù nhiều
lần bà phạt Martinô vì cậu đã cho những người hành khất tiền của bà, nhưng
thực sự bà thương yêu cậu và yêu cả Jane nữa.

Bà nhắc nhở chúng:

– Nhớ đừng làm gì phiền lòng ba nghe không. Ba các con là người quan
trọng trong việc phục vụ nhà vua. Đừng làm những gì khiến ba các con phải
xấu hổ.” Martinô trả lời mẹ: “Chúng con sẽ ngoan mà. Mẹ đừng lo!

Jane nói thêm:

– Chúng con sẽ ghi nhớ lời mẹ dạy. Được đi học không phải là tuyệt vời hay
sao?

Anna gật đầu. Cả khu phố Espiritu Santo này, mọi đứa trẻ sinh ra không đứa
nào được tới trường.

Việc học hành chỉ dành riêng cho con nhà giàu chứ không phải cho người da
đen. Nhưng giờ đây bà không thể tin được Martinô và Jane lại được phúc
may mắn như vậy. Chúng trông thật dễ thương trong bộ quần áo mới. Chúng
sẽ lên đường tới Ecuador, tới nhà ông cậu giàu có ở Guayaquil. Thực như
một giấc mơ, Anna nghĩ thế. Bà muốn nói vài lời với chồng trước khi ông đi
xa, dầu cho có những cặp mắt tò mò của hàng xóm dõi theo.

Martinô và Jane rời Lima để tới hải cảng Allao, cách đó vài dặm. Trong khi
đợi tàu, chúng ngắm nhìn những con tàu đang rời bến đi về miền nam. Chúng
cảm thấy rất lạ vì chẳng bao giờ chúng được đi xa như thế này, chẳng bao giờ
chúng nghĩ rằng có nhiều người khác chúng về màu da, tiếng nói như vậy. Và
có nhiều chiếc tàu đẹp như thế đang cắm neo ở cảng này. Những cánh buồm
vĩ đại nên thơ bay phất phới trong gió trên những chiếc thuyền gỗ kếch sù. Ở
đó, người da đen, da vàng, da trắng rất đông, họ nói với nhau bằng những
ngôn ngữ lạ thật rộn rã. Người đến, người đi tấp nập. Đặc biệt, Martinô đã để
ý tới những người nô lệ da đen, họ vác trên lưng những khối hàng lớn và
chuyển chúng từ những chiếc tàu vào bờ, rồi từ bờ lên những chiếc tàu khác,
họ không bao giờ được nghỉ ngơi.



Martinô hỏi cha:

– Thưa cha, những người da đen vác những bao gì nặng thế? Những chiếc tàu
đó sẽ đi về đâu?

Don Juan cười rồi nói:

– Họ đang vác những khối vàng đó con ạ! Những chiếc tàu sẽ đi Tây Ban
Nha, để phục vụ cho nhà vua.

Martinô kêu: “Ồ”, và cậu không hỏi thêm gì nữa. Cậu biết rằng số vàng bạc
lấy từ những ngọn núi ngoài thành phố Lima. Người Tây Ban Nha đã xâm
chiếm Peru khoảng 45 năm trước, họ rất thích vàng và bạc. Nên họ bắt hàng
ngàn người nghèo Ấn Độ và da đen đi làm cho họ trong các hầm mỏ để kiếm
vàng bạc. Điều này không có gì đáng nói nếu người Tây Ban Nha là những
ông chủ tốt. Nhưng thực sự đã có những ông chủ xấu, chẳng quan tâm gì đến
những người nghèo đang làm việc cho họ. Ngay lúc này, nhiều người Ấn Độ
và người da đen đang ở trong tình trạng hấp hối vì công việc quá nặng nhọc
tại các hầm mỏ, để rồi những chiếc tàu từ Callao đến đem sự giàu có về Tây
Ban Nha.

Cậu Martinô nghĩ: “Điều này không đúng chút nào! Con người không được
vì ham lợi lộc vàng bạc mà xử tệ với nhau như thế. Tôi tin chắc rằng Chúa rất
buồn khi những người da đen này đã phải làm việc quá cực nhọc. Nước mắt
cậu tuôn tràn khi cậu nhìn những chiếc tàu Tây Ban Nha chất đầy vàng lần
lượt nhổ neo.

Không đủ thời gian để ngắm nhìn những chiếc tàu đó. Don Juan sực nhớ rằng
họ sẽ bị trễ chuyến tàu của mình, nếu họ không đi ngay. Ông giục:

– Martinô, đến đây, cầm tay Jane và theo cha. Tàu của chúng ta ở đằng kia
rồi!

Martinô và Jane rất thích thú trên hành trình tới Guayaquil. Khi tới thành
phố, chúng thấy Don Diego de Miranda, ông cậu của cha chúng đang đứng
đợi và chào chúng. Don Diego là một ông già, tóc trắng, nhưng nét mặt hiền
từ và nhân hậu. Vừa trông thấy ông, Jane đã cảm thấy rất thích ông, Martinô
cũng thế. Nhưng Don Diego nhìn chằm chằm vào chúng với vẻ tò mò.



Ông hỏi:

– Tại sao các cháu đến đây? Các cháu là ai? Các cháu đi lạc phải không?

Don Juan cười vì nghĩ cậu mình đang nói đùa.

– Lạc? Tại sao? Đây là các con của cháu cậu ạ. Đứa con trai tên là Martinô,
con gái tên Jane. Mẹ của chúng ở Lima như cháu đã viết cho cậu. Cháu đem
chúng đi với cháu, hy vọng cậu có thể sắp xếp cho chúng được tới trường.

Don Diego vẫn tiếp tục nhìn vào hai đứa trẻ da đen, rồi nhìn Don Juan. Một
nét lạ thoáng hiện trên mặt ông. Martinô rất hồi hộp. Cậu đoán biết được Don
Diego đang nghĩ gì trong đầu.

Tất cả các đứa cháu của ông đều là trẻ da trắng, nhưng những đứa này lại da
đen! Nỗi buồn trước đây lại xâm chiếm tâm hồn Martinô. Tại sao, tại sao màu
da lại là vấn đề quan trọng như thế? Chắc chắn Chúa thương linh hồn người
mẹ da đen cũng như Ngài yêu người cha da trắng của cậu vậy. Nhưng Don
Juan không một chút bối rối vì cái nhìn ngờ vực của cậu có thể gây rắc rối
cho mình.

Ông nói:

– Chúng là những đứa trẻ ngoan ngoãn. Cháu biết chúng sẽ làm những gì
người ta bảo chúng làm và sẽ không làm phiền cậu. Tất cả những gì cháu xin
cậu chỉ là cho chúng một nơi ở tốt và lo cho chúng được đi học. Xin cậu làm
việc này vì thương cháu.

Martinô nắm chặt tay Jane, mỉm cười với ông và nói:

– Chúng cháu sẽ làm việc chăm chỉ và không làm phiền ai hết.

Thật lạ lùng, khi Martinô vừa nói xong những lời này, nét mặt ông già trở nên
rất tươi với vẻ hài lòng. Ông nói:

– Các cháu của ông, các cháu được mời tới Guayaquil. Các cháu nói là các
cháu muốn được đi học phải không?

Lúc này, Jane không còn sợ ông nữa, nên nói:



– Xin ông vui lòng cho chúng cháu đi học, chúng cháu rất thích được đi học.
Chúng cháu mới chỉ nghe nói tới việc này trước khi tới đây.

Don Juan nói:

– Chúng nói thật đấy cậu ạ. Điều cháu lo lắng nhất là con trai cháu không có
cơ hội tiến lên. Nó làm việc rất giỏi, cậu ạ. Cháu nghĩ nó xứng đáng có một
tương lai tốt.

Don Diego cúi đầu:

– Để cậu xem, có lẽ cậu sẽ tìm một thầy dạy tư. Cậu sẽ cố gắng làm điều tốt
nhất cho người máu mủ ruột thịt của cậu. Tại sao chúng ta lại đứng đây nói
chuyện. Cả ba cha con chắc còn mệt mỏi lắm? Xe ngựa của cậu đang đợi,
chúng ta sẽ bàn về chuyện này khi về nhà. Đến đây các cháu.

Martinô và Jane rất sung sướng khi được sống ở Guayaquil. Mọi thứ đều mới
lạ đối với chúng. Chúng được ở nhà đẹp, ăn những thức ăn ngon, mặc quần
áo đẹp và được thầy giáo đến tận nhà để dạy. Chúng học rất chăm chỉ. Không
bao lâu, chúng đã biết các mẫu tự. Martinô nhanh trí hơn Jane nhiều. Cậu 8
tuổi và Jane 6 tuổi. Cả hai đều học chăm chỉ đến nỗi cha của chúng và cả ông
cậu rất hài lòng.

Một ngày kia, Don Juan nói:

– Cháu đã không nói với cậu chúng là những đứa trẻ ngoan, không làm phiền
toái cho ai sao?

Don Diego gật đầu:

– Đúng, cháu đã nói vậy. Nhưng cháu đã không nói rằng những đứa trẻ này
đã có thể thay đổi đời cậu. Căn nhà đã thay đổi hẳn từ ngày có Martinô và
Jane đến. Đây là nơi vui vẻ hơn bao giờ hết và hai đứa trẻ luôn làm cậu phấn
khởi.



Chương III: Cậu Bác Sĩ Tí Hon

Martinô sống ở Guayaquil được hai năm và cậu thực sự sung sướng. Cả hai
đều biết đọc và viết rất khá. Cuộc sống nghèo khó ở Lima xem ra chỉ như
một cơn ác mộng đã qua. Don Diego rất thương yêu chúng. Chúng được gặp
cha chúng nhiều lần. Thời gian này khác hẳn thời gian khi chúng còn ở nhà,
cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.

Một ngày nọ, Jane nói:

– Em rất thích được sống với ông cậu. Nhưng anh Martinô ơi, một ngày nào
đó chúng mình sẽ phải về nhà chứ, không lẽ mình sống ở đây mãi mãi sao?

Martinô trả lời:

– Ừ, chúng ta sẽ không ở đây mãi. Chúng ta phải nghĩ tới mẹ nữa chứ. Mẹ
chắc là cô đơn lắm khi sống một mình ở Lima.

Jane gật đầu:

– Chúng ta đã xa mẹ hai năm rồi, nhưng có lẽ chúng ta nên ở đây một thời
gian nữa. Martinô, em nghĩ ông cậu thích chúng mình lắm. Ông chẳng bao
giờ nói đến việc chúng mình sẽ trở về.

Đúng vậy, Don Diego rất thích các cháu của mình. Ông muốn giữ chúng ở
với ông. Một ngày kia, một tin vui bất ngờ đã đến với gia đình. Don Juan
được đặt làm thống đốc miền Panâm. Trong thời gian rất ngắn ông phải rời
Guayaquil, để nhận trọng trách mới ở miền nam. Trước khi rời bỏ Guayaquil,
ông đã tới Lima để thăm vợ và hai con cùng những người thân thuộc.

Don Juan rất hài lòng với chức vụ mới, nhưng khi nhìn các con, ông thoáng
tỏ vẻ buồn vì ông không thể đem chúng theo ông. Công việc của ông lúc này
rất bận rộn. Hơn nữa, ở Panâm, ông không có họ hàng để có thể nhờ vả họ
trông coi chúng được. Tốt hơn ông nên cho Martinô trở về với Anna để cậu
có thể giúp đỡ và an ủi mẹ, vì nay cậu đã là một cậu con trai cao lớn. Còn
Jane, ông có dự định khác. Dù mới 8 tuổi, cô đã có triển vọng thành một
người phụ nữ rất có khả năng. Vài năm nữa, cô sẽ trở thành người vợ tốt.



Như đã định, ông cho các con biết tin này. Jane ở lại với Don Diego, rồi ông
cậu sẽ tìm cho cô người chồng tốt sau này. Martinô thì trở về với mẹ ở Lima.
Chẳng bao lâu, cậu sẽ học nghề buôn bán.

Cha cậu hỏi:

– Sau này con muốn làm gì?

Không một chút đắn đo, cậu nói ngay điều mơ ước mà cậu vẫn ấp ủ trong
lòng:

– Con muốn trở thành một bác sĩ, thưa cha. Con muốn chữa cho bệnh nhân
mau lành bệnh.

Don Juan cười khi biết ý định thật chín chắn của Martinô, cậu bé 10 tuổi.

Ông nói:

– Được, ở Lima cha đã tìm được người có thể dạy con nghề này, đó là bác sĩ
Marcelo de Rivaro.

Khi Martinô trở về quê hương, cậu được biết mẹ cậu không còn sống trong
ngôi nhà nhỏ ở đường Espiritu Santo, nhưng là sống với Dona Francisca
Velez Miquel, gần nhà thờ thánh Lazaro. Bà và Dona Francisca là bạn rất
thân, họ đón Martinô với vòng tay rộng mở.

Thoạt nhìn thấy Martinô, Anna kêu lên:

– Con lớn quá! Con cao bằng mẹ rồi!

Dona ngạc nhiên:

– Tôi không thể tin ở mắt mình nữa. Anna, bà quả là hãnh diện khi có đứa
con đẹp trai đến thế.

Martinô mỉm cười với mẹ, cậu nhận thấy rằng mẹ đã thay đổi khá nhiều từ
khi cậu đi xa. Bây giờ mẹ đã có cái nhìn khác về cậu. Hình như bà có chút
ngại ngùng với cậu vì cậu đã biết nhiều nơi, cậu đã đi học, biết đọc biết viết.
Chắc mẹ sẽ không thể phạt cậu nếu cậu cho tiền những người hành khất nữa.



Có lẽ mẹ sẽ hãnh diện khi biết Marcelo sẽ dạy cậu trở thành một bác sĩ?

Cậu nói:

– Con rất muốn trở về nhà. Con rất sung sướng vì có thể kiếm thêm tiền cho
mẹ, con muốn trở nên người hữu dụng.

Bà Anna đã oà khóc khi nhìn đứa con trai ở trước mặt mình cao lớn và khoẻ
mạnh. Bà thầm nói:

– Xin Chúa chúc lành cho con, xin Chúa giúp con trong công việc mới. – Và
bà ôm chầm lấy Martinô.

Martinô không ở nhà Dona mặc dù mẹ cậu vẫn sống ở đó. Cậu trở thành
người phụ tá cho bác sĩ Rivero. Ngày qua ngày, cậu học cách thức để chữa
bệnh cho các bệnh nhân. Cậu sống trong ngôi nhà của bà Ventura de Luna,
rất gần nơi làm việc. Mỗi sáng cậu thức dậy thật sớm, đi tham dự Thánh Lễ
tại nhà thờ thánh Lazaro. Vì là một cậu bé da đen nên những người giàu da
trắng chẳng bao giờ quan tâm đến cậu, nhưng cậu biết rằng Chúa rất yêu cậu.
Chúa đã nghĩ đến cậu cũng như tất cả mọi người da đen nghèo khó trên thế
giới vì Người đã cho họ một linh hồn bất tử. Người da đen hiện giờ đang chịu
nhiều khổ sở, nhưng sẽ đến một ngày nào đó tất cả những độc ác và bất công
sẽ qua đi. Trên Thiên đàng, sẽ không có sự phân biệt màu da hay các vấn đề
khác như ở thế gian này. Vấn đề chỉ còn là ai nấy đã thi hành bổn phận mình,
đã trung thành yêu Chúa và thi hành thánh ý Chúa trong cuộc sống mình như
thế nào.

Mỗi ngày, khi nhìn vị linh mục dâng Thánh Lễ, và mỗi khi quỳ cầu nguyện
trong nhà thờ thánh Lazaro, Martinô thường suy niệm về “Thánh Ý Chúa”.
Đâu là ý Chúa muốn cho chúng ta khi còn sống ở trần gian? Không phải là
chúng ta phải yêu mến nhau, bởi vì mọi người có một linh hồn giống hình
ảnh Chúa hay sao?

Martinô thầm nghĩ: “Nếu tôi yêu mến người khác và khi tôi cố gắng làm cho
người khác hạnh phúc, thì tôi thực sự làm Chúa hài lòng.” Cậu quyết định:
“Hạnh phúc cho tôi cũng như cho những ai được sinh ra trên đời này là để
làm theo thánh ý Chúa, họ sẽ được sống đời đời với Người trên Thiên đàng.
Đáng thương biết bao cho những ai không nhận ra điều đó.”



Martinô rất thích nghề mới này. Cậu đã làm việc ở đây được sáu tháng. Bác
sĩ Rivero nói với các bạn của ông rằng, ông chưa bao giờ gặp một người nào
đáng tin cậy như cậu bé Martinô.

Ông nói:

– Đôi bàn tay cậu như là biết phải làm gì cho bệnh nhân. Còn trí nhớ của cậu?
Ôi thật tuyệt vời. Cậu có thể chế tạo bất cứ thứ thuốc gì, dù khó khăn đến đâu
cũng không thành vấn đề đối với cậu. Mới 11 tuổi, nhưng cậu đã biết xếp và
bó các xương gãy.

Điều Martinô thích nhất là đi vòng quanh các kệ thuốc ở cửa tiệm. Các kệ
này cao tới trần nhà và trên mỗi kệ xếp đầy những chai lọ đủ kiểu, đủ cỡ,
đựng các loại chất lỏng và bột khác nhau. Đó là các loại thuốc mà bác sĩ đã
pha chế bằng các loại thực vật từ cây cối và các loại thảo mộc. Chỉ một lúc,
Martinô có thể thuộc lòng các loại tên thuốc. Cậu nhìn vào các loại màu khác
nhau để phân định các loại thuốc dùng cho mỗi thứ bệnh.

Một buổi sáng nọ, Martinô trong tiệm một mình, vì bác sĩ Rivero phải đi ra
ngoài thành phố thăm một người bệnh. Như thường lệ, Martinô rất bận rộn.
Cậu quét dọn tiệm, lau chùi bàn ghế, lau và sắp xếp các kệ thuốc, phơi các
cây thuốc cho khô để chờ chế biến. Lúc đó, cậu nghe thấy như có cuộc ẩu đả
ngoài đường phố. Hai người Ấn Độ đang đánh lộn ở một dãy phố gần đó,
một người bị thương ở mắt rất trầm trọng. Nhìn qua cửa sổ, Martinô thấy
người bị thương đang được đưa vào tiệm.

Một người phụ nữ vượt lên trên đám đông, vừa chạy vừa khóc, bà gọi thất
thanh:

– Nhanh lên! Bác sĩ Rivero đâu rồi? Người Ấn Độ đang bị chảy máu và có
thể chết.

Martinô trả lời:

– Bác sĩ không có nhà. Nhưng đừng lo, tôi sẽ săn sóc cho ông ấy.

Bà ta tỏ vẻ khinh thường liền ra lệnh:



– Không có thời giờ để đùa cợt đâu. Nhanh lên!

– Chỉ cho tôi nơi nào có bác sĩ? – Martinô rất bình tĩnh nói – Không còn kịp
để đi kiếm bác sĩ khác đâu. Hãy giúp tôi mở cửa để đưa người bị thương vào.

Người đàn bà kêu lên:

– Nhưng cậu chỉ là một cậu bé. Cậu không thấy rằng đây là vấn đề sống còn
của một người hay sao?

Martinô trả lời:

– Vâng, tôi biết.

Người Ấn Độ được khiêng vào và được đặt trên giường. Mọi người rất ngạc
nhiên khi thấy cậu Martinô làm chủ tình thế nhanh như vậy. Trong thoáng
chốc, cậu lấy nước đổ vào chậu, cầm bông gòn trên tay với đĩa bột thuốc
trắng có mùi hương thơm ngào ngạt. Cậu cúi mình trên người đàn ông đang
rên rỉ vì đau đớn và nhanh chóng làm việc.

Cậu nói nhỏ nhẹ:

– Đừng lo! Mọi sự sẽ tốt đẹp thôi.

Mọi người có mặt ở đó đều rất ngạc nhiên, họ ngồi im lặng như nín thở nhìn
cậu bé 12 tuổi làm việc. Tại sao một cậu bé mà lại có tài năng và khéo léo
đến như vậy? Cậu cẩn thận lấy nước rửa vết thương, đắp thuốc bột trên vết
thương và máu ngừng chảy.

Người phụ nữ chạy vào tiệm đầu tiên liền hỏi nhỏ:

– Cậu bé da đen này là ai?

Lúc này giọng nói của bà không còn vẻ khinh bỉ hay coi thường nữa. Có
người trả lời:

– Cậu ấy là Martinô Porres, cậu đang tập việc với bác sĩ Rivero. Cậu ấy rất
tốt bụng.



Chỉ trong vài phút, Martinô đã làm xong việc. Vết cắt đã được băng lại với
thuốc và khăn sạch. Nạn nhân đã có thể ngồi dậy và nhìn chung quanh.

Cậu bé nói:

– Giờ thì tốt rồi. Nhưng ông cần sự yên tĩnh và nghỉ ngơi. Ngày mai nếu ông
trở lại, tôi sẽ thay băng mới cho ông. Bây giờ, ông cầm chai thuốc này về
uống.

Người Ấn Độ cầm chai thuốc nước mà Martinô đưa cho ông, nhìn cách tò mò
rồi tự nhủ: “Chỉ là một chất nước màu đỏ.”

Ông hỏi cậu:

– Thuốc gì đây?

Martinô trả lời:

– Đây là rượu. Ông đã bị chấn thương, chút rượu này sẽ giúp ông cảm thấy
khoẻ hơn.

Mọi người từ từ rút lui khỏi đó. Hai người khác dìu người bị thương và đưa
ông ta về nhà. Một số nữa vẫn ở lại đó, họ tụ thành từng nhóm nhỏ, bàn tán
với nhau về cảnh tượng họ đã chứng kiến.

Một người bảo:

– Cậu Martinô thật giỏi.

Người khác nói:

– Tôi nghĩ bác sĩ cũng không thể làm tốt hơn cậu ấy. Đối với tôi, tình trạng
mất máu nhiều đến thế sẽ gây bất tỉnh.

Người khác lại nói:

– Cậu Martinô đã không biết sợ là gì. Tại sao vậy? Vì tôi đã thấy nhiều lần
cậu ấy đã chữa cho những người khác trong trường hợp còn trầm trọng hơn
thế này nữa kia.



Chương IV: Những Ngọn Nến Trong Bóng Đêm

Bà Ventura de Luna rất quý mến Martinô. Cậu ấy chẳng bao giờ làm phiền
lòng bà. Bà thường ước ao có những người tốt lành tới thuê phòng.

Bà thở dài:

– Nhưng tôi không thể tìm thấy ở đây một Martinô khác. Không ai được như
cậu cả.

Martinô cũng rất sung sướng trong ngôi nhà mới này. Nhưng cậu đã chẳng
mấy khi ở nhà, vì công việc ở tiệm bác sĩ luôn bận rộn, từ sáng sớm tới chiều
tối. Cậu thích căn phòng nhỏ này, và khi công việc đã xong, cậu trở về căn
phòng ấy. Nhưng có điều bất tiện là bà Ventura không cho cậu một cây nến
nào. Vì vậy, căn phòng của cậu lúc nào cũng tối tăm. Cậu khó có thể nhìn
thấy giường của mình hay cái bàn nhỏ với vài cuốn sách trên đó.

Một ngày nọ, cậu hỏi Ventura:

– Bà có sẵn nến ở đây không? Tôi muốn mua vài cây.

Bà Ventura rất ngạc nhiên vì Martinô không bao giờ hỏi về mấy thứ đó. Từ
ngày đến đây, cậu chẳng bao giờ kêu ca về căn phòng, thức ăn hay cách thức
giặt giũ quần áo.

Bà trả lời:

– Dĩ nhiên là có nến. Tôi có một hộp nến đầy ở nhà bếp đó. Nhưng cậu không
cần phải mua những cây nến cũ đó làm gì. Cứ việc lấy mà xài không cần phải
trả tiền.

Cậu rất sung sướng. Đêm đó, vừa về đến nhà, cậu thắp một cây nến nhỏ, nhìn
chung quanh căn phòng đã trở thành nhà của cậu từ ngày cậu về tập việc với
bác sĩ Rivero. Đó là một căn phòng nhỏ trống trải, với một cửa sổ nhỏ trông
ra vườn. Qua cửa sổ, cậu có thể nhìn thấy cây chanh nhỏ mà cậu mới trồng
cho bà Ventura vài ngày trước đây. Nó mới mọc thêm hai nhánh mới. Đêm
đó, cậu đã cầu nguyện cho cây chanh mau thành cây lớn và hữu dụng, vì nó
có thể làm vinh danh Chúa khi trở thành cây thuốc và làm đẹp mắt mọi



người.

Martinô không mất nhiều giờ để nghĩ tới cây chanh và vườn tược. Qua ánh
nến chập chờn cậu thấy căn phòng khác hẳn. Chiếc giường của cậu được đặt
ở góc phòng cạnh cửa sổ, rồi cái bàn với vài cuốn sách, một cái ghế và một
cái giá để móc quần áo. Mọi cái đều giản dị, thô sơ. Nền nhà lát đá cứng,
tường quét lớp thạch cao trắng chẳng giống căn phòng mà trước đây cậu đã ở
Guayaquil với ông cậu.

Nhưng cậu nghĩ: “Mình rất thích nơi này.” Cậu ngồi xuống ghế, nhìn vào bức
tường đối diện nơi bà Ventura đã đặt một tượng Thánh Giá gỗ nhỏ ngay trên
đầu giường cậu. Ngọn nến chập chờn đã tạo nên nhiều hình dáng khác lạ trên
thân thể Chúa, dường như Ngài đang sống, đang cử động. Cậu ngồi đó, chiêm
ngắm Thánh Giá, những ý tưởng lạ vụt lên trong óc. Bên ngoài những cơn
gió mạnh quất vào các cây dừa trong vườn của bà Ventura cách dữ dội,
nhưng Martinô không để ý đến cơn gió rít ấy. Cậu cũng bỏ ngoài tai những
tiếng ồn ào, tiếng cười nói của những người qua lại dưới phố, cùng với tiếng
rầm rầm của cỗ xe ngựa vàng trên đường về nhà của những người sống trong
lâu đài sang trọng của dòng tộc Viceroy. Cậu chỉ nghĩ đến Chúa và thấy Ngài
chịu khổ cực thế nào. Trước hết, Ngài đã sinh ra trong máng cỏ bò lừa. Rồi
lớn lên trong ngôi nhà nhỏ nghèo nàn ở Nazaret. Khi trưởng thành, nhiều bạn
hữu lại xa tránh Ngài. Và sau cùng chết khổ nhục trên thánh giá.

Martinô tự hỏi: “Tại sao Ngài lại phải như thế? Tại sao Ngài chịu đau khổ
đến vậy?”

Cậu liền quỳ gối, úp mặt trong lòng bàn tay. Cậu đã hiểu tại sao Chúa đã trở
nên nghèo hèn và cô đơn, chỉ có vài người bạn thực thân thiết. Cậu hiểu tại
sao Ngài phải chết – là để cho nhân loại, cho mọi dân nước, lấy lại được
Thiên đàng. Ngài chịu chết để sự thánh thiện và tình yêu của Thiên Chúa
thắng vượt trên tội lỗi và ma quỷ.

Cậu quỳ gối bên cạnh chiếc giường với ngọn nến đang dần tàn, tâm hồn cậu
tràn ngập lòng biết ơn cảm tạ. Thật tuyệt vời khi nghĩ đến tình yêu của Chúa,
đến cách thức Ngài đã dựng nên hàng tỉ các linh hồn giống hình ảnh Ngài,
đến cách Ngài đã dựng nên Thiên đàng để các linh hồn được hưởng hạnh
phúc với Ngài đời đời, và làm sao để các linh hồn đạt được hạnh phúc ấy.



Martinô thầm nghĩ: “Tạ ơn Chúa đã cho con một chỗ trên Thiên đàng. Tạ ơn
Chúa vì mọi sự Ngài đã ban cho con.”

Vài tháng trôi qua, Martinô vẫn luôn bận rộn trong tiệm. Cậu rất thích công
việc này, cậu cảm thấy sung sướng khi thấy mình đang trở nên hữu dụng.
Tuy thế, một tư tưởng không bao giờ rời khỏi cậu, đó là vì yêu con người vô
hạn mà Chúa đã hiến thân mình để cứu chuộc con người.

Cậu cầu nguyện: “Con muốn nên giống Chúa hiến thân con cho công việc vĩ
đại này. Con muốn dùng cả đời con để giúp cho mọi người nhận ra việc Chúa
đã làm cho họ. Lạy Chúa, xin dạy con phải làm gì để có thể thực hiện điều
con mong ước? Xin dạy con luôn sống thân thiết với Chúa và xin Chúa dùng
con trong việc phụng sự Chúa.”

Bà Ventura sớm nhận ra nơi Martinô có cái gì đó rất lạ. Phòng cậu luôn có
nến cháy suốt đêm, nhưng những cây nến bà cho cậu dường như vẫn còn
nguyên.

Bà thầm nghĩ: “Cậu bé không nên đọc sách quá nhiều và lâu như thế, vì suốt
cả ngày đã phải làm ở tiệm rồi, cậu cần phải có giờ nghỉ ngơi.”

Nhưng có phải Martinô đã đọc sách ban đêm không? Có phải đó là lý do mà
cậu xin nến không? Bà không biết rõ. Vì thế, bà quyết định phải khám phá
nguyên nhân. Sáng sớm hôm sau, khi mọi vật còn đang chìm trong giấc ngủ,
bà nhẹ nhàng đi tới phòng Martinô. Một ánh sáng yếu ớt lọt qua khe nứt. Bà
đứng bên ngoài cửa và nhìn qua lỗ khoá phòng cậu. Tim bà đập mạnh khi
nhìn thấy người bạn trẻ của bà không đọc sách, cậu đang quỳ cầu nguyện bên
cạnh chiếc giường, trước tượng Thánh Giá, nước mắt giàn dụa.

Bà thốt lên:

– Lạy Đức Mẹ, không phải cậu ấy đọc sách mà là cầu nguyện!

Trong ba năm liền, Martinô không hề biết bà Ventura đã kín đáo quan sát và
nghe cậu cầu nguyện. Thực vậy, ngày qua ngày, cậu luôn quan tâm đến vấn
nạn: đâu là mục đích cho cuộc đời mình.

Khi cậu lên 15 tuổi, cậu quyết định không giúp việc cho bác sĩ Rivero nữa,



nhưng cậu sẽ phục vụ cho các linh hồn và tu sĩ trong tu viện thánh Đaminh ở
Lima. Cậu nghĩ đây là ý Chúa muốn cậu thực hiện và đây cũng là lý do Chúa
đã cho cậu sinh ra. Dĩ nhiên, cậu không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ trở
thành một linh mục hay một thầy trợ sĩ. Công việc của cậu sẽ chỉ là người
giúp việc trong tu viện, làm mọi công việc tầm thường cho bất cứ ai trong tu
viện.

Cậu cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa đã cho con chính Chúa, con cũng sẽ dâng
lại cho Chúa chính bản thân con. Hãy để con cứu giúp người mệt mỏi, kẻ đau
ốm và người bất hạnh. Hãy cho con giúp họ hiểu được Chúa yêu họ biết
bao.”

Thế rồi, cái quyết định đến sống ở tu viện thánh Đaminh của Martinô làm
mọi người ngạc nhiên, nhất là đối với bác sĩ Rivero.

Ông nói với cậu:

– Đã ba năm nay con ở với ta, Martinô, con là cậu bé tuyệt vời nhất mà ta gặp
từ trước đến nay. Bây giờ, nếu con đi, ta chỉ có một mình, ta có thể làm gì
được? Ta sẽ nói sao đây với các bệnh nhân?

Martinô mỉm cười. Cậu sẽ nhớ cửa tiệm này rất nhiều, nơi các bệnh nhân
đông đảo tới xếp hàng đợi bác sĩ, nhớ cái phòng nhỏ ở phía sau, nơi cậu đã
học chế biến các thứ thuốc thiên nhiên và nghiên cứu làm thành các loại
thuốc bột. Nhưng Chúa đã gọi cậu sống cuộc sống khác. Không có gì có thể
ngăn cản cậu.

Cậu nhỏ nhẹ nói với bác sĩ:

– Con tin rằng bác sĩ sẽ tìm được người khác đến giúp bác sĩ. Cám ơn bác sĩ
rất nhiều vì mọi sự bác sĩ đã làm cho con. Không có bác sĩ, con không biết gì
về nghề thuốc cả.

Ngày hôm sau, Martinô vội vã đi chào mọi người thân thuộc, láng giềng. Mặc
dù cậu không đi xa lắm, chỉ ở trong thành phố Lima thôi, nhưng cậu sẽ là một
người giúp việc trong tu viện. Thời giờ của cậu sẽ không thuộc về cậu nữa.
Cậu sẽ không thể đi bất cứ nơi nào theo ý mình muốn. Mẹ cậu, bác sĩ, bà
Ventura, Dona và các linh mục ở nhà thờ thánh Lazaro, nơi cậu đi lễ hàng



ngày trong suốt ba năm nay hứa sẽ tới thăm cậu thường xuyên khi họ có thể.

Mẹ cậu nói:

– Mẹ rất đau lòng khi phải xa đứa con một, Martinô ạ! Mẹ không hiểu tại sao
con lại muốn trở thành người giúp việc. Tại sao con không xin làm linh mục
hay một thầy trợ sĩ?

Martinô đã chờ câu hỏi này của mẹ và của cha khi tin này tới tai ông đang ở
Panama. Cậu biết cha mẹ rất hãnh diện vì cậu, khi họ biết cậu rất thành công
trong việc giúp đỡ các bệnh nhân ở tiệm của bác sĩ Rivero ba năm qua. Cậu
không còn là cậu bé thất học. Cậu không những biết đọc, biết viết mà tài năng
săn sóc bệnh nhân đã vang rộng khắp cả thành phố Lima. Dù cậu mới chỉ 15
tuổi nhưng sự nghiệp tương lai sáng lạn đang chờ đón cậu. Tại sao cậu lại
muốn trở thành một người bé mọn nhất trong tu viện thánh Đaminh?

Cậu nói với mẹ:

– Mẹ ơi, con không quan tâm đến địa vị hay chỗ đứng trong xã hội. Con
không nghĩ Chúa muốn chọn con để làm những việc lớn lao trên đời này.
Chúa đã chọn các người khác để làm chuyện đó. Nhưng Ngài cũng cần có
người để làm những việc nhỏ mọn. Và con, con đã dâng cuộc đời để làm
người giúp việc trong tu viện rồi. Mẹ cầu nguyện cho con, để con trở thành
kẻ phụng sự Chúa cách tốt nhất nhé!

Anna không biết phải nói sao. Bà vừa buồn vừa vui trước sự chọn lựa của
Martinô. Bất ngờ, bà chợt nhớ ra rằng không biết Martinô đã tới gặp cha Bề
Trên tu viện Đaminh – Francis Vega – để được xin nhận vào dòng hay chưa?
Hay cậu mới chỉ nghĩ tới việc đó? Bà liền hỏi cậu điều đó.

Dường như Martinô đã đọc được câu hỏi trong đầu của mẹ, cậu nói:

– Tuần trước con đã gặp cha Francis Vega. Con nói với ngài là con ước ao
được sống với các cha, các thầy và được làm việc trong tu viện. Ngài trả lời
rằng vài ngày nữa ngài sẽ cho con biết ý ngài. Hôm nay con đã nhận được tin
ngài. Ngài nhận con rồi. Vì thế, con sẽ vào tu viện trong tuần tới.

Mắt Martinô bừng sáng và khuôn mặt biểu hiện một niềm vui tràn đầy. Nhìn



cậu, bà Anna cảm thấy trái tim bà từ từ được cảm nếm niềm vui đó. Cậu con
trai bà thực sự khác hẳn với các cậu trai khác trong thành phố. Thực vậy,
đúng như bà Ventura đã một lần nói với bà rằng Martinô thực là cậu bé thánh
thiện.



Chương V: Công Việc Mới

Khi Martinô vào tu viện, cậu bỏ hết áo quần của người thường để mặc bộ áo
dòng. Đó là bộ áo len trắng cũ, có lẽ của cha hay thầy nào đó để lại và không
có áo phép. Ở cổ, cậu đeo tràng chuỗi lớn. Vài người ở tu viện ngạc nhiên khi
thấy Martinô đeo thêm chuỗi ở cổ vì đã có tràng chuỗi ở thắt lưng rồi, nhưng
cha Bề Trên không lấy làm quan trọng. Cha hài lòng với cách ăn mặc của cậu
bé da đen này, một người đã nổi tiếng về cách chăm sóc bệnh nhân ở thành
phố Lima. Mọi người đều tin rằng Martinô sẽ rất hữu ích cho Dòng.

Cha Bề Trên nói với Martinô cách hiền hậu:

– Con mới đến tu viện nên sẽ có nhiều điều lạ lẫm. Cha nghĩ, tốt hơn cha nên
trao cho con một vài công việc. Vậy, con có biết cắt tóc không?

Martinô gật đầu ngay:

– Thưa cha, con biết nghề đó. Con thường cắt tóc cho người ta, khi con còn ở
với bác sĩ.

Cha ngắt lời:

– Đúng rồi, cha quên mất con vừa là thợ cắt tóc, vừa là nhà phẫu thuật nữa.
Được, Martinô, con sẽ giữ công tác cắt tóc ở đây. Có khoảng 200 cha và thầy
trong tu viện và như vậy sẽ làm con rất bận đấy. Sau này, cha sẽ trao cho con
đảm nhận một việc khác. Vậy con hãy đến với thầy Vicente. Thầy sẽ đưa cho
con tông-đơ và chỉ cho con phải cắt tóc cho các cha, các thầy như thế nào.

Martinô vội vã chạy đi tìm thầy Vicente. Cậu rất hồ hởi. Cậu sung sướng
được ở trong tu viện, nơi mọi người chỉ chú tâm tới việc phụng sự Chúa.

Cậu không bao giờ cám ơn Chúa cho đủ vì ơn gọi quý báu này.

Tuần đầu, cậu chu toàn việc cắt tóc rất tốt. Thầy Vincent chỉ cho cậu phải cắt
như thế nào và cậu cố gắng để làm hài lòng tất cả moi người. Nhưng một
buổi sáng nọ, cậu thấy thầy Giacôbê đang đứng đợi để cắt tóc. Thầy Giacôbê
là một thanh niên rất đặc biệt, một sinh viên đang học để làm linh mục. Thầy
là con của một gia đình giàu có ở Lima và là một thanh niên thông minh, học



giỏi, lanh lợi. Mọi người trong tu viện cho rằng một ngày kia thầy sẽ trở
thành một học giả lớn.

Khi bước vào phòng cắt tóc, thầy Giacôbê nói với Martinô:

– Martinô, tôi không có nhiều thời giờ. Làm ơn cắt cho tôi nhanh bao nhiêu
có thể.

Martinô gật đầu và cầm lấy tông-đơ. Thầy Giacôbê ngồi xuống ghế cạnh cửa
sổ và bắt đầu đọc cuốn sách thầy đem theo. Thầy không chú ý tới nỗ lực của
Martinô chút nào hết, chỉ chăm chú vào việc đọc sách. Thỉnh thoảng thầy
mỉm cười một mình và viết những ghi chú trên cuốn sách. Thình lình, tiếng
chuông từ xa vọng lại, thầy vội gấp cuốn sách rầm một cái.

Thầy hỏi cách cứng cỏi:

– Chưa cắt xong hả?

Chuông báo đi cầu nguyện rồi. Martinô vội vã chân này đá chân kia, liền nói:

– Chỉ một chút nữa thôi, thưa thầy. Còn một tí phía trước.

Nhưng thầy Giacôbê đứng phắt dậy, sờ đầu mình, mắt đỏ lên và cuốn sách
rơi bịch xuống nền nhà. Thầy kêu lên:

– Tại sao thế này, chú khùng rồi hả. Chú không để lại một sợi tóc nào trên
đầu tôi phải không. Tốt hơn tôi đã không để cho tay chú mày đặt trên đầu tôi.
Chú không biết rằng tôi thích tóc dài hai bên và ngắn phía sau hay sao?

Martinô cúi mặt xuống đất thưa:

– Con xin lỗi thầy Giacôbê.

– Xin lỗi hả? Tôi nghĩ chú phải nghĩ lại việc xin lỗi của chú. Ai đã đặt thằng
bé da đen như chú trở thành người cắt tóc cho cộng đoàn? Những thằng bé da
đen chỉ có thể làm những công việc ở vựa lúa và chăm sóc súc vật mà thôi.

Martinô đỏ mặt:



– Con biết con không giỏi, nhưng con đã cố gắng cắt với kiểu tóc như luật
dạy. Thầy biết mọi người đều muốn có một kiểu tóc như nhau là cắt ngắn ở
chung quanh.

Thầy Giacôbê tỏ vẻ khó chịu:

– Đừng có tranh luận với tôi. Tôi luôn luôn để kiểu tóc như tôi muốn. Không
một thằng bé da đen nào dám bảo tôi phải để kiểu tóc theo luật dạy!

Martinô cảm thấy khó xử. Cậu biết rằng cậu đúng, nhưng cậu không muốn
làm ai giận dữ và xúc phạm đến Chúa. Cậu nghĩ đến việc xin lỗi.

– Thầy Giacôbê, con rất hối hận vì đã làm phiền lòng thầy.

Thầy Giacôbê chưa kịp phản ứng, cậu đã cúi xuống hôn chân thầy. Rồi với
nụ cười, cậu đứng lên. Cậu nói với thầy Giacôbê:

– Con có một quả cam ngon, thầy cầm lấy bỏ vào túi để ăn khi có chút giờ
rảnh.

Từ xa, tiếng chuông rung lần nữa. Thầy Giacôbê vẫn nhìn cậu cách tức tối:
“Hừm.” Rồi thầy đi nhanh ra khỏi phòng. Đóng sầm cửa lại.

Martinô thở dài vì biết rằng thầy Giacôbê vẫn còn giận mình. Khi cậu bắt đầu
quét gọn tóc trên sàn nhà, cậu nghĩ ra cách nói với thầy Giacôbê nếu sau này
thầy lại đến xin cắt tóc: “Vì tôi phải cắt tóc cho mọi người cùng một kiểu.
Bây giờ sống trong tu viện, tôi sẽ không sợ một ai nghĩ không tốt về tôi
nhưng vấn đề là tuân theo luật chỉ dạy.”

Vì cứ làm theo ý của cha Bề Trên nên Martinô cũng gặp phiền toái với một
số thầy luôn muốn cắt tóc theo ý riêng của họ. Dần dần các cha, các thầy
trong tu viện đều nhận ra rằng không nên tranh luận với cậu bé da đen – thợ
cắt tóc cho cộng đoàn, vì cậu nghĩ rằng thà chết còn hơn phá luật. Đó là một
quy luật mà ai cũng phải nhận là đúng. Cuối cùng, ngay cả thầy Giacôbê
cũng bỏ ý riêng mình để cắt tóc ngắn theo luật.

Ngoài công việc cắt tóc ở nhà dòng, Martinô còn đảm nhận nhiều việc khác.
Khi cậu vào Dòng lúc mới 15 tuổi, cậu chỉ đến để giúp việc nhà dòng. Vài



năm sau, cha Bề Trên xin cậu đảm nhiệm thêm vài việc khác ngoài việc cắt
tóc. Cậu lo phòng áo quần và chăm sóc bệnh nhân.

Martinô thưa:

– Cám ơn cha Bề Trên. Con hy vọng con sẽ có thể chu toàn tốt các việc này.

Cha nói:

– Con làm được mà. Ờ này, cha muốn nói với con về cha Phêrô Montesdosca,
ngài đang lâm trọng bệnh. Martinô, con phải giúp và chăm sóc ngài cách đặc
biệt, vì từ nay đó là bổn phận của con.

Cậu hỏi:

– Con biết một chân của cha ấy bị nhiễm trùng trầm trọng, phải không cha?

Cha Bề Trên trả lời:

– Thực sự còn nặng hơn con nghĩ nữa. Cha ấy sẽ bị cắt cụt một chân, bởi vì
chỉ có cách này mới cứu được mạng sống. Đó là điều vô cùng tội nghiệp và
phiền toái cho cha ấy. Con nên tới thăm và an ủi cha ấy ngay.

Khi tới gần phòng cha Phêrô, Martinô chợt nảy ra một ý nghĩ: có lẽ cha Phêrô
muốn ăn một chút gì đó. Đây là tình trạng thông thường của những bệnh
nhân bất lực như cha. Tốt hơn hết, cậu nên lấy vài thứ trong bếp và ít trái cây
ngoài vườn để giúp bệnh nhân có được niềm vui.

Cậu cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin hãy cho con biết ý cha Phêrô thích cái gì.
Xin soi sáng trí khôn con để con làm ngài được an ủi phần nào?”

Lập tức, một tư tưởng đến với cậu: có lẽ cha Phêrô thích vài ngọn rau sà lách
xanh tươi trong vườn với gia vị. Hay là vài búp hoa bạch non trong những bụi
xanh ở vườn có mùi thơm thoang thoảng tươi mát. Đúng rồi, tôi sẽ làm cho
ngài món sà lách với nước xốt của cây hoa bạch.

Martinô nói:

– Tạ ơn Chúa đã cho con ý tưởng này.



Thế rồi, Martinô vội vã ra vườn hái rau và chuẩn bị một món cho bệnh nhân.

Vài phút sau, một dĩa rau ngon được dọn ra, Martinô mở cửa phòng cha
Phêrô. Phòng tối tăm nhưng cậu vẫn nhìn thấy bóng cha trên giường. Thực ra
cậu chẳng cần ai nói cho biết là có người trong phòng cậu cũng biết, vì cha
Phêrô rên rỉ rất lớn tiếng.

– Ôi, ôi, cái chân của tôi, cái chân của tôi. Đi khỏi đây ngay. Hãy để tôi chết.

Martinô mỉm cười, rồi đi nhẹ nhàng bằng đầu ngón chân đến giường của cha
và nói:

– Cha ơi, con là Martinô.

– Martinô hả? Tôi không cần biết cậu là ai. Tôi muốn ở một mình.

Martinô hỏi:

– Con mở cửa chớp nhé, thưa cha. Cha sẽ cảm thấy khá hơn nếu có chút ánh
sáng dọi vào.

– Cha đã bảo để cha một mình. Cha không muốn nhìn ai và bất cứ cái gì. Cha
không gặp ai khi cha đau đớn quá thế này.

– Nhưng con đem một ít thức ăn cho cha.

– Đem đi khỏi đây ngay cậu bé. Ôi, ôi, cái chân đau, cái chân đau.

– Cha ơi, con đem cho cha ít rau sà lách tươi. Chẳng lẽ cha cũng không muốn
nhìn nó sao?

Khi nói lời này, cậu thấy cái bóng trên giường xoay lại chậm chạp.

– Xà lách hả? Con nói rằng con đem cho cha xà lách phải không?

– Vâng thưa cha Phêrô. Con mới làm vài phút trước đây thôi. Cha vui lòng
thử tí xem sao?

Cha Phêrô dựa người vào gối thở dài nhẹ, rồi ra lệnh:



– Mở cửa chớp ra, cho cha coi đĩa xà lách. Làm sao con biết rằng cha đang
cần xà lách hôm nay?

Martinô mở cửa sổ, rồi đặt đĩa rau xà lách vào tay cha Phêrô:

– Tại sao ư? Vì con muốn làm điều tốt nhất cho cha. Con đã cầu nguyện xin
Chúa soi sáng cho con biết phải làm gì để an ủi cha. Vậy thôi!

Vị linh mục bệnh tật nếm một miếng xà lách, rồi miếng nữa. Martinô lo lắng
nhìn ngài ăn:

– Có ngon không cha? Cha có thích nó thực không?

Một nụ cười loé lên trên bộ mặt nhợt nhạt đầy đau đớn:

– Đây là món xà lách ngon nhất mà cha từng ăn. Ngày mai con sẽ làm cho
cha món này nữa chứ?

– Thưa cha vâng.

Martinô nhanh chóng dâng lời tạ ơn Chúa. Chính nhờ Ngài mà cậu đã làm vị
linh mục hài lòng. Rồi cậu nhìn vào cái chân đau của cha Phêrô, nó băng kín
mít.

“Cha Bề Trên bảo rằng chân ngài đã bị nhiễm trùng và một ngày gần đây sẽ
bị cắt cụt. Thật tội nghiệp cho cha Phêrô, làm sao ngài có thể dâng lễ hàng
ngày với một chân và chu toàn chức vụ linh mục được? “

Martinô nghĩ: “Chắc chắn Chúa sẽ thực hiện điều gì đó nơi ngài. Thiên Chúa
luôn tuyệt vời nếu người ta có đủ tin tưởng nơi Ngài.”



Chương VI: Đời Sống Ở Tu Viện Đa Minh

Vài giờ sau, Martinô lại đem xà lách cho cha Phêrô, cha rất vui. Cái đau đớn
vì cái chân sưng phồng đã biến mất. Khi cậu bé đến thăm ngài vào chiều tối
hôm ấy, ngài không còn ở trên giường, nhưng đã bước đi chung quanh
phòng.

Cha bảo:

– Martinô, cha đã được cứu chữa. Chiều nay, ngay sau khi con rời phòng,
phép lạ đã xảy ra. Chân của cha đã khỏi. Con ơi, con đã làm điều đó. Con đã
làm cha khoẻ lại. Làm sao cha có thể cám ơn con đủ?

Đôi mắt đen của Martinô bừng sáng. Đúng vậy, chân của cha Phêrô đã khỏi.
Không phải cắt bỏ đi nữa. Ôi Chúa nhân từ biết chừng nào khi nghe lời của
cậu cầu xin cho cha Phêrô. Nhưng thật là sai lầm khi cha cám ơn cậu. Chính
Chúa là Đấng đã thực hiện điều đó.

Cậu nhanh chóng đáp:

– Cha ơi, đừng khen ngợi con đã chữa cho cha. Cha biết đó, con không làm gì
hơn là dọn cho cha món xà lách và rửa chân cha bằng nước lã.

Cha Phêrô vặn hỏi lại:

– Nước lã? Cha nghĩ phải có gì hơn thế nữa chứ?

Martinô cười:

– Nước lã và băng sạch. Bất cứ ai cũng có thể làm như thế cha ạ.

– Thế nhưng tại sao chân cha lại khỏi sau mấy tháng trời đau đớn vì nhiễm
độc. Hãy trả lời cho cha?

Martinô mỉm cười, sửa ngay ngắn lại cái giường cho cha Phêrô:

– Chúa yêu cha thật nhiều. Chỉ Chúa mới có thể chữa cho cha cách nhanh
chóng như thế. Bây giờ, cha muốn con đem gì cho cha trước khi cha đi ngủ?



Có lẽ trái cây hay cái gì đó để uống

Cha Phêrô cười:

– Martinô yêu quý, cha khoẻ rồi. Cha có thể đứng được rồi. Cha có thể bước
đi như trước. Hãy tha lỗi cho cha vì cha đã nói những lời cứng cỏi với con.
Cha đã mấy lần la mắng con, gọi con là cái thằng vô dụng.

Martinô trả lời:

– Cha ơi, con sung sướng vì thấy cha đã khoẻ lại. Thật là vui mừng.

Cha Phêrô muốn nói thêm điều gì đó nữa nhưng Martinô đã chuồn xuống cầu
thang.

Hôm sau, mới 5 giờ sáng, Martinô đã tỉnh giấc bởi những tiếng chuông ở
tháp tu viện. Một ngày nữa bắt đầu, mọi thời khắc hôm nay được dành để tạ
ơn tình yêu Chúa và giúp đỡ tha nhân. Như thói quen trong Dòng, cậu ngủ
trong bộ áo dòng, trừ đôi giầy. Lập tức, cậu chỗi dậy khỏi chiếc giường thô
cứng, xỏ giầy, rồi nhìn lên ảnh Thánh Giá trên tường. Trời vẫn còn tối, nhưng
bên ngoài không khí lạnh đã làm vang vọng những tiếng chuông ở các ngọn
tháp chuông nhà thờ. Cách đây vài dặm là tiếng chuông của nhà thờ chính
toà, xa hơn chút nữa tiếng chuông ở tu viện Phanxicô. Martinô nghe như cả
trần thế đang vang vọng những tiếng chuông. Ở ngọn tháp tu viện La Merced,
tiếng chuông đồng như những tiếng nhạc gọi các con cái của thánh Phêrô
Nolasco tới cầu nguyện.

Bên phải đó là tiếng chuông của nhà thờ San Sebastian (nơi đây cậu đã được
diễm phúc nhận Bí tích rửa tội để nên con cái Chúa). Tất cả tỉnh Hoàng Gia
Lima đều hoà vang theo tiếng nhạc thánh reo vui.

Martinô đọc lớn tiếng câu: “Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.” Rồi cậu nhìn lên
ảnh Thánh Giá, ngắm nhìn ảnh Đức Trinh Nữ Maria và thánh Đaminh treo
trên tường. Vì trời vẫn còn tối nên không thấy rõ các ảnh này, nhưng cậu
không cần thấy rõ. Mỗi sáng, cậu nhìn lên vài người bạn trên trời và cầu
nguyện, xin họ bảo trợ cậu. Từ ngày cậu tới tu viện Đaminh, không sáng nào
cậu quên làm điều đó.



“Lạy Mẹ Maria, xin giúp con trở nên hữu dụng trong ngày hôm nay. Lạy Cha
Thánh Đaminh, xin giúp con chu toàn bổn phận mình. Lạy Thánh Giuse, xin
cầu cho tất cả chúng con trong tu viện này và giữ gìn chúng con khỏi mọi
hiểm nguy.”

Rồi cậu mở cửa và yên lặng đi xuống cầu thang. Sáng nào cậu cũng giúp lễ ở
tu viện, hay ở vài nhà nguyện gần đó. Hôm nay, cậu sẽ giúp lễ ở nhà thờ Đức
Mẹ Mân Côi, nhà thờ công cộng nối liền với tu viện. Ngoài trời rất lạnh,
Martinô phải đi ngang qua hành lang tu viện để đến nhà thờ này, cậu nhớ lại
thời gian trước đây khi còn là một cậu bé, cậu đã thường cầu nguyện trước
bàn thờ này. Cậu đã làm mẹ nổi giận vì đã cho người nghèo khó tiền. Lúc đó,
cậu đã chẳng dám mơ rằng một ngày nào đó cậu sẽ phục vụ tại bàn thờ và
dâng lễ hằng ngày trong bộ áo dòng Đaminh. Thánh ý Thiên Chúa thật lạ
lùng.

Thánh lễ vẫn tiếp tục. Cậu đọc lời thưa bằng tiếng Latinh mà cậu đã học
thuộc lòng. Và khi rung chuông báo hiệu mọi người tới phần hiệp lễ, tâm hồn
cậu tràn đầy niềm vui. Đó là một trong những ngày cậu được phép Bề Trên
để chịu Mình Thánh. Thời đại của Martinô người ta không được phép rước lễ
hàng ngày.

Cậu thầm thĩ: “Lạy Chúa, con không đán Chúa ngự vào lòng con, nhưng xin
Chúa phán một lời, thì linh hồn sẽ lành mạnh.” Cậu quỳ nghiêm trang trước
bàn thờ. Bàn thờ được làm bằng vàng do những người Tây Ban Nha dâng
cúng.

Ước gì mọi người hiểu được món quà tuyệt vời Chúa đã ban đó là Bí tích
Thánh Thể. Không một ai ở Lima, đàn ông cũng như đàn bà, ý thức ích lợi
của các loại cây thuốc cho đến khi họ bị đau ốm, phải dùng đến nó. Chỉ lúc
đó họ mới biết chúng quý giá chừng nào. Ước gì con người cũng ý thức được
sự yếu đuối của linh hồn, bởi vì con người không thể làm gì có công phúc đời
đời. Chỉ khi đến với Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch hằng sống, họ mới
được sự sống đời đời. Ước gì người ta đến để nhận thứ thuốc này nơi Bí tích
Thánh Thể mà Chúa đã ban cách nhưng không. Thức ăn thức uống tuyệt vời
này là chính Thiên Chúa. Sau khi nhận lãnh Thánh Thể, họ sẽ được mạnh sức
ngay cả khi họ không cảm thấy mệt mỏi.

Martinô cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin hãy ngự vào linh hồn con, hãy nên



thuốc chữa bệnh linh hồn con.”

Khi Thánh lễ kết thúc, Martinô vẫn thích ở lại nhà thờ, úp mặt vào lòng bàn
tay, tâm trí tưởng nhớ lại: “Thiên Chúa hiện diện trong hồn cậu lần nữa, làm
cậu nên mạnh sức và tràn đầy nhiệt huyết giúp đỡ tha nhân, nhất là những
người cần đến.” Nhưng rồi, việc bổn phận lại thôi thúc cậu, nào là: Cậu phải
quét hành lang nhà thờ. Rồi việc ở bếp núc và vườn tược. Cha Bề Trên đã
trao cho cậu một mảnh vườn để trồng các loại cây làm thuốc, cần phải xới đất
và nhổ cỏ dại đi, lại còn ba thầy bệnh ở lầu trên đang đợi bữa điểm tâm.

Vì thế, Martinô mau mắn theo cha dâng lễ trở về tu viện. Mỗi hành động như:
cào cỏ, trồng rau, quét nhà đều là việc cầu nguyện nếu chúng được dâng lên
cho Chúa. Yên lặng ít phút, Martinô lại dâng trọn cuộc sống cho Chúa với ý
chỉ làm những việc đó cho Đấng Tạo Hoá. Cậu chỉ là một thanh niên da đen,
một hạng người bị các nhà lãnh đạo khinh thị. Nhưng cậu biết rằng Chúa hài
lòng với tình yêu của cậu, Chúa sẽ không bao giờ ngoảnh mặt lại với bất cứ
ai đã dâng chính tình yêu của họ cho Người và để phục vụ Người.

Làm xong việc trong nhà, Martinô lại ra làm việc ở ngoài vườn. Đó là một
ngày rất đẹp, những tia nắng mặt trời chiếu xuống các luống rau và những
cây thuốc cậu đã trồng mấy tháng trước đây. Cậu ngắm nhìn chúng như nhìn
một cảnh đẹp. Cậu rất hài lòng với mảnh vườn này. Đất tốt nên mọi cây cối
mọc xanh tươi. Cha Bề Trên nhận thấy mảnh vườn của Martinô đã tiết kiệm
cho cha nhiều tiền. Nó cung cấp rau tươi cho các tu sĩ, cũng như các cây
thuốc để làm thuốc. Mảnh vườn của Martinô giúp ích rất nhiều cho tu viện
đang trong lúc túng thiếu. Mới đây, lần đầu tiên cha Bề Trên cho cộng đoàn
biết cha đang có một món nợ và Martinô biết ngài rất lo lắng.

Martinô tự hỏi: “Tôi sẽ làm gì để giúp đỡ ngài?” Ý tưởng ấy vẫn theo cậu khi
ra vườn trồng rau. “Thật là một mối lo khi phải mang nợ”.

Chìm đắm trong tư tưởng này, nên cậu không nhận ra thầy Michael đang đi
vào vườn kiếm mình. Thầy Miachel là một tu sĩ lớn hơn Martinô nhiều, thầy
phụ trách phòng thánh, lo về áo lễ và các đồ lễ cho việc phụng vụ.

Thầy Michael hỏi:

– Ủa, thầy làm việc ở đây hả?



Martinô tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy thầy Michael ôm trên tay rất nhiều khăn và
dường như thầy ấy đang gặp sự khó gì đó.

Martinô lên tiếng:

– Chào thầy Michael!

Rồi đứng thẳng lên cậu nói:

– Một ngày đẹp trời phải không thầy? Những luống đậu và rau này tốt quá
thầy nhỉ?

Thầy Michael gượng cười rồi đáp:

Đậu hả? Ai thèm quan tâm tới những thứ rau đậu? Martinô, hãy nhìn những
khăn bàn thờ đây này. Rau đậu đâu có thể sánh với những thứ này?

Martinô nhìn vào những chiếc khăn và hỏi:

– Tại sao chúng có đầy lỗ rách, và các đường viền của chúng như bị xé? Làm
sao lại ra nông nổi này?

Thầy Michael trả lời cộc lốc:

– Chú phải biết chứ, lũ chuột nhắt và chuột chù đã phá hoại mọi đồ đạc trong
phòng thánh. Tôi mới gặp Bề Trên. Ngài bảo tôi ra lệnh cho chú diệt hết
những con vật gây dịch ấy ngay lập tức, diệt đến con cuối cùng để chúng
không làm hư những khăn bàn thờ nữa.

Martinô hơi buồn và tự nhủ:

– Diệt tất cả các con vật đó ư? Nhưng bằng cách nào, thầy Michael! Tôi sẽ
đánh thuốc độc những con vật đáng thương đó chứ? Chúng đâu có ý làm hại,
vì chúng không biết giá trị của vải vóc đó thôi.

Những lời này xem ra rất ngớ ngẩn đối với thầy Michael và càng làm thầy
tức tối:

– Martinô, cậu đã nghe mệnh lệnh của Bề Trên rồi. Đừng tranh luận với tôi.



Nói xong, thầy Michael quay phắt lại và đi ra khỏi vườn.

Martinô nhìn theo thầy lòng buồn vô hạn. Không ngờ vì cậu mà các khăn bàn
thờ đã bị hư hoại. Nhiều năm nay, cậu đã lấy các thức ăn thừa của tu viện để
nuôi chó mèo, nên chúng không bị chết đói. Tại sao cậu lại không nuôi cả
những con vật nhỏ bé như chuột nhắt và chuột chù? Nếu cậu đã không nuôi
chúng, chúng đâu có cắn nát và quấy nhiễu các đồ ở phòng thánh của thầy
Michael?

Cậu tư nhủ: “Mình thật chẳng biết suy nghĩ gì cả. Tu viện đang bị nợ, mình
lại gây thêm chi phí cho cha Bề Trên. Vậy tôi phải làm gì đây?” Cậu cảm
thấy cậu có trách nhiệm về việc này, nhưng cũng thật bất công nếu giết hết
các chú chuột? Có thể giết chúng khi chúng đang bị đói chăng? Nhưng dù sao
thì Bề Trên đã ra lệnh. Tất cả chuột phải ra khỏi tu viện.

Đang khi nhổ cỏ, một ý tưởng hay vụt đến với Martinô. Cậu nghĩ, các chú
chuột sẽ không bị giết nếu chúng làm theo lời cậu. Cậu nghĩ: “Tôi sẽ tìm một
con chuột nhắt và bảo nó nói với bạn bè nó là tất cả phải kéo ra ngoài vườn
hết. Tôi cũng nói như thế với một con chuột chù. Rồi tôi ra lệnh cho chúng
không được cắn phá áo quần, vải vóc trong tu viện. Tôi sẽ bảo chúng rằng
chúng sẽ có đủ thức ăn nếu chúng chỉ ở trong vựa lúa mà thôi. Tôi sẽ cho
chúng ăn và cầu cho chúng khỏi bị hại.”

Trưa hôm ấy, Martinô thấy một con chuột đang sưởi nắng dưới một bụi cây
mâm xôi. Nó đã được huấn luyện, mắt nó sáng lên vẻ thân thiện. Martinô
chống cái cào lên một thân cây rồi gọi chúng:

– Đến đây, người bạn nhỏ, tôi có vài điều quan trọng cần nói với bạn.

Lập tức, con chuột vểnh tai lên, rồi nhảy vụt về phía cậu. Cậu quỳ xuống và
nghĩ xem mình phải nói gì, nỗi buồn của cậu đã tan biến. Cậu biết rằng cậu
yêu tất cả mọi sinh vật mà Chúa đã dựng nên.

Cậu nói:

– Đến đây, chú chuột nhắt. Tôi muốn mọi người và mọi vật đều được sung
sướng.



Chương VII: Chuyến Nghỉ Hè Ở Miền Quê

Vài tuần sau, mọi người trong tu viện hết sức ngạc nhiên khi thấy lũ chuột
nhắt, chuột chù vâng lời Martinô, không một con nào còn ở trong tu viện.
Thầy Michael, phụ trách phòng thánh không còn lý do nào để kêu ca phàn
nàn về các con vật đã gặm nhấm khăn bàn thờ nữa. Chúng sống an bình ở
vựa lúa và Martinô nuôi chúng hàng ngày.

Thầy Michael tự hỏi: “Thật lạ lùng. Martinô đã chỉ đường cho các con chuột.
Ai có thể quên được chuyện cậu đã nói với một chú chuột ở trong vườn? Chỉ
một lát sau, cái tin này đã được loan ra cho mọi chú chuột. Tôi không thể tin
được điều này nếu mắt tôi đã không từng chứng kiến. Chúng đã ra khỏi tu
viện và đi theo một con đầu đàn. Thực sự, giống như cả một đoàn quân chuột
đi diễu hành từ tu viện ra đến vựa lúa.”

Mặc dù chuột không còn cắn phá phòng thánh của thầy Michael nữa, nhưng
trong tu viện vẫn còn điều lo ngại. Tu viện đang có một món nợ và Bề Trên
không tìm ra cách giải quyết hoặc một ý tưởng nào để tính xem số tiền đang
cần là bao nhiêu. Vấn đề gây lo lắng hơn nhiều. Nhiều người đã cầu nguyện
và xin Chúa cho họ tìm ra giải pháp.

Martinô đã nhiều lần tự hỏi mình: “Tại sao tôi không nghĩ ra được một lối
giải quyết nào cả? Các cha, các thầy trong nhiều năm qua đã quá tốt đối với
tôi. Thực ra tôi phải trở nên hữu dụng cho họ trong lúc khẩn cấp này?”
Nhưng ngày qua ngày, chẳng ý tưởng nào nảy đến với cậu. Sau cùng, làm thế
nào để kiếm ra tiền? Trong thành phố Lima này, người ta chỉ nghĩ rằng người
da đen chỉ có thể là kẻ nô lệ, làm việc cho người da trắng cho đến khi chết vì
khổ cực.

Một ngày kia, Martinô nhìn thấy cha Bề Trên đi ra khỏi cổng. Ngài đem theo
vài bức tranh lớn và đi về hướng chợ. Martinô ngưng quét nhà, nhìn theo
ngài, trái tim se thắt lại. Ánh nắng phản chiếu trên khung vàng của những bức
tranh đắt giá, cũng chiếu trên nét mặt có vẻ mệt mỏi của cha Bề Trên, tóc của
ngài đang đổi màu muối tiêu. Lần đó, cậu biết cha Bề Trên đang cố gắng để
bán vài đồ vật quý giá trong tu viện và như thế có thể gom được món tiền.

Cậu thầm nghĩ: “Lạy Chúa, xin cho con một ánh sáng! Đã chín năm qua con



được sống ở tu viện, được có áo quần và của ăn. Bây giờ, xin hãy để con giúp
lại những người đã giúp đỡ con lâu như thế.”

Chúa đã nghe lời cậu. Một ý nghĩ vụt nảy đến. Cậu chạy đuổi theo cha Bề
Trên để xin ngài bán mình đi thay vì bán những bức tranh quý giá đó. Cậu
còn trẻ và khoẻ mạnh. Có nhiều người giàu có ở Lima sẽ sung sướng mua cậu
để có thêm nô lệ và sẽ trả cho Bề Trên một số tiền kha khá. Cậu đứng đó, với
cái chổi trên tay. Niềm ao ước chỗi dậy trong lòng cậu. Hạnh phúc biết bao
khi được làm người, vì chính Chúa đã yêu họ, đã sống với họ bằng ân sủng.
Hạnh phúc là cho đi, chứ không phải tìm thoả mãn riêng cho mình. Vì cho đi
thì có phúc hơn là nhận lãnh.

Qua được vài dẫy nhà, cha Bề Trên rất ngạc nhiên khi thấy cậu Martinô đi
bên mình. Đúng cái cậu này đã chạy theo cha từ tu viện đến đây. Mặt cậu đỏ
bừng, vừa nói vừa thở hổn hển:

– Thưa cha, đừng bán những bức tranh, nhưng hãy bán con đi.

Vị linh mục nhìn người thanh niên đứng cạnh mình. Mặt ngài nặng trĩu vì lo
lắng, nhưng gánh nặng vơi đi khi ngài thấy tình yêu cháy sáng trong mắt
Martinô.

– Bán con hả, Martinô?

– Vâng, thưa cha, như người nô lệ. Có lẽ con sẽ gặp được ông chủ biết xử với
con như con đáng được xử, ông sẽ để con làm những việc nặng nhọc cho ông.
Ở tu viện, con đã làm những việc rất nhàn hạ và con biết.

Cha Bề Trên đặt tay trên vai cậu, dịu dàng nói:

– Con ơi, ai bảo con làm điều này?

– Chẳng ai cả, thưa cha. Con đã cầu nguyện trong thời gian qua để cha có thể
trả nợ nhưng cha đã không tìm ra tiền. Con chắc chắn rằng cha sẽ tìm thấy ai
đó sẽ mua con. Chúng ta có thể đi thẳng ra chợ bây giờ xem sao.

Cha Bề trên đặt mấy bức tranh tại cột đèn. Ngài biết Martinô rất tốt, tử tế và
độ lượng với hết mọi người. Nhưng cha không mong rằng lòng bác ái của cậu



đi xa hơn thế. Cha nhìn thẳng vào mắt Martinô, một cái nhìn mới về cậu. Sự
nhiệt thành của cậu Martinô trong việc phục vụ cho thấy tâm hồn cậu thật vĩ
đại.

Cha Bề Trên nói:

– Martinô, tu viện chúng ta không bao giờ quá nghèo đến nỗi chúng ta muốn
con rời bỏ chúng ta. Không bao giờ.

– Nhưng thưa cha, đây là cách để kiếm tiền.

– Có những cái mà tiền không thể mua được con ơi, và một trong những cái
đó là lòng trung tín. Hãy đi về và đừng lo lắng gì về vấn đề nợ nần nữa. Chúa
sẽ chăm sóc chúng ta, Người sẽ lo liệu cho chúng ta.

Martinô gật đầu. Mặc dầu thế lòng cậu vẫn nặng trĩu. Chương trình của cậu
xem ra là tốt. Cha Bề Trên có lẽ chưa hiểu thấu cái lo lắng của những người
giàu ở Lima, họ ao ước kiếm được những nô lệ trẻ và khoẻ mạnh. Có lẽ, nếu
cậu giải thích rõ thêm chút nữa. Martinô vẫn còn đứng ở phố mải mê với
những ý nghĩ như thế.

Bề Trên như đọc được ý cậu:

– Không cần con phải giải thích cho cha. Cha hiểu rõ ngay từ lúc đầu rồi.
Nhưng đợi một chút, một ý nghĩ thoáng vụt lên trong cha.

Martinô hy vọng:

– Vâng, thưa cha.

– Con ở với chúng ta chín năm rồi phải không?

– Vâng, thưa cha. Con 24 tuổi rồi và rất khoẻ mạnh, tráng kiện. Hay cha để
con đi làm mướn cho người khác nhé.

– Con ơi, cha đã bảo con về những điều con suy nghĩ rồi, không phải là
những tư tưởng đó.

– Martinô, đã đến lúc con cần phải có thời giờ để nghỉ ngơi một chút. Chiều



nay cha muốn con đi tới một cộng đoàn của chúng ta ở miền quê Limatambo.
Việc đổi khí sẽ tốt hơn cho con. Nghỉ ở đó hai tuần và đừng có lo lắng gì hết,
hiểu không.

Đến lượt Martinô ngỡ ngàng quá sức. Nhưng cha Bề Trên không thèm để ý
đến phản ứng của cậu. Ngài vội vàng ban phép lành cho cậu và cầm những
bức tranh đi nhanh xuống phố. Nếu Chúa muốn, thì sẽ có người nào đó ở chợ
mua các bức tranh cho ngài.

Martinô trở về tu viện và làm theo lệnh của Bề Trên. Cậu khởi hành về một
tu viện ở miền quê ở Limatambo, nó cách xa thành phố khoảng mười dặm.
Limatambo là nơi trồng đầy các cây oliva, bông gòn và mía. Mùa màng sung
túc. Khi cậu bước đi trên những con đường làng, cậu thích thú với cảnh đẹp
xanh tươi ngoạn mục. Sung sướng biết bao khi được ở đây thở hít không khí
trong lành, nghe chim ca hót trong những bụi cây oliva và ngắm nhìn hoa
mọc đầy trên các đồng cỏ.

Martinô nghĩ: “Tuy cha Bề Trên không muốn để tôi trở thành nô lệ, nhưng tôi
vẫn cầu nguyện để ngài có cách trả hết nợ. Ở Lima có rất nhiều người giàu,
chắc chắn một trong số họ có thể giúp ngài một chút.”

Martinô đã đi xa tu viện hơn hai dặm. Cậu thấy ba đứa trẻ rách rưới đang
chơi ngoài đường. Chúng là trẻ da đen và có lẽ cha mẹ chúng sống ở một
trong những túp lều nghèo nàn trát đất, rải rác ở vùng đất mênh mông
Limatambo như những cái nấm.

Cậu nói:

– Chào nhé!

Rồi cậu mỉm cười với chúng. Có hai đứa con gái và một đứa con trai.
Martinô hỏi chúng:

– Chúng con khoẻ không?

Hai đứa con gái nhìn Martinô, hơi chút xấu hổ, nhưng đứa con trai tỏ ra
không sợ hãi:



– Chúng cháu đói lắm. Chú có gì ăn không?

Martinô nhìn vào cái thúng đang cầm ở tay. Có một miếng bánh nhỏ và vài
trái cam cậu đem theo trước khi rời tu viện, phòng hờ khi cậu đói và khát
nước khi đi dạo trên đường làng Limatambo. Bây giờ cậu cũng cảm thấy đói
và cần ăn nhưng cậu nghĩ cậu có thể trở về và ăn tại tu viện. Đàng khác, cha
mẹ của chúng có lẽ chẳng có đủ thức ăn cho chúng.

Martinô nói:

– Tôi có ít bánh và vài trái cam. Các cháu ăn giúp tôi được không?

Mặt đứa con trai sáng ngời lên:

– Chúng con được phép ăn hả?

Những đứa con gái trở nên thân thiện cười với Martinô. Chúng không còn
xấu hổ nữa!

Martinô và bọn trẻ là: Pedro, Maria và Clara, ngồi bên vệ đường dưới một
gốc cây cọ già xum xuê, vươn nhánh đầy bụi đất dưới nắng mặt trời. Bánh và
cam nhanh chóng biến mất, mặc dù cậu chẳng ăn tí nào. Cậu bảo chúng:

– Đừng để lại những miếng vụn. Sẽ không tốt nếu phí phạm những của tốt
lành Chúa đã ban cho chúng ta.

Nghe những lời này, Pedro úp ngược cái giỏ của Martinô và nói:

– Chả còn tí vụn nào hết. Chúng cháu đói quá và ăn hết cả rồi.

Đứa con gái 6 tuổi Maria, có bộ tóc đen và hơi quăn, được bện làm hai sợi,
trèo lên đầu gối Martinô, nói một cách thân thiện:

– Chú tốt bụng quá. Tại sao chú lại mặc áo bằng len trắng?

– Bởi vì tôi là một người Đaminh, Maria ạ.

– Điều đó có nghĩa là gì?



Martinô mỉm cười nhìn vào cặp mắt đen láy của nó đang nhìn cậu.

– Một người Đaminh, có nghĩa là một người hiến dâng đời sống cho Chúa để
có thể giúp chính người đó và những người khác vào Thiên đàng.

Còn Clara lấy tay sờ vào gấu áo của Martinô:

– Nhưng chú không là cha phải không?

– Không, tôi không là cha và tôi cũng chẳng là thầy nữa kia.

– Như thế nghĩa là gì?

– Tôi là một người ở đời nhưng thuộc về gia đình Dòng Thánh Đaminh sáng
lập gần 400 năm trước đây. Thánh Đaminh là một vĩ nhân, một con người
yêu Chúa hết sức và yêu các trẻ em nữa. Nói cho tôi biết, các em có biết tí gì
về Người không?

Pedro và các cô bé gái lắc đầu. Chúng nài nỉ:

– Hãy nói cho chúng cháu về Thánh Đaminh và về Chúa nữa đi chú Martinô.
Chúng cháu rất thích nghe những chuyện đó.

Martinô ở Lima được hai tuần. Mặc dầu đây là dịp nghỉ hè, nhưng cậu vẫn
bận rộn. Mỗi sáng, cậu ra ngoài cánh đồng để đi dạo dưới ánh nắng mặt trời
với ngọn gió hiu hiu và để làm những việc mà cậu có thể làm. Có ngày cậu
trồng lại các cây oliva, ngày khác cậu đi thăm đoàn súc vật để xem chúng có
khoẻ không? Vì cậu biết thuốc, nên chẳng có gì là khó khăn để chữa các vết
thương và các chỗ đau của chúng. Cậu săn sóc chúng nhẹ nhàng đến nỗi
chúng không sợ khi thấy cậu trong bộ y phục trắng đen ấy tiến lại gần chúng.

Mọi người ở Limatambo nói với nhau rằng:

– Chàng thanh niên này thật là tuyệt vời. Chúng ta phải xin cha Bề Trên tu
viện Đaminh gửi cậu đến đây thường xuyên với chúng ta.

Nhưng rồi hai tuần đã trôi qua. Martinô biết mình sẽ trở về tu viện. Cậu rất
thích nghỉ hè ở nông trại; thở hít không khí trong lành, đi dạo ở miền quê và
thăm nom người lân cận. Cậu đã quen các em nhỏ ở đó, và đã dành nhiều giờ



dạy chúng biết giáo lý, cũng như kể cho chúng nghe những câu chuyện
Thánh Kinh.

Khi thấy mặt bọn trẻ đứa nào đứa nấy chảy dài ra vì buồn khi nghe nói cậu
phải trở về tu viện Thánh Đaminh. Cậu nói:

– Tôi sẽ trở lại. Cứ đợi xem. Nhưng có một điều tôi muốn các em phải nhớ.

Pedro kêu lên:

– Em biết rồi. Cứ thử hỏi em xem, Martinô?

– Được rồi, vậy đó là cái gì?

– Anh muốn các em nhớ là Chúa yêu thương các em, khi các em làm điều tốt,
không bao giờ các em bị cô đơn, vì Chúa ở trong lòng các em.

Martinô mỉm cười vặn thêm:

– Pedro ơi, em chỉ là một cậu bé da đen, làm sao Chúa có thể ở trong lòng em
khi em đen đủi thế này?

– Bởi vì Người dựng nên chúng ta như vậy. Người muốn có người da trắng,
có người da vàng, có người da đen và có người lai. Vì Chúa muốn dựng nên
nhiều loại người khác nhau trên mặt đất, nên Người cũng dựng nên nhiều nơi
để họ ở. Người yêu quý hết mọi người, miễn là họ trở nên trong sạch và xứng
đáng cho Người đến cư ngụ.

Martinô gật đầu. Tất cả các trẻ em nghèo ở Limatambo đã học bài học này.
Một bài học xem ra nhiều người lớn và nhiều bộ óc vĩ nhân chưa hiểu thấu.



Chương VIII: Thầy Trợ Sĩ Mới

Trở về tu viện Thánh Đaminh mới được thời gian ngắn thì Bề Trên đem cho
cậu một tin khiến cậu sửng sốt: Martinô, người giúp việc nhà Dòng trước đây
sẽ là một thầy trợ sĩ, một phần tử của Dòng Nhất Đaminh.

Martinô kêu lên:

– Nhưng con không xứng đáng, thưa cha Bề Trên. Con không muốn những
vinh dự như thế. Con chỉ mong là người hữu dụng, làm việc ngoài vườn và
trong nhà bếp.

– Không có tranh luận nữa Martinô. Mọi người ở đây từ lâu đã nghĩ rằng: con
thật xứng đáng là một thầy trợ sĩ. Hãy suy nghĩ lại. Cha muốn con phải là
thầy trợ sĩ. Sẽ có những lễ nghi khấn và con có thể mời cha mẹ, em gái, bạn
bè và những ai mà con muốn đến tham dự.

Martinô đáp:

– Vâng, thưa cha.

Trong vài ngày nghỉ, cậu chẳng nghĩ được gì cả, ngoài việc cậu sẽ là một
thầy dòng, sẽ có lễ nghi khấn trọng thể trước mắt mọi người, và từ đó cậu trở
thành người bạn đặc biệt của Chúa. Và vì lời khấn trọng thể, mọi sự cậu làm
dù nhỏ mọn mấy đi nữa, trở nên đáng giá trước mặt Chúa. Dĩ nhiên cậu hiểu
giá trị của cậu thế nào. Cậu biết rằng Chúa đổ trên cậu nhiều phúc lành. Và
những phúc lành này là hồng ân, và ngài muốn cậu dùng những hồng ân đó
để làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Những việc tốt lành cậu đã
làm vì Chúa sẽ được Chúa đón nhận. Trái lại, nếu cậu làm vì cậu, chúng
chẳng nên công trạng gì và còn đáng lên án nữa. Đó là lý do cậu thấy mình
bất xứng trước bất cứ một vinh dự nào.

Nhưng cậu không thể tranh luận hơn. Bề Trên đã nói và cậu phải vâng lời. Ít
nhất là cha mẹ và ông cậu ở Guayaquil sẽ rất vui mừng về vinh dự này. Và
Jane nữa. Cô ấy mới lập gia đình và đang sống ở Lima.

Cuối cùng Martinô nói:



– Đó là ý Chúa, không phải ý con. Với ơn Chúa giúp, con sẽ cố gắng để trở
nên một trợ sĩ thực sự tốt lành.

Mặc dù cậu đã trở thành một thầy trợ sĩ, nhưng công việc bổn phận của thầy
cũng vẫn như cũ. Thầy quét nhà, chăm sóc người bệnh, coi phòng quần áo,
chăm sóc người nghèo và làm việc ngoài vườn để cung cấp thực phẩm. Cậu
trồng hoa để trang trí các bàn thờ và nhà nguyện. Thỉnh thoảng dưới ánh nắng
mặt trời, Martinô nghĩ: “Bận rộn là điều tốt vì đó là cơ hội để phục vụ người
khác. Lạy Chúa, khi Chúa sống trên trần thế, Chúa đã rất bận rộn, không phải
cho Chúa nhưng cho người khác. Giờ đây, rất ít người hiểu được làm việc là
một hồng ân. Họ thường phàn nàn kêu ca về công việc của họ. Họ mong ước
ngày nào đó hốt nhiều tiền bạc để rồi được sống nhàn rỗi. Nhưng theo
Martinô, suy nghĩ như thế là sai lầm. Lao nhọc của con người khi được dâng
cho Chúa và kết hợp với công cuộc cứu độ của Chúa Kitô, sẽ trở thành một
trong những điều tuyệt vời nhất mà con người có thể hy vọng làm được trên
thế gian này.”

Một buổi sáng nọ, khi Martinô đang tỉa một bụi hồng trong vườn, thầy nghe
một tiếng vẫy cánh rất mạnh, rồi một con chim bị thương lao thẳng xuống
đất. Chú chim nhỏ kêu chim chiếp rất thảm thương và đôi mắt hạt đậu sáng
ngời nhìn Martinô như cầu cứu.

Thầy Martinô kêu lên:

– Trời ơi!

Rồi bỏ cái dao tỉa cây:

– Cái gì đã xảy ra như thế này.

Thầy cúi mình trên con chim nhỏ và thấy một chân của nó bị gãy. Có lẽ cậu
bé nào đã ném đá vào nó hay một cái bẫy nào đó đã sập và làm nó bị thương.
Lập tức, thầy xếp lại cái xương gẫy và băng bó cho nó với một thanh nẹp.

Thầy nói:

– Này chú chim nhỏ, đừng lo lắng! Chú sẽ ở trong vườn cho đến khi lành lặn
hoàn toàn. Nhìn dòng suối kia, chú sẽ luôn luôn có nước mát để uống và hàng



ngày tôi sẽ đem thức ăn cho chú.

Chú chim dường như hiểu được điều Martinô nói. Ít nhất là nó không tỏ vẻ sợ
hãi hay đau đớn. Khi Martinô vừa cầm lại con dao để cắt cây, thầy lại thấy
một con chó què đang đau đớn tiến đến bên thầy. Con vật thật tội nghiệp, gầy
gò và bộ lông đen dính đầy đất và máu. Nhìn thấy cảnh thương tâm đó,
Martinô thở dài: Lại thêm một tạo vật khác của Chúa bị thương tích.

Thầy Martinô nói với con chó:

– Bạn già ơi, vừa mới ẩu đả phải không? Đến đây để tôi xem thế nào?

Con chó đến gần Martinô và chúi đầu vào bộ áo dòng trắng của thầy. Nó rên
rỉ cách sầu thảm. Martinô nói:

– Được rồi, bạn đã bị một con chó khác cắn khiến một cái chân bị què. Tôi
phải làm gì cho bạn đây?

Đôi bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt trên con vật. Đôi mắt nâu của nó nhìn lên
Martinô cách rất tội nghiệp. Thầy trợ sĩ Maritnô mỉm cười:

– Có gì mà phải buồn đến thế! Tôi biết chắc rằng những vết thương không
quá trầm trọng đâu. Trước hết chúng ta sẽ rửa vết cắn bằng nước sạch và bôi
chút dầu, rồi băng bó để giữ vết thương sạch sẽ. Đến đây, bạn chó, để tôi xem
những gì có thể làm được cho bạn.

Rồi Martinô trở về tu viện, con chó què khập khiễng theo thầy, rồi cả hai lập
tức đi vào trong một phòng trống. Vài phút sau, thầy đã rửa, bôi thuốc và
băng bó các vết thương. Con chó đen vẫy đuôi tỏ vẻ mừng rỡ. Nó đã cảm
thấy khá hơn.

Thầy nói:

– Bây giờ tôi sẽ phải chăm sóc thêm con chó què này nữa.

Thầy vừa nói xong, tiếng chuông rung từ xa vọng tới báo hiệu giờ cơm tối.

Thầy Martinô vỗ nhẹ lên đầu con chó:



– Tôi phải đi bây giờ. Đừng lo, tôi sẽ trở lại. Nằm nghỉ một lúc ở giường tôi
và đừng gây ồn ào khi tôi đi khỏi. Hiểu không?

Con chó vẫy đuôi lần nữa. Nó vui mừng làm y như điều ông thầy trẻ bảo nó.

Thầy Martinô không mất nhiều thì giờ cho bữa cơm chiều. Thầy nhanh chóng
rời chỗ và đi vào bếp. Thầy thấy trên bàn có một đĩa rau, một vài ổ bánh mì
trong cái giỏ đan bằng dây gai. Thầy nhặt tất cả và bắt đầu đi về hướng cổng
tu viện, nơi có bạn hữu và người nghèo đang chờ đợi thực phẩm. Thầy không
muốn họ phải đợi lâu.

Khi Martinô tới cổng có ít nhất là 50 đàn ông, đàn bà và một số trẻ em đang
đợi ở đó. Họ lớn tiếng chào hỏi thầy. Đa số họ là những người hành khất,
nhưng Martinô thấy một nhóm quen thuộc cũng có mặt ở đây nữa. Họ là
những người đầy tớ bị sa thải vì chủ họ hết tiền.

Một bà già cố vượt lên trên các người khác và kêu lớn tiếng:

– Thầy ơi, thầy cho tôi một chút bánh đi?

Một cậu bé hành khất khác kéo tay thầy Martinô kêu:

– Cho con chút bánh đi thầy.

Vài người đầy tớ xì xèo:

– Thầy có trái cây không? Chủ tôi đang bệnh mà chẳng ai biết đến.

Thầy Martinô mỉm cười với họ. Thầy đọc lời thánh hoá trên đĩa rau và vài ổ
bánh đó. Những người này đã thuộc lòng lời của thầy:

– Xin Chúa chúc lành và làm gia tăng những thức ăn này. Xin làm thoả lòng
tất cả những ai đến đây.

Thầy Martinô ở tại cổng tu viện cả tiếng đồng hồ để phân phát thức ăn cho
người nghèo. Mọi người sẽ phải ngạc nhiên khi thấy rằng hình như rau trong
đĩa và bánh không bị hao đi mặc dù cả 50 người đều được nhận đầy đủ như
họ muốn, rồi họ đem về nhà. Thầy Martinô chẳng bao giờ nhìn vào cái giỏ
bánh và cái đĩa rau xem chúng còn hay hết.



Thầy cứ phát một cách tự nhiên như thầy đã mang đủ cho tất cả. Đám đông
ngồi ăn và nói:

– Thầy Martinô, cám ơn thầy. Ước gì thầy ở đây với chúng tôi mãi.

Thầy mĩm cười:

– Cám ơn tất cả. Đừng quên lời cầu nguyện các bạn hứa cầu cho tôi.

Vẫn còn lại chút bánh mì, thầy Martinô dâng lời tạ ơn Chúa vì Chúa đã làm
việc lạ lùng đó. Rồi khi cổng tu viện đóng lại, thầy trở về vựa lúa. Đây là nơi
của các bạn bè khác. Chuột chù, chuột nhắt mà đã có lần gặm nhấm và cắn
thủng các khăn bàn thờ. Chúng đã chẳng bao giờ trở lại tu viện từ ngày
Martinô ra lệnh cho chúng rời khỏi đó.

Vựa lúa xông mùi cỏ mới. Thầy dừng lại với rau và bánh trên tay. Ở đây có
một con chó mẹ với một bầy chó con, một con mèo mẹ và các chú mèo con
nữa.

Thầy hồ hởi gọi chúng:

– Đây là bữa tối của tất cả các bạn.

Lập tức, con mèo xám rời bầy con tới chui đầu vào cạnh thầy trong khi một
con chó trắng nhỏ chạy tới cái điã rau của thầy. Thầy mỉm cười khi thấy
chúng ăn chung một đĩa. Chó và mèo vẫn được coi là hai kẻ thù không đội
trời chung, nhưng ở đây, chúng là bạn của nhau.

Thầy đứng đó một lúc để nhìn chúng và nghĩ tới bài học con người phải học
qua bức tranh này. Nếu những vật câm này có thể chung sống hoà bình, tại
sao các giống người khác lại không có thể? Thầy hiểu rằng điều này chỉ có
thể thực hiện được nhờ ơn Chúa, nếu như con người sống trong ân sủng, họ
có thể yêu người lân cận như Chúa muốn.

Bỗng có một tiếng lào xào bên ngoài. Thầy ngó ra ngoài xem sao. Từ một cái
lỗ ở nền vựa lúa, một chú chuột thò đầu ra. Chú đang đói và ngửi thấy mùi
thức ăn, nhưng không dám đến gần chó và mèo. Mắt nó sáng lên khi nhìn
thấy thầy Martinô. Thầy làm hiệu nó đến:



– Đến đây, không ai làm hại bạn đâu.

Chó và mèo ngừng ăn, tỏ vẻ như muốn đuổi con chuột nhỏ trở về chỗ của nó.
Thầy Martinô lắc đầu:

– Đuổi con vật nhỏ này ư? Chúa đã dựng nên nó y như Chúa đã dựng nên các
bạn và tôi vậy.

Lập tức, an bình trở lại, thầy đưa con vật tới đĩa thức ăn, và lúc này cả ba con
vật ăn chung đĩa mà thầy Martinô mang đến.

Sau cùng, thầy trở về phòng, con chó đen đang chờ thầy mang thức ăn tới.
Thầy cho nó ăn, chăm sóc cái chân què của nó, rồi đem nó về vựa lúa nhập
đoàn với các con vật khác.



Chương IX: Thầy Martinô và Các Bạn Hữu

Ngoài tu viện thầy Martinô đang ở còn có thêm một tu viện khác cũng tại
Lima. Tu viện này cách tu viện thầy Martinô khoảng một dặm và được xây
để dâng kính thánh nữ Maria Madalena. Mỗi tháng một lần, thầy Martinô tới
đó để thăm một người bạn thân, đó là thầy Gioan Masias, cũng là một thầy
trợ sĩ như thầy Martinô. Thầy Gioan lớn hơn thầy Martinô sáu tuổi. Thầy bỏ
quê hương Tây Ban Nha để sang Nam Mỹ khi thầy mới là một thiếu niên.
Giống như Martinô, thầy cảm thấy Chúa muốn thầy sống đời tu trì, nên thầy
xin gia nhập Dòng Đaminh và trở thành trợ sĩ tại tu viện thánh Maria
Madalena. Bề Trên rất cảm kích vì sự thánh thiện của thầy, Bề Trên trao cho
thầy công tác phân phát thức ăn cho những người hành khất ở cổng tu viện,
cũng như đón tiếp những người đến bấm chuông trước cửa tu viện.

Martinô miên man nghĩ đến thầy Gioan trên con đường tới tu viện thánh
Maria Madalena vào một buổi chiều nắng đẹp. Đó là một ngày nghỉ trong
Tuần Thánh. Nếu thầy muốn, thầy có thể đi dạo mát ngoài trời với một số
thầy khác tại Limatambo. Nhưng thầy đã chọn ngày này để đi tới thăm thầy
Gioan Masias hay đi thăm một người bạn thánh thiện khác nữa, đó là thầy
Gioan Gomez, đang sống cách đó vài dặm ở tu viện thánh Phanxicô.

Martinô tự hỏi:

– Không biết có gì xảy đến cho thầy Gioan Masias kể từ ngày tôi xa thầy ấy
không nhỉ? E rằng sức khoẻ thầy ấy đã xuống dốc vì làm việc đền tội và cầu
nguyện.

Thế là Martinô đi nhanh hơn, rẽ vào góc đường, rồi đi thẳng tới một cánh cửa
gỗ nặng của một bức tường chạy dọc theo con đường. Ở đây có một dây
chuông. Martinô kéo chuông và lập tức cánh cửa sổ nhỏ ở cửa ra vào mở ra,
và thầy Gioan Masias ngó ra ngoài.

Martinô chào:

– Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Thầy Gioan đáp:



– Đời đời chẳng cùng, Amen.

Rồi, với nụ cười, thầy nói:

– Thầy Martinô yêu dấu, rất hân hạnh được gặp lại thầy.

Martinô bước vào. Sau bức tường đá cao là vườn hoa của tu viện. Bức tường
này che dấu nhiều thứ khác, trong đó có một đời sống bác ái như Chúa Kitô,
đó là lòng bác ái của thầy Gioan Masias.

Martinô vội nói:

– Tôi cũng rất sung sướng được ở với anh thêm một buổi chiều nữa. Anh biết
đó, tôi rất lo lắng về sức khoẻ của anh. Lại đây, tôi muốn xem tình trạng sức
khoẻ anh thế nào rồi.

Gioan mỉm cười và bước ra xa một chút:

– Đừng lo lắng về tôi, Martinô. Tôi bình thường, tạ ơn Chúa. Có một người
khác không khoẻ lắm. Thầy có thể đoán ra ai không?

Martinô đang cố đoán người đó là ai trong khi cả hai người cùng đi về phía
sau vườn hoa. Thầy Martinô hỏi:

– Có phải thầy Louis không? Người đã cắt vào tay của mình.

– Đúng đấy. Cậu ấy đã không quên được những gì lần trước thầy đã làm cho
cậu ấy. Bàn tay của cậu ấy đã bị nhiễm độc nặng vì những vết cắt. Chúng tôi
đều nghĩ cậu ấy sẽ phải mất cánh tay vì nhiễm độc. Nhưng sau khi bạn chữa
cho cậu.

– Chỉ là đắp một chút bột thuốc thôi, thầy Gioan. Bất cứ ai cũng có thể làm
điều ấy mà.

Thầy Gioan mỉm cười. Thật là vô ích để tranh luận với thầy Martinô. Thầy
không bao giờ nhận bất cứ hành vi tốt đẹp nào cho thầy cả. Và chắc chắn sau
này khi được chịu chức Linh Mục, thầy Louis sẽ hết lòng tạ ơn thầy da đen
Martinô, vì thầy Martinô mà thầy ấy vẫn còn đủ hai tay để dâng Thánh Lễ.



Thầy Martinô và thầy Gioan gặp nhau trong góc vườn tu viện khi nắng chiều
dần tàn. Trước hết họ cầu nguyện, rồi họ trò truyện về Chúa, về các nhu cầu
cần thiết cho linh hồn, về sứ mệnh truyền giáo nơi những miền xa xôi, về
người giàu, người nghèo ở thành phố Lima. Như Martinô, thầy Gioan Masias
cũng nuôi người nghèo khó tại cổng tu viện. Thầy dường như dành hết mọi
thời giờ để làm cho cuộc sống của những người bị bỏ rơi, cô đơn và sầu buồn
được hạnh phúc. Như thầy Martinô, thầy Gioan đã làm tất cả vì lòng yêu mến
Chúa.

Lúc hai người ngồi yên lặng dưới gốc cây dừa tươi tốt, Martinô nhìn bạn hỏi:

– Có bao nhiêu người sống trong tu viện này?

– Bao nhiêu người ư? Trên một trăm cha và thầy.

– Không có ai khác nữa chứ?

– Khoảng mười hai người dòng ba ngoài đời, tôi đoán vậy. Họ là những đàn
ông giúp vào việc trao đổi thực phẩm và chỗ ở. Trước khi trở thành một thầy
trợ sĩ, tôi cũng là một trong số những người này.

– Tôi biết. Nhưng ngoài các cha, các thầy và các người giúp việc còn có ai
nữa không?

Thầy Gioan lắc đầu:

– Tất cả chỉ có thế. Ngoài ra còn có sáu trẻ trai mồ côi chúng tôi đón về từ
ngoài phố năm ngoái. Chúng thực sự chẳng có nhà ở, vì thế Bề Trên giữ
chúng ở với chúng tôi.

Martinô gật đầu và chậm rãi nói:

– Đó là điều tôi muốn được nghe. Sáu đứa trẻ đều là nam cả. Tôi hiểu. Nhưng
còn những đứa trẻ gái mồ côi thì sao?

– Trẻ gái mồ côi ư? Tại sao bạn lại hỏi về chúng?

Martinô đáp:



– Tôi luôn thao thức về chúng. Thầy Gioan này, trong thành phố Lima này,
đã có vài nơi cho các trẻ em không nhà. Một số em trai em gái được săn sóc
tại các tu viện của chúng ta, nhưng những nơi đó cũng không giải quyết được
hết mọi vấn đề. Đối với con gái, vấn đề rắc rối hơn bởi vì chúng cần có của
hồi môn trước khi chúng có thể ổn định đời sống. Ở đây, nhiều người giàu có
nhiều nô lệ, nhưng làm sao nô lệ có thể kiếm ra của hồi môn? Cái gì sẽ xảy
đến cho các cô gái như thế?

Gioan Masias lắc đầu:

– Tôi biết. Một số chết vì làm việc quá cực khổ. Tôi biết, nhiều cô khác thì
rơi vào đường tội lỗi.

Rồi hai người chìm trong im lặng. Martinô vẫn suy nghĩ về điều đó. Những
cô gái có của hồi môn thì thật có phúc. Món tiền đó có thể giúp các cô lập
được gia đình, hoặc giúp các cô đáp ứng nhu cầu học hành để trở thành tu sĩ.
Nhưng đàng này, thật bất hạnh cho các cô gái nghèo. Mặc dù trong các cộng
đoàn tu trì ở Lima đã cung cấp của hồi môn cho một số cô, nhưng trái tim
Martinô vẫn rướm máu vì thương cho các cô khác. Họ sẽ sống sao đây?

Thầy Martinô quay lại nói với thầy Gioan Masias:

– Có lẽ Don Mateo có thể giúp. Ông ta rất độ lượng bất cứ khi nào tôi hỏi tới.

Gioan Masias gật đầu:

– Don Mateo Pastor phải không? Đúng vậy. Ông ta chính là người chúng ta
cần. Chiều này trên đường trở về tu viện Thánh Đaminh bạn nên đến gặp ông
ấy. Cả hai chúng ta đều nghe biết nhiều về sự giàu có của ông và ông có thể
giúp nhiều người trong lúc túng quẫn.

Khi Martinô chào tạm biệt thầy Gioan, trời đã về chiều. Không có thời giờ ở
lại lâu hơn nếu thầy muốn trình bày dự tính của mình với Don Mateo và kịp
bữa cơm chiều.

Trên đường về, thầy Martinô suy nghĩ miên man: “Tôi biết Don Mateo sẽ
giúp một số việc. Ông và vợ ông, cả hai đều có tấm lòng nhân hậu. Tôi biết
vợ ông khi bà còn là một cô gái, tôi đã sống với mẹ của bà là Dona Francisca



Miquel một khoảng thời gian sau khi tôi trở về từ Guayaguil. Từ đó đến nay
có rất nhiều điều đã xảy ra.”

Thật vậy, khi Martinô còn là cậu bé 10 tuổi, cậu rời nhà ông cậu ở Ecuador
để trở về Lima học nghề buôn bán, nhưng bây giờ thầy đã 33 tuổi. Nhiều
người thân đã khuất bóng – cha mẹ thầy, rồi Don Diego, Ventura de Luna,
một số linh mục và các thầy những người đã quá tốt và nhân từ với thầy khi
thầy mới đến xin ở trong tu viện. Ngay cả người chồng trước của Jane cũng
qua đời và nay cô cưới người chồng khác.

Martinô tự nhủ: “Những người đã chết thật sung sướng vì họ đã thực sự bắt
đầu sống đời sống mới.”

Nhiều tư tưởng đến với thầy đến nỗi thầy không nghe thấy tiếng gọi của một
cậu bé. Cho tới khi đôi bàn tay bé bỏng của cậu bé nắm chặt áo dòng của
thầy, thầy mới biết mình đang đối diện với một cậu bé Ấn Độ, thầy đã không
biết rằng cậu bé đã chạy theo thầy từ xa.

– Cái gì đấy, Antony? Có chuyện gì? Con làm gì như đứt hơi vậy?

– Ôi thầy Martinô! Con tưởng thầy không nghe thấy tiếng con nữa chứ.

Cậu bé thật gầy guộc, đôi mắt quầng thâm vì lo lắng.

– Thầy Martinô, xin thầy giúp con, “cô ấy” đang đến gặp thầy để nói về bệnh
tình của mẹ con. Bác sĩ bảo rằng không có hy vọng. Mẹ con sẽ chết và sẽ bỏ
con một mình. Thầy Martinô ơi, thầy sẽ đến và cầu nguyện cho mẹ con chứ?

Martinô nhẹ nhàng choàng tay lên vai cậu bé. Dù cậu bé không nói rõ về cô
khách lạ, nhưng thầy hiểu cậu nói về La Rosita, một người sau này được biết
đó chính là thánh Rose de Lima, người đã đến tu viện Thánh Đaminh để xin
thầy cầu nguyện cho một người tật nguyền. Như mọi người đã biết, La Rosita
chính là vị thánh, và cô ấy thường đến tu viện Thánh Đaminh để xin cầu
nguyện cho người đau ốm. Cô đã đưa những phụ nữ và những cô gái không
có nhà cửa đến ở nhà cha của cô.

– Antony. Thầy sẽ đến ngay lập tức.



Thầy Martinô nói với cậu bé cách phấn khởi.

– Nhưng đừng buồn như thế, không có gì xảy đến cho mẹ con đâu. Dù bây
giờ bà ấy đang hấp hối và rất đau đớn, nhưng hôm nay sẽ khá hơn. Cứ đợi mà
xem.

Cậu bé Ấn Độ nhìn thầy Martinô trong bộ áo dòng trắng đen, và nói trong
nước mắt:

– Tại sao thầy biết? Bác sĩ bảo rằng...

Martinô trả lời:

– Dĩ nhiên thầy biết. Nhưng bác sĩ nói một điều, Chúa muốn điều khác.
Antony! Đi nào. Chúng ta sẽ đến và nói với La Rostia về mẹ của con.

Cả hai cùng dắt tay nhau đi xuống phố. Trước khi bóng họ mờ đi dưới ngọn
tháp ở tu viện Thánh Đaminh, Martinô mỉm cười. Thầy nghĩ, trước giờ cơm
tối thầy sẽ dành giờ này để truyện vãn với Don Mateo về nhu cầu xây cất một
ngôi nhà cho các trẻ mồ côi ở Lima. Nhưng Chúa muốn cách khác. La Rosita
đang chờ thầy và đây là đặc ân cho bất cứ ai.

Khi họ tới tu viện, Martinô dẫn cậu bé vào trong nhà thờ. Thầy đề nghị:

– Con quỳ ở đây đọc vài kinh Kính Mừng cầu cho mẹ con. Thầy sẽ trở lại
ngay.

Nói xong thầy Martinô đi vào hành lang nơi nhà khách.

Trong phòng có ánh sáng mờ nhạt, gần hai bức tượng chạm trổ. Thầy gặp La
Rostia cách đây khá lâu. Họ có nhiều điểm giống nhau. Cả hai được lãnh Bí
tích Rửa Tội trong cùng nhà thờ – nhà thờ Sanbastian. Giờ đây, La Rosita đã
là một phần tử trong Dòng Đaminh, trong tu phục trắng, áo choàng đen của
gia đình Đaminh. Tuy trẻ hơn Martinô bảy tuổi, cô đã nổi tiếng khắp cả Lima
từ khi cô còn là một thiếu nữ.

Có rất nhiều câu chuyện nói về sự thánh thiện của cô, cô sống trong một ngôi
nhà vách đất trong vườn của cha mẹ để ngày đêm cầu cho kẻ có tội. Một số
người nói rằng cô đã được xem thấy thiên thần bản mệnh và nói chuyện với



thiên thần cũng như với Đức Mẹ, Chúa Hài Đồng và các thánh khác thường
đến chơi với cô. Dù sao, người dòng ba Đaminh ở đời này là một trong
những thiếu nữ đẹp nhất ở Lima, nên nếu cô muốn, cô có thể trở thành một
phu nhân được trọng vọng trong xã hội. Nhưng Rosita đã chẳng muốn gì hơn
là trở nên một vị thánh để cầu nguyện và chịu đau khổ cho kẻ có tội, đó chính
là cuộc sống mà cô đã chọn.

Khi thấy La Rosita đang đứng đợi ở phòng khách, Martinô nói:

– Tôi đã gặp Antony. Chuyện gì đã xảy ra với mẹ cậu phải không?

Cô gái đứng trước mặt thầy gật đầu. Trong ánh sáng lờ mờ. Cô trông trẻ hơn
rất nhiều. Cô đang cầm bó hoa xanh, trắng được kết rất đẹp. Martinô biết
rằng cô sẽ đem dâng lên toà Đức Mẹ Mân Côi. Đôi mắt đen láy rực lên vẻ
cảm thương.

Cô nhìn thầy Martinô và nói:

– Thầy Martinô, người đàn bà rất tội nghiệp, bà ấy đau đớn lắm. Tôi và bác sĩ
đã làm những gì chúng tôi có thể nhưng chưa có kết quả gì. Tôi nghĩ, thầy có
thể.

Cô ngừng nói và nhìn vào khu vườn của tu viện với những hàng ngói xanh
vàng. Cha mẹ và các anh chị cô đã giúp đỡ nhiều phụ nữ hành khất, thỉnh
thoảng họ còn cho những người vô gia cư đến tá túc tại nhà họ. Dường như
họ đã mỏi mệt vì quá nhiều những tạo vật đáng thương như thế trong nhà họ.
Nhưng đối với thầy Martinô, thầy không bao giờ thất vọng. Bao nhiêu người
nghèo khổ Ấn Độ và người Tây Ban Nha chờ chết đến lãnh những Bí tích
cuối cùng, nhưng rồi họ đã tỉnh lại và khoẻ mạnh nhờ lời cầu nguyện của
thầy.

Cô nhỏ nhẹ nói:

– Bác sĩ nói rằng bà ấy sẽ không qua khỏi đêm nay. Thầy Martinô, chúng ta
có thể làm gì cho bà ấy?

Với nụ cười trìu mến, Martinô lần đôi tay trên tràng chuỗi lớn đeo ở thắt
lưng.



– Được, Rosita ơi. Cô biết đó là cái gì rồi chứ. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện.
Chúng ta tiếp tục tin tưởng. Điều đó đã không diễn ra trong quá khứ sao?



Chương X: Một Ngày Bận Rộn

Khi Antony, cậu bé Ấn Độ rời nhà La Rosita, mặt trời đã lên cao. Cậu đã
thức suốt đêm bên cạnh mẹ. Cậu biết bà rất yếu và có thể bà sẽ chết trước khi
mặt trời mọc, nên cậu không hề chợp mắt. Nhưng đêm đã qua và mẹ cậu vẫn
còn sống. Hơn thế nữa, bà cảm thấy khá hơn và dường như thực sự đang
khoẻ lại.

Cậu bé nghĩ: “Ta phải tới báo cho thầy Martinô biết. Mọi sự diễn ra như lời
thầy ấy nói.” Trái tim cậu bé muốn hát lên vì vui sướng.

Tu viện Thánh Đaminh không xa lắm, chỉ trong mấy phút Antony đã tới đó.
Nhưng khi cậu kéo chuông, thầy Albert ra trả lời chứ không phải thầy
Martinô.

Thầy Albert nói:

– Thầy rất tiếc cậu bé ơi, thầy Martinô không có ở nhà. Thầy cũng đang
muốn gặp thầy ấy đây, vì thầy già Tôma đang hấp hối trên lầu.

Lập tức, nét mặt hồ hởi của Antony vụt tắt.

– Nhưng thầy Martinô ở đâu? Con rất muốn gặp thầy ấy.

Thầy Alberto lắc đầu:

– Thầy đã nói với con là thầy ấy đi gặp cô em của thầy ấy và nhiều việc khác
nữa. Thầy ấy không bao giờ để phí thời gian khi ra ngoài. Tuần trước, sau
chuyến bộ hành, thầy ấy đã đem về ba bệnh nhân Ấn Độ, một con chó lạc,
một cậu bé mồ côi và 20 ổ bánh mì. Thầy nói cho con biết, đời sống của thầy
Martinô là một chuỗi những điều ngạc nhiên.

Antony thất vọng vì không gặp được người bạn tốt, nhưng cậu cũng cám ơn
thầy Albert và chào thầy ra về. Bỗng thầy Alberto gọi:

– Này cậu bé, thầy suýt quên mất. Thầy Martinô gửi cho cậu cái này. Chắc
thầy ấy biết cậu sẽ tới đây. Đây, cậu hãy cầm lấy.



Antony mở tròn đôi mắt đen nhánh, cậu nói:

– Cho con hả?

– Đúng vậy, không ai khác. Mở nó ra mà coi.

Cậu bé xúc động mở vội lớp vỏ bọc, cậu kêu lên vui sướng:

– Ôi! Một đôi giầy. Một đôi giầy mới. Thầy Albert ơi, cả đời con chẳng bao
giờ có được một đôi giầy mới.

Thầy Albert mỉm cười:

– Thầy đoán chắc có ai đã cho thầy Martinô đôi giầy này. Chiều nay con có
thể trở lại và nói cho thầy ấy biết đôi giầy có vừa chân không. Chắc thầy sẽ
về nhà khoảng 2 giờ chiều.

Thầy Albert nói đúng. Đúng hai giờ chiều, một bóng áo dòng trắng đen trở về
và dừng lại trước nhà thờ tu viện Thánh Đaminh. Đó là thầy Martinô. Thầy
bước đi hơi chậm vì mệt, nhưng nụ cười còn trên khuôn mặt. Một giờ trước,
Don Mateo Pastor đã hứa cung cấp của hồi môn cho 27 cô gái nghèo đang
muốn lập gia đình, cũng như đáp ứng mọi yêu cầu thầy Martinô xin cho các
trẻ em mồ côi. Thật vậy, cuộc gặp gỡ giữa thầy Martinô với Don Mateo rất
thành công. Ngoài ra, thầy còn ghé thăm người em gái là Jane và đứa cháu
Catherine 14 tuổi.

Thầy nghĩ:

– Đứa cháu lớn nhanh quá.

Rồi thầy chắc lưỡi khi nhớ lại điều Catherine đã xin thầy sáng nay. Cô bé
không xin một con búp bê hay kẹo bánh, nhưng là một cái khăn voan, gọi là
mantilla. Khăn này giúp cho các cô gái xinh đẹp và trang nhã hơn. Không
phụ nữ trẻ quý phái nào ở Lima khi ra đường mà không đội loại khăn này với
một chiếc lược lớn kẹp trên khăn.

Catherine nói với thầy:

– Mẹ nói mẹ không có tiền để mua những thứ như vậy. Rồi mẹ còn nói: cháu



còn quá trẻ để đội khăn đó. Nhưng cháu đâu còn quá trẻ phải không cậu
Martinô, cháu đã 14 tuổi rồi. Cháu cảm thấy thật xấu hổ nếu cháu không
được đẹp như các cô gái khác. Cậu có thể cho cháu không?

Martinô mỉm cười. Từ ngày còn là cậu bé tới nay, thầy luôn làm mọi cái có
thể cho Chúa và cho các linh hồn, thầy cố làm đẹp lòng hết mọi người. Thầy
đã dạy giáo lý cho các em bé. Thầy đã học những bí mật của nghề thuốc.
Thầy đã cứu chữa hàng trăm bệnh nhân. Thầy đã tìm chỗ ở cho các con vật bị
lạc. Thầy đã thăm viếng kẻ tù đày và các bệnh nhân. Thầy đã cho người đói
ăn, người trần trụi áo mặc. Bây giờ thầy sẽ tìm một chiếc khăn cho người
cháu gái để cô không kém duyên dáng như các bạn.

Khi thầy bước lên cổng tu viện và kéo chuông với một nụ cười rạng rỡ trên
mặt thầy. Thật vậy, thầy đã không làm Catherine thất vọng. Không những
thầy gửi Catherine một chiếc khăn mà còn tới nửa tá nữa kia để cô có thể
chọn lựa cái nào cô thích nhất.

Thầy Albert ra mở cổng, thầy nhìn thầy Martinô và nói:

– Thầy Martinô. Cuối cùng thầy cũng đã về. Ước gì thầy đã về sớm hơn một
chút.

Thầy Martinô bước vào trong:

– Có chuyện gì thế? Có ai muốn gặp tôi phải không?

Thầy Albert thở dài và làm dấu Thánh Giá:

– Thầy Tôma đã qua đời một giờ trước đây. Thầy Martinô ạ! Thầy ấy đã gọi
tên thầy nhiều lần. Tại sao thầy đi lâu như thế?

Thầy Martinô mĩm cười trả lời:

– Tôi đã cố về sớm hết sức có thể. Nhưng thầy có chắc rằng thầy Tôma đã
thực sự chết không?

– Chết? Dĩ nhiên thầy ấy đã chết. Mọi người đã sẵn sàng đọc kinh cầu
nguyện ngay bây giờ. Và đúng vậy, cha Bề Trên muốn gặp thầy lập tức. Ngài
đang ở trên lầu.



Khi thầy Martinô tới lầu hai của tu viện, thầy thấy cha Bề Trên, các cha, các
thầy đang tu họp ở ngoài cửa phòng người qua đời. Mọi người cầm cuốn sách
kinh lớn và họ đang chuẩn bị cầu nguyện cho thầy Tôma. Khi vừa tới lầu, cha
Bề Trên gặp thầy Martinô và nói:

– Thầy ấy đã qua đời một giờ trước đây, thầy Martinô ạ. Thầy hãy chuẩn bị
tắm xác, thay bộ áo dòng mới cho thầy ấy và sẵn sàng mọi thứ cho việc chôn
cất thi hài.

Thầy Martinô gật đầu im lặng và đi vào căn phòng nhỏ. Thầy lấy bộ áo dòng
mới cho người quá cố.

Khi cửa đóng lại, một sự im lặng khác thường bao trùm các cha và các thầy
đang đứng ở hành lang.

Cha Anrê hỏi:

– Hình như thầy Martinô không ngạc nhiên gì trước cái chết của thầy Tôma.
Điều này làm tôi ngạc nhiên.

Bề Trên hỏi:

– Cái gì làm thầy ngạc nhiên?

– Cha không thấy rằng thầy Martinô luôn xử với các bệnh nhân mỗi người
một cách khác nhau sao? Thầy không bao giờ làm phiền bất cứ ai, ngay cả
khi họ đau yếu trầm trọng. Dường như thầy ấy biết họ sẽ khỏi bệnh sau đó.
Có những lúc thầy không bao giờ rời xa bệnh nhân, nhất là khi bệnh nhân
trong tình trạng trầm trọng, dù người khác không nhận ra điều đó. Điều tôi
ngạc nhiên là tại sao thầy đã không ở nhà hôm nay.

Mọi người đều yên lặng. Những lời của thầy Anrê vừa nói khiến họ suy nghĩ.
Trong mười tám năm thầy Martinô ở tu viện Thánh Đaminh, đã xảy ra nhiều
điều kỳ diệu. Những điều này đều có bằng chứng xác đáng, không thể nghi
ngờ. Điển hình là nhiều lần Chúa đã cho thầy năng lực để hiện diện cả hai nơi
cùng một lúc. Những người lạ ở Lima thường vào tu viện Thánh Đaminh nói
rằng họ thấy thầy Martinô ở những nước khác ngoài Pêru. Có một người đàn



ông đã lớn tiếng tuyên bố rằng thầy Martinô đã đến chăm sóc ông khi ông ở
trong tù và bị ốm nặng tại thành phố Moorish ở Algeria. Một người khác, một
thuyền trưởng, đã thề rằng ông đã thấy thầy ở Trung Quốc. Nhiều người khác
lại quả quyết rằng họ đã được thấy Martinô chăm sóc khi họ đau bệnh ở các
nước Mêhicô, Nhật Bản và cả ở Phi Luật Tân nữa.

Ban đầu, mọi người trong tu viện Thánh Đaminh đều cười vì những câu
chuyện như thế. Nhưng rồi, họ đã không cười nữa. Thầy Martinô quá tốt
lành, thầy đang diện kiến Thiên đàng và luôn thi hành Thánh Ý Chúa. Rất có
thể thầy được Chúa ban quyền năng đặc biệt mà người thường không có.

Cha Bề Trên đã nói cách rất ý nghĩa: “18 năm qua thầy ở với chúng ta tại tu
viện này, chúng ta đều biết rõ, có thể Chúa đã ban cho thầy Martinô hiện diện
ở những nơi khác nữa để giúp đỡ những người trong lúc cần kíp. Đó là ơn
phúc Chúa ban cho một số vị thánh.”

Khi các cha, các thầy còn đứng chờ ngoài cửa mở để đưa thi hài của thầy
Tôma vào nhà nguyện, họ nhắc lại những việc lạ lùng trong đời thầy Martinô.
Cha Gioan nói:

– Thầy ấy đã đi qua được khi cửa khoá giữa đêm khuya. Thầy đã chữa cho tôi
hồi tôi còn là một tập sinh. Tôi nhớ tôi bị ốm và rất đau đớn vì cơn sốt nặng.
Mọi người đã lên giường ngủ cả. Tôi khát như chết khô và cần một ly nước,
nhưng không ai ở đó để lấy giúp tôi. Lúc ấy, tôi thầm nghĩ giá mà thầy
Martinô ở đây với tôi. Tôi biết thầy sẽ chăm sóc tôi tốt hơn. Tôi nhắm mắt lại
một lúc. Nhưng khi mở mắt ra tôi thấy thầy đang ở với tôi, một tay cầm ly
nước lạnh, một tay cầm vài cái khăn sạch. Thầy chỉ mỉm cười khi tôi hỏi tại
sao thầy biết là tôi đang cần thầy, và làm sao thầy đi vào được khi cửa đã
khoá vào ban đêm.

Cha Philip gật đầu và kể tiếp:

– Một lần nọ, thầy đưa chúng tôi đi chơi ngoài trời, đó là ngày trong Tuần
Thánh. Chúng tôi được biết phải trở về tu viện đúng 6 giờ chiều. Chúng tôi đi
bộ ra ngoài miền quê cách đó vài dặm và được một bữa trưa rất ngon với
những thức ăn thầy Martinô đem theo. Sau khi ăn trưa, chúng tôi chơi trò
chơi và kể chuyện quên cả giờ giấc. Bất chợt nhìn lên bầu trời, trời đã hoàng
hôn và chúng tôi vẫn còn xa vài dặm. Làm thế nào chúng tôi đã có thể trở về



đúng giờ kinh nguyện lúc 6 giờ?

Cha Anrê mỉm cười:

– Tôi là vị giáo tập lúc đó. Chúng tôi đã được thầy Martinô đưa về nhà trước
giờ cầu nguyện.”

Cha Philip gật đầu:

– Không một ai trong chúng tôi biết thầy đã làm gì. Một phút chúng tôi đang
còn ở miền quê, lo lắng vì bị trễ. Kế tiếp, chúng tôi đã ở trong hành lang tu
viện đi tới nhà nguyện với mọi người khác. Thực là một phép lạ.

Qua những câu chuyện đó, các cha, các thầy bắt đầu bàn tán. Một cha nhắc
lại là một lần kia, mực nước sông Rimac đang dâng cao, sắp tràn qua bờ đê
và có thể làm ngập lụt một vùng rộng lớn của thành phố. Thầy Martinô được
gọi tới. Thầy cầu nguyện, lập tức, nước sông hạ thấp xuống.

Một thầy khác kể lại sự kiện mới xảy ra tháng trước rằng:

– Tôi thấy thầy Martinô cầu nguyện trước ảnh Thánh Giá ở nhà nguyện lầu
dưới. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đó. Thầy Martinô không quỳ
trên nền nhà, nhưng quyền năng của Thiên Chúa đã nâng thầy lên khỏi mặt
đất tới bên cạnh sườn Chúa. Như thế, thầy quỳ không để nói chuyện với
Chúa, cách mặt đất ít nhất là 2,5m.

Khi cả nhóm còn đang tiếp tục kể lại những điều lạ lùng thầy Martinô đã thực
hiện, thì cửa phòng thầy Tôma bật mở và thầy Martinô đi tới cha Bề Trên.

Thầy nói cách đơn sơ:

– Mọi việc đều ổn cả. Cuối cùng thì thầy Tôma đâu có chết.

Cha Bề Trên, tròn mắt:

– Cái gì?

Thầy Martinô cúi mặt xuống. Một phút sau thầy ngẩng lên và cắt nghĩa cho
cha Bề Trên rằng, thầy đã cầu nguyện trước ảnh Thánh Giá trong phòng. Bất



thần thầy được gợi hứng để gọi tên người chết. Thân xác giá lạnh của thầy
Tôma từ từ mở mắt ra.

Nhưng bây giờ không phải là lúc thầy kể về chuyện đó. Thầy Ferdinand có
thể làm việc đó thay cho thầy. Thầy ấy cũng có mặt trong phòng.

Khi thầy Martinô nói xong thì thầy Ferdinand đi vào hành lang. Mặt thầy tái
nhợt, đôi tay thầy run lật bật. Thầy tiến đến cha Bề Trên và nói:

– Thầy Tôma muốn ăn một chút gì đó.



Chương XI: Những Bạn Trẻ Láng Giềng Của Martinô

Đối với Martinô, những năm ở tại tu viện thánh Đaminh qua đi thật nhanh.
Điều đó không lạ gì, vì thầy luôn bận rộn. Đôi lúc nhìn vào các cha các thầy
đang đọc Kinh Phụng vụ ở nhà nguyện, thầy thầm nghĩ: Mới ngày nào họ là
những cậu bé đến để xin dâng mình cho Chúa trong Dòng Đaminh mà bây
giờ họ đã trưởng thành, một số đã là những học giả nổi tiếng khắp miền Peru.

Thầy Martinô cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin giúp họ để họ giúp nhiều người
nhận biết Chúa. Và điều quan trọng nhất là họ cần nhớ đến Chúa thật nhiều,
biết Chúa nhân từ vô cùng và biết yêu Chúa trên hết mọi sự và trên mọi
người.”

Martinô thường nghĩ như thế. Thầy đã không đọc những sách cao siêu. Thầy
chỉ có hai năm tại trường. Tuy thế, mọi người trong tu viện Thánh Đaminh
đều biết thầy là một người rất khôn ngoan, thẳng thắn. Thầy biết thế nào là
chân thành với chính mình và với mọi người. Các sinh viên trẻ đang chuẩn bị
làm Linh Mục thường đến với thầy để xin thầy giúp giải quyết các vấn đề khó
khăn. Họ rất thân thiện với thầy trợ sĩ da đen có bộ tóc đen đang điểm những
sợi trắng này. Khi họ đau ốm, thầy săn sóc họ. Khi họ hay gia đình họ thiếu
thốn cái gì, cũng chính Martinô là người sẽ giải quyết giúp họ. Trong số
những sinh viên đó, có một số thầy cảm thấy cô đơn tại tu viện này, họ lo sợ
không biết họ cĩ thể tiếp tục đời sống của một tu sĩ hay Linh Mục Đaminh
không? Martinô luôn có những lời động viên rất chân thành và trìu mến.

Một buổi trưa nọ, vài thầy Nhà Tập đến phòng thầy Martinô. Họ ngạc nhiên
vì không thấy một bệnh nhân Ấn Độ hay da đen nào trong phòng cả. Phòng
nhỏ trống không.

Thầy trẻ Giêrôm nói với các bạn:

– Chắc thầy Martinô ra ngoài một lúc. Nhưng thầy đã hứa với chúng ta rằng
thầy sẽ đãi cả lớp chúng ta bữa trưa ở đây cơ mà?

– Đúng vậy.

Thầy Charles bảo:



– Tôi nghe thầy nói rõ ràng rằng: Này các cậu, sau khi các lớp học xong
xuống phòng tôi. Tôi sẽ có một bữa trưa sẵn sàng cho các cậu. Vậy, bữa ăn
trưa đâu?

Phòng thầy Martinô rất nhỏ. Chẳng có gì ngoài một cái giường, một cái bàn
và một cái ghế. Trong khi chờ đợi, các cậu trèo lên giường và bắt đầu quậy
phá.

Bất chợt, có người nảy ra ý kiến:

– Có khi nào thầy Martinô để thức ăn cho chúng ta trong ngăn kéo không?
Chúng ta thử kiếm xem!

Rồi cậu kéo ngăn bàn ra và nhìn thấy vài quả cam và táo. Họ vui sướng reo
lên, vì mọi người đều đói và trái cây trông rất hấp dẫn.

Thầy Giêrôm nói:

– Chắc thầy Martinô sẽ hài lòng vì điều này. Mọi người đến đây! Chắc còn
nhiều ngăn kéo khác.

Các Tập Sinh mở các ngăn kéo ra và lấy những gì họ thích. Mỗi người một
quả cam và một quả táo. Rồi họ cười nói vui vẻ làm rộn cả căn phòng nhỏ
của thầy. Trong lúc thích thú, không ai chú ý tới một tập sinh đã yên lặng đặt
tay vào trong ngăn kéo lấy ra một vật gì đó, rồi vội vàng giấu nó trong giầy.
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng mở ra và thầy Martinô đã trở về. Họ mừng rỡ hò
reo đón thầy.

Thầy Edward nói:

– Chúng em đã ăn hết trái cây của thầy rồi. Hy vọng thầy không buồn chúng
em vì thực sự chúng em đói quá.

Thầy Martinô mỉm cười:

– Thầy cố ý để trong đó cho các em đó, lấy bao nhiêu tuỳ thích. Thầy sẽ lấy
thêm bánh và mật nữa. Thầy sẽ ngồi đây và xem giờ cho các em ăn.

Cuộc họp mặt tại phòng thầy Martinô quả là rất vui. Nhưng rồi chuông rung



báo giờ kinh nguyện. Lập tức các tập sinh vội vã đứng lên và đi ra. Lúc ấy,
thầy Martinô đưa tay làm hiệu và nói:

– Hình như có ai đó lấy cái gì trong phòng này. – một đồng bạc.

Các tập sinh trố mắt nhìn thầy Martinô. Một cậu nói:

– Tại sao vậy? Thật không thể như thế được. Tôi chẳng thấy đồng bạc nào ở
đây cả.

Căn phòng hoàn toàn yên lặng. Martinô đợi một chút, rồi đi về phía một tập
sinh, nhẹ nhàng nói:

– Thầy làm ơn trả lại đồng bạc đó. Nó không phải của thầy, cũng chẳng phải
của tôi, nhưng nó có chủ nhân của nó.

Cậu tập sinh đỏ mặt nói:

– Tôi không hiểu thầy nói gì. Tôi đâu có lấy đồng tiền nào.

Thầy Martinô nhìn cậu cách bình tĩnh, rồi chỉ xuống đôi giầy, thầy nhẹ nhàng
nói:

– Ở đây này, lấy nó ra. Vì trên đồng bạc ấy có hình Thánh Giá, đây là dấu
hiệu đức tin thánh thiện của chúng ta nên thầy không thể để dưới chân thầy
được.

Tất cả các tập sinh đều chết lặng. Họ không thể tin vào mắt họ khi thấy thầy
tập sinh này từ từ cúi xuống lấy từ chiếc giầy ra một đồng bạc. Sự việc xảy ra
đúng như thầy Martinô nói. Nhưng sao thầy Martinô biết? Thầy ấy đã không
ở trong phòng khi đồng tiền bị lấy đi mà!

Thầy Giêrôm thầm thì với các bạn khi họ xuống cầu thang để tới nhà nguyện:

– Tôi biết các bạn không thể đánh lừa thầy Martinô được đâu. Những gì
người ta nói về thầy thật là đúng. Thầy có thể đọc thấu tâm can con người.

Khi các tập sinh đã lên nhà nguyện. Thầy Martinô đứng lặng ở đó một lúc và
nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay, thầy cảm thấy hơi mệt. Khi còn trẻ, thầy có



thể đi bộ suốt những hành trình dài, dành nhiều thời giờ cho người bệnh và
người nghèo, mà chẳng bao giờ để ý đến cái mệt. Nhưng giờ chỉ cần đi mươi
dặm tới cảng Callao đã là quá dài đối với thầy. Thầy đã đến đó và trở về với
rất nhiều thức ăn cho người nghèo sống dọc theo bờ suối. Sáng nay, thầy đã
cho một người nghèo cái mũ rơm của thầy. Dù nó không đẹp lắm, nhưng thầy
hơi tiếc một chút vì trời hôm nay quá nóng.

Thầy Martinô thở dài một tiếng, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống trước ảnh Thánh
Giá treo trên giường. Thầy đã quỳ cầu nguyện ở đó cả giờ trước cơm tối.
Thầy tập trung tư tưởng rất nhanh và hướng cả con người mình về trời. Nhiều
năm trôi qua, cô bạn nhỏ của thầy là La Rosita đã về trời. Rồi đến những
người bạn khác nữa. Cha Dòng Phanxicô danh tiếng Francis de Solano, một
thời lừng lẫy với những bài giảng thuyết. Đức Tổng Giám Mục nhân hậu
Turribius – người đã ban Bí tích Thêm Sức cho thầy. Ôi tốt đẹp biết bao! Tất
cả các vị thánh ở Lima một ngày nào đó sẽ gặp nhau trên quê hương Thiên
đàng.

Thời gian qua đi rất nhanh, thầy Martinô không hề biết đến việc màn đêm đã
phủ xuống cũng chẳng quan tâm đến âm thanh của những bước chân người
qua lại phía ngoài hành lang. Ngay cả khi mọi người trong tu viện đã lên
giường, Martinô vẫn còn quỳ cầu nguyện. Thầy quên cả cái chứng đau lưng
và những đau đớn trong thân xác thầy. Thầy quên tất cả trừ một điều thầy yêu
mến nhất đó là Thiên Chúa.

Sáng sớm hôm sau, một cậu bé Tây Ban Nha tên là Gioan Vasquez, 14 tuổi.
Cậu là người mới đến sống tại tu viện Thánh Đaminh. Tại Lima, cậu là người
xa lạ, không bạn bè thân thuộc, không tiền bạc. Thầy Martinô đã để cậu ngủ
trong phòng của thầy chờ tới khi cậu có thể tìm được công việc.

Gioan đang đứng trước cửa phòng quần áo của tu viện và hồ hởi kể về người
bạn của cậu là thầy Martinô cho thầy Ferdinand nghe:

– Con vào phòng thầy ấy đêm qua, vào khoảng nửa đêm thầy Ferdinand ạ.
Nhưng thầy biết, một trận động đất dữ dội đã xảy ra và con vô cùng kinh hãi.
Nhưng điều con kinh hãi hơn cả đó là con nhìn thấy cậu Martinô.

Thầy Ferdinand vừa bận rộn xếp quần áo thành từng loại, vừa nói:



– Con sẽ quen với những điều kỳ lạ đối với thầy Martinô thôi. Vậy tâm hồn
thánh thiện ấy đã làm gì?

– Thầy ấy nằm trên nền đất. Mặc dù nửa đêm, phòng thầy vẫn sáng như ban
ngày. Con đập mạnh vào thầy ấy và kéo thầy ấy đến chỗ con, nhưng thầy ấy
vẫn không cử động. Con con tưởng thầy ấy đã chết. Ôi, thầy Ferdinand ơi,
con tưởng động đất đã giết thầy ấy rồi. Thầy ấy là người bạn tốt nhất của con
trên thế gian này.

Thầy Ferdinand chỉ mỉm cười:

– Nếu con sống ở đây ít lâu nữa, con sẽ cảm thấy thích hơn là sợ khi thấy
thầy Martinô nằm trên nền đất như vậy.

– Tại sao? Nghe đây cậu bé. Tôi đã thấy thầy ấy. Nghe kỹ đây tôi đã thấy
thầy ấy phát sáng khi đi qua các dãy phòng như một quả cầu lửa.

– Quả cầu lửa?

– Đúng thế. Thầy ấy được đem đi thật nhanh trong không khí, và từ nơi thầy
ấy, luồng ánh sáng đã phát ra. Một số người ở đây thấy thầy ấy đi đến một
nơi kia, có bốn thiên thần cùng đi với thầy ấy.

Cậu bé Gioan lắc đầu:

– Con chưa từng gặp một người nào tuyệt vời như thầy Martinô. Thầy ấy quá
nhân từ và đầy hiểu biết.

Thầy Ferdinand gật đầu:

– Con không phải là người duy nhất nghĩ như thế. Mọi người đều yêu mến
thầy. Thầy đã săn sóc cách đặc biệt các người trẻ. Các tập sinh đến với thầy
để xin thầy giúp trong việc học. Mặc dù thầy Martinô chẳng được học bao
nhiêu nhưng thầy trích dẫn Thánh Kinh cách đơn sơ nhưng rất tuyệt vời.
Thầy còn biết tất cả các tác phẩm của thánh Tôma Aquinô đã viết!

Gioan ngồi xuống cái ghế bên cạnh thầy Ferdinand kể tiếp:

– Thầy Martinô nói con có thể phụ thầy chăm sóc người nghèo. Thầy đã đưa



tiền cho con mỗi ngày để thăm và giúp đỡ rất nhiều gia đình nghèo. Thỉnh
thoảng hai chúng con đã giúp cho người nghèo khoảng 2.000 đô mỗi tuần.
Làm sao thầy ấy có thể kiếm tiền ra nhiều như thế, thầy Ferdinand?

– Thầy Martinô ấy hả? Con sẽ ngạc nhiên khi biết thầy ấy quen thân với
nhiều người giàu có, ngay cả nhà cầm quyền cũng cho thầy tiền để thầy làm
việc bác ái. Rồi thầy Martinô kiếm chăn chiếu cho người Ấn Độ, kiếm thuốc
men cho người đau yếu, kiếm của hồi môn cho các cô gái và áo quần cho các
trẻ em Ồ, không thể kể hết các việc thầy đã làm với số tiền ấy.

Gioan gật đầu. Tuy mới đến đây nhưng con đã biết rằng thầy Martinô là
người bạn tốt của mọi người ở đây. Gioan rất vui sướng khi biết rằng cửa
phòng quần áo sẽ mở và thầy trợ sĩ thánh thiện này sẽ xuất hiện, sẵn sàng đưa
cậu đi với thầy trong hành trình đến với những người nghèo khổ trong thành
phố này.

Đúng vậy, thầy Martinô đang tới phòng áo quần để gặp Gioan. Họ có rất
nhiều việc phải làm hôm nay, vì họ có nhiều thực phẩm và tiền bạc cho người
nghèo. Rồi họ sẽ lên đồi để trồng cây thuốc và cây vả. Khi thầy vừa đi gần tới
phòng quần áo, có gì đó ngăn thầy lại. Thầy nhìn thấy vài người Ấn Độ rách
rưới đang quét dọn một hành lang nhỏ. Thầy Domimic đang trông chừng họ.
Thầy Martinô nghĩ rằng những người Ấn Độ đang tự nguyện làm điều tốt.

Thầy Martinô hỏi:

– Những người tốt ấy từ đâu đến hả thầy Domimic? Tại sao họ lại quét hành
lang?

Thầy Domimic cau mày:

– Tôi vừa mới cho họ ăn xong nên họ phải làm sạch các rác vụn và xếp đặt
mọi thứ lại cho gọn gàng.

Martinô mỉm cười:

– Tôi thấy thầy phát thực phẩm cho một số người da trắng hôm qua và thầy
đâu có bắt họ dọn sạch sau đó, nhưng thầy đã tự dọn sạch lấy.



Thầy Domimic nhún vai:

– Thầy có ý nói tôi không nề hà dọn sạch cho người da trắng, nhưng tôi
không thu dọn cho người Ấn Độ chứ gì?

– Đúng. Thầy Martinô, tôi nghĩ mình cũng hơi quá đáng.

Thầy Martinô nhẹ nhàng hỏi:

– Tại sao?

– Tại sao ư? Bởi vì làm như vậy xem ra không đúng.

Thầy Martinô lại hỏi:

– Tại sao?

Thầy Domimic thực sự là một người tốt, bỗng trở nên bối rối. Thầy không thể
trả lời câu hỏi. Khi một người nhìn sự vật dưới một góc độ nào đó thì một
người là một người, không có vấn đề phân biệt chủng tộc. Tại sao trước đây
thầy đã không như vậy? Thầy ấp ấp úng đôi lời với thầy Martinô, rồi đi tới
nhóm người Ấn Độ còn đang quét sàn nhà.

Thầy nói:

– Đủ rồi. Tôi sẽ hoàn thành bổn phận của tôi.

Thầy Martinô nhìn theo thầy ấy mỉm cười.

Thật đáng buồn bởi vì trên thế giới có hàng triệu người, kể cả những con
người rất tốt cũng quên rằng tất cả mọi người đều được Thiên Chúa dựng
nên, và được cứu chuộc bằng giá Máu của Chúa Giêsu.



Chương XII: Thầy Martinô an nghỉ

Thầy Martinô sống trong tu viện Thánh Đaminh 45 năm. Không một người
nào ở Lima mà lại không biết thầy. Thầy làm cho trẻ con vui tươi, thầy kiếm
chồng cho các cô gái nghèo không có của hồi môn, thầy giúp cho nhiều trẻ
trở thành Linh Mục và nữ tu, thầy giải hoà các cuộc cãi vã, thầy nuôi người
đói khát và chữa hàng ngàn bệnh nhân. Khi thầy chăm sóc nhu cầu thể xác,
thầy nghĩ đến việc cứu giúp họ về phần hồn. Đối với thầy, điều quan trọng
nhất là mỗi người phải có một linh hồn trong sáng với ơn thánh sủng.

Đa số các bệnh nhân được thầy cứu chữa là những người nghèo, nhưng thầy
cũng đến với các gia đình khá giả. Thầy đã chữa Don Juan de Figueroa, một
nhân vật quan trọng trong chính quyền của thành phố thoát khỏi một căn
bệnh thật trầm trọng. Thầy cũng phục hồi sức khoẻ cho Đức Tổng Giám Mục
Mexico, là Don Felician de Vega, lâm bệnh khi đến thăm Lima.

Một ngày kia, cha Cyprian de Median vào nhà Dòng và thấy thầy Martinô
đang quét nhà bếp. Cha Cyprian là cháu của Đức Giám Mục Mexico, cha vội
chạy tới gặp thầy trợ sĩ Martinô. Không thể kiềm chế được cơn xúc động, cha
nói:

– Thầy Martinô này, tôi đem cho thầy một tin bất ngờ. Thầy sẽ đi tới Mexico
với Đức Tổng, cậu tôi!

Martinô mỉm cười và nhìn cha Cyprian. Nhớ lại nhiều năm trước đây, vị linh
mục này là một cậu tập sinh vụng về. Nhiều người cười cậu vì cậu lóng
ngóng và chậm chạp. Bây giờ đã trở thành một học giả nổi tiếng, một người
đàn ông thanh lịch và được lãnh nhận chức thánh.

Martinô ngừng quét hỏi:

– Cha nói tôi đi Mexico hả? Nhưng tại sao tôi lại phải đi tới đó?

Cha Cyprian chắc lưỡi:

– Thầy đừng làm tôi xấu hổ. Thầy và tôi đều biết rằng cậu tôi muốn thầy đến
sống với ngài. Ngài nói thầy sẽ là vị quản lý ngân khố của giáo phận. Mới



đây thầy cứu mạng ngài và ngài không muốn sống xa thầy.

Martinô thở dài. Thầy đã nói về vấn đề này nhiều lần, nhưng dường như
không một ai hiểu được rằng hàng ngày người đã được thầy chữa khỏi bệnh
không phải do công của thầy nhưng đó là công việc của Chúa. Chúa đã đáp
lời cầu nguyện đơn sơ của thầy.

Thầy nói:

– Đức Giám Mục thực sự đã hồi phục là do ơn Chúa chứ không phải do công
lao của tôi. Cha Cyprian, tại sao cha cứ cố gắng làm tôi cảm thấy tự hào về
điều đó?

Vị Linh Mục xua tay:

– Thầy không đáng hãnh diện như thế sao? Thầy Martinô, thầy đã quên rằng
chính thầy đã chữa cho tôi? Hồi đó tôi luôn là mục tiêu cho người khác chế
nhạo vì dáng vẻ của tôi. Tôi quá thấp lại còn béo phệ.

Thầy Martinô nói:

– Nhưng cha có trái tim nhân từ, cha Cyprian ạ.

Cha Cyprian nói:

– Tôi lại còn dốt nát nữa, tôi đã không thể.

Thầy Martinô ngắt lời:

– Chúa luôn là đối tượng tình yêu duy nhất của cha, phải không cha?

Cha Cyprian nói tiếp:

– Thầy đã cầu cho tôi khỏi bệnh lúc tôi còn là một tập sinh. Rồi sau đó,
không ai nhận ra tôi bởi vì tôi đã cao thêm được 30cm nữa. Tôi đã thay đổi
hoàn toàn về vóc dáng và trở thành một sinh viên giỏi, đẹp trai. Thầy
Martinô, nếu không có thầy, tôi đâu được như thế này?

Thầy Martinô thả lỏng cán chổi và mỉm cười:



– Ở đây, tại tu viện Thánh Đaminh này.

Khi thầy đang đứng đó, mỉm cười với cha Cyprian, thì một cơn đau nhói lan
khắp cơ thể như là một luồng sét đánh vào người thầy. Và từ đó, cơn đau
không rời khỏi thầy. Phải chăng đó chính là lý do để thầy có thể mỉm cười
với cha Cyprian khi nghe tin Đức Tổng Giám Mục muốn đưa thầy đi Mexico
với ngài? Trong thâm tâm, thầy biết rằng Chúa sẽ gọi thầy đi một nơi xa khác
và là cuộc hành trình quan trọng hơn nhiều. Đó là hành trình về Thiên đàng,
không phải là Mexico, nhưng là về quê hương thật.

Cha Cyprian nhận ra có gì khác thường và những ý tưởng lạ nào đó xuất hiện
trong tâm trí thầy? Cha lo lắng hỏi:

– Thầy bị ốm phải không? Thầy Martinô, tại sao thầy không nói với tôi? Tại
sao thầy không lên giường nằm nghỉ mà phải xuống làm việc trong nhà bếp?

Thầy Martinô nắm chặt lấy cây chổi, hy vọng rằng cái đau nhói quen thuộc
này sẽ qua khỏi. Thầy gượng nói:

– Tôi không sao cả. Đó chỉ là những đau đớn xảy đến theo luật tự nhiên của
tuổi già.

Vị linh mục càng lo lắng nhìn thẳng vào mặt thầy Martinô, cha nói:

– Sáu mươi tuổi đâu đã quá già.

Và cha cảm thấy lo sợ nếu có chuyện gì xảy ra cho thầy Martinô.

Cha nói:

– Thầy đi nghỉ một chút đi. Thầy làm việc quá nhiều rồi. Tôi sẽ đi nói cho
cha Bề Trên biết ngay bây giờ.

Thầy Martinô mỉm cười:

– Được rồi, nhưng để tôi quét xong nhà đã.

Vài ngày sau các cha các thầy trong tu viện rất ngạc nhiên khi thấy thầy
Martinô mặc bộ áo Dòng mới. Trước đây thầy không bao giờ làm thế, thầy



luôn chọn chiếc áo cũ nhất và nhiều mảnh vá nhất là của mình.

Họ hỏi nhau:

– Có chuyện gì xảy ra với thầy Martinô thế?

Cha John de Barbaran khôi hài hỏi thầy Martinô:

– Thầy có ý gì khi mặc áo Dòng mới? Tự nhiên thầy chọn cái hão huyền
trong bộ áo mới?

Thầy lắc đầu:

– Không thưa cha. Cho chỉ muốn mặc bộ áo mới để mai táng.

Cha John tròn mắt:

– Mai táng? Tại sao thế thầy Martinô? Thầy có ý nói gì?

– Con có ý nói là con sẽ chết. Thực vậy, cha ạ. Chỉ trong bốn ngày nữa thôi.

Cả tu viện Thánh Đaminh như trong cơn biến động khi tin này được lan ra.
Thầy Martinô, người đã luôn luôn tiên đoán đúng mọi sự trong nhiều năm
qua, nay đang chuẩn bị vào cái chết. Thầy nói rằng việc gọi bác sĩ là vô ích vì
thời giờ của thầy trên trần thế đã hết.

Cha Cyprian kêu lên:

– Ước gì điều này không đúng.

Đức Tổng Giám Mục Mexico nói:

– Chúng ta không thể để việc này xảy ra.

Còn vị đại diện vua Tây Ban Nha, ông Viceroy van xin:

– Bằng bất cứ giá nào, phải cứu cho được mạng sống thầy.

Nhưng thầy Martinô chỉ mỉm cười và im lặng. Thầy vẫn mặc bộ áo dòng mới



và nằm trên giường.

Thầy nghĩ: “Giờ đã đến. Sự sống đời đời sẽ sớm đến với tôi.” Khi nghe tin
thầy Martinô sắp chết, mọi người ở Lima vội vã chạy tới tu viện Thánh
Đaminh: người Ấn Độ, người da đen, người Tây Ban Nha, cả đàn ông lẫn đàn
bà, những người anh em cùng lý tưởng với thầy. Ai cũng có một ước ao duy
nhất là được nhìn lại người bạn tốt lành này một lần nữa. Chính ông đại diện
Hoàng Gia Viceroy, Don Luis Ferdinande Bobadilla, đánh cỗ xe ngựa vàng
tới để nói chuyện với thầy và xin thầy cầu nguyện.

Don Luis nói với cha Bề Trên:

– Xin cho tôi gặp thầy một phút thôi. Tôi không muốn làm người bạn tốt của
tôi mỏi mệt. Có phải thầy Martinô thực sự sẽ chết như người ta bàn tán
không?

Cha Bề Trên lắc đầu:

– Thầy Martinô chỉ còn được vài giờ nữa thôi, thưa ngài. Đến đây tôi sẽ đưa
ngài vào thăm.

Rồi hai người, một trong bộ áo dòng trắng đen đơn sơ và người kia trong bộ
áo hoàng gia lộng lẫy sang trọng, từ từ đi qua hành lang tới phòng thầy
Martinô. Trên lối đi, họ gặp một thầy tập sinh. Đôi tay thầy run lên và có
thoáng nét sợ hãi trên gương mặt nhợt nhạt.

Thầy nói:

– Thưa cha Bề Trên, thầy Martinô không muốn gặp bất cứ một người khách
nào. Thầy... thầy bảo con nói với cha như thế!

Cha Bề Trên tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Nhưng đây là vị đại diện hoàng gia, con ơi. Hãy đi nói với thầy Martinô
biết và bảo thầy ấy hãy sẵn sàng gặp ngài.

Vâng lời, thầy nhà tập cúi đầu trước Viceroy, đại diện của vua Tây Ban Nha
ở Peru. Ông Luis nhẹ nhàng đặt tay trên vài thầy tập sinh, ông hỏi cách ôn
tồn:



– Có gì phiền toái không? Tại sao con run như tàu lá vậy?

Thầy tập sinh ngẩng lên nhìn ông:

– Thưa ngài, tôi đã không biết thầy Martinô của chúng tôi quả là rất rất thánh
thiện. Vừa rồi tôi mới nhìn thấy thầy đang nói chuyện với nhiều người trong
phòng, hình như có Thánh Đaminh và Đức Mẹ đang ở với thầy, giúp thầy
không khiếp sợ cái chết! Ôi! Đó là một phép lạ!

Cha Bề Trên tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng ông Luis ngăn cản cha. Ông khiêm
tốn nói:

– Chúng ta hãy đợi cho đến khi thầy Martinô ra lệnh cho chúng ta. Thực sự,
thầy ấy đang tiếp những người bạn đồng hành cao quý, tuyệt vời hơn chúng
ta.

Mười lăm phút trôi qua, một thầy trợ sĩ vội vàng đi tới hành lang, nơi cha Bề
Trên và ngài Viceroy cùng với thầy tập sinh trẻ đang đứng đợi. Thầy trợ sĩ
này cũng thế, đang run lên vì xúc động.

Thầy ấy nói:

– Thầy Martinô đã sẵn sàng tiếp quý vị.

Thế là cả nhóm, có cha Bề Trên dẫn đầu cùng tới phòng thầy Martinô.

Trong căn phòng nhỏ xíu này, thầy trợ sĩ da đen Martinô nằm yên lặng trên
giường, đôi bàn tay chai sần vì làm việc trong nhiều năm trường, đang nắm
chặt tượng Thánh Giá. Đôi mắt vẫn sáng ngời. Don Luis, không chút ngần
ngại trong bộ áo giàu có sang trọng của một vị hoàng gia, quỳ xuống bên
cạnh người bạn tốt lành đang hấp hối.

Ông nói:

– Thầy Martinô, thầy đừng quên tôi khi thầy về Trời nhé? Thầy hãy tiếp tục
cầu nguyện cho tôi, để tôi chu toàn bổn phận cách hoàn hảo.

Thầy Martinô gật đầu. Cơn đau nhói lên dữ dội hơn. Thầy không nhận ra



khuôn mặt của hoàng gia Viceroy hay cha Bề Trên, nhưng thầy thấy được
những bộ mặt khác đẹp hơn và rõ hơn – dường như đang mỉm cười với thầy
và bảo thầy đừng sợ. Phải chăng đó là Đức Trinh Nữ đang giang rộng đôi tay
từ mẫu đón thầy? Phải chăng đó là Thánh Đaminh, vị bảo trợ của thầy cũng
như tất cả anh em thầy, thánh Vincent Ferrer nữa?

Thầy khe khẽ nói:

– Tôi sẽ không bao giờ quên ngài. Trên Thiên đàng, tôi sẽ tiếp tục xin Chúa
chúc lành cho ngài và các bạn hữu khác.

Vài giờ nữa lại trôi qua. Bóng tối đã bao trùm trên thành phố hoàng gia Lima
và những ánh đèn loé lên trong các biệt thự của các người giàu có và trong
các túp lều tồi tàn của các người nghèo nữa. Thầy cảm thấy rất mệt mỏi.
Thầy phải chiến đấu với quỷ dữ trong cơn cám dỗ lâu dài, chúng làm thầy
khiếp sợ vì cái chết. Nhưng thầy vẫn trông cậy vào lòng nhân từ thương xót
của Chúa.

Thầy vẫn còn nghe được ở góc phòng, bác sĩ Don Fracisco Navarro, đang
chuẩn bị thuốc cho ngài. Một nụ cười yếu ớt thoáng hiện trên khuôn mặt
thầy, thầy thầm thì:

– Cám ơn, xin đừng cố gắng chạy chữa cho tôi nữa. Giờ đã điểm, không có gì
có thể cứu vãn tôi.

Cha Bề Trên cúi mình xuống giường thầy Martinô. Lúc đầu, cha có chút
không hài lòng là chiều nay thầy Martinô đã nhắn rằng thầy không muốn gặp
ngài Viceroy ngay, nhưng bây giờ thì cha hiểu rõ lý do, cả con người và tâm
hồn cha rung động.

– Thầy Martinô, tôi sẽ gọi các anh em tới chứ? Cộng đoàn sẽ bắt đầu cầu
nguyện chứ?

Thầy Martinô mở mắt nhìn cha Bề Trên cách dịu dàng. Mới ngày nào con là
cậu bé 15 tuổi đến tu viện này, xin giúp việc cho các cha và các thầy, bây giờ
thì việc phục vụ đã hoàn tất. Cuộc sống xem như ngắn ngủi chừng nào, ngay
cả khi đó là một thời gian dài, nếu nó đã được dùng để phục vụ cho nước
Chúa và kiếm cơ hội để được sống với Ngài mãi mãi.



Thầy thầm thì:

– Con chỉ còn ít phút nữa thôi. Vâng, cha ơi, cha hãy mời mọi người đến đây.

Lúc đó là 8 giờ rưỡi tối. Cái chuông lớn trên tháp tu viện bắt đầu vang lên
chầm chậm. Tiếng chuông ngân vọng điệu nhạc sầu, trang trọng báo hiệu một
cái chết đang tới. Thầy Martinô nắm chặt ảnh chuộc tội trong bàn tay. Chung
quanh thầy chập chờn những ngọn nến. Thầy nghe những âm thanh xì xèo,
những tiếng động của tràng chuỗi, những bước chân đi vội vã. Bạn bè và các
anh em trong Dòng Đaminh đang tới với thầy trong những giờ phút cuối đời.

Thầy nhắm mắt cách nhẹ nhàng. Những lời kinh quen thuộc vọng bên tai
thầy: “Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng… Vì loài người
chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức
Chúa Thánh Thần… bởi lòng Trinh Nữ Maria… và đã làm người…”

Ngài trút hơi thở cách nhẹ nhàng, an bình, hạnh phúc, tay thầy Martinô buông
lỏng cây Thánh Giá. Những ngày chiến đấu đã chấm dứt.



Chương XIII: Vị Anh Hùng Trong Bộ Tu Phục Trắng Đen

Cả đêm, các thầy và các cha trong tu viện Thánh Đaminh canh thức bên cạnh
thi hài thầy Martinô. Khi cái lạnh bao trùm cả thành phố, và khi tin thầy
Martinô đã về với Chúa được loan ra, tất cả các đường phố chật ních từng
trăm trăm người, họ kéo tới Tu viện Thánh Đaminh. Dù cửa chưa mở nhưng
từ hành lang lên xuống nơi đặt thi hài thầy Martinô, cha Cyprian de Median
đã nghe tiếng xì xào của một đám đông vĩ đại, đang chờ đợi bên ngoài. Suốt
đêm qua cha đã không ngủ nên lúc này mắt cha trở nên nhợt nhạt.

Cha nghĩ: “Thầy Martinô, không có thầy chúng tôi sẽ làm được gì?” Rồi cha
quỳ xuống bên cạnh cái xác lạnh lẽo và bất động của thầy Martinô, bạn thân
của mình cầu nguyện hàng giờ, mọi lời nói như bị tắc nghẹn trong cổ. Cái tin
về thầy trợ sĩ mà cha rất yêu mến đã ra đi vĩnh viễn đến với cha như một cơn
ác mộng. Làm sao cha có thể cầu nguyện khi nỗi buồn như một lưỡi dao sắc
cứ xâu xé trái tim cha.”

Cha rên rỉ:

– Martinô ơi, sao thầy lại nằm bất động cứng đơ như thế. Thầy không thể làm
cái gì đó khác thường, để báo chúng tôi rằng thầy thực sự đang ở trên Thiên
đàng, để làm phấn khởi và gia tăng đức tin cho chúng tôi ư?

Khi cha nói, cha giang rộng đôi bàn tay đặt trên xác thầy Martinô. Cái xác
vẫn cứng đơ. Những ngón tay nắm chặt tượng Thánh Giá vẫn cứng như sợi
dây thừng.

Cha Cyprian thì thào cách khẩn thiết:

– Martinô ơi, tôi cần thấy phép lạ. Và cả mọi người cũng thế. Đừng nằm ở
đây bất động như những thi thể khác. Hãy làm một cái gì chứ phải không
thầy?

Mọi người đều mủi lòng khi thấy cha Cyprian gần gũi và chăm sóc cái chết
cho thầy Martinô rất tận tình. Phải chăng đó là lối xử tự nhiên khi hai người
đã là bạn rất thân thiết với nhau chăng? Lời cầu nguyện của Martinô đã
không biến đổi cha Cyprian từ một cậu tập sinh có dáng vụng về, lúng túng



thành một linh mục sắc sảo, lanh lợi và đẹp trai sao?

Mọi người nghĩ: “Chắc chắn sẽ có điều gì xảy ra. Thầy Martinô sẽ làm một
hay hai phép lạ nếu chúng ta kiên nhẫn chờ đợi.”

Mười lăm phút trôi qua, cha Cyprian vẫn quỳ đó bên cạnh xác bạn. Những lời
bàn tán của đám đông người tại cửa nhà thờ bên ngoài mỗi lúc một sôi động
hơn. Các thầy bạn của thầy Martinô lúc này không còn đủ kiên nhẫn để giữ
trật tự ở bên ngoài. Cha Cyprian lắng nghe, rồi lần nữa cha nhìn vào bạn
mình. Phép lạ đã xảy ra. Dưới ánh sáng của ngọn nến chập chờn, khuôn mặt
thầy Martinô trở nên sống động và sắc mặt tươi tắn lại. Vô cùng hy vọng, vị
linh mục đưa tay sờ tay bạn lần nữa, lập tức, tâm hồn cha được tràn niềm vui.
Thi hài của thầy Martinô đã trở nên ấm áp. Các ngón tay hoàn toàn mềm mại.

Bất ngờ, cha Cyprian kêu lên:

– Ồ! Martinô!

Rồi nước mắt cha tuôn tràn vì vui sướng:

– Cuối cùng, bạn đã làm. Bạn đã cho chúng tôi dấu hiệu rằng bạn đang ở bên
Chúa và Người đã muốn cho mọi người biết điều này.

Nỗi buồn bao trùm cả đêm qua tại tu viện Thánh Đaminh phút chốc biến
thành niềm vui. Các cửa đều được mở. Những người không còn đủ kiên nhẫn
đã vượt lên, xô lấn mọi người ở các lối đi lại trong nhà thờ tới để xem hiện
tượng mới xảy ra. Cả ngày hôm ấy, đàn ông, đàn bà và trẻ con chen lấn nhau,
cố gắng tới tu viện để nhìn ngắm người bạn yếu quý của họ. Một số người
đem các tràng chuỗi và các mẫu ảnh để sờ vào thi hài thánh ấy. Số khác thì cả
gan, lén lút lấy kéo cắt chút chút bộ áo dòng của thầy Martinô. Chẳng mấy
chốc, bộ áo dòng mới mà thầy Martinô đã mặc để sẵn sàng cho việc an táng
đã không còn nữa. Mọi người ai nấy đều muốn có chút di tích của vị thánh.
Chốc chốc, các thầy lại mang một bộ áo dòng khác đến đặt trên thi hài thầy
Martinô.

Cha Bề Trên tuyên bố:

– Không thể để thế này được. Chúng ta phải thay bộ áo dòng khác cho thầy



ngay lập tức. Mọi người không ai được cắt nữa.

Các tu sĩ khác nói với cha Bề Trên:

– Mọi người đều tin rằng thầy Martinô là một vị thánh, nên họ muốn có chút
di tích của thầy để tưởng nhớ thầy, và cũng để giữ nó như một dấu tích có thể
chữa bệnh. Cha có thể trách họ được sao?

Sau một lúc do dự, cha trả lời:

– Không, tôi không trách họ đâu. Với đám đông vĩ đại như thế, xem như
chúng ta phải hoãn lại cuộc an táng.

Thực vậy, vì nhiều người đã tu họp lại từng nhóm để viếng thi hài thầy
Martinô (lúc này rất sống động và mềm mại như một người sống) nên lễ an
táng phải trì hoãn đến hôm sau. Nghe tin ấy, bà Donna Catherine Gonzalez –
một phụ nữ quý phái thầm tạ ơn Chúa. Đã mười hai năm nay, một cánh tay
của bà đã không thể cử động được. Nó càng ngày càng trầm trọng hơn và lúc
nào cũng đau đớn.

Bà nghĩ: “Thầy Martinô có thể chữa tôi, nếu thầy muốn. Có lẽ tôi nên đi tới
tu viện Thánh Đaminh và sờ vào thi hài thầy”

Thế rồi, bà gọi người con trai 9 tuổi tên là Francis và Dona Jacoba, một trong
những người bạn của bà cùng đi tới nhà thờ Thánh Đaminh. Tất cả cùng đi,
đặc biệt Francis rất thích thú trong hành trình này.

Cậu bé không ngừng hỏi mẹ:

– Có phải thầy Martinô sẽ chữa cánh tay cho mẹ không? Có thực thầy ấy sẽ
làm cho mẹ khá hơn không?

Dona Catherina gật đầu mặc dù bà không thú nhận đức tin của bà còn yếu
kém. Lúc ấy, bà tin rằng thầy Martinô sẽ giúp bà, sau đó bà tự hỏi phải chăng
thầy Martinô sẽ làm điều đó cho bà. Cuối cùng bà thầm thĩ: Thầy trợ sĩ
Đaminh này đã làm rất nhiều phép lạ để cứu giúp người nghèo. Liệu thầy có
lưu tâm đến một người rất quý phái và giàu có từ khi mới sinh như bà chăng?

Bất chợt, bà tới gần nắm tay con trai và quả quyết:



– Chúng ta phải tin vào lòng tốt của thầy Martinô. Cho dẫu việc này khó đến
đâu, chúng ta phải có đức tin.

Rồi Dona, Francis và bạn của bà, tất cả cùng lên đường tới Tu viện Thánh
Đaminh. Trên đường đi, họ thấy đường phố chật ních người. Một hương
thơm đặc biệt như mùi hoa huệ tràn ngập không gian. Họ nhập bọn vào đám
đông và từ từ đi tới nhà thờ. Mỗi lúc, hương thơm lạ như mùi thơm của muôn
ngàn hoa toả ra.

Dona Catherina hỏi người đàn bà bên cạnh:

– Bà có ngửi thấy gì không?

Dona Jacoba trả lời:

– Mùi hương thơm ngào ngạt.

Cậu bé Francis chêm vào:

– Con chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương như vậy.

Một người đàn bà ăn mặc rách rưới và rất đáng thương, nếu sánh với Dona
Jacoba và Dona Catherine thì bà này rất nghèo. Bà nghĩ: “Các vị sang trọng
này chắc là phải có lý do mới tới tu viện Đaminh? Mọi người đều ao ước
được xem thấy xác thầy Martinô lần cuối trước khi được chôn cất và cầu xin
những ơn mình cần.”

Bà nói:

– Người ta bảo mùi thơm này là dấu hiệu từ trời. Thân xác thầy Martinô đã
toả hương thơm ấy hàng giờ rồi. Tôi nghĩ, phép lạ này chỉ xảy ra cho các vị
thánh.

Dona Catherina gật đầu:

– Thầy chắc chắn là một vị thánh. Chúng tôi đến đây để xin thầy cầu cùng
Chúa ban cho tôi sức khoẻ. Bà có nghĩ rằng thầy sẽ nghe lời chúng ta kêu cầu
không?



Bà già mỉm cười:

– Tôi biết rõ thầy Martinô lắm. Thầy không hề ngoảnh mặt với ai khi người
đó xin thầy.

Dona Catherina phải mất cả giờ mới có thể chen vào nhà thờ. Bà thấy một
cảnh tượng chưa từng thấy bao giờ trong đời bà làm bà không thể quên được.
Mọi người thuộc đủ màu da, tiếng nói quy tụ lại trên những lối đi để tỏ lòng
ngưỡng mộ và biết ơn thầy trợ sĩ da đen. Trái tim bà đập mạnh, người người
lại đẩy bà tới gần nơi đặt xác thầy Martinô. Có thực thầy Martinô chẳng bao
giờ chối lời ai kêu cầu như lời bà già nghèo đã nói không?

Bà Dona Catherina kêu lên:

– Lạy Chúa, xin cho con đức tin. Hơn bao giờ hết, hãy để thầy Martinô được
vinh danh bằng việc thầy tỏ mình ra cho con.

Cậu bé Francis mở to đôi mắt nhìn xác thầy Martinô, nằm cách bình yên
trong ánh sáng của hai cây nến cao. Đây là lần đầu tiên cậu thấy người chết.

Trong khi đó thì đám người lớn thi nhau đến gần để xem thầy rõ hơn. Cậu
Francis thì thầm:

– Thầy Martinô ơi, con không sợ thầy, thầy sẽ làm gì? Thầy sẽ làm cho tay
mẹ con khoẻ lại chứ?

Cuối cùng, đến lượt Dona Catherine quỳ gối bên cạnh xác thầy Martinô,
Dona Jacoba và Francis cũng quỳ nữa. Họ hôn tay thầy Martinô và cầu xin
thầy làm một phép lạ trước khi thầy được chôn táng.

Dona Jacoba bảo bà:

– Tại sao bà không cầm lấy tay thầy để đụng vào cánh tay bất toại của bà.
Chính đôi bàn tay này đã chúc phúc kẻ đau ốm và phân phát thức ăn cho
người nghèo.

Rồi bà đứng lên. Bà nói thầm:

– Chúng ta hãy đi ra lối cạnh, Francis, chúng ta không thể làm kẹt đường



những người khác, họ muốn tới để cầu nguyện một chút.

Thế rồi Dona Catherine, bà Dona Jacoba và Francis, cùng đi ra lối cạnh nhà
thờ. Khi qua khỏi đám đông, họ nghe thấy tiếng khóc nức nở. Quay mặt lại,
họ thấy một người đàn bà da đen đội khăn đen trên đầu. Bà đứng cạnh tường
với vài người bạn, họ đang yên ủi bà.

Một giọng thì thào đằng sau:

– Tội nghiệp! Đó là bà Jane de Porres, em gái của thầy Martinô. Tôi nghĩ bà
ấy đau khổ lắm.

Francis nhìn người đàn bà đang khóc một lúc, rồi cậu nắm lấy tay mẹ hỏi:

– Thầy Martinô đã chữa mẹ chưa? Có phải thầy đã làm cho tay mẹ hết bệnh
rồi phải không?

Bà Dona Jacoba: “Suỵt” cậu, vài người ở đó quay lại mỉm cười với cậu bé
hiếu động này. Bà thì thầm:

– Chúng ta sẽ thấy ngay bây giờ. Đấy, Catherina, hãy đưa tôi xem nào.

Dona Catherina không nói một lời. Không cần phải xắn tay áo lên lần thứ hai,
nhưng bà đã biết cánh tay bà đã hoàn toàn khoẻ lại. Bây giờ bà cảm thấy máu
đang chảy trong các thớ thịt và các ngón tay mà 12 năm nay mất hết cảm
giác. Bà cảm thấy sức mạnh trong các bắp thịt, sức mạnh trong bàn tay đã
chết cứng lâu nay.

Với giọng trầm trầm, bà nói rằng bà cảm thấy như có sức mạnh nào đó nơi
bà.

– Thầy ấy đã nghe lời cầu xin của tôi. Thầy Martinô đã nghe tôi, y như thầy
đã nghe lời cầu của mọi người khác đang trong cơn khố khó.

Bà Dona Jacoba xắn tay áo của bà Catherine lên. Cánh tay khô héo chết cứng
đã khoẻ lại, bà kêu lên: “Chúc tụng Chúa” và bà quỳ xuống. Lúc đó, bà và
Catherine bật khóc, những giọt nước mắt vui mừng. Cậu bé chín tuổi Francis
không hiểu gì.



Cậu kêu lên:

– Đừng khóc mẹ ơi. Đừng khóc bà Dona Jacoba.

Nhưng Dona Catherine nói thầm với cậu:

– Mẹ sung sướng quá con ạ. Thầy Martinô đã nghe lời mẹ cầu xin. Cánh tay
mẹ đã được khỏi.

Suốt nhiều giờ đồng hồ, người ta vẫn tiếp tục đi từng nhóm rất đông, họ ngạc
nhiên với mùi thơm ngọt ngào lạ lùng toả ra trong không khí và về phép lạ đã
xảy đến với bà Dona Catherine Gozalez. Cuối cùng, cha Bề Trên nói rằng
cuộc an táng đã hoãn lại đủ và bây giờ sẽ được cử hành. Bốn thầy trợ sĩ chịu
trách nhiệm khiêng thi hài thầy Martinô tới huyệt đã xây dưới phòng hội, đây
là nơi đặc biệt dành cho các linh mục của tu viện Thánh Đaminh.

Cha Bề Trên nói:

– Khi còn sống, thầy Martinô của chúng ta chỉ xin là người giúp việc, nhưng
khi qua đời, thầy phải được tôn vinh. Thầy đã đem lại vinh quang cho đất
nước Peru, cho thành phố Lima, giống như La Rosita, như Đức Tổng Giám
Mục thánh thiện Turribius và các nhà truyền giáo thánh thiện khác như Cha
Francis Solana đã làm. Một ngày kia, tiểu sử của thầy sẽ được mọi người biết
tới, họ sẽ gọi thầy là người bạn của họ.

Khi bốn thầy trợ sĩ tới khiêng thi hài thầy vào tu viện để chôn táng, lập tức có
bốn người đàn ông nài nỉ xin được vinh dự khiêng thầy đi. Đó là: Đức Giám
Mục Mexico, vị đã từng muốn đem thầy Martinô về vở với mình tại toà Giám
Mục. Người thứ hai là đại diện hoàng gia Tây Ban Nha Viceroy, ông Don
Luis Fernandez de Bobadilla. Người thứ ba là Don Pedre de Ortega, một
người rất thánh thiện cũng là Vị Giám Mục tương lai của Cuzco, và người
thứ bốn là Don Juan de Penafiel, thẩm phán của Toà Án Hoàng Gia. Mọi
người đều ngạc nhiên trước sự kiện bốn nhân vật quan trọng lại ước ao được
khiêng thi hài của thầy Martinô, được mai táng một người da đen nghèo nàn.

Cha Bề Trên quá đỗi ngạc nhiên:

– Thưa quý ngài, thực sự không cần quý ngài khiêng thi hài thầy Martinô.



Chúng tôi đã xếp bốn thầy trợ sĩ làm việc này rồi.

Đức Tổng Giám Mục Mexico nói:

– Thưa Cha Bề Trên, chúng tôi nghĩ đó là một vinh dự để được làm chút gì
gọi là đóng góp vào việc phục vụ cho thầy Martinô, người bạn rất tốt của
chúng tôi.

Nghe thế, cha Bề Trên không thể nói gì được nữa. Ngài gật đầu đồng ý và
cuộc rước được bắt đầu. Đó là ngày 05 tháng 11 năm 1639. Bốn mươi lăm
năm trước, một cậu bé da đen đã đến Tu viện Thánh Đaminh để dâng hiến
cuộc đời mình cho Chúa. Cậu thuộc về dòng giống bị nhiều người khinh
miệt, nhưng chỉ vì lòng yêu mến Chúa mãnh liệt và muốn cứu các linh hồn,
mà hôm nay cậu đã trở thành một trong các vị anh hùng của thành phố này.

Cha Bề trên thì thầm:

– Thầy đang ở giữa hàng ngũ các anh hùng trên Thiên đàng.

Khi theo đoàn rước, cha nghĩ thầy Martinô luôn sống trong tâm hồn các
người công giáo. Thân xác thầy ở trong mồ, nhưng linh hồn thầy ở trên Trời.
Một linh hồn sáng ngời rất đáng yêu mến qua từng thế hệ, thầy sẽ không bao
giờ từ chối những người cầu xin thầy cứu giúp.

Bốn người khiêng thi hài chầm chậm bước ra khỏi nhà thờ. Khi cánh cửa của
tu viện mở ra, đám đông tràn vào để xem người bạn yêu quý lần chót. Mặc dù
đây là khu vực cấm phụ nữ bước vào nhưng lúc này làm sao ngăn cản họ
được. Tình yêu vĩ đại của họ đối với thầy Martinô đã vượt trên tất cả.

Rồi đoàn rước yên lặng di chuyển ra vườn, sau những hàng cột đá màu vàng
màu xanh của khu vực cấm, có bồn phun nước và bồn hoa rực rỡ mà thầy
Martinô rất yêu thích, rồi vào trong tu viện. Đám rước vẫn còn đứng chật
cứng sau quan tài. Khi họ tới phòng hội mắt họ đều ngước lên tường, nhìn
bức tượng Thánh Giá đã nhiều lần đàm thoại với thầy Martinô. Nhiều năm
qua, đêm đêm, khi mọi người đã yên giấc, thầy trợ sĩ da đen này đã cầu
nguyện trong phòng. Cũng tại đây Chúa đã nâng thầy lên tới vết thương ở
cạnh sườn Chúa. Ở đây thầy đã nói với Chúa về các đau khổ của các bạn hữu
và về tình yêu của thầy đối với Chúa. Bây giờ, thầy đã sẵn sàng để được chôn



vùi dưới lòng đất.

Giọng một người đàn bà nức nở:

– Thầy Martinô, xin đừng quên chúng tôi. Xin giúp chúng tôi cũng được vào
Thiên đàng.

Từ tháp chuông nhà thờ Thánh Đaminh vang lên tiếng chuông sầu tang tóc.
Cả thành phố Lima sầu muộn, nhưng trong tâm hồn những người đang hiện
diện trong nhà thờ Thánh Đaminh và tu viện đều hân hoan phấn khởi. Họ đến
đây chào vĩnh biệt thầy lần cuối. Trong thâm tâm mọi người đều nghĩ rằng:

CHÚNG TA ĐƯỢC THÊM MỘT VỊ THÁNH!

Sách này được gửi miễn phí đến các đọc giả từ:

http://ebooks-tsconggiao.blogspot.com

Xin đừng sử dụng làm thương mại dưới mọi hình thức.

http://ebooks-tsconggiao.blogspot.com/
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