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Tác phẩm này không nhằm nghiên cứu dòng lịch sử Giáo 

Hội Việt Nam từ khi thành lập hai Giáo phận Tông Tòa 

tại Đàng Trong và Đàng Ngoài, nhưng nhằm đọc lại 

những công trình văn hóa và tôn giáo của Đức Cha Đa 

Minh Hồ Ngọc Cẩn. Một trong những thách đố trong 

công việc nghiên cứu là không phải viết lại « lịch sử 

phản kháng » giữa các nhà Truyền giáo phương Tây và 

hàng Giáo sĩ bản quốc, hay giữa Giáo Hội Công Giáo với 

chế độ thuộc địa Pháp, nhưng tác giả muốn mời gọi mọi 

người đọc lại lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam 

trong lịch sử hiện đại và đương đại của Việt Nam. 

 

 

Maria JC Lê Thị Hoa, sinh tại Nam Định, thuộc Giáo 

phận Bùi Chu : Thạc sĩ Thần Học Đại Học Công Giáo 

Paris (2012) ; Thạc sĩ khoa học Lịch sử và Tôn giáo tại 

Trường Cao Đẳng Thực Hành Paris – Sorbonne (2013) ; 

Tiến sĩ khoa học Lịch sử và Triết học tại Đại Học 

Sorbonne Paris Diderot (2018). Hiện là thành viên của 

Laboratoire SPHERE (UMR7219), Đại Học Paris 

Diderot, CNRS.  
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Cảm ơn 

 

Cuốn sách này là một hành trình nghiên cứu, ấp ủ từ 

năm 2009, khi mà Lê Thị Hoa bắt đầu chương trình nghiên 

cứu thạc sĩ về « Khoa học lịch sử tôn giáo và xã hội nhân 

văn » tại trường Cao Đẳng Thực Hành Sorbonne Paris, dưới 

sự hướng dẫn của Thầy Pascal Bourdeaux. Mặc dù, từ năm 

2013, tác giả cuốn sách này không tiếp tục nghiên cứu 

chuyên sâu về Đức Cha Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn và Dòng Mân 

Côi, nhưng chủ đề này cũng đã được đề cập ít nhiều trong 

luận án tiến sĩ tại Đại học Sorbonne Paris 7, dưới sự hướng 

dẫn của Giáo sư Emmanuel Poisson. Cho dù cuốn sách này 

không được trực tiếp hướng dẫn bởi Thầy Pascal và 

Emmanuel, nhưng kiến thức và kinh nghiệm hướng dẫn 

phương pháp nghiên cứu của hai Thầy là kết quả của sự ra 

đời tác phẩm này. Xin chân thành cảm ơn những người quản 

lý Cục lưu trữ tài liệu – công cũng như tư – đã giúp đỡ và tạo 

điều kiện thuận lợi cho công trình nghiên cứu được thành 

công.  
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Con xin cảm ơn đặc biệt Cha Joseph Nguyễn Tiến Lãng 

đã cống hiến thời gian để cộng tác, giúp đỡ và đọc lại bản 

thảo này. Nhờ sự giúp đỡ và động viên của Cha mà cuốn sách 

này được ra đời sớm hơn dự kiến.  

 

Những lời cảm ơn này sẽ thiếu sót, nếu không hướng về 

gia đình, bạn bè thân cận, những người đã khuyến khích và 

động viên Lê Thị Hoa hoàn thành tác phẩm tuy đơn sơ, 

nhưng hi vọng chứa đựng một giá trị lịch sử. 
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Các chữ viết tắt 

 

AOM : Archives nationales d‘outre-mer (Aix-en-Provence) 

AMAE : Archives Diplomatiques des Affaires Étrangères (Paris) 

AMEP : Archives des Missions Étrangères de Paris (Văn khố Hội 

Thừa Sai Hải Ngoại Paris) 

AJF: Archives des Jésuites français (Văn khố Dòng Tên Pháp)  

ALR : Archives Lasalliennes (Văn khố các Sư Huynh La San tại 

Rôma) 

APF : Archives de la Propaganda Fide (Văn khố Thánh Bộ 

Truyền Giáo Rôma) 

AUST: Archives des Missions Espagnoles de l‘Université de Saint 

Thomas à Manille (Văn khố Dòng Đa Minh tại Đại Học Thánh 

Tôma Phi Luật Tân) 

BNF : Bibliothèque nationale de France (Thư viện quốc gia Pháp) 

JOC : Jeunesse Ouvrière Chrétienne (Thanh Lao Công) 

JOCF: Jeunesse Ouvrière Chrétienne féminine (Nữ Thanh Lao 

Công ) 

JEC : Jeunesse Étudiante Chrétienne (Thanh Sinh Công) 

JMC : Thủy Thủ Trẻ Công giáo  

ĐC : Đức Cha 

Lm : Linh mục 
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Dẫn nhập 

 

Giáo hội Công giáo đã được chính thức thành lập tại 

Việt Nam từ 360 năm nay, kể từ khi Tòa Thánh Rôma thiết 

lập hai địa phận truyền giáo đầu tiên tại Đàng Trong và Đàng 

Ngoài (1659), mặc dầu nguồn gốc có thể lên tới năm Nguyên 

Hòa thứ nhất (1533) (theo ghi chú của Khâm định Việt sử 

Thông giám Cương mục (1856). Đạo Công giáo tại Việt Nam 

đã phát triển đặc biệt tại Châu Á, chỉ sau Phi Luật Tân năm 

1930. Do đó, đạo Công giáo Việt Nam xứng đáng được quan 

tâm, đặc biệt một số trí thức Công giáo như Nguyễn Trường 

Tộ (1830-1871), Huỳnh Tịnh Của (1830-1908), Trương Vĩnh 

Ký (1837-1898) đã cổ võ cho sự hình thành và phát triển chữ 

quốc ngữ là chữ viết của Việt Nam.  

Trong số các trí thức Công giáo Việt Nam, chúng ta 

không thể quên một giám mục có tên là Hồ Ngọc Cẩn (1876 -

1948), ngài đã để lại cho Giáo hội và xã hội Việt Nam một di 

sản văn hóa Á-Âu qua 100 tác phẩm văn hóa, giáo dục và tôn 

giáo và 250 bài báo đã xuất bản từ năm 1914 đến 1948. Từ 

hai chục năm qua đã có nhiều bài báo, sách vở và trang mạng 



7 
 

giới thiệu thân thế và sự nghiệp của vị giám mục Bùi Chu, 

nhưng phần lớn chỉ được phổ biến một cách giới hạn hay lưu 

hành nội bộ.  

Trong khuôn khổ nghiên về công trình văn hóa và đức 

tin của Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn, tác giả muốn đưa ra một vài 

câu hỏi trước khi làm sáng tỏ chi tiết từng phần trong tác 

phẩm: Làm thế nào để thế hệ hôm nay biết nhiều hơn đến giá 

trị văn hóa, giáo dục và tư tưởng đạo đức Á-Âu của Đức Cha 

Hồ Ngọc Cẩn ? Phương pháp giáo dục của Đức Giám mục 

bản địa thứ hai của Việt Nam có còn giá trị trong Giáo hội và 

xã hội Việt Nam ngày hôm nay không ? Đức Giám mục Việt 

Nam đầu tiên của Bùi Chu rao truyền và giảng dạy đức tin 

Công giáo giữa lòng dân tộc Việt Nam như thế nào ? 

Để hiểu được phương pháp tiếp cận và truyền đạt văn 

hóa và giáo dục đức tin của Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn, chúng ta 

sẽ phân tích các chủ đề văn hóa, giáo dục, đạo đức thông qua 

100 đầu sách và 250 bài báo mà ngài đã dấn thân sáng tác 

trong gần 40 năm cầm bút (1911-1948). Chúng ta có thể thấy 

được Đức cha Đa Minh đã sống và hiểu rõ hoàn cảnh lịch sử, 

văn hóa, chính trị và tôn giáo tại Việt Nam vào nửa đầu thế 

kỷ XX. Khi đó người dân Việt Nam đang thao thức mong cho 
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Đất Nước được độc lập. Ngay cả Tòa Thánh Vatican cũng 

không thể không quan tâm với ý muốn độc lập của người dân 

bản quốc. Do đó, Tòa Thánh đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc 

trao phó trách nhiệm quan trọng cho hàng giáo sĩ bản địa, sau 

274 năm thành lập Giáo hội Công giáo Việt Nam (1659-

1933). Như vậy, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đánh 

dấu bởi bước ngoặt lịch sử, chính trị và ngoại giao của Tòa 

Thánh qua Thông điệp Maximum Illud của Đức Giáo Hoàng 

Beneđictô thứ XV năm 1919 và Thông điệp Rerum Ecclesiae 

của Đức Giáo Hòang Piô thứ XI năm 1926 ; hai Thông điệp 

này liên quan đặc biệt đến vai trò của hàng giáo sĩ bản địa và 

việc tiến hành thay thế các nhà truyền giáo ngoại quốc để 

chuẩn bị tương lai cho Giáo hội Việt Nam. Phải nhìn nhận 

rằng, Vatican đã mở cánh cửa mới cho các nước thuộc Thánh 

Bộ Truyền Giáo đang phải đương đầu với sự thay đổi không 

chỉ về mặt khoa học, kinh tế và chính trị, mà còn về mặt xã 

hội, nhân văn và tôn giáo. Lịch sử ngoại giao hài hòa của Tòa 

Thánh Vatican đầu thế kỷ XX là một thời cơ thuận tiện cho 

việc tiến chức ba Giám mục Việt Nam đầu tiên vào những 

năm ba mươi
1
 : Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng (1868-

                                                           
1
 Charles KEITH, Catholic Vietnam: A Church from Empire to Nation, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1868
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1949) là linh mục người Việt đầu tiên được tấn phong giám 

mục và đại diện Tông tòa Phát Diệm năm 1933 ; Cha Đa 

Minh Hồ Ngọc Cẩn (1876-1948) được bổ nhiệm làm giám 

mục hiệu tòa Zenobia, phó đại diện Tông tòa Bùi Chu với 

quyền kế vị năm 1935, giám mục giáo phận Bùi Chu năm 

1936 ; Cha Phêrô Máctinô Ngô Đình Thục (1897-1984) được 

bổ nhiệm Đại Diện Tông tòa Giáo phận Vĩnh Long năm 

1938. 

Tuy vậy, tác giả cuốn sách này chỉ tập trung nghiên cứu 

về « Học giả Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn »
2
, Giám mục người 

Việt Nam đầu tiên của Bùi Chu, qua phong cách giảng dạy và 

giáo dục của ngài được trình bày qua bốn chương trong tác 

phẩm này:  

- Chương đầu sẽ trình bày tiểu sử và thân thế Hồ Ngọc 

Cẩn, qua hành trình 40 năm sứ vụ, mục vụ và giáo dục của vị 

Giám mục bản địa thứ hai Việt Nam.  

- Chương thứ hai : chúng ta sẽ đề cập đến tinh thần của 

Công Đồng Đông Dương tại Hà Nội năm 1934 mà Đức Cha 

Hồ Ngọc Cẩn sẽ áp dụng đường hướng của Công Đồng để 

                                                                                                                                  
University of California Press, Berkeley, 2012, 312 tr. 
2
 Charles KEITH, Catholic Vietnam: A Church from Empire to Nation, Sđd, tr. 

101-102. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1949
https://vi.wikipedia.org/wiki/Linh_m%E1%BB%A5c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1m_m%E1%BB%A5c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1m_m%E1%BB%A5c
https://vi.wikipedia.org/wiki/1876
https://vi.wikipedia.org/wiki/1948
https://vi.wikipedia.org/wiki/1897
https://vi.wikipedia.org/wiki/1984
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ph%E1%BA%ADn_V%C4%A9nh_Long
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canh tân giáo phận Bùi Chu như thế nào từ năm 1936 đến 

1946. 

- Chương ba : chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu nhân đức 

trung kiên của Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn như thế nào trong việc 

truyền bá đức tin giữa lòng dân tộc.  

- Và cuối cùng, chúng ta sẽ nghiên cứu lòng yêu Tổ 

Quốc và bản sắc dân tộc được thể hiện qua sứ mệnh mục vụ, 

giảng dạy và thi hành đức ái trong lòng xã Hội Việt Nam.  

Để viết lên dòng lịch sử con người của Đấng Sáng lập 

Dòng Mân Côi, giám mục Bùi Chu, tác giả cuốn sách này bị 

giới hạn, không những vì những dữ liệu chính xác thiếu sót, 

mà còn vì phần lớn những nhân chứng cùng thời với Đức Cha 

Hồ Ngọc Cẩn này không còn nữa, như : Lê Ngọc Bích
3
, Linh 

mục Trần Văn Hiến Minh
4
, Linh mục Phạm Văn Lục

5
, Linh 

mục Phạm Châu Diên
6
, Linh mục Trần Đình Thủ

7
, Cha Phú 

                                                           
3
 Lê Ngọc Bích đã viết hai cuốn sách liên quan đến Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn: 

Nhân Vật Công giáo Việtnam (Viêṭ Nam), tập I và tập II Huế, 2000.  
4
 Trần Văn Hiến Minh (1918-2003), linh mục gốc Bùi Chu, tiến sĩ triết học và 

thần học (Roma), cử nhân xã hội học (Paris), giáo sư và giám đốc Đại chủng 

viện Bùi Chu. 
5
Phạm Văn Lục, Lịch sử địa phận Bùi Chu, khi được giao sang hàng giáo sỹ 

bản quốc, bản viết tay. (thơ ký của Tòa Giám Mục Bùi Chu dưới thời giám mục 

Hồ Ngọc Cẩn).  
6
 Nghĩa từ của Đức Cha Đa Minh Maria Hồ Ngọc Cẩn và tác giả cuốn sách Đức 

Cha Hồ Ngọc Cẩn, Giám Mục Bùi Chu, 1990, lưu hành nội bộ, 92 trang.  
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Dòng Thánh Tâm
8
, Linh mục Nguyễn Hưng

9
, Hoàng Xuân 

Việt
10

. Những chứng nhân này đã nêu lên quan điểm về công 

trình giáo dục văn hóa và đức tin của ngài. Mặt khác, cuốn 

sách này không nhằm tới việc tôn vinh Giám mục Việt Nam 

thứ hai của Giáo hội Công giáo Việt Nam, nhưng tác giả 

muốn tìm hiểu giá trị tinh thần và vị trí của Đức Cha Hồ 

Ngọc Cẩn trong lịch sử hiện đại và đương đại của Việt Nam. 

 

 

 

                                                                                                                                  
7
 Đa Minh Trần Đình Thủ (1906-2007) là linh mục gốc Thái Bình, tu học tại 

Ninh Cường và Bùi Chu. Ngài là vị Sáng lập Dòng Đức Mẹ Đồng Công Bùi 

Chu (1952-1953). 
8
 Cha Phú thuộc dòng Thánh Tâm tại Huế, sống cùng thời với ĐC Hồ Ngọc 

Cẩn. 
9
 Vinh-sơn Nguyễn Hưng (1927-2010), linh mục gốc Bùi Chu, tiến sĩ Ngôn ngữ 

học Đ.H. Paris Sorbonne V (1971), giáo sư Ngôn ngữ học tại Sài Gòn, Đà Lạt, 

Cần Thơ (1971-1975). Đồng sáng lập (với Lm. Thanh Lãng, Đỗ Quang Chính, 

học giả Hoàng Xuân Việt v. v.) và sau này điều hành Nhóm Hán Nôm Công 

giáo tại TP. Hồ Chí Minh, trong công việc sưu tầm, phiên âm sang quốc ngữ, 

chú giải và ấn hành các tác phẩm chữ Nôm Công giáo, toàn bộ gồm hơn 100 tác 

phẩm trong đó có 26 tác phẩm của G. Majorica, Dòng Tên, truyền giáo tại miền 

Nam và miền Bắc, từ năm 1624 tới ngày qua đời (1656). 
10

 Hoàng Xuân Việt là một nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và 

là một học giả chuyên khoa hùng biện. Ông tốt nghiệp cao học tại trường Đại 

chủng viện Saint Joseph và Saint Sulpice. Ông còn theo học và nghiên cứu 

chuyên sâu những môn triết học, thần học, xã hội học, phụ nữ học, thiên văn học 

và năng lực hạnh tâm. Ông có thể sử dụng thành thạo tiếng Hi Lạp, La Tinh, 

Hán Nôm, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha. Hoàng Xuân Việt từng đảm nhiệm vị trí 

hiệu trưởng của Trường Nhân Xã Học Làm Người (1966-1975), Trường Hán 

Nôm Học Làm Người Nguyễn Trãi (1993-2001). 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_v%C4%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%8Bch_gi%E1%BA%A3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%C3%A0_gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_gi%E1%BA%A3
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B9ng_bi%E1%BB%87n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A1c_s%C4%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BA%BFt_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A7n_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_h%E1%BB%99i_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%E1%BB%A5_n%E1%BB%AF_h%E1%BB%8Dc&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_v%C4%83n_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C4%83ng_l%E1%BB%B1c_h%E1%BA%A1nh_t%C3%A2m&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Hy_L%E1%BA%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Latinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1n_N%C3%B4m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Nh%C3%A2n_X%C3%A3_H%E1%BB%8Dc_L%C3%A0m_Ng%C6%B0%E1%BB%9Di&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/1966
https://vi.wikipedia.org/wiki/1975
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CHƢƠNG I  

Từ tuổi thơ đến sứ vụ giám mục 

(1876 -1948) 

 
Đức cha Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn là vị giám mục Việt 

Nam đầu tiên của Bùi Chu và là người sáng lập Dòng Mân 

Côi Bùi Chu. Cuộc sống của ngài có rất nhiều ân sủng đặc 

biệt : tài ba, đức độ, khôn ngoan và thánh thiện theo quan 

điểm của : 

–Phạm Châu Diên, trong cuốn Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn 

Giám Mục Bùi Chu, 1990 ;  

–Trần Đức Huynh Lịch sử địa phận Bùi Chu, xuất bản 

tại Mỹ năm 2000 ;  

–Lê Ngọc Bích, Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn: Nhân Vật 

Công giáo Việt Nam, tập I và tập II, Huế, 2000 ;  

–Hoàng Xuân Việt, Tưởng Niệm và Tri Ân Đc. 

Đôminico Maria Hồ Ngọc Cẩn ;  

–Phạm Văn Lục, Lịch sử địa phận Bùi Chu, khi được 

giao sang hàng giáo sỹ bản quốc, bản viết tay. 
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–Riêng đối với người cầm bút của tác phẩm này, thì 

ngài là nhà văn sáng giá của đạo Công giáo Việt Nam, xứng 

đáng với những lời ca ngợi và tôn vinh : Đức cha Hồ Ngọc 

Cẩn là nhà giáo dục văn hóa và đức tin tôn giáo, trong bối 

cảnh lịch sử chính trị chao đảo tại Việt Nam từ 1939 đến 

1948. Dựa vào các tài liệu trên đây, chúng ta sẽ phác họa lại 

đôi nét tiểu sử Hồ Ngọc Ca, qua nghiên cứu, tìm hiểu các tác 

phẩm mang bút danh Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn.  

 

Từ tuổi thơ đến chức vụ linh mục (1876-

1910) 

 

Hồ Ngọc Ca xuất thân từ một gia đình Công giáo khiêm 

tốn và mộ đạo. Cậu Ca sinh ngày 3 tháng 12 năm 1876 tại xứ 

đạo Ba Châu, làng Vĩnh Lưu, xã Phú Lương, huyện Phú 

Vang, tỉnh Thừa Thiên
11

. Theo tài liệu Dòng Thánh Tâm Huế 

thì Cha của cậu Ca là Giuse Hồ Ngọc Thi (làm nghề dạy học 

và thầy thuốc), mẹ là Anna Nguyễn Thị Ðào (người làng 

Trường An thuộc giáo xứ Phường Ðúc, Thành phố Huế ngày 

nay). Ông bà sinh được hai người con trai đặt tên là Hồ Ngọc 

                                                           
11

 GIA SẢN 1, Dòng Chị em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa, tr. 11.  
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Ca và Hồ Ngọc Vịnh. Khi rửa tội, cha mẹ lấy tên thánh cho 

ngài là Đôminicô (Đa Minh) Hồ Ngọc Ca. Cha mất sớm, mẹ 

của cậu Ca đưa hai con về quê ngoại sinh sống
12

. Có lẽ do 

cha của cậu Ca mất sớm mà gia đình đã giao phó cho cha 

Phanxicô Xavie Trương Văn Thường (1806-1892), cha xứ 

Trường An, nhận làm nghĩa tử, và hướng dẫn để chuẩn bị cho 

tương lai của Hồ Ngọc Ca. Chính cha Thường là người đã 

giới thiệu cậu Hồ Ngọc Ca vào học tại tiểu chủng viện An 

Ninh năm 1889
13

. Khi thi nhập học tiểu chủng viện, cậu Ca 

đã không đủ điểm, nhưng cha Thường xin Linh mục Giám 

Ðốc Tiểu Chủng Viện là cha Ernest Girard (cha Hòa), cho 

cậu Ca vào học thử. Nhờ sự hỗ trợ của cha giám đốc tiểu 

chủng viện An Ninh mà cậu Ca đã tiến bộ vượt bực, chỉ trong 

vài tháng đã theo kịp chúng bạn và dẫn đầu lớp ngay những 

tháng sau đó. Hồ Ngọc Ca bắt đầu nhập tiểu chủng viện năm 

1889, nhờ trí thông minh đặc biệt, cậu Ca chỉ học 6 năm thay 

vì chương trình 8 năm của tiểu chủng viện. Một bước ngoặc 

không kém quan trọng với Hồ Ngọc Ca là cha Cố Thường 

qua đời năm 1891, sau hai năm cậu Ca nhập tiểu Chủng viện 

                                                           
12

 http://dongthanhtam.net/Gioi-thieu/tieu-su-chi-tiet-ve-duc-cha-daminh-ho-

ngoc-can-phan-i-263.html (tham khảo ngày 3.8.2018). 
13

 Trường An Ninh tại Cửa Tùng, Quảng Trị. 

http://dongthanhtam.net/Gioi-thieu/tieu-su-chi-tiet-ve-duc-cha-daminh-ho-ngoc-can-phan-i-263.html
http://dongthanhtam.net/Gioi-thieu/tieu-su-chi-tiet-ve-duc-cha-daminh-ho-ngoc-can-phan-i-263.html
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An Ninh. Tuy vậy, cậu Ca được Linh mục Eugène Allys, cha 

xứ Phủ Cam, nhận làm nghĩa tử.  

Nhờ tài năng và đức độ, thầy Ca thăng tiến rất nhanh 

trên con đường tu đức qua những chặng đường lịch sử như 

sau : 23 tháng 12 năm 1899, Thầy lãnh nhận bốn chức nhỏ ; 

ngày 22 tháng 12 năm1900 chịu chức năm ; ngày 22 tháng 2 

năm 1902 tiến chức sáu và cùng năm ấy, Hồ Ngọc Ca đổi tên 

thành Hồ Ngọc Cẩn trước khi lãnh chức Linh mục ngày 20 

tháng 12 năm 1902, khi đó tân linh mục họ Hồ mới được 26 

tuổi
14

. Vị linh mục trẻ Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn được bổ nhiệm 

làm cha phó giáo xứ Kẻ Văn
15

, trong công việc mục vụ với 

cha chính xứ Gilbert ( Cố Quý) từ ngày 3-11-1903 tới ngày 8-

8-1907.  

 

Hình ảnh 1 : Giáo xứ Kẻ Văn (1907) 

                                                           
14

 Trần Đức Huynh, Lịch sử Địa Phận Bùi Chu, Hội Ái Hữu Bùi Cha tại Hoa 

Kỳ, 2000, tr. 157.  
15

 Kẻ Văn ở Hải Tân, Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 
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Nguồn : AMEP, fonds Massiot bt 28 

Trải qua kinh nghiệm 4 năm mục vụ, cha phó xứ Kẻ 

Văn được cất nhắc lên làm cha chính xứ Kẻ Hạc (Vạn Lộc) 
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thuộc tỉnh Quảng Bình ngày 3-11-1907, với nhiệm kỳ 5 năm. 

Sự thánh thiện và tài năng của vị linh mục trẻ mang tên Hồ 

Ngọc Cẩn, đã được ghi nhận qua chứng từ của giáo dân Ngọc 

Hồ, làng Vĩnh Lưu, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên: «Cha 

Đa Minh Cẩn đã giúp họ biến đổi cuộc sống »
16

. Chúng ta 

dùng từ ―thánh thiện‖ để nói về đời sống gương mẫu của linh 

mục họ Hồ, mặc dù ngài chưa được phong chân phước, và 

cũng không có danh hiệu ―Thánh‖ trong Giáo hội. Thực vậy, 

cuộc đời và công trình của Ngài đã tạo ra rất nhiều hoa quả 

cho Giáo hội Việt Nam. Mặt khác, tài năng và đức độ của cha 

Hồ Ngọc Cẩn trong công việc mục vụ sẽ thể hiện trong 

những năm kế tiếp, qua hàng trăm cuốn sách và các bài báo. 

Tuy vậy, phải chờ tới năm 1911 mới thấy xuất hiện các bài 

văn, bài báo và mãi tới năm 1914 các tác phẩm của Ngài mới 

được ấn hành. Trong khi đó, ngay khi đào tạo đức tin và mục 

vụ tại tiểu và đại chủng viện, linh mục Hồ Ngọc Cẩn không 

những yêu thích mà còn có năng khiếu về ngoại ngữ và văn 

thơ : Pháp Văn, La tinh, Hán nôm và Quốc ngữ
17

. Phải chăng 

                                                           
16

 GIA SẢN 1, Dòng Chị em con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa, tr. 11. 
17

 Lê Thị Hoa, Introduction à l‟histoire d‟une Congrégation diocésaine féminine 

au Vietnam de 1946 à nos jours : Mgr Dominique Hồ Ngọc Cẩn et la 

Congrégation Notre Dame du Rosaire, Mémoire présenté en vue de l‘obtention 
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cha Hồ Ngọc Cẩn chỉ chứng minh tài năng của Ngài bắt đầu 

từ khi được cử làm giáo sư dạy ở tại tiểu chủng viện An Ninh 

Huế năm 1910 ?  

Vai trò giáo sƣ và sứ vụ giáo dục qua sách 

báo (1910-1924) 

Có lẽ rất hiếm người Việt trở thành giáo sư trong các 

môi trường trí thức đạo cũng như đời vào thời điểm đầu thế 

kỷ XX, vì hệ thống giáo dục thời kỳ đó phải theo chương 

trình Pháp thuộc. Đáng chú ý hơn nữa, đạo Công giáo Việt 

Nam được gầy dựng theo mô hình Giáo hội Pháp qua hệ 

thống Hội Thừa Sai Paris. Phải chăng đây chính là lý do mà 

Giáo hội Công giáo Việt Nam phải chờ đợi 251 năm, mới có 

một giáo sư Việt Nam đầu tiên đóng vai trò đào tạo linh mục 

tương lai tại tiểu chủng viện An Ninh ?  

Cha Hồ Ngọc Cẩn là linh mục bản địa đầu tiên được 

làm giáo sư tiểu chủng viện An Ninh Huế năm 1910, có hai 

giả thuyết : thứ nhất, Hồ Ngọc Cẩn là một người tài giỏi, mặc 

dù Ngài không được đào tạo đại học ở nước ngoài, nhưng 

Ngài sử dụng sành sỏi các ngôn ngữ như : La Tinh, Pháp và 

                                                                                                                                  
du diplôme de Master de l‘Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris-Sorbonne) 

2013, tr. 20. 
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Hán Nôm, riêng tiếng Việt thì Ngài «xuất khẩu thành thơ ». 

Giả thuyết thứ hai, có lẽ Tòa Thánh Vatican đã nhìn thấy mối 

đe dọa của phong trào cách mạng ở Phương Tây có nguy cơ 

lan rộng tới các Châu lục khác, và phong trào chủ nghĩa dân 

tộc đang lớn mạnh tại Việt Nam vào đầu thế kỷ XX. Vì thế, 

ngoại giao của Vatican hướng tới việc trao quyền cho các linh 

mục bản địa và đặt họ vào vị trí thay thế dần dần các giám 

mục thừa sai ngoại quốc
18

. Thật vậy, chính sách ngoại giao 

của Tòa Thánh đã cụ thể hóa trong Thông điệp Maximum 

illud của Đức Giáo Hoàng Beneđictô thứ XV năm 1919 và 

Rerum Ecclesiae của Đức Giáo Hoàng Piô thứ XI năm 1926. 

Như vậy, cha Hồ Ngọc Cẩn là người Việt đầu tiên được mời 

dạy trong tiểu chủng viện An Ninh năm 1910, trước thời 

điểm lịch sử, chính trị và ngoại giao của Tòa Thánh hướng về 

Hàng Giáo phẩm bản xứ. Qua đó, chúng ta phải nhìn nhận 

rằng, cha Hồ Ngọc Cẩn đã chứng minh được phong cách, đức 

độ, tài năng và khôn ngoan của người Công giáo An Nam 

cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.  

 

 

                                                           
18

 Archives d‘Outre Mer (AOM), Indo GGI 65 541, La Croix d'Indochine, « Le 

Clergé annamite et l‘évolution du pays », Hué, 10 mai 1935 par Phan Le Bong. 



20 
 

 

Hình ảnh 2 : Trường tiểu chủng viện An Ninh, Huế năm 1910 

 

Nguồn : AMEP, Fonds Iconographique Missions Étrangères de 

Paris. 

 

Bước sang trang sử mới, sau 4 năm làm phó xứ Kẻ Văn, 

và 5 năm làm chánh xứ Kẻ Hạt, cha Hồ Ngọc Cẩn được cử 

làm giáo sư Tiểu Chủng viện An Ninh tháng 9 năm 1910. Tại 

đây, Ngài dạy La tinh, tiếng Pháp, Toán và Việt văn. Nhưng 

sở trường hơn cả là tiếng La tinh và Việt văn
19

. Trong thời 

gian giảng dạy, cha Cẩn đã chú trọng không những về đời 

sống đức tin mà Ngài còn huy động các học sinh của Ngài 

phát triển ngôn ngữ tiếng Việt, và đào sâu kiến thức tiếng La 

                                                           
19

 Phạm Châu Diên, Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn, Giám mục Bùi Chu, 1990, lưu hành 

nội bộ, thư viện Dòng Mân Côi Chí Hòa, tr. 9.  
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tinh để hiểu được truyền thống của Giáo hội Công giáo
20

.  

 

Hình ảnh 3 : Cha Hồ Ngọc Cẩn cùng với các học sinh tại Tiểu 

Chủng viện An Ninh Huế năm 1910 

 

Nguồn: AMEP, Fonds Iconographique Missions Étrangères de 

Paris 

Cha Hồ Ngọc Cẩn không những chỉ giảng dạy ngôn ngữ 

trong tiểu chủng viện mà « trong thời gian 15 năm làm giáo 

sư, cha nghiên cứu và học hỏi để mở rộng kiến thức. Cha 

thấu triệt được 4 ngôn ngữ là Việt văn, La văn, Pháp văn, và 

Hán văn » theo Trần Đức Huynh
21

. Năm 1910, trở thành giáo 

                                                           
20

 Lê Thị Hoa, Introduction à l‟histoire d‟une Congrégation diocésaine féminine 

au Vietnam, Sđd, tr. 19. 
21

 Trần Đức Huynh, Lịch sử Địa Phận Bùi Chu, Hội Ái Hữu Bùi Cha tại Hoa 

Kỳ, Năm 2000, tr. 157 : Linh mục Andrew Trần Ðức Huynh sinh ngày 23 tháng 

11 năm 1920. Ði tu từ thuở nhỏ và chịu chức linh mục ngày 4 tháng 8 năm 1947 

tại nhà thờ chính toà Bùi Chu do đức cha Hồ Ngọc Cẩn chủ phong. Hai năm đầu 

đời làm linh mục, cha Huynh đã làm phó xứ làng Lạc Ðạo huyện Nghĩa Hưng. 
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sư tiểu chủng viện An Ninh, nơi mà linh mục Đa Minh đã trải 

qua mười bốn năm giảng dạy không những tiếng Pháp, tiếng 

La tinh và tiếng Việt, mà Ngài còn viết sách triết học, toán 

học và say mê văn học và thơ ca (1910-1924). Đồng thời, 

ngài không chỉ tập trung nghiên cứu phương pháp học ngoại 

ngữ, mà còn xuất bản nhiều loại sách mang tính sư phạm để 

giảng dạy : ngữ pháp Hán Việt, La tinh, Pháp ngữ và quốc 

ngữ. 

Bảng1 : đầu sách xuất bản do Cha Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn từ 1914 

đến 1924 

Các đầu sách mang tên Hồ 

Ngọc Cẩn 

Địa điểm và năm xuất 

bản 

Mẹo tiếng Pháp Hồng Kông 1914 

Phước họa thị phi chân bửu 

giám 

Hồng Kông 1914 

Ngạn ngữ kinh thư Hồng Kông 1915 

Toán học sơ pháp Hồng Kông 1916 

Đức Chúa Bà tự tích vãn,  Hồng Kông 1917 

Quê ta ở đâu ? Hồng Kông, 1917 

Sách cha mẹ dậy con Hồng Kông 1917 

Triết nhân tri kỷ Hồng Kông 1917 

Mẹo tiếng La tinh Hồng Kông 1918 

Ấu học ngữ pháp Hồng Kông 1918 

Trường học toán Hồng Kông 1919 
                                                                                                                                  
Sau đó ngài được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường trung học công lập Hồ Ngọc 

Cẩn tại Bùi Chu từ 1949-1954. Ngài đã đưa trường Hồ Ngọc Cẩn cùng toàn ban 

giám đốc di cư vào Nam đặt tại Gia Ðịnh cho tới năm 1956. 
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Văn chương thi phú Annam  Hồng Kông, 1919 

Hán tự liệt ca Hồng Kông, 1920 

Hán tự qui giản  Hồng Kông, 1920 

Tôn thờ Lái Tim Đức Chúa Giê-

su là Vua gia đình 

Hồng Kông, 1920 

Viện tu trinh nữ Qui nhơn, 1921 

Văn khế đơn từ Qui nhơn, 1921 

Pháp tự khúc ca Qui nhơn, 1922 

Sách giảng cấm phòng các viện 

tu 

Hồng Kông, 1922 

Tuồng bảy mối tội Qui nhơn, 1922 

Thận chung truy viễn Qui nhơn, 1923 

Sách giảng cấm phòng các viện 

tu 

Hồng Kông, 1923 

Tán Mỹ khúc ca  Qui nhơn, 1923 

Bài luận quốc ngữ Qui nhơn, 1923-1924 

Giáo hội chức sở tu thân  Qui nhơn, 1924, 

Sự chịu lễ và kính thờ Lái Tim 

Đức Chúa Giê-su 

Hồng Kông, 1924 

  

Mặc dù cha Hồ Ngọc Cẩn được cử làm giáo sư tiểu 

chủng viện An Ninh từ năm 1910, nhưng phải chờ bốn năm 

sau (1914) mới xuất hiện các tác phẩm văn hóa và giáo dục. 

Có lẽ cha Cẩn đã tận dụng bốn năm đầu giảng dạy và kiện 

toàn giáo án trước khi xuất bản cuốn Mẹo tiếng Pháp ; Toán 

học sơ pháp ; Mẹo tiếng La tinh ; Ấu học ngữ pháp ; Trường 

học toán. Không chỉ những tác phẩm về ngôn ngữ được ra 
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đời trong thời gian này, mà còn văn thơ Hán Việt như cuốn 

Hán Việt thường đàm, được trình bày nổi bật 214 chữ gốc 

Hán nôm, đặc biệt là cuốn Văn chương thi phú Annam. Về 

việt văn, cha Cẩn đã sử dụng lối văn tự, biền ngẫu, nói láy, 

gieo giữa vần câu, một trong những cuốn mà ngài được giải 

thưởng của Khâm Sứ Tòa Thánh tại Đông Dương là cuốn 

Mẹo tiếng An Nam, vì cuốn này được soạn thảo theo văn 

phạm chữ quốc ngữ
22

. Cụ thể tác phẩm Bài luận quốc-ngữ 

mang thuần túy tinh thần việt ngữ. Hầu hết các sách về văn 

hóa trong thời gian này được ấn hành bên Hồng Kông, do 

Louis Aubazac thuộc Hội Thừa Sai Paris
23

. Có lẽ chủ đề nổi 

bật trong sách của cha Hồ Ngọc Cẩn là mang tính chất biểu 

tượng văn hóa trong thời gian này, nhằm hiện đại hóa tầng 

lớp trí thức, nhà văn và nhà thơ, đồng thời khuyến khích các 

nhà giảng thuyết Công giáo sử dụng chữ quốc ngữ để giáo 

dục giới trẻ. Như vậy, cha Hồ Ngọc Cẩn là một trí thức Công 

giáo có thể so sánh với nhà cách mạng văn hóa Phan Bội 

Châu. Thực tế, Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn là một người vĩ đại 

                                                           
22

 Phạm Châu Diên, Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn, Giám mục Bùi Chu, 1990, lưu hành 

nội bộ, Thư viện Dòng Mân Côi Chí Hòa, tr. 10. 
23

Hồng Kông: 

www.livrerare.com/t/indosiam/279117673/books/AUTHOR_AZ/0/en+&cd=1&

hl=fr&ct=clnk&gl=fr  

http://www.livrerare.com/t/indosiam/279117673/books/AUTHOR_AZ/0/en+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
http://www.livrerare.com/t/indosiam/279117673/books/AUTHOR_AZ/0/en+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
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mang hai tư tưởng văn hóa Á-Âu. Ngài đã xuất bản những tác 

phẩm : ngữ pháp Annam, phương pháp dạy tiếng La tinh, 

Pháp ngữ và Hán việt. Tuy vậy, tên tuổi của Ngài vẫn không 

được biết đến như Phạm Quỳnh
24

, mặc dù Ngài là tác giả xuất 

sắc của nhiều tác phẩm tôn giáo nửa đầu thế kỷ XX. Dẫu sao, 

cha Hồ Ngọc Cẩn cũng là một học giả mang vinh dự cho 

hàng giáo sĩ Việt Nam vào những thập niên 1930-1940. 

Từ năm 1920, những tác phẩm về tôn giáo được xuất 

bản : Tôn thờ Lái Tim Đức Chúa Giê-su là Vua gia đình ; 

Viện tu trinh nữ ; Sách giảng cấm phòng các viện tu ; Giáo 

hội chức sở tu thân . Có lẽ thời gian này, Cha Hồ Ngọc Cẩn 

chuẩn bị một sứ vụ mới với tư cách là Bề trên tiên khởi của 

Dòng Thanh Tâm Huế năm 1924, nên các sách tôn giáo của 

Ngài từ 1920-1924 đều liên quan đến lòng Tôn Sùng Thánh 

Tâm Chúa Giê-su, và giáo huấn về đời sống đạo đức và tâm 

linh của người tu sĩ. Đặc biệt cuốn sách Viện tu trinh nữ đã 

được ra đời năm 1921, mặc dù dự án sáng lập một Hội Dòng 

nữ chỉ được thực hiện sau 25 năm ấn hành cuốn sách này 

                                                           
24

 Phạm Quỳnh sinh ngày 17 tháng 12 năm 1892 – và qua đời ngày 6 tháng 9 

năm 1945 tại Hàng Trống Hà Nội, ông là một nhà văn hóa, nhà báo, nhà văn và 

quan đại thần triều Nguyễn. Ông là người đi tiên phong trong việc sử dụng chữ 

Quốc ngữ và dùng tiếng Việt - thay vì chữ Nho hay tiếng Pháp - để viết lý luận, 

nghiên cứu. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/17_th%C3%A1ng_12
https://vi.wikipedia.org/wiki/1892
https://vi.wikipedia.org/wiki/6_th%C3%A1ng_9
https://vi.wikipedia.org/wiki/1945
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%C3%A0_v%C4%83n_h%C3%B3a&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_b%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%E1%BB%85n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_ng%E1%BB%AF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_ng%E1%BB%AF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Ph%C3%A1p
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(1946). Phần lớn các tác phẩm liên quan đến đạo đức và văn 

hóa tôn giáo trong thời gian từ 1920-1924, đều được ấn hành 

tại nhà in của Hội Thừa Sai Paris ở Quy Nhơn.  

Hiện nay các sách báo của Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn được 

bảo quản ở thư viện Dòng Mân Côi Chí Hòa và Thư viện 

Quốc Gia Pháp tại Paris (BNF)
25

. Hơn thế nữa, không chỉ các 

tác phẩm văn hóa và tôn giáo được ra đời trong thời gian 

1914 -1924, mà còn nhiều bài báo mang danh hiệu Hồ Ngọc 

Cẩn và các bút danh khác được đăng trên báo « Nam Kỳ Địa 

Phận » : 

 

Bảng 2 : các chủ đề giáo dục trong Báo Nam Kỳ địa phận 

dưới các bút danh Ngô Ký Ẩn, Ngô Tương Ái, Ngô Ký Vãng 

và Ngô Đồng Hành, từ 1911 đến 1924 : 

 

Tựa đề các bài báo Số báo Ngày xuất 

bản 

Trang 

Phong cảnh trường An 

Ninh (Quảng trị) 

n° 156 21 Décembre 

1911 

798-800 

Đi viếng nhà thờ Đức 

Mẹ ở La Vang 

n°165.166.

174.176 

1912 123-144 

và 271-

304. 

                                                           
25

 Lê Thị Hoa, Introduction à l‟histoire d‟une Congrégation diocésaine féminine 

au Vietnam, Sđd, tr. 37-38. 
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Việc kín lậu ra vì gà 

bốn cẳng 

n° 183  4 juillet 1912 406-407 

Hai thứ khôn ngoan n° 185  18 juillet 

1912 

440-442 

Xấu hay làm tốt, dốt 

hay nói chữ 

n° 185  25 juillet 

1912 

455-456 

a. Học sư bất như học 

chữ 

b. Lời nói phải cho 

xứng đáng 

n° 200 31 Octobre 

1912 

779-798 

n° 200 Septembre 

1928 

288-291 

Của đời nhứt thời nhi dĩ n° 202 14 Novembre 

1912 

812-813 

Nhơn, Đại, Thiên n° 205,  5 Décembre 

1912 

862- 863  

Chớ đoán mà sai n° 213  30 janvier 

1913 

74-75  

Chết trôi trong cái chén n° 214  13 Février 

1913 

91-92  

Về phép tìm niên canh 

cho hạp năm giáng sinh 

n° 215  20 Février 

1913 

107-109  

Khuyển, thái, phu luận n° 217  6 Mars 1913 138-139  

Hãy lo kẻo chết hụt  n° 225  1 Mai 1913  359-360  

Đức Chúa Trời phạt kẻ 

bất hiếu 

n° 227,  15 Mai 1913 396-397  

Thằng đổ bác gặp bác 

đổ 

n° 228  22 Mai 1913 410-411 

Vui chơi ngày lễ n° 234,  3 Juillet 1913  509-510  

Lão già đa mưu n° 241 21 Août 1913 627-628  

Bán linh hồn mà uống 

rượu 

n° 244  11 Septembre 

1913 

675-676 

Vì cờ bạc rượu trà mà 

cả nhà phải chết 

n° 245 18 Septembre 

1913  

681-682  

Chốn Vua ngự mát tại 

làng Vĩnh An 

n° 253 13 Novembre 

1913 

813-814 
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Sanh đồng cư, tử đồng 

nghiệp 

n° 253  13 Novembre 

1913  

805-807 

Cuộc phi thoàn tại Huế n° 257  11 Décembre 

1913  

876-878 

Đuổi kẻ khó phải ngó là 

ai 

n° 259,  25 Décembre 

1913 

902-903 

Bài toán năm n° 270 19 Mars 1914 171-172 

chùng quen tay có ngày 

sẽ bị 

n° 270 19 Mars 1914 172-173  

Nói láo lếu láo n° 279 21 Mars 1914  381-319 

Nhịn nhục nhau mọi 

lầm lỗi 

n° 271 26 Mars 1914  181-182  

Đại sự bất câu tiểu phí n° 273  9 Avril 1914  214-215 

Đã biết coi nhựt trình 

chưa 

n° 286 9 Juillet 1914  420-421 

Ngôn ngữ bất đồng n° 299  8 Octobre 

1914  

634-636 

Tân Xuân bạc lễ n° 317 11 Février 

1915 

90-91 

Phép lạ Đức Mẹ La 

Vang 

n° 327, 29 Avril 

1915 

247-249 

Dạy con cho biết đàng 

kính mến Đức Chúa Bà 

n° 431  10 Mai 1917 279-281 

Nhựt nguyệt thệ hỉ : 

ngày giờ chóng qua là 

thể nào 

n° 416  18 Janvier 

1917 

37-38 

Sinh vô nhục, tử vô ưu n° 518,  16 Janvier 

1919 

40-41 

Thi phú n° 518,  16 Janvier 

1919,  

40-41 

Niên chung nguyệt tận n° 522 20 Février 

1919 

103-104 

Năm mới đừng theo 

thói cũ 1 

n° 573  12 Février 

1920  

101-103  
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Thể thức dòng Phước 

Sơn 

n° 576 11 Mars 

1920, 

156-160 

Bài giảng tại dòng 

Phước Sơn 

n° 582  22 Avril 

1920 

246-252  

Cảnh nào cảnh chẳng 

đeo sầu 

n° 624  17 Février 

1921 

87- 88 

Cuộc mầng tại trường 

An Ninh  

n°630  31 Mars 1921  182-186 

Sự tử như sự sinh n° 633,  

 634 

21 Avril1921 

28 Avril 

1921 

230-233, 

249-252 

Vào Dòng Phước Sơn n° 634  28 Avril 

1921 

245-247  

Xuất nhập Dòng Phước 

Sơn 

n° 635  5 Mai 1921, 262-264  

Tự hối phú (bài đố) lại) n° 695  6 Juillet, 

1922  

409-411 

Tự thán phú « ngôì 

buồn nhớ thuở phong 

lưu » 

n° 696  13 Juillet 

1922 

424-427 

Chuyện tức cười n° 695  6 Juillet 1922 415-416 

Dĩ hoả thí kim  n° 601 2 Septembre 

1922 

554-556  

Bài chúc mầng cha 

Patiner «Cuộc lễ thất 

tuần » 

n° 714 16 Novembre 

1922 

715-717 

Mắc việc đời chẳng lơi 

việc đạo 

n° 763 1923 685-686 

Bài mầng lễ bạc cha J.B 

Học 

n° 722  11 Janvier 

1923 

29-30 

Niên nguyệt thệ hỉ n° 726 8 Févier 1923 92-93 

Năm mới đừng theo 

thói cũ 2 

n° 727 15 Février 

1923 

107-108 

Đức khâm viếng địa hạt n° 737  3 Mai 1923  270-273 
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đất đỏ- về địa phận 

Kiệu Đại hội tại La 

Vang 

n° 755 6 Septembre 

1923 

555-556 

Huế - ơn lạ Đức Bà La 

Vang 

n° 756 13 Septembre 

1923 

571  

Hoả tai hoạ tai ! n° 758  27 Septembre 

1923 

603-604  

Muôn ơn cám tạ n° 767 29 Novembre 

1923,  

750-751  

Hoa thơm trường 

PELLERIN 

n° 774 17 Janvier 

1924 

42-45  

Học trò phải vâng lúc 

về nghỉ 

n° 744 17 janvier 

1924 

47-48 

Phù sinh nhứt đán n° 775  24 Janvier 

1924  

55-56 

Nhựt nhựt tân, hựu nhựt 

tân 

n° 776 31 Janvier 

1924 

77-78  

Văn uyển n° 776,  31 janvier 

1924 

78-79  

Gần mực thì đen gần 

đèn thì sáng 

n° 783 27 Mars 1924 185-187  

Hội nhóm sửa kinh n° 793  5 Juin 1924 343-346 

Tứ tuần đại khánh n° 813 23 Octobre 

1924 

662-633 

 

Hầu hết các bài báo trên đây của cha Hồ Ngọc Cẩn 

mang tính cách giáo dục văn hóa, đạo đức và tôn giáo. Nhưng 

lý do chính là phổ biến chữ quốc ngữ hơn là phổ biến ý thức 
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hệ (giáo dục đạo đức nho giáo) mà các trí thức
26

 Việt Nam đã 

tranh đấu, để có một ngôn ngữ quốc gia độc lập với Trung 

Quốc (Hán nôm) và độc lập với Pháp (tiếng Pháp)
27

. Thực tế, 

Chính phủ Bảo hộ Pháp tại Việt Nam đã bắt đầu mở hai hệ 

thống trường học: trường Hán học có cải tổ đôi chút và hệ 

thống trường Pháp - Việt, năm 1906
28

. Nhưng trường Hán 

học chỉ duy trì tạm thời, để thay thế bằng trường Pháp - Việt 

trên cả nước kể từ năm 1910. Phải chờ tới năm 1917 mới 

đánh dấu mốc lịch sử chấm dứt hệ thống giáo dục Nho giáo 

của các trường Quan Lại (école des mandarins), và thành lập 

hệ thống giảng dạy Pháp - Việt, ngày 21 tháng 12 năm 1917 

do Albert Sarraut. Sau một năm bãi bỏ chế độ giáo dục Nho 

giáo, thì hệ thống giáo dục Pháp tại Việt Nam mới có hiệu lực 

chính thức (1918). Tuy vậy, quy luật chung về chương trình 

giáo dục theo hệ thống các trường học của Pháp tại Việt 

Nam, chỉ áp dụng trong thực tế năm 1919 : sơ học, tiểu học, 

trung học và trường dạy nghề. Đây cũng là thời kỳ thuận tiện 

                                                           
26

 Nam Phong Tạp Chí, « Khát vọng giáo dục quốc dân của tần lớp trí thức », 

Tom 1, n° 10, Juillet à Decembre 1917.  
27

 LÊ Thi Hoa, «L‘introduction de l‘esprit scientifique occidental dans la 

mentalité vietnamienne jusqu‘en 1945», in Revue trimestrielle de l'Association 

d'amitié franco-vietnamienne, n° 102, septembre 2017, tr. 10. 
28

 AOM, INDO GGI 51225, Réforme du Quốc Ngữ, Hanoi, imprimerie Typo-

Lythographique, 1907. 
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cho chương trình giảng dạy Pháp tại Việt Nam, mặc dù sự 

phát triển giáo dục vẫn chưa đồng đều, nhất là các vùng miền 

núi đều không có trường học, riêng tỉnh Sơn La mãi đến 1917 

mới có 1 trường sơ học. Tuy thế, chữ quốc ngữ cũng được 

phát triển song song với chính sách cải cách giáo dục Pháp-

Việt năm 1917. Tuy vậy, phải đợi tới năm 1924, ngôn ngữ 

tiếng Việt mới được đưa vào chương trình giảng dạy chính 

thức từ sơ cấp đến cấp 1 và cấp trung học phải đợi tới năm 

1927
29

. Như vậy, sự cổ võ phát triển quốc ngữ qua hệ thống 

giáo dục trong báo chí của cha Hồ Ngọc Cẩn, đã gây áp lực 

một phần nào cho Toàn Quyền Đông Dương, sớm đưa 

chương trình giảng dạy tiếng việt chính thức từ cấp 1 đến 

trung học tại Việt Nam đầu thế kỷ XX.  

Ngoài ra, chúng ta còn tìm thấy một số chủ đề trong 

Báo Nam Kỳ địa phận của cha Hồ Ngọc Cẩn, liên quan tới 

đời sống cộng đoàn các Dòng tu. Chủ đề đời sống nội tâm 

của người tu trì sẽ được đề cao từ năm 1925, khi Ngài được 

cử làm Bề Trên tiên khởi dòng Thánh Tâm Huế. 

                                                           
29

 LÊ Thi Hoa (Marie), L‟enseignement catholique aux prises avec les mutations 

de la société et de l‟Église au Vietnam de 1930 à 1990, Thèse de doctorat 

d‘Epistémologie et histoire des sciences, Université Sorbonne Paris Cité, 

Préparée à Université Paris Diderot, Mai 2018. 



33 
 

 Sứ mệnh Bề Trên dòng Thánh Tâm và vai 

trò giáo dục (1924-1935) 

Dòng Thánh Tâm Huế được thành lập do Đức cha 

Eugène Allys (1851-1936). Ngài thuộc Hội Thừa Sai Paris. 

Năm 1908, ngài được tấn phong giám mục, Đại diện Tông 

tòa Giáo phận Huế. Năm 1923 Đức cha Allys xin phép « Tòa 

Thánh lập một dòng nam chuyên dạy nam sinh, gọi là Dòng 

Thánh Tâm »
30

, trụ sở tại Trường An
31

 .  

Hình ảnh 4 : ảnh Dòng Thánh Tâm tại Trường An năm 1925 

 

 

Nguồn : AMEP, Fonds Iconographique Missions Étrangères de 

Paris 

Năm 1924, Đức cha Allys bắt đầu tiến trình xây dựng 

cơ sở vật chất, nhân sự, và cơ cấu tổ chức một Tu viện. 

Không phải ngẫu nhiên mà vị Đại diện Tông Huế đã chọn và 

                                                           
30

 Phạm Châu Diên, Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn, Giám mục Bùi Chu, 1990, lưu hành 

nội bộ, thư viện Dòng Mân Côi Chí Hòa, tr. 12. 
31

 Trường An , Phường Đúc, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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đề cử cha Hồ Ngọc Cẩn, nghĩa tử của Ngài, làm Bề Trên tiên 

khởi Dòng Thánh Tâm năm 1925. Chắc chắn vị sáng Lập 

Dòng này đã biết rất rõ về khả năng đặc biệt của cha Hồ 

Ngọc Cẩn, để trao phó công việc đào tạo và xây dựng cộng 

đoàn theo tinh thần Đấng Sáng Lập Dòng Thánh Tâm là : 

«Giáo dục các trẻ nam trong các lĩnh vực văn hóa và giáo 

lý ».  

 

Hình ảnh 5 : 6 tập sinh đầu tiên Dòng Thánh Tâm Huế  
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Nguồn : AMEP, Fonds Iconographique Missions Étrangères de 

Paris 

Để chu toàn sứ vụ mới, cha Hồ Ngọc Cẩn phải từ chức 

giáo sư tiểu chủng viện An Ninh sau 10 năm gắn bó với môi 

trường giảng dạy mà Ngài yêu thích. Năm 1925, cha Bề Trên 

tiên khởi Dòng Thánh Tâm Huế « bắt đầu xây cất cơ sở nhà 

dòng trên một thửa đất cao ráo, bên cạnh nhà thợ đúc, nhìn 

xuống sông Hương »
32

. Trong thời gian 10 năm làm Bề Trên 

Dòng Thánh Tâm, cha Hồ Ngọc Cẩn đã cùng với các Sư 

huynh Thánh Tâm xây dựng được 4 trường tiểu học : Trường 

An, Phủ Cam, Kim Long và Lại Ân, đồng thời mở nhà in 

                                                           
32

 Phạm Châu Diên, Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn, Giám mục Bùi Chu, 1990, lưu hành 

nội bộ, Thư viện Dòng Mân Côi Chí Hòa, tr.13. 



36 
 

"Thánh Tâm", ban đầu gọi là "Trường An ấn quán" để in sách 

báo và tài liệu giáo lý của giáo phận Huế. Cha Cẩn đã thành 

công trong lãnh vực xây dựng cơ sở vật chất và phát triển 

Dòng Thánh Tâm, nhờ sự giúp đỡ tích cực của Cụ Nguyễn 

Hữu Bài (1863-1935), và sự cộng tác của cha phó Bề trên 

Nguyễn Văn Thích, (sau này là giáo sư Hán nôm tại Đại Học 

Nhân Văn Huế và Sài Gòn)
33

. Cha Cẩn đã thành công trong 

công việc đào tạo nhân sự và tổ chức đời sống Tu viện.  

 

Hình ảnh 6 : 8 Tu sĩ đầu tiên Dòng Thánh Tâm cùng với Đức Cha 

Allys, cha Hồ Ngọc năm 1927 

 

                                                           
33

 Trần Đức Huynh, Lịch sử Địa Phận Bùi Chu, Hội Ái Hữu Bùi Cha tại Hoa 

Kỳ, Năm 2000, tr. 157. 
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Nguồn : AMEP, fonds Massiot bt 28 

Trong 5 năm đầu nhiệm kỳ làm Bề Trên Dòng Thánh 

Tâm (1925 -1930), không có một tác phẩm nào của Ngài xuất 

hiện, trừ một số bài báo. Phải chăng chỉ vì trách nhiệm nặng 

nề phải lo xây dựng, đào tạo và phát triển Tu viện mà cha Hồ 

Ngọc Cẩn phải gián đoạn với thói quen viết sách báo trong 

thời gian này? Hay Ngài phải chuẩn bị cho Công đồng Đông 

Dương tại Hà Nội năm 1934 mà Ngài đóng vai trò lục sự 

(notarius) của Công Đồng? 

Trái lại, từ năm 1930 đến năm 1933, cha Hồ Ngọc Cẩn 

đã cống hiến nhiều tác phẩm liên quan đến các chủ đề tâm 
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linh của đời sống tu trì
34

: : Con muốn ở nhà Đức Chúa Trời 

1930, Tu thân minh cảnh 1931 ; Truy tầm chân đạo 1932, 

Thánh giáo thuyết minh 1932, La Vang sự tích vãn 1932, 

Sách tháng Đức Bà 1933, Sách lễ nhạc Hội Thánh 1937, Tu 

sĩ hộ thân lưu hạ kỳ 1937, Điều lệ hội Công giáo Nam thanh 

1937 ... Có lẽ đây là thời gian mà cha Bề Trên tiên khởi Dòng 

Thánh Tâm sống, và cảm nghiệm sâu sắc Hồng ân Thiên 

Chúa trong đời sống tu sĩ. Nhờ đó, Ngài mời gọi các Tu sĩ 

đào sâu đời sống nội tâm với Thiên Chúa và làm chứng nhân 

Tin Mừng giữa lòng xã hội.  

Bảng 3 : đầu sách xuất bản do cha Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn 

từ 1930 đến 1935 

Các đầu sách mang tên Hồ Ngọc Cẩn Địa điểm và năm xuất 

bản 

Pháp tu ̛̣khúc ca Qui nhơn, 1930 

Con muốn ở nhà Đức Chúa Trời Hồng Kông, 1930 

Tu thân minh cảnh Qui nhơn, 1931 

Diễn thuyết về đạo Da tô mới  Hà Nội, Trung Hòa, 

1931 

Truy tầm chân đạo Qui nhơn, 1932 

Thánh giáo thuyết minh Hà Nội, Trung Hòa, 

1932 

                                                           
34

 Lê Thị Hoa, Introduction à l‟histoire d‟une Congrégation diocésaine féminine 

au Vietnam de 1946 à nos jours : Mgr Dominique Hồ Ngọc Cẩn et la 

Congrégation Notre Dame du Rosaire, Mémoire présenté en vue de l‘obtention 

du diplôme de Master de l‘Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris-Sorbonne) 

2013, tr. 50. 
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Sách mẹo tiếng Annam,  Hanoï, Trung hòa, 1933 

Văn chương Annam  Hồng Kông, 1933 

La Vang sự tích vãn Trường An (Huế), 1932 

Sách tháng Đức Bà Huế, 1933 

Tuồng bảy mồi tội 2è édition, Qui nhơn 

1933 

Sách lễ nhạc Hội Thánh  2è édition, Bùi Chu 

1937 

Tu sĩ hộ thân lưu hạ kỳ Bùi Chu, 1937 

Điều lệ Hội Công giáo nam thanh Bùi Chu, 1937 

Sách tháng Trái tim Bùi Chu, 1938 

 

Hơn thế nữa, cha Hồ Ngọc Cẩn còn là tác giả 76 bài 

trong báo Sarcerdos Indosinensis từ năm 1928 đến 1935 với 

các chủ đề rất đa dạng: lễ thánh, Tân Ước, giáo dục, văn học, 

ngôn ngữ học và văn thơ Hán việt. Các bài báo được gửi đến 

các linh mục và chủng sinh như một lời mời gọi họ thánh 

hiến thân xác và dấn thân trong tinh thần mục vụ và phục vụ 

Giáo hội.  

Bảng 4 : báo Sarcerdos Indosinensis, bút danh Đa Minh 

Hồ Ngọc Cẩn từ 1928 đến 1936 

Tựa đề báo Sarcerdos 

Indosinensis 

Ngày xuất bản Trang 

Điều thứ I: lý ngoại Mai 1928 166-170  

Điều thứ II : về sự quyến tình Septembre1928 288-291  

Điều thứ III : Về sự đồng tình Mars 1929 109-111 

Cấm phòng cho chức sở Novembre 1929 420-422  

Dạy về cách làm bài giảng cho Sept - Oct 1930 376-378  
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có lớp 

Giáp trăm năm chịu tử vì Đạo Octobre 1933  347-352 

Vần đề Giáo dục mars 1934 93-95  

Cắt nghĩa ca vịnh Vua thánh 

David 

Janvier 1935 7-11  

Cốt yếu về bài giảng Năm mới Janvier 1935 22-25 

Bài giảng về lễ tro Février 1935 51-54  

Một ít điêù riêng trong mùa 

chay cả 

Mars 1935 75 

Hoàng Việt Luật lệ Mai 1935 151-152 

Bài giảng về Đức Chúa Giêsu 

Thăng Thiên 

Mai 1935 153-156  

Đông Dương Công Đồng Đại 

Hội các Giám Mục 

Junuarius 1935  25-30  

Về một ít Đại xá Tiểu xá juin 1935 165-166  

Bài giảng về lễ Mình Thánh 

Chúa 

juin 1935 179-182 

Chẳng phải mới, mới chẳng 

hay 

juin 1935 194-195  

 

Báo Sacerdos Indosinensis được phát hành từ 1927-

1944, trong nhiều năm dưới sự chỉ đạo của cha Léopold 

Cadière
35

, nhằm gửi đến các chủng sinh và linh mục bản địa, 

                                                           
35

 Léopold Cadière sinh ngày 14-2-1869 gần Aix-en-Provence, miền Nam nước 

Pháp. Nhập Chủng viện Hội Thừa Sai Paris (M.E.P) ngày 6 tháng 6 năm 1890. 

Hai năm sau, ông thụ phong linh mục vào ngày 24 tháng 9 năm 1892. Một tháng 

sau, Ngài rời quê hương để thực hiện sứ vụ truyền giáo tại Đông Dương. Tới 

Huế ngày 20 tháng 10 năm 1892, Léopold Cadière hội kiến với Giám mục 

Marie Antoine Louis Caspar (tên Việt là Lộc), giám quản tông tòa Giáo phận 

Huế. Từ năm 1892 đến 1894, Ngài được bổ nhiệm làm giáo sư tại Tiểu chủng 

viện An Ninh. Ngài là thành viên của Trường Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) năm 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_Th%E1%BB%ABa_sai_Paris
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1n_%C4%91%E1%BA%A3o_%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_gi%C3%A1o_ph%E1%BA%ADn_Hu%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_gi%C3%A1o_ph%E1%BA%ADn_Hu%E1%BA%BF
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và mời gọi họ sống trách nhiệm trong công việc mục vụ. Linh 

mục Hồ Ngọc Cẩn đã dùng ngòi bút sắc bén của Ngài, để gửi 

đến các linh mục Việt Nam qua tạp chí Sacerdos 

Indosinensis, bằng nhiều thứ tiếng khác nhau: tiếng Việt, 

tiếng La tinh và một vài số báo xen lẫn tiếng Pháp và Việt. 

Hoàng Xuân Việt đã nhận định như sau : « Cha Hồ Ngọc Cẩn 

và Léopold Cadière là hai tác giả quan trọng, không chỉ liên 

quan đến đức tin Công giáo, mà còn là những nhà tư tưởng 

văn hóa Việt Nam »
36

. Cả hai đều là giáo sư tiểu chủng viện 

Huế. Nếu cha Léopold Cadière là chủ tờ báo Sacerdos 

Indosinensis, thì cha Hồ Ngọc Cẩn là biên tập viên của rất 

nhiều bài báo với những chủ đề về đời sống linh mục và phục 

vụ, vào những năm 1930. Hai học giả Công giáo này đều có 

một tâm điểm chung là viết các bài báo hướng về niềm tin 

Kitô giáo và văn hóa Việt Nam. Nếu cha Léopold Cadière 

được tôn vinh là giáo sư danh dự của Trường Viễn Đông Bác 

Cổ Pháp (École française d'Extrême-Orient) ở Hà Nội, thì tên 

tuổi ĐC Hồ Ngọc Cẩn được tuyên dương trong tạp chí Revue 

                                                                                                                                  
1903 và giáo sư danh dự của trường (EFEO) năm 1948. Ngài qua đời ngày 6-7-

1955 tại Huế. 
36

 Hoàng Xuân Việt, Tưởng Niệm và Tri Ân Ðc. Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn, 

tr. 95-98. 



42 
 

de Notabilités Indochinoises, des Editions du Gouvernement 

Général de l'Indochine (Paris, 1943). 

 

 Nếu các bài báo trong tạp chí Sacerdos Indosinensis 

hướng đến hàng Giáo sĩ bản địa thì các bài báo trong Nam Kỳ 

Địa Phận lại nhắm vào các tín hữu Công giáo Việt Nam, để 

mời gọi giáo dân sống hiệp thông với Giáo hội, và với các 

chủ chăn của họ, nhân những dịp kỷ niệm quan trọng của 

Giáo hội Công giáo Việt Nam. 

Bảng 5 : Thông điệp của cha Hồ Ngọc Cẩn gửi đến giáo dân 

Công giáo trong Báo Nam Kỳ địa phận từ năm 1925 

Tựa đề các bài báo Số báo Ngày xuất 

bản 

Trang 

Lạc cực bi sinh n° 826,  22 Janvier 54-55  
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1925 

Cõi trần thế n° 827  5 Février 

1925, 

69-70  

Giảng năng chẳng bằng 

giảng khéo 

n° 831 5 Mars 

1925 

134-135  

Lễ Vàng Đức Cha Lý địa 

phận Huế 

n° 

866,867, 

n° 868,  

5 

Novembre 

12 

Novembre 

19Novem

bre 1925  

694-695 

709-714 

726-730  

Người ngoại thuật lại việc 

Dòng 

n° 873 24 

Décembre 

1925 

806-807 

Bệnh yên trí n° 874 

n° 875  

n° 876 

n° 877 

31 

Décembre 

1925 

7 Janvier 

1926 

14 Janvier 

1926 21 

Janvier 

1926 

824-825 

8-9 

25-26  

42-43  

Say sưa dạo giữa đàng rầy 

chẳng may xe tới bỏ thây 

đứt đầu 

n° 903 29 Jullet 

1926 

462 

Năm cũ đã qua n° 929 27 Janvier 

1927  

54-55  

Tiệc vinh qui hiếm có n° 929 27 Janvier 

1927 

60-62  

Chúc mầng nam Kỳ Địa 

phận 

n° 930 10 Février 

1927 

71-72 

Học nhi thời tập chi n° 937  31 Mars 

1927  

185-186 
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Đức Khâm Sứ Toà Thánh 

viếng địa phận Huế ... 

n° 887  8 Avril 

1927 

200-203 

Huynh đệ như thủ túc n° 939, 

n° 941 

14 Avril 

1927 

28 Avril 

1927 

219-220  

253-254  

Thân sở đương thức n° 939  

 n° 941  

14 Avril 

1927 

28 Avril 

1927 

219-200  

253-254 

Quân tử thái nhi bất kiêu n° 946 

n° 950 

n° 951 

2 Juin 

1927 

30 juin 

1927 

3 juin 

1927 

329-331 

391-393 

410-412 

Vân chất bân bân n° 966  20 

Octobre 

1927 

644-646 

Một lễ bát tuần hiếm có n° 971 24 

Novembre 

1927 

727-729 

Khôi hài vấn đáp n° 974 

n° 975 

15 

Décembre 

; 22 

Décembre 

1927 

775-776 

793-794 

Vui chơi ngày tết n° 980 2 Février 

1928 

55-54 

Tòa thánh ban thưởng n° 985 8 Mars 

1928 

137-138 

Cuộc lễ đính khuê bài n° 986 15 Mars 

1928 

150-153 

Y phục Annam n° 987 22 Mars 165-169 
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1928 

Học vô hành bất thành quân 

tử 

n° 991 19 avril 

1928 

227-228 

Đạo nguyên xuất ư thiên n° 993 

n° 998 

n° 1000 

3 Mai 

1928 

7 juin 

1928 

21 Juin 

1928 

259-260 

341-342 

373-374 

Đêm thanh nằm gẫm sự đời n° 1024 

n° 1026 

n° 1032 

6 

décembre1

928 

20 

décembre1

928 

31 

décembre1

928 

755-756 

789-790 

67-68 

La Vang tự tích n° 1031 

n° 1035 

24 Janvier 

1929 

28 Février 

1929 

53-54 

118-120 

La Vang Vân n° 1036 7 Mars 

1929 

136-137 

Bài mừng lễ vàng cha 

François ASSOU 

n° 1232 29 

Décembre 

1932 

806-808 

Tên 259 Dì và chị sắp lại 

thành vãn 

n° 1239 23 Février 

1933 

108-109 

Một cuộc lễ tại phước môn n° 1255 15 Juin 

1933 

358-361 

Lễ phong chức Đức Cha 

Jannin tại địa phận mới 

Kontum 

n° 1260,  20 Juillet 

1933 

434-440 



46 
 

Bài mừng Đức Cha Khâm 

Sứ 

n° 1260 20 Juillet 

1933 

440-442 

Bài hát chúc mừng Đức Cha 

Khâm sứ 

n° 1260 20 Juillet 

1933 

441-443 

Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn dịch 

nghĩa bài hát sau bữa tiệc 

của Louisson 

n° 1260 20 Juillet 

1933 

445-448 

Bài chúc mừng Đức Cha 

Tòng tại dòng Rất Thánh 

trái Tim Đ.C.G (Trường 

An) 

n° 1277 23 

Novembre 

1933 

707-717 

Mừng lễ bạc Nam kỳ Địa 

phận 

n° 1278 Décembre 

1933 

736 

Họ buồng tằm mầng cha 

Ngọc, Ngày vinh qui 29 Mai 

1934 

n° 1304 14 Juin 

1934 

363-365 

Chúc mừng lễ bạc cha 

Joseph Trang 

n° 1340 28 Février 

1935 

 5-7 

Đáp ơn họa vận n° 1345 4 Avril 

1935 

4 

Supplem

ent 

Cám ơn Nam kỳ địa phận n° 1354 6 Juin 

1935 

340 

Tình cũ nghĩa xưa không 

sưa không lợt 

n° 1366 29 Août 

1935 

4-

5Supple

ment  

Bài hát n° 1368 12 

Septembre 

1935 

571-572 

Đàng tiểu lộ, bà thánh Tê-

rê-sa Giêsu Hài Đồng 

n° 1368 12 

Septembre 

1935 

4 

Supplem

ent  

Đáp lại bài chúc từ của cha 

Hải Dương 

n° 1377 14 

Novembre 

6-

7Supple
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1935 ment 

Đáp lại bài chúc từ của quan 

viên, thân hào xứ Hải 

Dương 

n° 1379 28 

Novembre 

1935 

3&6 

Supplem

ent 

Bài diễn thuyết Đức Cha Hồ 

Ngọc Cẩn tại San Luneta, 

Manila hôm ngày Đại Hội 

Thánh Thể vạn quốc  

n° 1448 8 Avril 

1937 

228-230 

Đức Cha Hồ đọc cám ơn 

quan toàn quyền 

n° 1703 

n° 1704 

1 Avril 

1942 

8 Avril 

1942 

4 

5-6 

Supplem

ent 

 

Như chúng ta thấy trên đây, cha Hồ Ngọc Cẩn là biên 

tập viên rất tích cực trong báo Nam Kỳ Địa Phận từ năm 

1911 tới 1935, nhưng tại sao chỉ có ba bài báo được xuất hiện 

từ năm 1937 tới 1942. Phải chăng đây là thời kỳ Ngài đón 

nhận sứ vụ nặng nề Giám mục phó với quyền kế vị năm 

1935, và Đại Diện Tông Tòa Bùi Chu năm 1936 ?  

 

Vị Giám Mục Việt Nam đầu tiên của Giáo 

phận Bùi Chu (1935) 

Bùi Chu, một Giáo phận có bề dày lịch sử, mang truyền 

thống văn hóa và sống đạo dòng Đa Minh Tây Ban Nha từ 

năm 1848. Tiền thân của giáo Phận Bùi Chu mang tên là Địa 

Phận Trung Bắc Kỳ từ năm 1848 tới 1924.  



48 
 

Bản đồ 1 : Bản đồ địa phận Trung Bắc Kỳ  

 

Nguồn : Archives d‟Outre Mer (AOM), fond INDO GGI 65541, F3 

catholicisme. 

Việc đổi tên các giáo phận Đông Dương được đánh dấu 

qua chuyến viếng thăm của Thượng thư Bộ Lại Nguyễn Hữu 

Bài, thành viên phái đoàn Vua Khải Định sang Pháp năm 

1922, ông đã sang Rôma yết kiến Giáo Hoàng Piô XI để thỉnh 

cầu Người bổ nhiệm Khâm sứ tại Việt-Nam và phong chức 

Giám mục cho các Linh mục bản xứ. Một năm sau, Đức Giáo 

Hoàng Piô XI đã gửi vị Thanh tra Tòa Thánh, Henri Lecroart 
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tới Việt Nam
37

. Đức cha Henri Lecroart đã chủ tọa phiên họp 

tại Phát Diệm từ ngày 04 đến 09.02.1923, với 11 Giám mục 

Bắc Kỳ và chủ toại cuộc họp ở Sài Gòn ngày 20.06.1923 với 

7 Giám mục Nam Kỳ. Trong các phiên họp này, « các Giám 

mục miền Đông Dương trong hội nghị dưới quyền chủ tọa 

của ĐC Henri Lecroart, Thanh tra Tòa Thánh tại Đông 

Dương, đã xin bộ Truyền giáo đổi tên các địa phận của miền, 

để từ nay, các địa phận sẽ lấy tên thành phố hay làng có tòa 

Giám mục, thay vì lấy tên miền dân sự. Các viên chức cấp 

cao của bộ Truyền Giáo, sau khi cứu xét đã chấp thuận lời 

yêu cầu của các vị Giám mục Đông Dương, trong phiên họp 

ngày 30 tháng 6 năm 1924 »
38

. Đức Thánh Cha Piô XI đã phê 

chuẩn và ban bố Sắc Lệnh đổi tên các Địa Phận Đông Dương 

ngày 14 tháng 7 năm 1924. Đây chính là mốc lịch sử thay thế 

tên các Giáo phận Đông Dương
39

 :  

 Địa phận Đông Bắc Kỳ đổi tên là địa phận Hải Phòng 

 Địa phận Bắc Bắc Kỳ đổi tên là địa phận Bắc Ninh 

                                                           
37

 Lịch sử đổi tên các địa phận Đông Dương được đánh dấu. Sau đó, Đức Thánh 

Cha Piô XI cử Đức cha Henri Lécroart, Dòng Tên, Giám mục địa phận Thiên 

Tân (Tcheli, Trung quốc) làm Thanh Tra Tòa Thánh (Visiteur Apostolique), đi 

kinh lý và quan sát tình hình các Địa phận ở Đông Dương, đặc biệt về cách tổ 

chức các chủng viện và chương trình đào tạo. 
38

 Trần Đức Huynh, Lịch sử Địa Phận Bùi Chu, Hội Ái Hữu Bùi Cha tại Hoa 

Kỳ, 2000, tr. 110. 
39

 Trần Đức Huynh, Sdd, tr. 110. 
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 Địa phận Tây Bắc Kỳ đổi tên là địa phận Hà Nội 

 Địa phận Trung Bắc Kỳ đổi tên là địa phận Bùi Chu 

 Địa phận Duyên Hải Bắc Kỳ đổi tên là địa phận Phát 

Diệm 

 Địa phận Nam Bắc Kỳ đổi tên là phận Vinh 

 Địa phận Bắc Nam Kỳ đổi tên là địa phận Huế 

 Địa phận Đông Nam Kỳ đổi tên là địa phận Qui Nhơn 

 Địa phận Tây Nam Kỳ đổi tên là địa phận Sài Gòn 

 Địa Phận Cao Mên đổi tên là đại phận Nam Vang 

 Địa Phận Xiêm La đổi tên là địa phận Bangkok.  

 Riêng tên địa phận Lào và Lạng Sơn không thay đổi. 

Thực sự, chuyến viếng thăm lịch sử của Đức cha Henri 

Lecroart không chỉ mang lại thành quả là đổi tên các địa phận 

Đông Dương, hơn thế nữa, vị Thanh tra Tòa thánh Henri 

Lecroart còn quan tâm sâu sắc trước phong trào dân tộc chủ 

nghĩa đang lớn mạnh tại Việt Nam đầu thế kỷ XX
40

. Đây 

cũng là một trong những lý do mà Đức Giáo Hoàng Piô XI 

(1857-1939) thiết lập Tòa Khâm sứ tại Ðông Dương năm 

1925, và xúc tiến thành lập Hàng Giáo sĩ bản quốc dưới thời 

                                                           
40

 Lê Thị Hoa, Introduction à l‟histoire d‟une Congrégation diocésaine féminine 

au Vietnam, Sđd, tr. 15. 
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Khâm Sứ Constantin Ajutti tại Ðông Dương (1925-1928). 

Nhưng phải chờ tới những năm ba mươi, thời Khâm Sứ Tòa 

Thánh Victor Colombanus Dreyer (1928-1936), mới chính 

thức thiết lập Hàng Giáo Sĩ bản địa, và chọn linh mục người 

Việt đầu tiên Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng làm Giám 

mục - Đại diện Tông Tòa Phát Diệm năm 1933. Kể từ đây, 

các linh mục Việt Nam được đưa vào giữ một số vị trí quan 

trọng như giáo sư chủng viện, chánh xứ vv… và thay thế dần 

dần các nhà truyền giáo châu Âu. Nếu Đức cha Nguyễn Bá 

Tòng, Giám mục Việt Nam đầu tiên với quyền kế vị Giám 

mục người Pháp, thuộc Hội Thừa Sai Paris, thì Đức cha Hồ 

Ngọc Cẩn được đề cử để kế vị và thay thế Giám mục Dòng 

Đa Minh, theo truyền thống Tây Ban Nha, năm 1935
41

.  

Bùi Chu, giáo phận dòng, bước sang trang sử mới sau 

87 năm dưới sự cai quản của 14 giám mục, Đại diện Tông 

Tòa, Dòng Đa Minh Tây Ban Nha, thuộc Tỉnh dòng Phi Luật 

Tân. Truyền thống sống đạo Công giáo Tây Ban Nha đã thấm 

nhuần vào tư tưởng các tín hữu Bùi Chu từ gần một thế kỷ 

(1848-1935). Lịch sử Bùi Chu có thể nhìn qua một lăng kính 

mới, kể từ ngày 13 tháng 3 năm 1935, khi Đức Giáo Hoàng 

                                                           
41

 Archives d‘Outre Mer (AOM), Indo GGI 65 541, Deux premiers évêques 

vietnamiens en 1935, Hanoi, le 8 Novembre 1935. 
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Piô XI ký sắc lệnh bổ nhiệm cha Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn, làm 

Giám mục hiệu tòa Zenobia, phó Đại diện Tông tòa Bùi Chu 

với quyền kế vị. Theo lời kể của linh mục Phạm Châu Diên, 

« Cha Bề trên Dòng Thánh Tâm đang vô tình, an vui với bổn 

phận thì thình lình nhận được một bao thơ với hàng chữ: 

‗Kính gởi Đức Cha Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn‘ từ Rôma gởi về. 

Ngài nhận thấy choáng váng cả người. Nhưng còn nghi hoặc 

có ai ghi lộn, hay là đùa giỡn chăng. Mở ra xem thì đó là hai 

thầy Bùi Chu học tại Trường Truyền giáo, nói là xem Công 

báo Tòa Thánh biết được tin đó, liền dâng thơ mừng ngài ». 

Hôm đó là thứ Sáu Tuần Thánh, đầu tháng 4 năm 1935. 

Chiều hôm ấy, ngài tức tốc lên hầu Đức Khâm sứ để biết rõ 

sự thật thế nào. Sau khi Đức Khâm sứ xác nhận tin đó, nhưng 

chưa kịp lục tống, thì Đức tân Giám mục xin dâng lời tạ ơn 

Tòa Thánh, song khiêm tốn xin cáo từ, vì tuổi cao, sức yếu, 

tài hèn không kham nổi công việc. ―Tòa Thánh đã quyết định, 

Đức Cha không từ chối được đâu. Đức Khâm sứ ôn tồn đáp. 

Xin Đức Cha vui lòng lãnh nhận thánh ý Chúa. Chúa sẽ giúp 

đỡ, và tôi cũng sẽ giúp đỡ Đức Cha”. Biết không thể khước 

từ, ngài xin phục mạng, và chuẩn bị cho lễ tấn phong »
42

. 
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 Phạm Châu Diên, Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn, Giám mục Bùi Chu, 1990, lưu hành 
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Như vậy, năm 1935 – với việc bổ nhiệm cha Đa Minh 

Hồ Ngọc Cẩn làm Giám mục hiệu tòa Zenobia, phó đại diện 

Tông tòa Bùi Chu với quyền kế vị – đã đánh dấu một bước 

ngoặc lịch sử. Bùi Chu trước đây (từ năm 1848) được trao 

phó cho Dòng Đa Minh Tây Ban Nha cai quản với cách đào 

tạo hàng giáo sĩ theo truyền thống đạo đức Dòng Đa Minh 

Tây Ban Nha. Nhưng từ năm 1936, sau 14 đời Giám mục gốc 

Tây Ban Nha, Bùi Chu sẽ phải chuyển hướng sang truyền 

thống Pháp thuộc địa. Thực vậy, Đức cha Cẩn mới được bổ 

nhiệm không phải người gốc Bùi Chu. Ngài sinh ra và lớn lên 

tại làng Vĩnh Lưu, tỉnh Thừa Thiên, Ngài tu học và trưởng 

thành tại cố đô Huế, mảnh đất đã nảy sinh rất nhiều trí thức 

cách mạng văn hóa dân tộc. Đặc biệt, người tín hữu Công 

giáo miền Trung, được nuôi dưỡng đức tin và văn hóa theo 

truyền thống Hội Thừa Sai Paris. Hơn thế nữa, cha Hồ Ngọc 

Cẩn được đào tạo và hấp thụ tinh thần giảng dạy và giáo dục 

của Đức cha Allys, vị Thừa sai người Pháp, Đại diện Tông 

Tòa Giáo phận Huế (1908-1931).  

                                                                                                                                  
nội bộ, thư viện Dòng Mân Côi Chí Hòa, tr.18. 
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Tầm ảnh hưởng của sự kiện này đã được chính quyền 

thuộc địa, các cơ quan truyền thông và các học giả ghi nhận 

một cách chi tiết như sau : 

-Ngày 12 tháng 3 năm 1935, Đức Giáo Hoàng Piô XI đã 

bổ nhiệm một linh mục người An Nam, Đa Minh Hồ Ngọc 

Cẩn làm Giám mục phó hiệu tòa với quyền kế vị. Trong 

tương lai, ngài sẽ kế vị Đức cha Munagorri, Đại Diện Tông 

Tòa. Bùi Chu là một địa phận phát triển nhất ở Đông Dương 

với 352.000 giáo hữu và 180 linh mục bản xứ năm 1935
43

. 

-Tân Giám mục Bùi Chu đã chọn khẩu hiệu là : « In 

omni patientia et doctrina [Tận tình nhẫn nhục và tận tâm 

giáo huấn] » (2 Tm 4,2). “Ngài đã nhờ cụ Tôn Thất Sa 

(1882-1980), một giáo sư hội họa ở Huế vẽ huy hiệu hình 

thuẫn, giữa là Thánh Tâm Chúa Giêsu chiếu ánh sáng ra hai 

bên, một bên là sông Hương núi Ngự, một bên là nhà thờ Bùi 

Chu, phía dưới là Cuốn sách với tràng hạt Mân côi”
44

. 

Vị Giám mục Việt Nam đầu tiên của Bùi Chu đã tự rèn 

luyện nhân đức kiên nhẫn và can đảm, để tận tâm giảng dạy 

giáo lý và đức tin, đồng thời tận tình giáo huấn một cách khoa 
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 AME, Annale des MEP, Hué, N° 222. — Mars -Avril 1935. 
44

 Xem http://dongthanhtam.net/Gioi-thieu/tieu-su-chi-tiet-ve-duc-cha-daminh-

ho-ngoc-can-phan-i-263.html 

(tham khảo 29-08-2018). 
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học qua 38 năm cầm bút, với một kho tàng vô giá qua các tác 

phẩm giáo dục, văn hóa Việt Nam và đạo đức Ki tô giáo.  

Sự kiện Đức Giáo Hoàng Piô XI đề cử một linh mục 

bản xứ thứ hai Việt Nam, không chỉ thu hút sự chú ý của 

người Công giáo Việt Nam, mà cả chính quyền thuộc địa 

Pháp cũng rất quan tâm. Trong một bức thư đề ngày 28 tháng 

1 năm 1935 của Bộ Trưởng thuộc địa Pháp tại Paris gửi cho 

Toàn Quyền Đông Dương, René Robin, tại Hà Nội, có đề 

nghị gửi thông tin cho Bộ Ngoại Giao về việc bổ nhiệm và 

đắc cử các giám mục bản xứ mới tại Việt Nam. Ngày 1 tháng 

5 năm 1935, René Robin đã gửi thông tin chính thức về cho 

Bộ Ngoại giao Pháp liên quan đến việc đắc cử giám mục Bùi 

Chu, cha Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn
45

. Có lẽ chính quyền Bảo hộ 

Pháp muốn có ý kiến trong việc bổ nhiệm các Giám mục bản 

xứ. Thực ra, ngay ở Pháp từ năm 1921, mỗi khi Tòa Thánh 

bổ nhiệm một vị Giám mục thì Sứ thần Toà thánh tại Pháp 

cũng phải thông tin cho chính phủ và đón nhận ý kiến từ bộ 

Tư pháp
46

. Chắc chắn ở Việt Nam vào những năm 1930, dưới 
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 Archives d'Outre Mer(AOM), Indo GGI 65 541 : catholique de Bui Chu, 

Nomination d‟évêques annamites, Hanoi Le 7 mai 1935, René Robin ký tên. 
46

 Archives d‘Outre Mer (AOM), Indo GGI 65 541 : catholique de Bui Chu, 

Nomination d‟évêques annamites, Hanoi Le 7 mai 1935, René Robin ký tên. 
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sự lãnh đạo của chính quyền Bảo hộ, họ muốn biết và có ý 

kiến về việc bổ nhiệm các đấng Giáo quyền bản xứ.  

Tuy Đức Giáo Hoàng Piô XI đã ký sắc lệnh bổ nhiệm 

linh mục Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn làm giám mục phó Bùi Chu 

từ ngày 12-03-1935. Nhưng phải chờ tới ngày 29-06-1935 thì 

nghi lễ Tấn phong Giám mục mới được cử hành. Tại sao phải 

chờ 3 tháng 17 ngày mới tổ chức lễ Tấn phong tân Giám mục 

Hồ Ngọc Cẩn ? Phải chăng cha Đa Minh Cẩn cần có thời gian 

để chuẩn bị nhân sự kế vị Ngài trong chức vụ Bề Trên Dòng 

Thánh Tâm Huế ? Theo Phạm Châu Diên,  

« Đức Cha Trung (Munagorri) và các Cố Đa Minh Tây 

Ban Nha còn muốn trì hoãn, để sau này có phải giao quyền 

cho người Việt Nam thì cũng giao cho Giám mục thuộc 

dòng. Vì thế, các ngài vội vã lập Tập Viện dòng Đa Minh 

tại Quần Phương »
47

.  

Dù sao, lễ tấn phong Giám Mục Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn đã 

được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam (Huế), ngày 29-

3-1935, do Ðức Khâm Sứ Tòa Thánh Columban Dreyer chủ 

lễ, với sự hiện diện của Đức cha Chabanon (1873-1936) giáo 

phận Huế và Đức cha J.B. Nguyễn Bá Tòng giáo phận Phát 

                                                           
47

 Phạm Châu Diên, Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn, Giám mục Bùi Chu, 1990, lưu hành 

nội bộ, thư viện Dòng Mân Côi Chí Hòa, tr.17. 
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Diệm phụ phong. Tham dự còn có các Đức cha Allys (Lý), 

Jannin (giáo phận Kontum), các Bề trên dòng, cụ Tôn Thất 

Hân, đại diện vua Bảo Đại, cùng nhiều quan khách, tất cả 130 

vị linh mục Tây, Nam và đông đảo giáo dân tham dự. Triều 

đình cử cụ Thân thần Tôn Thất Hân và ba vị thượng thư bộ 

Lại, bộ Hinh và bộ Hộ đến dự
48

.  

Hình ảnh 7 : Đ.C. Hồ Ngọc Cẩn và Đ. C. Nguyễn Bá 

Tòng 

 

 

Sau khi thụ phong Giám mục, Tân Giám mục Bùi Chu 

còn lưu lại Huế một tháng bên cạnh các Tu sĩ Dòng Thánh 

Tâm và bên cạnh Đức cha Allys, người Cha nghĩa tử của 
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 Trần Đức Huynh, Lịch sử Địa Phận Bùi Chu, Sđd, tr. 158. 
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ngài
49

. Ngày 1 tháng 8 năm 1935, một phái đoàn đông đảo 

gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân Bùi Chu đến cố đô Huế để 

nghênh đón Đức Tân Giám mục về Bùi Chu. Khi về tới Nam 

Định ngày 2 tháng 8, cha Vacquier là cha xứ nhà thờ Nam 

Định ra đón và đưa Đức Cha về nhà thờ Khoái Đồng. Tại 

đây, Đức Cha Munagorri Trung (1865-1936)
50

 và cha quản lý 

Casado Thuận ra tiếp đón Tân Giám mục. Sáng sớm ngày 3 

tháng 8 năm 1935, đoàn xe đưa hai Đức Cha về Bùi Chu. Khi 

Ngài đi qua mấy giáo xứ ven tỉnh lộ, nhiều giáo dân đã ra bái 

vọng. Đặc biệt giáo xứ Bách Tính đã giăng biểu ngữ : « Hoan 

hô Đức Giám mục Việt Nam »
51

. Trong thời gian là Giám 

mục phó, (8-1935 đến 9-3-1936), Đức cha Hồ Ngọc Cẩn cư 

ngụ tại Tòa giám mục để âm thầm tìm hiểu nếp sống, văn hóa 

và tình hình địa phận. Trong khi đó, Đức cha Munagorri, Đại 

diện Tông Tòa vẫn cư ngụ ở Khoái Đồng với cha quản lý 

Casado (Thuận). Một năm sau, Tòa Thánh ban hành Sắc lệnh 

Praecipuas inter Apostolicas ngày 9-3-1936 :  

                                                           
49

 Văn khố Dòng Mân Côi, Tưởng niệm và tri ân ĐC. Dominicô Maria Hồ Ngọc 

Cẩn, tr. 49. 
50

 Đức Cha MUNAGORRI (1865-1936), Đại Diện Tông Tòa Bùi Chu từ năm 

1907 đến 1936. 
51

 Trần Đức Huynh, Lịch sử Địa Phận Bùi Chu, Sđd, p. 158. 
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« Nay Ta quyết định phân chia Địa phận Bùi Chu, trích 

phần lãnh thổ gồm tỉnh Thái Bình và Hưng Yên để thành 

lập một địa phận mới lấy tên của thị xã Thái Bình, gọi là 

địa phận Thái Bình. Địa phận mới này luôn luôn tuân hành 

quyền của Tòa Thánh, và Ta ủy nhiệm cho dòng Đa Minh 

gồm những vị đã nhiều công truyền giáo để địa phận Bùi 

Chu được phát triển như ngày nay. Lãnh thổ còn lại thuộc 

tỉnh Nam Định, vẫn giữ tên cũ là địa phận Bùi Chu và trao 

cho hàng giáo sĩ bản quốc. Tuy nhiên địa phận Bùi Chu 

vẫn còn tạm thời dưới quyền lãnh đạo của quý huynh 

Pedro Munagorri y Obineta,Giám mục hiệu tòa Pityntenis, 

hiện đang làm Đại diện Tông Tòa »
52

.  

Bản đồ 2 : địa phận Trung (Bùi Chu) trước năm 1936 

                                                           
52

 Sắc lệnh Praecipuas inter Apostolicas của Đức Giáo Hoàng Piô XI, ngày 9-

3.1936, Văn Kiện này được đăng trong Apostolicae Sedis ngày 13 tháng 10 năm 

1936, tr. 392. 
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Nguồn : Archives dòng Đa Minh Tây Ban Nha tại Đại Học Thánh 

Tô-ma, Manila, Phi Luật Tân, trích trong cuốn « Domicos donde 

nace el sol », U.S.T. 1957, tr. 608. 

Như vậy, địa phận Bùi Chu chỉ chính thức trao cho 

hàng giáo sĩ bản quốc sau khi Ðức Giám mục Pedro 

Munagorri qua đời ngày 17-6-1936. Đồng thời, tất cả các 

linh mục Tây Ban Nha và Đức Cha Juan Casado Thuận 

chuyển sang địa phận mới Thái Bình. Vậy, sắc lệnh 

Praecipuas inter Apostolicas của Tòa Thánh không chỉ đơn 

thuần là trao quyền cai quản giáo phận Bùi Chu vào tay 

Giám mục bản quốc. Nhưng sắc lệnh này còn chỉ thị chia 

đôi địa phận : Bùi Chu, với diện tích 839 km², bao gồm bốn 

huyện thuộc tỉnh Nam Định, với 230.000 tín hữu trong tổng 

số dân khoảng 944.900 (24,45%), 100 linh mục, chưa kể 

một số linh mục giảng dạy ở liên chủng viện Dòng Đa 
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Minh ở Nam Định và ở Tu viện Quần Phương, 390 thầy 

giảng. Trong khi địa phận Thái Bình, với diện tích 2.207 

km², gồm hai tỉnh: Thái Bình và Hưng Yên. Số giáo dân 

Thái Bình là 130.000 người trong tổng số dân là 1.700.000 

(8% dân số), 73 linh mục Việt Nam và Dòng Đa Minh Tây 

Ban Nha
53

. Việc chia cắt địa phận Thái Bình khỏi Bùi Chu 

và trao địa phận Bùi Chu cho tân giám mục bản quốc Đa 

Minh Hồ Ngọc Cẩn năm 1936, đã đánh dấu một bước 

ngoặc lịch sử. Một chi tiết hi hữu đã được ghi chép :  

« Các tu sĩ Dòng Đa Minh đã khăn gói, vận chuyển hầu 

như toàn bộ tài sản, ruộng đất từ Bùi Chu về Giáo phận 

mới Thái Bình do GM. Juan Obispo Thuận (OP) cai quản, 

tạo nên khủng hoảng nhân sự, tài chánh, gây khó khăn, 

phiền hà cho tân Gm. Đa Minh Cẩn ngày về lãnh nhận 

trách nhiệm cai quản Giáo phận Bùi Chu »
54

.  

Từ nay, Đức Giám mục bản quốc Việt Nam thứ nhất 

của Bùi Chu sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm trên vai. Vậy 

Ngài đã làm những gì để Giáo phận được phát triển về mọi 
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 Lê Thị Hoa, Introduction à l‟histoire d‟une Congrégation diocésaine 

féminine, Sđd, tr. 16. 
54

 Trần Anh Dũng, Công giáo Việt nam (1566-2010), Roma, Đắc Lộ Tùng Thư, 

2009, tr.182. 
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mặt, nhưng vẫn giữ nguyên được truyền thống sống đức tin 

mạnh mẽ ?  
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CHƢƠNG II  

Thực thi đƣờng hƣớng Công Đồng Đông Dƣơng 1934 

và phát triển truyền thống sống đạo giáo phận Bùi 

Chu (1936-1948)  

 

Nếu ở Pháp đầu thế kỷ XX đánh dấu lịch sử biến 

chuyển của xã hội với phong trào bài giáo sĩ, tu sĩ để chống 

lại ảnh hưởng của Giáo hội trong xã hội Pháp
55

, thì ở Việt 

Nam lại xuất hiện phong trào chủ nghĩa dân tộc. Có lẽ Tòa 

Thánh Vatican đã nhận thấy ảnh hưởng của Giáo hội Việt 

Nam trong một đất nước thuộc địa Pháp, và ước lượng được 

tương lai của các nhà truyền giáo phương Tây, họ sẽ phải 

đương đầu với phong trào chủ nghĩa dân tộc
56

 nói chung, và 

chủ nghĩa cộng sản
57

 nói riêng. Phải chăng đây là một trong 

những lý do mà Đức Giáo Hoàng Beneđictô XV và Piô XI 

xúc tiến ngoại giao, hướng về việc chuyển giao Giáo quyền 

cho hàng Giáo sĩ bản quốc, và cải cách hàng Giáo sĩ Việt 

Nam qua việc tổ chức Công Đồng Đông Dương đầu tiên tại 
                                                           
55

 Jacqueline LALOUETTE, La République anticléricale, XIX
e
-XX

e
 siècles, 

Paris, Seuil, « L‘Univers historique », 2002. 
56

 Việt Nam Quốc Dân Đảng được thành lập năm 1927. Trong cuộc khởi nghĩa 

Yên Bái 1930, Nguyễn Thái Học và 12 đảng viên đã bị xử trảm. 
57

 Đảng Cộng Sản Đông Dương được thành lập tại hội nghị Hong Kong tháng 

10-1930 do Trần Phú chủ trì. 
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Hà Nội năm 1934. Vậy Công Đồng Đông Dương đã quyết 

định gì về cải cách đường hướng đào tạo hàng giáo sĩ bản 

quốc ? Giám mục Hồ Ngọc Cẩn, lục sự của Công Đồng đã 

tiếp cận được gì của Công Đồng cho Giáo phận Bùi Chu 

(1936-1948) ? 

 

 Công Đồng Đông Dƣơng với việc cải cách 

truyền giáo tại các nƣớc bản xứ 

 

Đức Cha Colomban Dreyer, đã triệu tập Công Đồng 

Đông Dương đầu tiên ở Hà Nội từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 

6 tháng 12 năm 1934, với sự tham dự của các Đại diện Tông 

Tòa Đông Dương : Việt Nam, Lào, Cam Bốt và Thái Lan. 

Theo tài liệu của Hội Thừa Sai Paris, Công Đồng diễn tiến 

trong tinh thần liên đới, cởi mở và thành công tốt đẹp với sự 

tham gia của 47 thành viên
58

, trong đó có 20 Giám mục Đông 

Dương, 2 Phó Đại diện Tông Tòa, 5 Bề trên các dòng tu 

                                                           
58

 AMEP, Annales des MEP, 14
e
 année, n° 157, Hanoi 16 décembre 1935, p.56 

et Annales des MEP, « Le Concile plénier de Hanoi 18 novembre - 6 décembre 

1934 », n° 222, Mars – Avril 1935, p. 51-56. 

Văn kiện của công đồng Đông Dương (bằng tiếng la-tinh) được xuất bản trong 

sách : Primum Concilium Indosinense, Anno 1934, Hà Nội, Imprimerie Trung 

Hoà, 1938, 180 tr.  
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(Dòng Đa Minh, Dòng Phan Sinh, Dòng Xitô, Dòng Chúa 

Cứu Thế và Hội Linh mục Xuân Bích), 20 linh mục cố vấn 

trong đó 12 Người Châu Âu và 7 người Việt Nam, 6 chuyên 

viên trong đó 4 người Châu Âu và 2 người Việt Nam
59

.  

Hình ảnh 8 : các Giám mục và Nghị phụ tại Công Đồng Đông 

Dương Hà Nội năm 1934 

 

Nguồn : AMEP, Bulletin des MEP, 14
e
 année, n° 157, Hanoi 16 

décembre 1935, tr.56. 
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 AMEP, Annales des MEP, « Le Concile plénier de Hanoi 18 novembre - 6 

décembre 1934 », n° 222, Mars – Avril 1935, p. 51-56 



66 
 

Bảng 6 : Tên các Đại Diện Tông Tòa tham dự Công Đồng Đông 

Dương
60

 

Tên Giám Mục 
Tên Địa phận Tên Giám 

Mục 

Tên Địa phận 

1. Mgr 

Colomban 

Dreyer 

Président du 

concile 

(Délégué 

Apostolique) 

11. Mgr 

Dumortier 

Saïgon 

2. Mgr 

Gendreau 

Hanoï 12. Mgr 

Herrgott  

Phnompenh 

3. Mgr 

Ramond   

Hưng Hóa 13. Mgr 

Tardieu  

Qui Nhơn 

4. Mgr Marcou

  

Phát Diệm 14. Mgr 

Chabanon  

Huế 

5. Mgr 

Muñagorri  

Bùi Chu 15. Mgr 

Artaraz  

Bắc Ninh 

6. Mgr Perros 

  

Bangkok 16. Mgr 

Gomez  

Hải Phòng 

7. Mgr Eloy 

  

Vinh 17. Mgr Tong  Phát Diệm 

8. Mgr de 

Cooman 

Thanh Hóa 18. Mgr 

Jannin 

Kontum 

9. Mgr Gouin 

  

Laos 19. Mgr 

Hedde 

Lạng Sơn 

10. Mgr 

Chaize, Coadj. 

Hanoï 20. Mgr 

Pasotti 

Siam (Thái 

Lan) 
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 LÊ Thi Hoa (Marie), L‟enseignement catholique aux prises avec les 

mutations, Sđd, tr. 63. 
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 Công Đồng Đông Dƣơng với việc cải cách đào tạo hàng 

giáo sĩ bản quốc 

Trong ngày khai mạc, Đức Cha Colomban Dreyer, Chủ 

tịch Công Đồng đã nêu lên mục tiêu của Công Đồng Đông 

Dương :  

- Hiện đại hóa đường hướng truyền bá Tin Mừng.  

- Bàn thảo về việc cải cách đào tạo hàng giáo sĩ bản 

quốc, để thích ứng với những nhu cầu của thời đại.  

- Chuẩn bị tinh thần cho các linh mục bản quốc để 

chuyển giao trách nhiệm dần dần cho họ, theo ý muốn của 

Tòa Thánh.  

- Và giúp họ thành công trong Sứ vụ truyền giáo cho 

người lương dân qua phong trào Công giáo Tiến Hành
61

. 

Thực ra, mục tiêu đào tạo linh mục bản quốc và trao 

quyền quản lý cho hàng Giáo sĩ bản quốc đã được xác định 

ngay ban đầu trong Huấn thị năm 1659 của Thánh bộ Truyền 

bá Đức Tin.  

Một trong những ưu tiên của Công Đồng Đông Dương 

năm 1934 là quan tâm đào tạo và thăng tiến hàng giáo sĩ bản 
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 AMEP, Bulletin des MEP, 14
e
 année, n° 157, Hanoi 16 décembre 1935.p. 57.  
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quốc, nhằm thích ứng với thời đại trong sứ mệnh loan báo 

Tin mừng và cổ võ tinh thần truyền giáo qua phong trào Tông 

đồ Giáo dân
62

. Vậy Công Đồng Đông Dương đã làm thế nào 

để hiện đại hóa việc đào tạo các giáo sĩ bản quốc ? Công 

Đồng đã đưa ra những phương pháp đào tạo như thế nào để 

có thể thích ứng với những nhu cầu mới của thời đại trong 

công việc mục vụ và sứ vụ truyền giáo ?  

Trước tiên, Công Đồng Đông Dương đã tập trung bàn 

thảo về phương pháp cải cách đào tạo hàng giáo sĩ bản quốc 

và mời gọi các giám mục thực hiện chương trình "huấn luyện 

giáo sĩ bản địa, để giúp họ thực hiện các nhiệm vụ mà họ sẽ 

được giao phó dần dần"
63

. Vấn đề đầu tiên của Công Đồng 

Đông Dương là thăng chức, chọn và gửi một số chủng sinh và 

linh mục ưu tú của Việt Nam đi du học tại Pháp hoặc Rôma
64

. 

Thực sự, ngay từ đầu thế kỷ XX, Giáo Hội Việt Nam rất quan 

tâm đến chương trình gửi chủng sinh và linh mục bản quốc ra 

nước ngoài đào tạo, để họ sẽ nối tiếp chương trình giảng dạy 
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 Phong trào Công giáo Tiến hành hay Phong trào Tông đồ Giáo dân khởi sự 

vào năm 1927 với việc thành lập các phong trào như Thanh Lao Công (JOC), 

Nữ Thanh Lao Công (JOCF) ở Bỉ (1928) và Pháp (1929), Thanh Sinh Công 

(JEC, 1930), Thuỷ Thủ Trẻ Công giáo (JMC, 1930) và tiếp theo là các phong 

trào dành cho các gia đình, các giới, các nghề nghiệp. 
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 AMEP, Bulletin des MEP, 14
e
 année, n° 157, Hanoi 16 décembre 1935.p. 57. 
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 Maurice CHEZA, Diffusion et acculturation du christianisme, XIXe-XXe 

siècle, (Coll. « Mémoire d‘Eglise »), Karthala, Paris, 2005, p. 595. 
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giáo lý và đức tin cũng như đảm nhiệm trách nhiệm giảng dạy 

trong các trường Công giáo tại Việt Nam. Vì thế, Giáo Hội 

Việt Nam đã bắt đầu gửi những chủng sinh ưu tú sang trường 

Truyền Giáo Rôma, từ năm 1919. 

Nhưng phong trào Công giáo Tiến hành phát triển vào 

thập niên 1930 tại Việt Nam đã thúc đẩy Giáo Hội canh tân 

phương pháp đào tạo để thích ứng với hoàn cảnh ở Việt Nam. 

Do vậy, Đức cha Gendreau, Đại Diện Tông Tòa Hà Nội, đã 

gửi 6 chủng sinh sang Pháp du học
65

. Cũng trong năm đó, 

Đức cha Hedde, Đại Diện Tông Tòa Lạng Sơn và Cao Bằng 

đã quyết định chọn một số học sinh ưu tú và đạo đức tại tiểu 

chủng viện để gửi đào tạo trong các chủng viện tại Pháp
66

. 

Năm 1931, Đức cha Dumortier, Đại Diện Tông Tòa Sài Gòn 

hy vọng rằng : Tòa Thánh ủng hộ việc gửi các học sinh ưu tú 

đi du học nước ngoài, và Ngài đã chọn và gửi một số chủng 

sinh sang đào tạo tại Rôma để sau này có thể giao phó sứ vụ 

truyền giáo cho họ tại Giáo phận Sài Gòn
67

. Năm 1932, Đức 

cha Alphonse Chabanon, Đại Diện Tông Tòa Huế cũng đã 
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 AMEP, Compte-rendu des travaux 1934, n° 75, p.121. 
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 APF, NS - Rubrica n° 19/9/1930, dossier : 3013, Préfecture Apostolique de 

Lạng Sơn à Cao Bằng, année 1930-1931, p.3. 
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 APF, NS - Rubrica n° 20/4/ 1934, vol 1129, Dossier: 1179, Lettre à Mgr 

Cardinal Van Rossum, Préfet de la Propagande de la Foi à Rome.  
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gửi hai thầy chủng sinh tới trường Truyền Giáo Rôma ; theo 

dự định của ngài : «Hai thầy Phó tế được cử đi du học ở 

Rôma sẽ trở về Việt Nam năm 1937 để phục vụ Giáo 

phận »
68

. Không thể phủ nhận rằng, kết quả của Công Đồng 

Đông Dương năm 1934 đã phản ánh thực tế sự quan tâm của 

Giáo Hội Công giáo đầu thế kỷ XX qua bản đúc kết trong 

« Qui chế Mục vụ » :  

« Công cuộc đào tạo huấn luyện hàng Giáo sĩ bản quốc 

từ giai đoạn Trường Thử, Tiểu chủng viện đến Đại chủng 

viện. Các Chủng sinh phải nhận được sự quan tâm huấn 

luyện về đường hướng thiêng liêng, tu đức, trí thức, nhân 

bản, thể dục… Công Đồng khuyến khích các Giám mục 

Giáo phận tuyển chọn các chủng sinh đạo đức và xuất 

sắc sang theo học tại Đại học Giáo Hoàng Truyền Giáo 

tại Rôma nhằm chuẩn bị các giáo sư chủng viện trong 

tương lai »
69

.  

Đây chính là thời điểm lịch sử xuất hiện và phát triển 

các liên Đại chủng viện mang tầm cỡ quốc tế như liên chủng 

viện Xuân Bích tại Hà Nội và liên chủng viện Dòng Đa Minh 
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 AMEP, Compte-rendu des travaux 1935, n° 76, p.156 ; APF, NS - Rubrica n° 

20/20/ 1933, vol 1128, dossier : 4368, Vicariat Apostolique de Hué (Annam) à 

Mgr Soloffi, président de l‘œuvre Pontificale de la Propagande de la Foi. 
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 Cuốn II từ khoản 120-180 trong Qui Chế Mục Vụ Công Đồng Đông Dương.  
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Tây Ban Nha thuộc tỉnh dòng Phi Luật Tân tại Nam Định. 

Đồng thời đây cũng là thời gian mà Đại chủng viện Kẻ Sở Hà 

Nội sát nhập với Đại chủng viện Xuân Bích trên địa bàn Giáo 

phận Hà Nội. 

Hình ảnh 9 : Đại chủng viện Xuân Bích Hà Nội năm 

1932
70

 

  

Nguồn : Archives d‟Outre Mer (AOM), fonds INDO GGI 51581 

Mặt khác, Công Đồng Đông Dương còn cụ thể hoá 

chương trình đào tạo hàng giáo sĩ bản quốc để thích ứng với 

nhu cầu của thời đại. Đó là chương trình giảng dạy bằng tiếng 
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 Liên Đại chủng viện Xuân Bích đào tạo bao gồm : chủng sinh thuộc địa phận 

Hà Nội, Hưng Hóa, Thanh Hóa và Phát Diệm. 
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Pháp và tiếng Việt tại các Đại chủng viện. Tuy nhiên, Công 

Đồng cũng nhìn nhận là, "phương pháp giảng dạy tại các 

Chủng viện còn yếu kém, do nguyên nhân thiếu các giáo sư 

chuyên nghiệp"
71

. Đồng quan điểm, Đức Khâm Sử Tòa 

Thánh Aiuti tại Đông Dương cũng nhận định rằng, tình hình 

đào tạo các linh mục tương lai tại Đại chủng viện Sài Gòn 

gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu các giáo sư giỏi tiếng La tinh 

và tiếng Pháp
72

.  

Như vậy, Công Đồng Đông Dương năm 1934 không chỉ 

bàn đến việc thực hiện việc đào tạo hàng giáo sĩ bản quốc 

theo Huấn thị năm 1659 của Bộ Truyền Bá Đức Tin, nhưng 

còn thực hiện chuyển giao sứ mệnh truyền giáo cho hàng giáo 

sĩ bản địa theo Thông điệp Đức Thánh Cha Bênêđictô năm 

1919 và của Đức Giáo Hoàng Piô XI năm 1926. Đặc biệt 

Công Đồng quan tâm tới việc cải cách chương trình đào tạo 

tại Tiểu và Đại chủng viện. Một yếu tố tích cực khác trong 

Công Đồng là mời gọi Giáo Hội địa phương tổ chức các Hiệp 

Hội Tông Đồ Giáo dân dưới sự hướng dẫn của Hàng giáo sĩ. 
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 APF, NS - Rubrica n° 20/4, dossier : 1179, Lettre à Mgr Cardinal Van 
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 Công Đồng Đông Dƣơng với việc thiết lập phong trào 

Công giáo Tiến hành 

 

Không phải ngẫu nhiên mà Công Đồng Đông Dương đã 

mời gọi hàng giáo sĩ bản quốc thi hành mục vụ Tông đồ giáo 

dân, nhằm thực hiện lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Piô XI 

trong Thông điệp Ubi arcano Dei ngày 23 tháng 12 năm 

1922 :  

« Xây dựng một cộng đoàn Kitô hữu mới, khước từ những 

hình thức thể chế của Chế độ cũ, cố gắng tái tạo những 

hình thức thể chế trong lòng xã hội hiện đại và chỉ một 

Giáo hội Công giáo được Thiên Chúa lập ra, giải thích các 

chân lý mặc khải, mới có khả năng thăng tiến cộng đoàn 

đó".  

Phong trào Công giáo Tiến hành được cổ võ tiếp tục qua 

Thông điệp Divini Illius Magistri của Đức Giáo Hoàng Piô 

XI năm 1929. Trong Thông điệp này, Ngài kêu gọi các chính 

phủ tôn trọng sự tự do giảng dạy luân lý Kitô giáo và hợp tác 

với Giáo Hội trong chương trình giảng dạy khoa học và đạo 

đức căn bản từ trung cấp đến Đại học và trường dạy nghề. 

Như vậy, Công Đồng Đông Dương nhằm thi hành Thông 

điệp của Đức Thánh Cha Piô XI và khuyến khích tinh thần 
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Công giáo tiến hành, tương xứng với đà tiến của xã hội từ 

1930 đến 1945, theo nhận định của Phan Lê Bồng : « Sự trỗi 

dậy của giáo sĩ Annam tiếp tục hòa nhịp với sự phát triển của 

đất nước"
73

. Thế thì, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã hiệp 

thông và thi hành Thông điệp của Giáo Hoàng Piô XI để đem 

Phúc Âm sống giữa lòng dân tộc bằng « việc từ thiện, nỗ lực 

nâng cao phẩm giá con người xứng đáng với đường hướng 

của Giáo hội, […] phục vụ vô vị lợi, không phân biệt chủng 

tộc, tôn giáo hay quốc gia »
74

. Không phải ngẫu nhiên mà 

Công Đồng Đông Dương quan tâm đến việc Tông đồ giáo 

dân, nhưng Phong trào này đã bắt nguồn từ Giáo hội phương 

Tây: « Phong trào Tông đồ Giáo dân khởi sự vào năm 1927 

với việc thành lập các phong trào như Thanh Lao Công 

(JOC), Nữ Thanh Lao Công (JOCF) ở Bỉ (1928) và Pháp 

(1929), Thanh Sinh Công (JEC, 1930), Thủy Thủ Trẻ Công 

giáo (JMC, 1930) và tiếp theo là các phong trào dành cho các 
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gia đình, các giới, các nghề nghiệp »
75

. 

Tại Việt Nam, Công Đồng Đông Dương đã thực hiện 

các mục tiêu của Phong trào Công giáo Tiến hành, bắt đầu 

bằng việc xây dựng một ký túc xá « Maison Lacordaire », 

dành riêng cho các sinh viên. Ký túc xá này được Giáo Hội 

giao phó cho các cha Dòng Đa Minh thuộc tỉnh dòng Lyon, 

để các cha hướng dẫn và đồng hành với các sinh viên Công 

giáo tại Đại Học Đông Dương Hà Nội. Hành động Công giáo 

Tiến hành tiếp tục lan rộng qua chương trình giáo dục nữ sinh 

trung học của các nữ tu Kinh sĩ Thánh Augustinô tại Đà Lạt 

năm 1935 và tại Hà Nội năm 1937. Một vấn đề vào thời điểm 

1935 là Giáo hội Công giáo Việt Nam vẫn chưa có trường 

cấp III dành riêng cho các nữ sinh, với lý do thiếu nhân sự 

giảng dạy tiếng Pháp theo hệ thống giáo dục Pháp -Việt, theo 

như nhận định của Đức Cha Chabanon, Đại Diện Tông Tòa 

Huế
76

. Sự hiện diện của các nữ tu Kinh sĩ thánh Augustinô 

(tức Dòng Đức Bà Couvent des Oiseaux) rất thích ứng với 

thời đại trong xã hội Việt Nam thời đó. Khi đó, Giáo Hội tiến 

hành sứ mệnh Tông đồ giáo dân, qua hệ thống giáo dục các 
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trường tư Công giáo. Công tác mục vụ giáo dục các nữ sinh 

của các nữ tu Dòng Đức Bà đã phản ánh được đặc sủng của 

Hội dòng qua chương trình giáo dục Trung học Pháp -Việt 

nội trú. Phải nhìn nhận rằng, sự đóng góp vào chương trình 

giáo dục của các nữ tu Dòng Đức Bà góp phần thăng tiến 

nhân phẩm người phụ nữ Việt Nam, nhằm giúp họ xứng đáng 

với hình ảnh cao quí của người phụ nữ. Các Mẹ Dòng Đức 

Bà không chỉ mở trường nội trú trung cấp cho các nữ sinh mà 

còn mở một nhà « Đức Bà Mân Côi » để đào tạo tập sinh cho 

Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội năm 1938
77

.  

Công Đồng Đông Dƣơng với việc cải cách Mến Thánh Giá 

và Dòng nữ Đa Minh 

 

Một trang sử mới được mở ra cho các Chị em nhà 

phước Mến Thánh Giá và Dòng ba Đa Minh Sống cộng đoàn 

qua việc Công Đồng khuyến khích, nêu lý do và chỉ đạo việc 

canh tân. Công Đồng Đông Dương đã có những lời khen 

ngợi, khi đề cập tới các Chị em Mến Thánh Giá và Dòng ba 

Đa Minh :  
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 Revue Missionnaire " Messis multa..." Mater Amabilis, 1937, n°4 : Histoire 
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Số 104. « Ai mà chẳng biết, ở Đông Dương, thủa trước 

và trong thời bách hại, các trinh nữ và các phụ nữ này 

đã được nhiều công phúc vì họ đã tuân giữ lề luật thánh 

thiện và nghiêm ngặt. » 

 Số 105. «Thời thế đã thay đổi và Giáo hội được hưởng 

bình an, nên Tòa Thánh mong muốn rằng đời sống theo 

luật phép với lời tuyên khấn được đưa vào các cộng 

đoàn này, như chính đấng Sáng lập đã dự liệu cho các 

Chị em Mến Thánh Giá. »
78

  

Giáo luật mới đã được ban hành năm 1917, khiến các 

Dòng tu phải xem xét và tu chính hiến pháp và luật dòng của 

mình. Năm 1925, Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm đã làm tốt 

việc canh tân này. 

Số 106. « Công Đồng ca ngợi các Đấng Bản quyền đã 

thực thi việc canh tân này với những thành quả tốt đẹp và 

Công Đồng khuyến khích các vị Bản quyền khác thiết lập 

ngay khi có thể, trong mỗi địa phận Tông tòa, một Dòng giáo 
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 « De Amatricibus Crucis tertiariisque Dominicanis saecularibus in communi 
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phận, xuất phát từ các cộng đoàn hiện hữu, và gồm một nhà 

tập duy nhất, cùng với các lời khấn, trước tiên khấn tạm, sau 

đó khấn vĩnh viễn, theo qui định của giáo luật. »
79

 

Như vậy, Công Đồng Đông Dương 1934 được coi như 

một Công Đồng lịch sử cải cách từ khi thành lập giáo phận 

Đàng Trong (Nam Kỳ) và Đàng Ngoài (Bắc kỳ) năm 1670, 

nhằm thích nghi với những nhu cầu thời đại trong việc Phúc 

âm hóa môi trường sống. Từ nay, các chị phước Mến Thánh 

Giá và các chị phước Đa Minh được thăng tiến với tên gọi 

chính thức là Nữ tu dòng địa phận. Các nữ tu của hai Hội 

Dòng cũng được mời gọi tham gia phong trào Tông đồ giáo 

dân qua đặc sủng của mỗi Hội Dòng, theo tinh thần Đấng 

Sáng lập. Cả hai Hội Dòng này đều được thiết lập đầu tiên tại 

giáo phận Bùi Chu. Vậy Đức cha Hồ Ngọc Cẩn đã áp dụng 

chỉ đạo và sử dụng phương pháp nào của Công Đồng Đông 

Dương, để cải tổ nhà Phước Mến Thánh Giá và Đa Minh 

trong giáo phận mà ngài cai quản từ năm 1936-1948 ? 
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Đức Cha Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn với Công 

Đồng Đông Dƣơng 

 Canh tân chƣơng trình đào tạo hàng giáo sĩ Bùi Chu theo 

tinh thần Công Đồng Đông Dƣơng 

 

Bùi Chu là một Giáo phận mang truyền thống đạo đức 

Dòng Đa Minh Tây Ban Nha từ năm 1848. Từ ngày lịch sử ra 

đời giáo phận Trung (Bùi Chu), hệ thống đào tạo linh mục 

hầu như chỉ tập trung vào các tiểu chủng viện Trung Linh 

(1913), Ninh Cường (1907)
 
và Chủng viện tại Bùi Chu. Phải 

chờ tới năm 1931, xuất hiện hai Đại Chủng viện liên Địa 

phận : Đại Chủng viện liên địa phận Xuân Bích Hà Nội, 

nhằm đào tạo linh mục cho các giáo phận Miền Bắc thuộc 

Hội Thừa Sai Paris (Hà Nội, Phát Diệm, Thanh Hóa và Hưng 

Hóa) và Đại chủng viện liên địa phận Dòng Đa Minh tại Nam 

Định, nhằm đào tạo các linh mục tương lai cho Hải Phòng, 

Bùi Chu, Bắc Ninh và Lạng Sơn-Cao Bằng. Bùi Chu bước 

sang trang sử mới năm 1936, dưới sự cai quản của một Giám 

mục bản quốc đầu tiên. Vậy ĐC Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn đã áp 

dụng những đường hướng và phương pháp nào của Công 
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Đồng Đông Dương để canh tân việc đào tạo hàng giáo sĩ Bùi 

Chu năm 1936 ? 

Bản đồ 3 : các giáo phận thuộc Dòng Đa Minh Tây Ban 

Nha năm 1935 

 

Nguồn : Archives de Propagande Fide (APF), NS, vol. 1256, carta 

9-37 / 1935, p.423. 

Trước khi đi vào chi tiết canh tân đào tạo hàng linh mục 

bản quốc tại Bùi Chu năm 1936, chúng ta cần nhắc lại lịch sử 

đào tạo linh mục Bùi Chu trong khối liên địa phận Dòng Đa 

Minh Tây Ban Nha. Một Đại Chủng viện được thiết lập tại 

Nam Định năm 1931, Đại chủng viện này nhằm đào tạo các 
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linh mục tương lai cho giáo phận Hải Phòng, Bùi Chu, Bắc 

Ninh và Lạng Sơn-Cao Bằng
80

. Đại chủng viện liên địa phận 

Dòng Đa Minh được thành lập trên cơ sở trường Sư phạm 

thánh Tôma Aquino
81

. Nếu trường Sư phạm thánh Tôma 

Aquino được thành lập từ năm 1924, thì Đại Chủng viện 

thánh Albertô Cả thuộc khối liên địa phận Dòng thay thế năm 

1931. Đại Chủng viện này có thể sánh vai với Liên Đại 

Chủng viện Xuân Bích Hà Nội. 

Hình ảnh 10 : Đại Chủng viện Đa Minh ở Nam Định 

năm 1932 
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 Trường Sư phạm thánh Tôma của Dòng Đa Minh được thành lập năm 1924 
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Nguồn : Văn khố các Sư Huynh La San tại Rôma, carton JN 456. 

Đại Chủng Viện Thánh Albertô Cả của khối liên địa 

phận Dòng Đa Minh bắt đầu khai trương ngày 7 và 8 tháng 9 

năm 1931 với 146 chủng sinh : 64 chủng sinh thuộc giáo 

phận Hải Phòng, 11 chủng sinh thuộc giáo phận Bắc Ninh, 64 

chủng sinh thuộc giáo phận Bùi Chu và 7 chủng sinh thuộc 

giáo phận Cao Bằng-Lạng Sơn
82

. Mục tiêu ban đầu của Đại 

chủng viện liên Dòng Đa Minh là hướng tới việc đào tạo trí 

thức qua chương trình giảng dạy triết học, giáo lý, đức tin và 

luân lý để thích ứng với thời đại như đường hướng của Công 

Đồng Đông Dương 1934. Chủng viện này được Tòa Thánh 

phê chuẩn năm 1932
83

 và đồng thời cũng được Chính quyền 

bảo hộ Pháp nhìn nhận ngang hàng với các Đại Chủng viện 

thuộc Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris. Tuy vậy, Đại chủng 

viện liên Dòng Đa Minh vẫn phải chịu sức ép dưới sự kiểm 

soát của chính quyền Bảo Hộ Pháp, với lý do chương trình 

giảng dạy Pháp thuộc địa
84

. Trong khi đó, chương trình giảng 
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dạy tại Đại chủng Viện Dòng Đa Minh hầu như vẫn còn duy 

trì tiếng La tinh và tiếng Tây Ban Nha, nhiều khi các cha Đa 

Minh Tây Ban Nha còn chống lại chương trình giảng dạy 

Pháp tại Việt Nam. Đây là một trong những lý do khiến đôi 

khi có sự xung đột giữa chính quyền Bảo Hộ Pháp và các cha 

Dòng Đa Minh Tây Ban Nha
85

.  

Thực sự, không chỉ Chính quyền thuộc địa Pháp muốn 

giảng dạy chương trình bằng tiếng Pháp, ngay cả các cha 

Dòng Đa Minh thuộc tỉnh Dòng Lyon Pháp cũng đã cân nhắc, 

khi gửi học sinh tới đào tạo chung với liên địa phận Dòng Đa 

Minh thuộc truyền thống Tây Ban Nha. Có lẽ đây là một 

trong những lý do mà Đức Cha Hedde, Dòng Đa Minh Lyon, 

Đại Diện Tông Tòa Lạng Sơn, đã rút tất cả các chủng sinh 

của Lạng Sơn-Cao Bằng đang đào tạo tại Đại chủng viện liên 

địa phận Dòng Đa Minh và gửi đào tạo tại liên Đại Chủng 

viện Xuân Bích Hà Nội năm 1936
86

. Thực sự, ngay năm 

1935, Đức Cha Hedde đã chọn một số chủng sinh ưu tú trong 

số các chủng sinh đang đào tạo tại liên Đại chủng viện Dòng 
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Đa Minh để gửi sang Pháp đào tạo
87

. Điều này cho thấy rằng, 

Đức Cha Hedde muốn cho các chủng sinh của Ngài học tiếng 

Pháp và sử dụng phương pháp đào tạo của Pháp. Trong khi 

đó, chương trình giảng dạy tại liên Đại chủng viện Thánh 

Albertô Cả phần lớn là các tác phẩm của Dòng Đa Minh Tây 

Ban Nha. Chính vì thế, Giám mục Đại Diện Tông Tòa Lạng 

Sơn đã không ngần ngại phê bình chương trình giảng dạy của 

các cha Dòng Đa Minh Tây Ban Nha tại Đại chủng viện liên 

Dòng : 

 Thứ nhất : « Các chương trình dường như quá nặng nề 

so với trí tuệ người An Nam (tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái) » .  

Thứ hai : « Tất cả các lớp học phải theo bằng tiếng La 

tinh, ngay cả người bản quốc của chúng ta có khiếu học 

thuộc lòng chăng nữa, thì cũng không dễ dàng gì để hiểu hết 

được cách giải thích bằng tiếng La tinh ».  

Thứ ba : « Các cha Tây Ban Nha bị người Pháp ám ảnh, 

họ không những không dạy mà còn cấm học sinh sử dụng 
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tiếng pháp. Đó là lỗi do quy định có thể bị trừng phạt nếu mở 

một cuốn sách tiếng Pháp »
 88

. 

 Theo Đức cha Hedde, ý tưởng ban đầu thành lập liên 

chủng viện Dòng Đa Minh thì khi đó, ba vị Đại Diện Tông 

Tòa Dòng Đa Minh Tây Ban Nha của các giáo phận Hải 

Phòng, Bùi Chu và Bắc Ninh, với giám mục Tông Tòa Lạng 

Sơn thuộc Dòng Đa Minh Pháp, đã thống nhất phương pháp 

dạy triết học, thần học căn bản và nghiên cứu giảng dạy 

nghiêm túc một cách khoa học, để các Chủng sinh nắm vững 

kiến thức và thực hành mục vụ một cách hiệu quả trong 

tương lai. Thực sự, về phương pháp đào tạo tại Đại chủng 

viện liên Dòng thì đã có sự tham khảo giáo án được coi như 

tương đương với chương trình dạy luân lý và một số đề tài 

khoa học của châu Âu. Nhưng đề án các kỳ thi chủ yếu liên 

quan đến các bài tập đạo đức hàng ngày, bổn phận hàng tuần 

và hàng tháng trong cùng một truyền thống
89

. Có lẽ đây chính 

là lý do mà Đức cha Hedde Lạng Sơn đã quyết định rút các 
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Chủng sinh của ngài ra khỏi Đại chủng viện mang truyền 

thống đạo đức Dòng Đa Minh Tây Ban Nha.  

Không phải ngẫu nhiên mà Đức cha Đa Minh Hồ Ngọc 

Cẩn canh tân đào tạo hàng giáo sĩ Bùi Chu năm 1936. Ngài 

cũng có đồng quan điểm với Đức cha Hedde, Đại Diện Tông 

Tòa Lạng Sơn về chương trình và giáo án giảng dạy tại Đại 

chủng viện liên Dòng. Đồng thời, ngài cũng áp dụng kết quả 

của Công Đông Đông Dương 1934, để cải cách phương pháp 

đào tạo hàng linh mục bản quốc trong giáo phận của ngài, hầu 

thích nghi với thời đại. Hơn bao giờ hết, Đức cha Hồ Ngọc 

Cẩn nắm bắt rất rõ tinh thần của Công Đồng Đông Dương: áp 

dụng chương trình đào tạo tại Đại chủng viện bằng tiếng 

Pháp và tiếng Việt. Vì tình hình Bùi Chu trước khi Giám mục 

Hồ Ngọc Cẩn nhậm chức thì « hàng linh mục Bùi Chu giỏi 

Hán văn hơn là La ngữ, các chủng viện có dạy khoa học ít 

nhiều, nhưng Pháp văn thì cấm ngặt »
90

. Đây cũng là một 

trong những lý do mà Đức cha Cẩn muốn canh tân chương 

trình đào tạo linh mục để đáp ứng với nhu cầu thời đại và xã 

hội Việt Nam. 
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Trong những năm 1930, không chỉ Giáo Hội Công giáo 

đề cao phương pháp giảng dạy bằng tiếng Pháp và tiếng Việt, 

nhưng xã hội Việt Nam cũng chú trọng đến chương trình giáo 

dục phổ thông bằng tiếng Pháp và tiếng Việt, theo nhận định 

của Albert de Pouvourvile trong bài báo Nouvelle Dépêche, 

"việc giảng dạy tiếng Pháp sẽ được dành riêng cho cư dân 

thành phố và các học giả, và các con trai của các gia đình quí 

tộc và những người đã nếm hương vị văn hóa và có trình độ 

học thức cao‖
91

.  

Trái lại, chương trình giảng dạy của các cha Dòng Đa 

Minh Tây Ban Nha không những không dạy tiếng Pháp, 

nhưng còn cấm việc sử dụng tiếng Pháp. Có lẽ đây là một 

trong những lý do mà Đức cha Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn 

« không gửi các chủng sinh của Bùi Chu tiếp tục đào tạo tại 

Đại chủng viện liên Dòng Đa Minh »
92

 năm 1936. Quyết định 

này của Đức giám mục bản quốc đầu tiên tại Bùi Chu khiến 

cho các cha Dòng Đa Minh hiểu lầm và khó chịu. Do đó, các 

cha Đa Minh đã đệ trình lên Đức cha Dreyer, Khâm Sứ Tòa 

Thánh tại Đông Dương nêu lý do tại sao Đức cha Hồ Ngọc 
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Cẩn lại không gửi Chủng sinh tới Đại chủng viện thánh 

Albertô Cả ở Nam Định
93

 ? Đức cha Dreyer đã trả lời các cha 

Đa Minh trong một lá thư số 174/29, tháng 10 năm 1936: 

« Tôi có cảm tưởng rằng Đức Cha Cẩn cùng với các linh mục 

bản xứ đang gặp nhiều khó khăn từ phía các cha Dòng Đa 

Minh Tây Ban Nha »
94

. Về phần Đức Cha Cẩn, Ngài đề cập 

đến tình trạng khó khăn đã tồn tại trong một thời gian dài 

giữa các cha Tây Ban Nha và giáo sĩ Việt Nam, một sự căng 

thẳng mà Ngài coi là : 

"Một sự giận hờn có nguồn gốc như di truyền. Nếu đó là 

sức mạnh thì đối với ngài là sự vâng lời như Abraham, nếu 

phải gửi những người con của mình đào tạo ở đó và đối với 

những người được gửi tới đó là một sự hy sinh cao cả "
95

.  

Đàng khác, Đức cha Cẩn, Đại Diện Tông Tòa Bùi Chu, cho là 

Ngài không hề được biết đến danh sách các chủng sinh Bùi 

Chu được gửi đi học ở Rôma và cũng không biết được 

chương trình giảng dạy của Đại Chủng viện liên Dòng Đa 

Minh năm 1936. Đó là lý do mà Ngài quyết định rút lại tất cả 
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những học sinh đang theo học ở Chủng viện liên Dòng Đa 

Minh ở Nam Định năm 1936 và xin phép Tòa Thánh mở Đại 

Chủng viện tại tòa Giám mục Bùi Chu năm 1937.  

Hơn thế nữa, mục tiêu của Đức cha Hồ Ngọc Cẩn là 

canh tân chương trình đào tạo chất lượng về giáo lý và đức 

tin trong giáo phận của Ngài. Năm 1937, Thánh bộ Truyền 

giáo Rôma ban hành sắc lệnh số 428/37 ngày 6 tháng 6 năm 

1937, cho phép mở Chủng viện Bùi Chu với 5 chủng sinh lớp 

dự bị và 8 thầy chủng sinh vừa mãn khóa ở trường Thử trong 

các giáo xứ
96

. Đức Cha Cẩn đã tổ chức khai trương năm triết 

học đầu tiên cho niên khóa 1937-1938 tại Chủng viện Bùi 

Chu gồm có : Thầy Đỗ Mạnh Tuyên, Nguyễn Đăng Quang, 

Thành, Cẩm, Bách, Thục, Thụy, Tôn. Và Ngài chọn đội ngũ 

giáo sư tại Đại chủng viện Bùi Chu gồm có : cha Hoàng Sinh 

Huy, cha già Mỹ thuộc giáo phận Huế, Đức cha Hồ Ngọc 

Cẩn và cha Hân làm Giám đốc. Một năm sau, chủng viện Bùi 

Chu chuyển sang Phú Nhai do cha Hoàng Gia Huệ làm Giám 

đốc năm 1938 
97

.  
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 Đồng thời, Đức cha Hồ Ngọc Cẩn mời các Sư huynh 

La San về Trung Linh để giảng dạy học sinh trường Thử theo 

chương trình giáo dục Pháp bản xứ . Trong bản hợp đồng 

giữa Đức cha Cẩn, giám mục Bùi Chu và Sư huynh Donatien-

Jules, Bề Trên Dòng La San tại Nha Trang, ngày 24 – 04 – 

1937. 

Điều I: Đức Cha giao phó cho các Sư Huynh quản lý 

Trường Thử tại Trung Linh gồm có 80 học sinh dự bị Chủng 

sinh và giáo dục các em nghĩa binh trong giáo xứ. 

Điều II: Các Sư Huynh giáo dục không chỉ trong lãnh 

vực tôn giáo, nhưng còn đảm nhiệm giảng dạy phổ theo 

phương pháp của các Trường La San để giúp cho các học 

sinh thi được vào các trường cấp I theo chương trình Pháp-

Việt
98

.  

Về phần Đức cha Bùi Chu, Ngài cam kết chỗ ăn ở và 

chi phí đi lại cần thiết cho các Sư Huynh. Ngoài ra, Ngài sẽ 

trả cho mỗi Sư Huynh 20 đôla một tháng và số lương của Ba 

Sư Huynh trong một năm là 720 đôla. Hơn thế nữa, Ngài sẽ 

trả thêm cho các Sư Huynh 80 đôla cho kỳ nghỉ hè từ tháng 7 
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đến tháng 8 
99

. Tuy Đức Cha Bùi Chu giao phó trường Thử 

tại Trung Linh cho các Sư Huynh La San, nhưng chính ngài 

đã soạn thảo qui luật sống cho Trường Thử và trường La tinh. 

Ngài khuyến khích các học sinh sống và tôn trọng kỷ luật 

« Qui regulae vivit, Deo vivit », nghĩa là « Ai sống theo lề 

luật là sống theo Thiên Chúa »
100

. Hiển nhiên là Đức Cha 

Cẩn đã nắm vững luật sống và nhân cách sống trong nhà 

chung, vì Ngài không những đã từng trải qua thời kỳ tiểu và 

Đại chủng viện mà còn sống trong chủng viện (1914-1924) 

với tư cách là Giáo sư. Hơn nữa, Ngài đã áp dụng luật sống 

và luật Giáo Hội với sứ mệnh là Bề Trên Dòng Thánh Tâm từ 

năm 1924-1935.  

Để thi hành quyết định của Công Đồng Đông Dương 

trong việc canh tân hàng giáo sĩ để thích nghi với thời đại, 

ĐC Hồ Ngọc Cẩn đã gửi hai linh mục Bùi Chu : cha Trần 

Văn Hiến Minh và cha Trần Văn Đức đi du học tại trường 

Truyền Giáo Rôma năm 1937. Ngoài ra, Đức cha Đa Minh 

còn chọn hai chủng sinh khác là thầy Lâm Quang Trọng và 

Vũ Đức Trinh sang du học tại chủng viện Pénang ở Mã Lai, 
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nhằm chuẩn bị nhân sự giảng dạy tại Chủng viện Bùi Chu 

trong tương lai.  

Hơn nữa, Đức Cha Cẩn còn viết 13 tác phẩm trong số 

40 cuốn sách xuất bản từ năm 1937 đến 1945, để trợ lực cho 

công việc mục vụ và giảng dạy của các linh mục trong giáo 

phận.  

Bảng 7 : đầu sách mang danh hiệu Hồ Ngọc Cẩn từ năm 1937 

đến 1945 

Danh mục và 

tên tác giả 

Nhan đề Ngày và nơi 

xuất bản 

1.Hồ Ngọc Cẩn Sách lễ nhạc Hội Thánh  Xb lần thừ 2, 

Bùi Chu, 1937 

2 Lề Luật riêng trường Kẻ 

giảng Bùi Chu  

Bùi Chu, 1938 

3 Bài ngắm tuần cấm phòng 

cho các linh mục  

Bùi Chu, 1938 

4 Thư luân lưu mùa chay cả Bùi Chu, 1938 

5 Bài ngắm tuần cấm phòng 

cho các linh mục  

Bùi Chu, 1938 

6 Cách giải linh đơn, phép 

giải tội 

Bùi Chu, 1939 

7 Bài giảng các ngày chúa 

nhật, lễ trọng quanh năm 

Bùi Chu, 1940 

8 Thư luân lưu mùa chay cả Bùi Chu, 1941 

9 Lề Luật riêng trưởng Kẻ 

Giảng 

Bùi Chu, 1942 

10  Đấng làm Thầy Bùi Chu, 1942 

11 Cách thức dạy bổn giúp 

giáo hữu 

Bùi Chu, 1942 
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12 Sách xem lễ Bùi Chu, 1942 

13 Đấng làm Thầy giảng Bùi Chu, 1942 

 

Như vậy, Đức cha Cẩn không những canh tân chương 

trình đào tạo tại chủng viện và gửi các chủng sinh và linh 

mục ra ngoại quốc với mục đích đào tạo giáo sư tương lai cho 

Đại chủng viện Bùi Chu. Nhưng ngài còn trợ giúp tinh thần 

cho các Linh mục qua 13 tác phẩm để khuyến khích các cộng 

tác viên của ngài chu toàn bổn phận trong công việc mục vụ 

và giảng dạy. Đặc biệt hơn nữa, Đức cha Đa Minh Cẩn còn 

chú trọng tới kiến thức phổ thông theo lời mời gọi của Đức 

Giáo Hoàng Piô XI và bắt đầu tiến trình thành lập các phong 

trào Công giáo tiến hành trong Giáo phận Bùi Chu.  

Canh tân các nhà phƣớc và thiết lập các hiệp hội tông đồ 

giáo dân 

 

Công đồng Đông Dương 1934 ghi dấu ấn lịch sử canh 

tân việc đào tạo hàng linh mục bản quốc. Đàng khác, đây 

cũng là dịp để các giám mục và nghị phụ thảo luận việc cải 

cách hai dòng nữ Mến Thánh Giá và Dòng Ba Đa Minh Sống 

cộng đoàn. Cái nôi của hai dòng nữ này đều nằm trên phần 
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đất địa phận Trung Đàng Ngoài (năm 1924 đổi tên thành Bùi 

Chu).  

Dòng Mến Thánh Giá 

Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte (thường trú tại 

Ajuthia, thủ đô Xiêm La) đã tới họp Công nghị Đàng Ngoài 

tại Phố Hiến (gần thành cổ Hưng Yên). Nhân dịp này, vào 

ngày lễ Tro 19-2-1670, Ngài đã tới chủ sự lễ và nhận lời 

tuyên khấn của hai chị Anê và Paula (thuộc nhóm các trinh 

nữ sống chung). Hai chị cũng đã nhận được bản lề luật do 

Đức cha Phêrô đã soạn thảo. Sau đó, ngài cũng đã đệ trình lên 

Đức Giáo Hoàng Innôcentê XI để xin phê chuẩn tu hội mới 

và xin ban các ân xá. Tu hội Mến Thánh Giá đã được Đức 

Giáo Hoàng phê chuẩn trong khuôn khổ một huynh đoàn 

(1679), theo Giáo luật thời đó. 

 Năm 1671, trong chuyến kinh lý địa phận Đàng Trong 

lần đầu tiên, Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte đã thành 

lập nhà Phước Mến Thánh Giá tại làng An Chỉ (Quảng Ngãi). 

Thừa sai Vachet, người tháp tùng giám mục, đã thảo một bản 

ghi nhớ, trong đó có đoạn sau đây :  

“Chính tại An-Si, trong khi cha Guiart phải đi Faifô (Hội-

an) để chuẩn bị cho Công nghị, Đức Cha Bê-ri-tê đã thiết 
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lập một hội dòng cho các thiếu nữ muốn khấn hứa sống 

trinh khiết trọn đời, sống chung với nhau và sống dưới 

quyền một bà bề trên, mặc dầu họ ăn mặc bình thường như 

người dân địa phương ; Ngài thấy không nên cho các chị 

đội lúp, Ngài gọi họ là các chị em Mến Thánh Giá, Ngài 

ban cho họ bản lề luật rất gần với lề luật mà thánh 

Phanxicô Salêsiô đã trao cho các nữ tu dòng Thăm Viếng. 

Lúc ban đầu họ chỉ có tám người, với bà bề trên trạc ba 

mươi tuổi, em gái cha Giuse, linh mục người Nam-Kỳ.”
101

 

Các nhà phước Mến Thánh Giá đã lần lượt được thiết 

lập ở nhiều giáo xứ trên cả hai miền trong suốt nửa thế kỷ. 

Nhưng rồi, với thời gian, cũng đã xảy ra một số chuyện lùm 

xùm trong địa phận Đông Đàng Ngoài, giữa các cha Đa 

Minh, các thừa sai Augustinô, và các nhà phước. 

Mục « Nhật ký Truyền giáo Bắc Kỳ 1709-1710 » đã ghi 

chép như sau : 

« Trong hạt các cha dòng Đa Minh, có ba nhà các nữ tu 

mà người ta gọi là Mến Thánh Giá. Cả ba nhà này đều đã 

                                                           
101

 A. Launay, Histoire de la Mission de Cochinchine 1658-1823, Documents 

historiques, Tome I, Paris, 1923, tr. 97. Bản ghi nhớ của cha Vachet viết bằng 

tiếng Pháp : « […] M. de Bérithe institua une congrégation de filles qui firent 

vœu de virginité perpétuelle, de demeurer ensemble et de vivre sous une 

supérieure […]. » Như vậy hàm nghĩa là các dì Phước giữ ba lời khấn đơn : 

khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời. 
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được cố Giám mục Bêritê thiết lập, vào thời ngài tới Bắc 

Kỳ năm 1669. Ba nhà trên đều ở tại ba làng lớn, gần như 

toàn tòng, đó là Kiên Lao, Trung Linh và Bùi Chu. Các cha 

Đa Minh đã thay đổi hiến pháp lề luật dòng của chị em, để 

họ trở thành nữ tu dòng thánh Đa Minh, theo như lời người 

ta báo cáo.»
102

.  

Nhưng có lẽ đấy chỉ là những sự cố lịch sử đáng tiếc 

trong hành trình tăng trưởng của hội dòng Mến Thánh Giá. 

« Và cuối cùng ngày 8 tháng 12 năm 1900, các chị em 

(Mến Thánh Giá) đã chính thức được hưởng qui chế Nữ tu 

do Đức Giáo Hoàng Lê-ô XIII, nếu các chị em đã tuyên lời 

khấn đơn, mặc dầu không giữ luật nội cấm. »
103

 

Dòng nữ Đa Minh  

Trong « Lược sử dòng Anh Em Giảng Thuyết » (1930), 

tác giả Angelus Maria WALZ cho biết :  

« Tại Bắc Kỳ từ năm 1715, các cha Chính, nhằm giúp cho 

việc dạy dỗ đạo lý và nghề nghiệp cho các phụ nữ và thiếu 

nữ công giáo, đã quy tụ các trinh nữ Dòng Ba như là 

                                                           
102

 A. Launay, Histoire de la Mission du Tonkin. Documents historiques, vol. I, 

1658-1717, Paris, 1927, p. 462-463.
  

103
 Marie Fiat Tran Thi Tuyet Mai, La mission continue de Jésus selon Mgr 

Lambert de la Motte et le renouveau de l‟évangélisation en Asie, Ed. du Cerf, 

2016, tr. 602. 
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những kẻ trợ giúp các nhà truyền giáo, trong nhiều hạt của 

Bắc Kỳ, với sự chấp thuận của các Ðại diện Tông tòa. Mỗi 

nhà được tự lập với nhau, và sống theo kỷ luật riêng. Vào 

năm 1926, con số các chị dòng ba kỷ luật là 503 người. 

Tuy các nữ tu ấy chưa có lời khấn, chỉ có lời hứa 

thôi, nhưng về cách đào tạo cũng giống như hội dòng chính 

thức ». 
104

 

Các nhà phước Đa Minh thường do cha Chính Dòng Đa 

Minh thành lập với sự ưng thuận của giám mục sở tại, và đặt 

dưới sự hướng dẫn của cha xứ. 

Chúng ta có bản tường trình (1804) về các Nhà Phước 

của thánh Giám mục Delgado Y, đại diện Tông tòa địa phận 

Đông Đàng Ngoài. Ngài cho biết :  

« Trong miền truyền giáo này có 18 nhà phước, trong đó 

15 thuộc về Dòng Ba Cha thánh Đa Minh, và 3 nhà Dòng 

Mến Thánh Giá […]. Trong cả hai loại nhà phước, các bà 

lãnh áo dòng và tuyên khấn theo như luật của Dòng mình. 

Nhìn cách ăn mặc bên ngòai, thì không có gì khác biệt với 

các phụ nữ khác, chỉ trừ chỗ là đơn sơ hơn mà thôi, và các 

                                                           
104

 Trích theo Lm. Đào Trung Hiệu OP, Nữ tu Đa Minh Việt Nam 300 năm hiện 

diện 1715-2015 http://thsedessapientiae.net/nu-tu-da-minh-viet-nam-300-nam-

hien-dien-25/ (tham khảo 18-10-2018) 
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http://thsedessapientiae.net/nu-tu-da-minh-viet-nam-300-nam-hien-dien-25/


98 
 

bà sống chung với nhau. Bởi vì các nhà phước không có 

huê lợi, cho nên các bà phải làm việc. Đó là lý do họ không 

thể giữ luật nội cấm, xét rằng họ phải đi lại để mua bán; 

ngoài ra gặp thời cấm cách, đôi khi họ buộc phải trở về gia 

đình. Chính vì vậy mà các nhà phước không tuyên khấn 

khiết tịnh vĩnh viễn. Những ai khấn thì chỉ khấn riêng tư 

theo cách thức do cha giải tội chỉ định. »
105

 

Như vậy, cả hai Hội dòng Việt Nam này đều hiện hữu 

song song với lịch sử Giáo phận Bùi Chu, nhưng tại sao tới 

năm 1936, cả hai Tu hội này vẫn chưa được canh tân thành 

bậc dòng theo qui định của Giáo luật 1917 ? Thực ra, Dòng 

Mến Thánh Gía Phát Diệm đã đi tiên phong trong việc canh 

tân này: ngày 2 tháng 2 năm 1925, cả hai Giám mục của giáo 

phận – Đức cha Alexandre Marcou (Thành) và Louis de 

Cooman (Hành) – đã chủ sự lễ khấn tạm của 61 tập sinh Mến 

Thánh Giá theo qui định của Giao luật mới 1917).
106

 

Với vai trò là lục sự (notarius) của Công Đồng Đông 

Dương 1934 và với tư cách là Giám mục bản quốc đầu tiên 

tại Bùi Chu, giám mục Việt Nam đầu tiên của Bùi Chu đã 
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 Đào Trung Hiệu OP, Nữ tu Đa Minh Việt Nam 300 năm hiện diện, Sđd.  
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làm thế nào để giúp cho các dì phước Mến Thánh Giá và Đa 

Minh trở thành Nữ tu chính thức theo qui định của Giáo luật 

1917 ?  

 

 Canh tân Dòng Mến Thánh Giá và Dòng nữ Đa Minh 

(1940-1946) 

Năm 1936, các cha Dòng Đa Minh Tây Ban Nha trao 

quyền cai quản địa phận cho giám mục bản quốc Hồ Ngọc 

Cẩn. Khi đó, có 12 nhà phước Đa Minh và 2 nhà phước Mến 

Thánh Giá trong các giáo xứ lớn của Giáo phận.
107

 

Nếu có thời, các cha Dòng Đa Minh đã tìm cách biến 

đổi các nhà phước Mến Thánh Giá thành nhà phước Đa Minh 

trong cùng một linh đạo, thì Đức cha Hồ Ngọc Cẩn lại muốn 

canh tân hai tu hội nhà phước đã có sẵn trong giáo phận của 

ngài, để các chị em « vào lề lối nhà dòng chính thức », theo 

qui định Giáo luật 1917, như mong muốn của Công Đồng 

Đông Dương. Tuy vậy, cả hai tu hội này đều đã có những đặc 

sủng và linh đạo khác nhau. Có lẽ vì thế mà Đức Cha Cẩn 

phải chờ tới năm 1940 mới có thể bắt đầu thực hiện điều 

mong ước của Công Đồng.  
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 GIA SẢN 1, Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chi Hòa, sđd, tr.74. 
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Trong lời Tựa của « « Luật phép Dòng Chị em Con cái 

Đức Bà Mân Côi”, Đức cha Đa Minh Cẩn đã cho biết như 

sau: 

« Thầy muốn thi hành theo như lời Tòa Công Đồng Đông 

Dương khuyến khích, nên ngay đầu Thầy vừa lên chấp 

chính, Thầy đã lưu tâm đến việc lập Dòng nam, Dòng nữ 

trong địa phận và cũng đã có lần tỏ ý ấy cùng Đức Hồng Y 

Tổng trưởng Tòa Áp việc Truyền giáo. Ngày 10 tháng 

Novembre năm 1940, Thầy đã nộp đơn xin lập Dòng nữ, để 

chị em được vào lề lối tu thân theo phép Dòng »
108

.  

Như vậy lại có vấn đề, vì các chị phước Đa Minh cũng 

muốn giữ tên và đặc sủng Dòng Ba Đa Minh và các Chị Mến 

Thánh Giá cũng muốn giữ tên và linh đạo riêng của Mến 

Thánh Giá
109

. Có lẽ vì thế mà Đức Cha Cẩn mới viết thư sang 

Tòa Thánh xin thành lập một Dòng nữ với tên gọi mới là 

« Dòng Con cái Đức Bà Mân Côi hoặc Dòng Con cái Đức Bà 

Hằng Cứu Giúp »
110

. Mặc dù Đức Cha đã gửi hồ sơ xin lập 

dòng sang Thánh Bộ Truyền Giáo năm 1940, nhưng tới năm 
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 Đaminh M. Hồ Ngọc Cẩn, « Luật phép Dòng Chị em Con cái Đức Bà Mân 

Côi” trong GIA SẢN 1, sđd, tr.80. 
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féminine, sđd, tr. 73. 
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1946 vẫn chưa nhận được hồi đáp của Thánh Bộ. Có lẽ vì 

hoàn cảnh Thế chiến thứ II, và cũng có lẽ dự án lập một dòng 

nữ mới – qui tụ các dòng đã có sẵn – gặp phải nhiều khó khăn 

và chống đối, đến từ một số cha xứ nơi có các dì phước phục 

vụ hoặc đến từ chính nội bộ các nhà phước.
111

 Còn bên ngoài, 

các cha Đa Minh Tây Ban Nha muốn giữ lại các nhà phước 

Dòng ba Đa Minh mà các ngài đã gây dựng và họ không 

muốn cho Dòng Mân Côi thay thế tên gọi Dòng nữ Đa 

Minh
112

.  

 Thành lập Dòng Mân Côi Bùi Chu năm 1946 

Sự kiên nhẫn của ĐC Hồ Ngọc Cẩn phản ánh bản lĩnh 

kiên quyết của Ngài, qua 6 năm (1940-1946) chờ đợi ý kiến 

của Tòa Thánh, để thực hiện dự án canh tân các nhà phước 

dòng ba Đa Minh và các chị em Mến Thánh Giá ―vào lề lối 

nhà dòng chánh thức ». Theo Đức Cha Cẩn thì có lẽ do 

« chiến tranh lan rộng ra Thái Bình Dương đường giao thông 

                                                           
111

 Giacôbê Đỗ Minh Lý, « Giám mực giáo phận Bùi Chu » trong Tiểu sử Giám 
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Côi).cf. Song Mai, Đức Cha Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn, Giám mục Bùi Chu, Đấng 
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trắc trở nên là đơn của Thầy cũng theo thời mà lạc mất »
113

. 

Thế nên, ngày 10 tháng 6 năm 1946, Đức Cha Đa Minh lại đệ 

trình một lần nữa lên Tòa Thánh để xin thành lập một dòng 

nữ mới. Lần này thì khác với thời điểm 1940, Đức Cha Cẩn 

đã nhận được thư phúc đáp của Thánh Bộ ngày 18 tháng 7 

năm 1946
114

. Thực sự hoàn cảnh trong giáo phận Bùi Chu 

năm 1946 đã hoàn toàn thay đổi vì tất cả các cha Đa Minh đã 

thuyên chuyển sang Thái Bình, và Thế chiến thứ II đã chấm 

dứt, nên việc liên lạc với Tòa Thánh có nhiều thuận tiện hơn. 

Vì thế, Đức Cha Cẩn đã nhận được thư của Thánh Bộ Truyền 

Giáo chỉ một tháng sau và Tòa Thánh cho phép ngài lập một 

Hội dòng nữ tại Bùi Chu và có thể chọn một trong hai tên 

« Dòng Con Đức Bà Mân Côi hoặc Dòng Con Đức Bà Hằng 

Cứu Giúp », như trong đơn xin lập dòng.  

Đức cha Đa Minh Cẩn đã chọn tên Dòng Con Đức Bà 

Mân Côi Bùi Chu, và ngài thiết lập nhà Mẹ tại xứ Trung Linh 

để làm nơi đào tạo tập sinh. Hội Dòng mới sinh ra từ việc 

canh tân dòng ba Đa Minh và Dòng Mến Thánh Giá theo như 
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Côi” trong GIA SẢN 1, sđd, tr. 469. 
114
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Đức Hồng Y Fumasoni Biondi, Tổng trưởng Thánh Bộ Đức 

Tin đã công nhận và ký sắc lệnh lập Dòng Mân Côi Bùi Chu 

ngày 1 tháng 9 năm 1946, với tên gọi mới «Congregatio 

Filiarum Mariae a Sacrosancto Rosario DC Bui-Chu» 

(FMSR)
115

. 

Hình ảnh 11 : tu viện Mân Côi tại Trung Linh-Bùi Chu năm 

1946
116
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Mặc dù Hội Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi ra đời với 

danh xưng mới, nhưng thực sự, đây chính là việc canh tân và 

sáp nhập các chị Mến Thánh Giá và Đa Minh thành cộng 

đoàn Dòng tu theo Giáo luật 1917. Vì thế, Đức Cha Cẩn đã 

chọn tên của Hội dòng mới khác với tên Đa Minh và Mến 

Thánh Giá, để tránh phân biệt và tránh tình cảm nhớ nhung 

của Hai hội nhà phước này, hầu dung hòa vào một nếp sống 

mới theo Giáo luật 1917 và đáp ứng lời mời gọi canh tân hai 

Hội Dòng nữ bản quốc theo như mong muốn của Công Đồng 

Đông Dương 1934. 

Tuy vậy, không phải hầu hết các cộng đoàn dòng ba Đa 

Minh sống cộng đoàn đều sát nhập vào hội Dòng Mân Côi, 

theo tài liệu của Linh mục Đào Trung Hiệu OP : 

“Bảy nhà […] là Bùi Chu, Phú Nhai, Quần Cống, Trung 

Lễ, Trung Lao, Sa Châu, Liễu Đề, do bà Êmilia Sê đại diện, 

đã trình bày lên Đức Cha nguyện vọng được tiếp tục sống 

theo tinh thần Cha thánh Đa Minh, và xin cải tổ thành 

Dòng Đa Minh có lời tu thệ. Chị em kiên trì chờ đợi, tin 

tưởng và hy vọng vào Chúa. »
117

 

                                                           
117

 Lm. Đào Trung Hiệu OP, Nữ tu Đa Minh Việt Nam 300 năm hiện diện 1715 

– 2015. “Tháng 8 năm 1950, Đức cha Phêrô Phạm Ngọc Chi về nhận giáo phận 

Bùi Chu. Lắng nghe thỉnh nguyện của chị em, Đức cha nhờ linh mục Alonso Bá 
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Như vậy, nhân sự để thành lập Dòng Mân Côi xuất phát 

từ 5 nhà phước toàn bộ xin gia nhập dòng mới, trong đó có 4 

nhà Đa Minh (Trung Linh, Kiên Lao, Ninh Cường, Liên 

Ngoại) và một nhà phước Mến Thánh Giá ở Liên Nội, trong 

tổng số 14 nhà phước của địa phận Bùi Chu 
118

. Đây là bước 

ngoặc lịch sử sáng lập Dòng Mân Côi, tuy được hình thành từ 

nhân sự và cơ sở Mến Thánh Giá và Đa Minh, nhưng các 

cộng đoàn này thuộc thẩm quyền Giáo phận. Vì thế, Đức cha 

Hồ Ngọc Cẩn đã kiên quyết không lùi bước trước những khó 

khăn để tổ chức và tuyên bố Sắc lệnh thành lập Dòng Mân 

Côi Bùi Chu ngày 8 tháng 9 năm 1946, vào ngày lễ Sinh nhật 

Đức Trinh Nữ Maria.  

                                                                                                                                  
OP, giáo sư giáo hoàng chủng viện An-bê-tô Nam Định, với sự hỗ trợ của cha 

Phêrô Nguyễn Triền Miên OP, soạn nội quy cho chị em. Bản hiến pháp mới dựa 

vào tu luật thánh Augustinô và hiến pháp Dòng nam, đã được đích thân Đức cha 

đệ lên Tòa thánh xin châu phê. Ngày 21-3-1951, Hồng y Petrus Fumasoni 

Biondi, Bộ Trưởng Bộ Truyền Giáo, châu phê tu luật. Ngày 30-4-1951, Đức cha 

Phêrô Phạm Ngọc Chi công bố sắc lập Dòng, gọi là Hội dòng Nữ Đa Minh Việt 

Nam tại Bùi Chu.‖ 

x. http://hddmvn.net/nu-tu-da-minh-viet-nam-300-nam-hien-dien-45/ (tham 

khảo 27-10-2018). 
118

 GIA SẢN 1, sđd, tr.74.  

Theo Lm. Đào Trung Hiệu OP thì Giáo phận Bùi Chu – sau khi giáo phận Thái 

Bình được tách năm 1936 – có 373 nữ tu tại 14 nhà phước Đa Minh. Năm 1946, 

bảy nhà chuyển sang dòng Mân Côi : Trung Linh, Kiên Lao, Ninh Cường, Hạ 

Linh, Liên Nội, Liên Ngoại, Liên Thượng. Tổng số 154 chị chuyển sang Mân 

Côi.  

X. http://hddmvn.net/nu-tu-da-minh-viet-nam-300-nam-hien-dien-25/ (Tham 

khảo 27-10-2018). 

http://hddmvn.net/nu-tu-da-minh-viet-nam-300-nam-hien-dien-25/
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Mốc lịch sử ra đời Dòng Mân Côi cũng là thời hạn 

chấm dứt dự án cải cách những nhà phước Đa Minh và Mến 

Thánh Giá còn lại trong Giáo phận, dưới thời Đức cha Hồ 

Ngọc Cẩn. Đây cũng là thời gian thuận tiện cho nhiều ứng cử 

viên đến từ các cộng đoàn khác của Đa Minh và Mến Thánh 

Giá tiếp tục xin gia nhập vào Hội Dòng mới địa phận
119

.  

Nếu nhân sự Dòng Mân Côi ban đầu đến từ Dòng nữ Đa 

Minh và Mến Thánh Giá thì linh đạo và đặc sủng Dòng Mân 

Côi có trùng hợp với với Hai hiệp hội trinh nữ trên không ? 

Theo Từ Điển Công Giáo (2016), « Linh đạo là con đường 

thiêng liêng đưa con người đến với Thiên Chúa – Đấng 

Thánh Thiện – qua Đức Kitô, dưới sự tác động của Chúa 

Thánh Thần ». Một cách cụ thể hơn, linh đạo bao gồm 

« những cách sống dựa trên căn bản của Phúc Âm, những 

đường lối sống đạo phù hợp với hoàn cảnh cụ thể để giúp con 

người nên thánh. »
120

 Đi đôi với linh đạo là các đặc sủng, 

được định nghĩa là « những ơn huệ đặc biệt của Chúa Thánh 

Thần ban cho cá nhân hay tập thể, vì lợi ích của cộng đoàn, 

vì nhu cầu của thế giới, nhất là nhằm xây dựng Hội 

                                                           
119

 Sr. Sylvia Hoàng trong cuốn, Tưởng Niệm và Tri Ân Ðc. Ðôminico Maria Hồ 

Ngọc Cẩn, (Lưu hành nội bộ Dòng Mân Côi), tr.164. 
120

 Từ Điển Công Giáo, do Hội Đồng Giám mục Viêt Nam, Ủy ban Giáo lý Đức 

tin, ban Từ vựng Công giáo, NXB Tôn Giáo, 2016, tr. 533. 
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Thánh. »
121

 Thực ra, Đức cha Hồ Ngọc Cẩn chỉ dùng những 

từ ngữ thông thường như : mục đích chính (hay mục đích 

chung của dòng) và mục đích tùy (mục đích riêng dòng). Để 

hiểu được linh đạo và đặc sủng của Dòng Mân Côi so với Đa 

Minh và Mến Thánh Giá, chúng ta sẽ tập trung phân tích 8 

cuốn sách luật sống mà Đức cha Tổ phụ viết năm 1940, 1946 

và 1948 dành riêng cho Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi 

Chu. 

Bảng 8 : đầu sách dành riêng cho Dòng Mân Côi 

Sách gối đầu giƣờng của các Bề trên  Bùi Chu 1946 

Lề luật và lễ phép dòng Chị em Con 

cái Đức mẹ Mân Côi 

Bùi Chu 8/9 1946 

Gương mẫu cho chị em Bùi Chu 1946 

Lễ mặc áo dòng và khấn dòng Con 

Đức mẹ Mân Côi 

Bùi Chu 1946 

Vào nhà tập làm gì ? Bùi Chu 1946 

Mãn nhà tập Bùi Chu 1946 

Bản xét mình trong tuần  Bùi Chu 1948 

Bạn thân của nhà dòng Manuel, 2è édition, Bùi 

Chu, 1951 

Lề luật Chị em nhà Đức Chúa Giời 

thuộc địa phận Bùi Chu 

Bùi Chu 1939 

 

 

Ngoài 8 cuốn luật sống Dòng Mân Côi, Đức cha Hồ 

Ngọc Cẩn còn viết những tác phẩm sau đây dành cho các tu 

                                                           
121

 Từ Điển Công Giáo, sđd, tr. 250. 



108 
 

sĩ : Tu sĩ hộ thân lưu hạ kỳ, Bùi Chu, 1937 ; Tu sĩ thần lương, 

Bùi Chu, 1938 ; Tu thân hướng đạo, bản viết tay ; Bài ngắm 

tuần cấm phòng cho kẻ ở nhà Đức Chúa Giời, Bùi Chu, 

1940 ; Cách thức nguyện ngắm, Bùi Chu, 1942 ; Đường trọn 

Lành, bản viết tay.  

Tuy vậy, chúng ta chỉ tập trung nghiên cứu và phân tích 

8 cuốn Luật sống Dòng Mân Côi so với tác phẩm Viện Tu 

Trinh Nữ, xuất bản tại Qui Nhơn năm 1921
122

. Qua những tác 

phẩm này, chúng ta nhận thấy Đức cha Đa Minh Cẩn đã nuôi 

ý định sáng lập một Hội dòng nữ ngay từ năm 1921, khi ngài 

đưa ra quy tắc đời sống cộng đoàn rất nghiêm ngặt: giờ cầu 

nguyện, giờ im lặng, phép tắc trong cộng đoàn, nhiệm vụ của 

cộng đoàn đối với Bề trên, trách nhiệm của Bề trên đối với 

chị em v.v. Thực sự 8 cuốn luật sống trên của Dòng Mân Côi 

nằm gọn trong cuốn Viện Tu Trinh Nữ xuất bản tại Qui Nhơn, 

năm 1921.  

Nếu một số nhân chứng cùng thời với Đức cha Cẩn cho 

rằng tinh thần Dòng Mân Côi hội tụ từ tinh thần Mến Thánh 

Giá và một chút linh đạo Dòng nữ Đa Minh : Giả thiết, nếu 

linh đạo Dòng Mân Côi có một chút gần gũi với Dòng Đa 

                                                           
122

 Hồ Ngọc Cẩn, Viện Tu Trinh nữ, Qui nhơn 1921, 415 tr. Hiện nay tác phẩm 

này chỉ tìm thấy ở Thư viện Quốc Gia Pháp (BNF).  
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Minh về Thánh Mẫu học, thì đặc sủng Dòng Mân Côi đến từ 

Mến Thánh Giá qua công việc mục vụ và công tác xã hội :  

« Mục đích riêng dòng là để giúp việc truyền giáo bằng sự 

giáo huấn đào luyện các trẻ ở các trường nữ trong các xứ, 

các họ, bằng sự xem sóc lo lắng cho các kẻ liệt ở các nhà 

thương hay là các trẻ mồ côi ở các nhà dục anh […] »
123

. 

Nếu so sánh 8 cuốn sách luật sống Dòng Mân Côi xuất bản 

năm 1946 và cuốn Viện Tu Trinh nữ xuất bản năm 1921, thì 

đặc sủng Dòng Mân Côi chính là : « Giáo dục trẻ nữ, săn sóc 

bệnh nhân tại bệnh viện và các trẻ em mồ côi. » Trong khi 

đó, tinh thần Mến Thánh Giá phát xuất từ nguồn linh hứng 

của Thánh Phanxicô Salêsiô: « Giáo dục các trẻ gái, thăm 

viếng những người nghèo và đau yếu, hoán cải lương dân để 

họ nhận biết Chúa và rửa tội cho các trẻ con ngoại giáo lúc 

qua đời »
124

. Đây là một trong những điểm tương đồng giữa 

thánh Phanxicô Salêsiô (1567-1622) và Đức cha Lambert de 

La Motte (1624 – 1660), vị Sáng lập Dòng Mến Thánh Giá. 

                                                           
123

 Đôminicô M. Hồ Ngọc Cẩn, « Luật Phép Dòng Chị em con cái Đức Bà Mân 

Côi Bùi Chu, 1946, trong GIA SẢN 1, Dòng Mân Côi Chí Hòa, tr. 471. Theo 

đấng sáng lập, đây chỉ là cuốn Luật phép tạm thời, vì Ngài còn phải gửi cuốn 

này sang Tòa Thành để xin phê chuẩn.  
124

 A. Launay, HMC, I, Partie 1923 p. 97 et III, Paris 1925, p. 147. L.E.Louvet, 

La Cochinchine religieuse, I, Paris 1885, tr. 444. 
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Nếu tư tưởng của thánh Phanxicô Salêsiô đã phản ánh được 

nguồn gốc tâm lý xã hội Pháp trong thế kỷ XVII, thì Đức cha 

Lambert de La Motte đã hưởng ứng tinh thần của thánh nhân 

để áp dụng cho các hoạt động Tông đồ và xã hội của Dòng 

Mến Thánh Giá tại Việt Nam
125

. 

Trong tác phẩm Viện Tu Trinh Nữ và các tác phẩm dành 

cho Dòng Mân Côi, Đức cha Hồ Ngọc Cẩn nhắc nhiều đến 

Thánh Phanxicô Salêsiô, nhưng đấng sáng lập Dòng Mân Côi 

không hẳn áp dụng linh đạo « Thiên Chúa là nguồn vui » của 

thánh Phanxicô Salêsiô. Tuy nhiên, Tổ Phụ Dòng Mân Côi lại 

nhấn mạnh đến tâm hồn lạc quan, vui vẻ theo Mầu nhiệm 

Vui. Thực sự, linh đạo Mân Côi mang nét đặc sắc của tình 

bác ái qua hình ảnh Đức Mẹ thăm viếng bà Êlisabet (Lc 1,39) 

và mang đặc tính vui tươi của các môn đệ Chúa Giêsu qua sứ 

mệnh loan báo Tin Mừng, như Ngài đã truyền cho các môn 

đệ của mình : "Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng Tin mừng 

cho mọi loài thụ tạo » (Mc 16,15). Mặc dù Đức cha Cẩn 

không nói rõ với các Chị em Mân Côi đi loan báo Tin vui cho 

ai, nhưng tác giả cuốn sách này hiểu rằng, đấng Tổ Phụ Dòng 

                                                           
125

 Joachim DINH-THUC, Les Amantes de la Croix au Vietnam, thèse de 

Doctorat présentée auprès de l‘Université pontificale grégorienne à la Faculté du 

Droit Canonique, tr.152 và 168. 
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Mân Côi muốn truyền lại cho các con cái Ngài một sứ mệnh 

truyền giáo bằng cách : « Giáo dục các trẻ nữ, chăm sóc 

người bệnh tật tại các nhà thương và đón nhận các trẻ mồ 

côi » (như đã trình bày trên đây). Đặc biệt, Đức cha Hồ Ngọc 

Cẩn nhắn gửi đến các Chị em Mân Côi : « Tôi xin bắt chước 

Thánh Gioan Tông Đồ mà nhắc lại với chị em : „Chị em hãy 

yêu thương nhau‟. Hãy yêu thương nhau không những thật 

tình bề trong lại phải thi hành bề ngoài »
126

. Nếu thánh 

Phanxicô Salêsiô khuyên các Nữ tu Dòng Đức Mẹ Thăm 

Viếng : « Chị em phải biểu lộ được tình huynh đệ và bác ái 

trong cộng đoàn »
127

 thì, đối với Đức cha Hồ Ngọc Cẩn, Đức 

Ái huynh đệ chính là sống tình bạn, tình chị em và hợp nhất 

giữa Nhà Mẹ với các các cộng đoàn
128

. Như vậy, tinh thần 

của đấng Sáng lập Dòng Mân Côi có thể đến từ nguồn cảm 

hứng của thánh Phanxicô Salêsiô dành cho các nữ tu Dòng 

Đức Mẹ Thăm Viếng.  

Hơn nữa, Đức cha Hồ Ngọc Cẩn không chỉ là người 

sáng lập Dòng Mân Côi, ngài còn là người sáng lập Hội 

                                                           
126

 Hồ Ngọc Cẩn, « Vào Nhà tập làm gì ? » Bùi Chu 1946, trong GIA SẢN 1, 

Dòng Mân Côi Chí Hòa, tr. 223. 
127

 François de Sales, Introduction à la Vie Dévote III, 19. 
128

 Lê Thị Hoa, Introduction à l‟histoire d‟une Congrégation diocésaine 

féminine au Vietnam, sđd, tr. 134-135. 
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Nghĩa binh Thánh Thế tại Bùi Chu năm 1937 để đáp ứng lời 

kêu gọi của Công Đồng Đông Dương trong việc thiết lập các 

hiệp hội Tông đồ giáo dân.  

 

Thiết lập các hiệp hội Tông đồ giáo dân  

 

Không phải ngẫu nhiên mà Đức cha Hồ Ngọc Cẩn lập 

hội Nghĩa binh Thánh Thể tại Bùi Chu năm 1937, phong trào 

này bắt nguồn từ phong trào Công giáo Tiến hành. Nói đúng 

hơn, phong trào này bắt nguồn từ Hội Cầu nguyện tại Pháp 

năm 1865 do cha Léonard Cros và Henri Ramadière sáng lập 

với tên gọi Hội tông đồ Cầu nguyện. Tinh thần của Hội này 

gồm có: cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ với 

mục đích giúp các em thiếu nhi tránh phong trào trần tục hóa. 

Còn phong trào Nghĩa binh Thánh thể được chính thức thành 

lập tại Pháp năm 1917 do linh mục Albert Besssières, Dòng 

Tên. Tại Việt Nam, phong trào Nghĩa binh Thánh thể được 

thành lập đầu tiên tại Hà Nội năm 1929 do hai linh mục Léon 

Paliard và Paul Urureau
129

. Nếu cha Paliard Bề trên và cha 

Paul Urureau giáo sư Đại chủng viện Xuân Bích Hà Nội đã 

                                                           
129

 AOM, INDO GGI 51582, Carton, Séminaire Saint Sulpice-Hanoi, Cha 

Paliard, Bề trên Đại Chủng viện Xuân Bích Hà Nội. 
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đưa ra sáng kiến thành lập hội Nghĩa Binh Thánh Thể thì các 

Giám mục Tông Tòa hưởng ứng, khuyến khích phát triển 

Phong trào thiếu nhi này tại hầu hết các giáo phận Việt Nam 

trong thập niên 1930 : Hà Nội năm 1929 ; kế tiếp là Huế và 

Sài Gòn năm 1931 ; Phát Diệm và Thanh Hóa năm 1932 ; 

Vinh và Vĩnh Long năm 1935 ; Quy Nhơn năm 1936 ; Bùi 

Chu và Thái Bình năm 1937 ; Bắc Ninh năm 1938. 

 Để thực hiện văn kiện của Công Đồng Đông Dương, 

Đức cha Hồ Ngọc Cẩn đã canh tân nếp sống đạo của giáo dân 

Bùi Chu. Ngài thành lập Hội Nghĩa Binh Thánh Thể gồm 

Tiền Binh, Trung Binh và Hậu Binh để giáo dục theo lứa 

tuổi. Nếu ở Bùi Chu hiện nay, người ta thường nói đến nghĩa 

binh Thánh Thể một cách tổng quát, thì Đức cha Hồ Ngọc 

Cẩn đã viết sách Bổn đồng ấu (xb. lần thứ hai, Sai gòn 1955). 

Sách này nhằm giúp cho các em Tiền binh (nghĩa binh từ 7 

đến 14 tuổi) biết suy gẫm và cầu nguyện, đồng thời phát triển 

tâm tình đạo đức và khai tâm đời sống Kitô giáo, linh mục 

Phạm Châu Diên viết như sau :  

«Một trong những phương tiện Ngài dùng để canh tân Địa 

phận là tổ chức các Hội đoàn công giáo. Năm 1938, ngài 

chính thức lập Hội Tông đồ cầu nguyện. Hội gồm 3 đoàn 
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là : Tiền binh, Trung Binh và Hậu binh. Đáng kể nhất là 

Tiền binh, cũng gọi là Nghĩa binh Thánh Thể, gồm các 

thiếu nhi nam nữ từ 7 đến 14 tuổi, kết thành đội để cầu 

nguyện, hãm mình, dự lễ và làm việc tông đồ »
130

.  

Ngoài ra, Đức Cha Cẩn còn viết một bài ca nghĩa binh 

năm 1940 giúp cho thanh thiếu niên siêng năng xem lễ và cầu 

nguyện để chiến thắng sự dữ. Đồng thời Đức Cha Đa Minh 

còn khuyến khích các em nghĩa binh can đảm đối diện với 

những khó khăn thử thách để dành phần thưởng Nước Trời. 

Ngài cũng mời gọi các em nghĩa binh theo gương Chúa 

Giêsu, Người đã hy sinh tính mạng trên Thập Giá để Cứu độ 

chúng ta, Người đã chiến thắng tử thần từ Thập Giá đến Vinh 

Quang. Đó chính là ý nghĩa « Bài ca nghĩa binh »
131

 

Chúng con đoàn trẻ Nghĩa Binh 

Theo cờ Thánh Giá đi chinh kẻ thù 

Hồn mai lên chốn thiên thu 

Hưởng muôn vinh phúc ngàn thu chẳng cùng 

Vầy thì chờ khá thung dung 

Hãy lo đấu chiến bạo hung anh hùng 
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 Phạm Châu Diên, Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn, Giám mục Bùi Chu, 1990, lưu 

hành nội bộ, thư viện Dòng Mân Côi Chí Hòa, tr.46. 
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 Cựu Nghĩa Binh Thánh Thể trong cuốn, Tưởng Niệm và Tri Ân Ðc. 

Ðôminico Maria Hồ Ngọc Cẩn, (Lưu hành nội bộ, Dòng Mân Côi), tr.87. 
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Miễn là gắng sức đừng lông bông 

Bồi hồi cội gốc, vun trồng cây nên 

Làm lành lánh dữ ân cần 

Đọc kinh xem lễ mỗi lần đừng quên 

Giữ mình sách tội liên liên 

Rủi lâm tội nặng phải liền đi xưng 

Ai khuyên lành phải liền vâng 

Ai khuyên làm quấy thì đừng nghe theo 

Ở đời lắm dịp cheo leo 

Cậy trông Thánh Thể như neo vững vàng 

Việc chịu lễ chớ trễ tràng 

Càng năng chịu lễ lại càng được hơn 

Dẫu nắng mưa cũng chớ sờn 

Gắng đi xem lễ lấm chân mặc dù 

Làm lành chớ ngại công phu 

Thiệt thòi phần xác Chúa bù lại cho 

Dẫu nghèo khó cũng đừng lo 

Miễn năng thờ Chúa, Chúa cho đủ dùng 

Thế gian vất vả uổng công 

Mua danh tranh lợi cũng không ích gì 

Họ còn khó nhọc li bì 
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Trèo non lặn suối quản chi nhọc nhằn 

Nhiều lần bỏ ngủ quên ăn 

Làm sao cho đáng vào nơi thiên đàng 

Vậy thì chịu khó gian nan 

Lập công tích đức ngày càng được hơn 

Làm Nghĩa Binh phải hung hăng 

Hung hăng đấu chiến lại càng yên tâm 

Mới trông trọng đại Phúc Âm 

Ấy là nghĩa sĩ tình tâm vẹn tuyền, Amen. 

Thực sự, Đức Cha Cẩn không phân biệt rõ lứa tuổi của 

Hội Nghĩa binh, Trung binh và Hậu binh, nhưng dựa theo các 

tác phẩm: Điều lệ Hội cầu nguyện truyền giáo và đoàn nghĩa 

binh thánh thể, Bùi Chu 1939; Nghĩa binh tác thành, Bùi Chu 

1940; Nghĩa binh Thánh thể tùy thân , Trung Hoà, Hà Nội 

1940; Giáo lý khai vấn, Bùi Chu, 1940; Nghĩa binh tác thành, 

Bùi Chu, 1941. Qua những sách này, chúng ta có thể hiểu 

rằng: ―Trung Binh là hội dành cho các thanh niên nam nữ‖
132

 

thuộc lứa tuổi trưởng thành. Như vậy, Đức giám mục bản 

quốc đầu tiên của Bùi Chu muốn hướng dẫn thanh thiếu niên 

hiểu được ơn gọi làm người và ơn gọi người Kitô hữu. Đồng 
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 Trần Đức Huynh, Lịch sử địa phận Bùi Chu, sđd, tr.161. 
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thời, ngài muốn hội Trung binh hiểu và tôn trọng luật lệ của 

Giáo hội để xây dựng tương quan giữa con người với Giáo 

hội và với Chúa Giêsu Thánh Thể. 

Ngoài ra, Đức cha Đa Minh Cẩn còn viết 6 trong số 40 

tác phẩm từ năm 1936 đến 1942 dành cho Hậu Binh
133

. 

 Nửa giờ Chầu Chúa, Bùi Chu 1938 

 Bản giải nghĩa bảy phép bí tích và kinh bản, Bùi Chu 

1939 

 Xem lễ, gẫm theo sự thương khó Đức Chúa Giê-su, 

Xuất bản lần thừ 10, Huế 1961 

 Sách tháng Trái Tim, Bùi Chu 1938 

 Lễ phép làm khi tôn rất thánh Lái tim Đức Chúa 

Giêsu, Bùi Chu1938 

 Sách tháng Thánh Giuse, Trường An 1940 

Có lẽ những tác phẩm này nhằm cổ võ tinh thần đạo đức 

kitô giáo qua lòng tôn sùng Thánh thể, và trái tim Chúa 

Giêsu. Đây cũng là dịp để Ngài kêu gọi các tín hữu Bùi Chu 

tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đức Cha Đa Minh còn mời 

gọi các tín hữu công giáo chiêm niệm Tình Yêu Thiên Chúa 

được mặc khải trong Trái Tim Chúa Giêsu và cổ võ tinh thần 
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đạo đức cũng như nâng cao trình độ của các hiệp hội Tông đồ 

giáo dân. Vậy Đức cha Hồ Ngọc cẩn đã sử dụng phương pháp 

nào để hướng dẫn và tiếp cận trực tiếp với các tín hữu Bùi 

Chu? Vì nhà in Đa Minh Bán Nguyệt San – di sản của các 

cha Dòng Đa Minh từ năm 1919 tại Bùi Chu – đã di chuyển 

sang Thái Bình ngay từ năm 1936.  

Để nâng cao trình độ tông đồ giáo dân nhờ truyền 

thông, Đức cha Hồ Ngọc Cẩn đã lập nhà in Thánh Gia tại Bùi 

Chu: chủ nhiệm kiêm chủ bút là giám mục Đa Minh Hồ Ngọc 

Cẩn. Một năm sau (1937), Đức cha Cẩn trao cho thầy giảng 

Đỗ Viết Phúc (1918-1982) làm chủ bút và cha Đa Minh Trần 

Đức Huân (1907-1984) quản lý các tạp chí
134

. Từ đó trở đi, 

nhiều sách và tác phẩm được xuất bản do nhà in Thánh Gia 

Bùi Chu, mỗi bức thư luân lưu là một sự cảnh báo và mời gọi 

tín hữu tỉnh thức cầu nguyện và mỗi cuốn sách là một bài học 

rút ra từ lời giáo huấn và giảng dạy của vị chủ chăn. Nhà in 

Thánh Gia chính là sự tiếp nối truyền thống tờ báo Đa Minh 

Bán Nguyệt San. Nếu báo này chủ trương cổ động lòng tôn 

sùng Đức Trinh Nữ Maria, và phép lần hạt Mân Côi
135

 dưới 

thời các cha Dòng Đa Minh cai quản Bùi Chu, thì nhà in 
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Thánh Gia lại phổ biến thêm các thư luân lưu và cổ võ thêm 

lòng sùng kính Trái Tim Chúa Giêsu, đồng thời cổ võ nếp 

sống văn hóa và đạo đức kitô giáo. Như vậy, Đức cha Hồ 

Ngọc Cẩn không những là Thầy dạy giáo lý đức tin công 

giáo, ngài còn là biểu tượng một nhà trí thức công giáo mang 

đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam.  
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CHƢƠNG III  

Từ quảng bá văn hóa đến truyền bá đức tin  

 

Giám mục Hồ Ngọc Cẩn không những là một nhà văn hóa, 

nhà văn, nhà thơ, nhưng còn là một thầy dạy đức tin và đạo 

đức kitô giáo tại một nước thuộc địa Pháp nửa đầu thế kỷ 

XX. Ngài đã để lại cho giáo dân Bùi Chu một di sản tinh thần 

và để lại cho Giáo Hội và xã hội Việt Nam những đóng góp 

vô giá. Theo Hoàng Xuân Việt thì « Đức giám mục Hồ Ngọc 

Cẩn, một nhà Văn hóa lớn của Việt Nam thế hệ 1930. Giáo 

sư Việt đã phân biệt nhà trí thức thuần túy và nhà trí thức làm 

văn hóa: nhà trí thức thuần túy là người có vốn học vấn khoa 

bảng ở cấp độ nào đó bằng cơ sở học ở nhà trường hay công 

phu tự học ban cho họ. Còn nhà trí thức làm văn hóa là người 

dấn thân biên soạn, sáng tạo, thuyết trình, kiến tạo trong các 

bộ môn của văn hóa ».  

Như vậy, Đức cha Hồ Ngọc Cẩn không những là biểu 

tượng nhà trí thức « thuần túy » và văn hóa mà ngài còn là 

biểu tượng trí thức Công giáo Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. 
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Chúng ta biết, Đức cha Cẩn không có bằng cấp cao đẳng hay 

đào tạo ở nước ngoài, nhưng ngài cũng đã được đào tạo kiến 

thức căn bản để có vốn kiến thức hiểu và nói thông thạo được 

nhiều ngôn ngữ : La tinh, Pháp, Hán Nôm và văn thơ tiếng 

Việt. Ngài đã dày công giảng dạy 10 năm tại Tiểu Chủng viện 

An Ninh (1910-1924), rồi 10 năm đào tạo các tu sĩ Dòng 

Thánh Tâm Huế (1925-1935) và 12 năm là giám mục giáo 

phận Bùi Chu (1936-1948). Ngài đã miệt mài biên soạn hàng 

trăm tác phẩm văn hóa và tôn giáo, mục vụ và giáo dục và 

250 bài trong báo Sacerdos Indosinensis, Báo Nam Kỳ Địa 

Phận, và báo Đa Minh Bán Nguyệt San. Những tác phẩm lớn 

nhỏ này đã phản ánh được giá trị nhân văn mà Đức cha Cẩn 

đã suốt đời đeo đuổi qua việc giảng dạy, giáo huấn và giáo 

dục đạo đức kitô giáo qua hai nền văn hóa Á-Âu tại Việt Nam 

vào các thập niên 1930-1940.  

 

 

 

Giám mục Hồ Ngọc Cẩn, một học giả công 

giáo phong phú và hiện đại  
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 Giáo dục văn hóa kitô giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX dƣới 

lăng kính văn hóa Á-Âu  

Một trong những chủ đề quan trọng mà ĐC Hồ Ngọc 

Cẩn đã say mê nghiên cứu, giảng dạy và giáo dục là vấn đề 

văn hóa. Chủ đề này được phát triển song song với quốc ngữ 

đầu thế kỷ XX, nhờ sự hưởng ứng và đóng góp của các nhà 

trí thức, nhà văn và nhà thơ, nhằm hiện đại hóa tiếng Việt 

trong môi trường giáo dục. Đức cha Hồ Ngọc Cẩn đã tận 

dụng quốc ngữ để giáo dục văn hóa và đức tin Kitô giáo qua 

các sách, báo ngài biên soạn. Nếu tại Việt Nam vào thời điểm 

này, tiếng Pháp là ngôn ngữ được dành cho những học sinh 

ưu tú, các học giả và trí thức trẻ Việt Nam, thì Đức cha Cẩn 

đã phổ biến tiếng Việt và chữ quốc ngữ qua sách báo của ngài 

để mời gọi người Ki-tô hữu thích nghi với hoàn cảnh của xã 

hội và thời đại. Ngài còn đề cao tiếng Việt nhân dịp Đại Hội 

Thánh Thể quốc tế tại Lunette, Manila :  

« Giáo hữu Việt Nam ta, mấy bữa rày tại chốn nầy ta đã 

nghe nhiều thứ tiếng chúc tụng ngợi khen danh Chúa, nọ là 

tiếng Phi Luật Tân, nọ là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, 
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tiếng Đức, tiếng Tàu, v.v., rày đến lượt tiếng Việt Nam ta 

cũng được hân hạnh phô ra giữa công chúng »
136

.  

Như vậy, Đức cha Cẩn đã dùng tiếng Việt bình dân để nói với 

mọi tầng lớp trong giáo hội và xã hội, nhằm giáo dục văn hóa 

và nếp sống đạo cũng như đời trong bối cảnh đất nước đang 

chuyển sang một nền văn hóa hội nhập phức tạp Á-Âu, hầu 

giúp cho người dân Việt nắm vững bản sắc văn hóa dân tộc.  

Hơn thế nữa, các tác phẩm và báo chí của Đức cha Cẩn 

được coi như một phương pháp giáo dục hòa nhập nền văn 

hóa phương Tây với những giá trị truyền thống của nền văn 

học Nho giáo. Một trong những loại văn thơ điển hình của 

Đức cha Cẩn là các hình thức thể loại thơ ca cổ điển. Ngài đã 

phổ biến loại văn thơ này để giáo dục đạo đức kitô giáo qua 

bản « Tuồng Bảy mối tội đầu ». Kịch hát này gửi đến khán 

giả kitô giáo nhằm giúp họ tránh được bảy thứ đam mê mà 

con người hay vấp phải. Nội dung tuồng kịch bao gồm :  

« Lời Thiên thần dạy bảo những điều thiết yếu, cũng có 

gương tội nhân than thân trách phận, cho ta đặng động 

lòng cải quá tự tân. Vì vậy xem sách tuồng này đã giải trí, 

lại hữu ích ; mà khi coi hát tuồng này, thì lại càng động 
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lòng hổ thẹn về nết xấu mình cùng sợ đàng tội lỗi, [theo 

Đức cha Hồ Ngọc Cẩn] đã có nơi hát tuồng này mà thiên 

hạ cũng thích xem. Tuồng này đặt theo kiểu tuồng Annam, 

cho nên có nói lối, có bài hát Nam, khách, bạch, thán, nghe 

có vui có thảm » 
137

.  

Những vai chính trong vở kịch này gồm : 

 Một người làm thiên thần và 3 tội nhân 

 Một Luxiphe và 7 tướng cùng 1 tiểu quỉ 

 Một chủ quán và 3 tên khách 

 Ông tổng, ông xã, ông cò và ít tên phú-lít  

Ngôn ngữ thơ mộng của Đức cha Hồ trong vở kịch này 

mang truyền thống văn học Hán nôm và truyền thống văn học 

Pháp. Thực tế, bài thơ trong bản kịch chủ yếu nhằm giáo dục 

đạo đức kitô giáo để nâng cao tinh thần công giáo vào thời 

điểm thịnh vượng nhất của đạo Công giáo tại Việt Nam 

(1920-1945). Thơ của nhạc kịch Bảy mối tội đầu nhấn 

mạnh đến các tội phản truyền thống đạo đức kitô giáo
138

: Tội 

kiêu căng, thờ ơ, ngược với điểu răn thứ 1; những tội tham 

lam, trái ngược với các điều răn thứ 7 và thứ 10; tội ham 
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muốn trái ngược với các điều răn thứ 6 và thứ 9; tội ghen tị 

làm mất hạnh phúc, và nhân phẩm của người khác; tội ham 

ăn uống, say mê rượu chè; tội giận dữ, oán hận, hờn dỗi, độc 

ác; tội lười biếng trong công việc và cầu nguyện. v. v. 

Hơn nữa, ngài dùng văn thơ cổ điển để chinh phục 

người tín hữu trung thành giữ Mười Điều răn của Chúa và 7 

điều răn Hội Thánh qua hình ảnh văn nói với màn trình diễn 

vai Thiên Thần và 3 tội nhân
139

: 

« Trên trời phụng mạng Chúa chí tôn, 

Bảo hộ nhân dân vẹn xác hồn, 

Đức trọng nhuần ban trên cõi thế, 

Danh thơm lưu phận làm con Chúa, 

Đừng nghe quỉ kẻo khốn ngày sau, 

Tướng kiêu ngạo chước độc mưu sâu, 

Quỉ Tà dâm tài tình khéo dỗ, 

Anh em đã nghe tỏ rõ. 

Hãy giữ mình chớ bỏ lời răn, 

Nhớ phận hèn chớ khá kiêu căng, 

Lòng sạch sẽ phải hằng nắm giữ, 

Đứa hoang dịp tội lo trừ khử, 
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1933, B, Mối 1. 



126 
 

Ngũ quan ý tứ phải dự phòng, 

Nào sướng chi một chút dâm phong, 

Mà để cho mình mắc vòng quỉ dữ ? » 

Có lẽ nhạc kịch này gửi đến người công giáo, mời gọi 

họ suy nghĩ về số phận của mình và khuyên các tín hữu đừng 

nghe theo ma quỉ cám dỗ để chiều theo xác thịt, đừng hạ thấp 

linh hồn đã được Thiên Chúa dựng nên. Vì thế Ngài mời gọi 

các tín hữu tránh những tội thường vấp phạm như tự cao, tự 

đại 
140

: 

« Mưu kiêu ngạo còn nhiều thứ ; 

Chước dỗ dành ý tứ cũng sâu ; 

Làm chi cũng muốn làm đầu, 

Dẫu bất tài cũng khoe mình giỏi. 

Tính tình đã cứng cỏi, 

Ăn nói cũng ngang tàng, 

Bề trên dạy dỗ nó chẳng màng, 

Chúng bạn ủi an nó không vị. 

Dẫu đã thua cũng còn gượng lý, 

Dầu có bị cũng chẳng làm thinh, 

Lỗi chèm bèm còn muốn chữa mình, 

                                                           
140

 Hồ Ngoc̣ Cẩn, Tuồng bảy mối tôị, Sđd, B, Mối 1. 
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Việc đành rành còn đương chối cãi. 

Cứ chấp nê lấy mình là khôn, 

Mình thì muốn thiên hạ kính tôn, 

Người thì mình tồi tàn khinh dể. 

Thôi biết mấy điều mà kể.‖ 

 

Có thể hiểu bài thơ này của Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn là 

muốn đề cập trực tiếp đến các nhân đức luân lý kitô giáo và 

mời gọi các tín hữu hướng thiện bằng ý chí, để điều chỉnh 

hành vi và lối sống theo lý trí và đức tin. Do đó, Ngài mời họ 

tránh bảy mối tội và thực hành bốn nhân đức nhân bản: khôn 

ngoan, công bình, dũng cảm và tiết độ. Một trong bốn nhân 

đức nhân bản đóng vai trò trụ cột mà Đức cha Cẩn đã nhấn 

mạnh là: can đảm và tiết độ. Nếu ngài khuyến khích giáo dân 

can đảm vượt lên trên sự cám dỗ kiêu ngạo qua cách sống tự 

cao, tự đại, thì ngài cũng mời gọi họ thực hành nhân đức tiết 

độ để tự chủ trước những quyến rũ của thú vui và quyền lực. 

Thực sự, nhân đức tiết độ không chỉ được đề cập đặc 

biệt trong vở Tuồng Bảy mối tội đầu, nhưng Đức cha Cẩn còn 

viết rất nhiều bài báo phê bình tệ nạn của xã hội qua sự việc 

say mê rượu chè. Đối với ngài, người nghiện rượu không làm 

chủ được lời nói, và khi say rượu thì lăng mạ bất cứ ai, làm 
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tổn thương đến nhân phẩm của người khác. Do đó, ngài mời 

gọi các tín hữu khôn ngoan và giữ chừng mực trong cách 

hưởng dùng vật chất và tiết độ trong ham muốn, tức giận để 

mang lại công bình cho người khác
141

. Phải công nhận rằng, 

tư tưởng giáo dục của Đức cha Cẩn có thể sánh vai với bài 

thơ « Ngôn ngữ Bát Cú » của Thánh Philiphê Phan Văn 

Minh: "Tránh đam mê rượu chè và cờ bạc, nếu không thì việc 

lên án sẽ được trao cho ma quỷ địa ngục »
142

. Như vậy, thánh 

Philiphê Phan Văn Minh và Đức cha Cẩn đều chung một tư 

tưởng lên án tệ nạn rượu chè và cờ bạc, cả hai đều ủng hộ luật 

cấm uống rượu say và mê cờ bạc.  

Hơn thế nữa, Nhạc kịch Bảy mối tội đầu của Đức cha 

Cẩn đã phác họa được hoàn cảnh đạo đức xã hội mà tệ nạn cờ 

bạc, rượu chè đã gây nên xáo trộn trật tự an ninh xã hội. Kịch 

hát này được coi như một phương tiện truyền đạt giáo lý 

Công giáo và được coi như một bài học đạo đức và tâm lý xã 

hội. Như vậy, Đức cha Hồ Ngọc Cẩn dùng phương pháp giáo 

dục đạo đức Kitô giáo qua vở kịch Bảy Mối Tội, vì chính ngài 

                                                           
141

 Hồ Ngọc Cẩn, « Bán linh hồn mà uống rượu », Báo Nam Kỳ Đại phận, số 

244, 11 tháng 9 1913, tr. 675-676.  
142

 Phillippe Phan Van Minh, Genre littéraire- 

Epitaphe :https://sites.google.com/site/s3bael/philippe-phan-van-minh/genre-

litteraire-epitaphe. 

https://sites.google.com/site/s3bael/philippe-phan-van-minh/genre-litteraire-epitaphe
https://sites.google.com/site/s3bael/philippe-phan-van-minh/genre-litteraire-epitaphe
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là một nhà sư phạm, ngài đã sử dụng phương tiện sân khấu, 

hài hước, để đánh thức sự chú ý của mọi tầng lớp trong xã hội 

và hướng dẫn họ vượt qua được những cám dỗ của thế gian, 

ma quỉ và xác thịt. Đồng thời, ngài mời gọi các tín hữu lắng 

nghe nguồn cảm hứng của Thiên Chúa qua dấu chỉ của thời 

đại. Tác giả cuốn sách này tin rằng thần học của thánh Tôma 

Aquinô tác động trên tư tưởng của Đức cha Hồ Ngọc Cẩn khi 

ngài sáng tác nhạc kịch này, nhằm phê phán tội rượu chè, cờ 

bạc, ghen tỵ, ham muốn, giận hờn, kiêu ngạo và tham lam.  

Tuồng hát của Đức cha Hồ Ngọc Cẩn mang đậm nét 

giáo dục đạo đức Kitô giáo, hơn nữa nghệ thuật văn học, thơ 

ca thì được sáng tác theo kiểu thi phú truyền thống Việt Nam. 

Không chỉ có văn thơ được phổ theo cung vần Hán Nôm mà 

Đức cha Cẩn còn khuyến khích mọi người học cách làm thi 

phú tiếng An nam qua phương pháp Hán tự nhập môn. Theo 

ngài, « chữ Nho đã nhiễm vào trí người An nam, đến đỗi có ai 

thông thiên kinh vạn sử, mà Hán tự chưa thông, thì họ chưa 

cho là giỏi [… ], nên học chữ Nho cho biết với đời, và để 

giúp ta bề văn chương lý sự An nam »
143

 : 

―Văn chương sự lý với An nam 

                                                           
143

 Hồ Ngọc Cẩn, « Hán tự nhập môn », Báo Nam Kỳ Địa Phận, số 375, tháng 4, 

năm 1916, tr 199-200. 
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Hán tự phải thông mới dễ làm 

Khuyên trẻ đồng bang tua kíp học, 

Học càng thấm vị, học càng ham‖ 

Hơn thế nữa, ngài còn nghiên cứu về gốc tích chữ 

Nho
144

 và luận về tứ nét chữ Nho
145

. Thế thì, văn học của Đức 

cha Hồ Ngọc Cẩn không những chịu ảnh hưởng văn hóa 

phương Tây, nhưng thơ ca của ngài đến từ nguồn gốc văn học 

Hán Nôm (đã được cụ thân sinh truyền đạt từ thời niên thiếu). 

Tư tưởng văn học này đã phản ảnh được hai nền văn hóa Á 

Âu, đặc biệt trong các tác phẩm : Mẹo chữ Nho, Mẹo tiếng 

Pháp, Mẹo chữ La tinh, Ấu học ngữ Pháp và Văn chương thi 

phú Annam. Mặc dù các tác phẩm này đã đi vào dĩ vãng với 

thời gian, không chỉ ở bên ngoài Việt Nam, mà còn trong xã 

hội và Giáo hội Việt Nam. Nhưng lời thơ, ý tưởng mang danh 

hiệu Hồ Ngọc Cẩn vẫn còn tồn tại trong thư viện quốc gia 

Pháp ngày nay.  

Thật có lý khi nhận định Đức cha Đa Minh Hồ Ngọc 

Cẩn đã xứng đáng trở thành người thừa kế di sản văn học 

quốc ngữ và chữ Nôm Công giáo do các nhà Truyền giáo 

                                                           
144

 Hồ Ngọc Cẩn, « Gốc tích chữ Nho », Báo Nam Kỳ Địa Phận, số 382, tháng 

5, năm 1916, tr 314-316.. 
145

 Hồ Ngọc Cẩn, « Luận về tứ nét chữ Nho », Báo Nam Kỳ Địa Phận, số 385, 

tháng 6, năm 1916, tr 359-361. 
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phương Tây – như 48 tác phẩm chữ Nôm của thừa sai người 

Ý, Girolamo Majorica – để lại.  

Các bản tường trình viết tay – có dùng ít chữ quốc ngữ 

để ghi địa danh, tên người hay chức vụ – của các nhà thừa sai 

C. Borri, Antonio de Fontes, Gaspar Luis, F. Buzomi, A. Đắc 

Lộ, Gaspar d‘Amaral cho thấy việc khai sinh và hình thành 

chữ quốc ngữ đã kéo dài nhiều thập niên
146

. Linh mục Đỗ 

Quang Chính, Dòng Tên, nhận định như sau :  

« Trong giai đoạn thành hình chữ quốc ngữ, Đắc Lộ chỉ 

góp một phần trong công việc quan trọng này, mà rõ rệt 

nhất là soạn sách chữ quốc ngữ và cho xuất bản đầu 

tiên. »
147

  

Thực vậy, năm 1651, cha Đắc Lộ đã xuất sắc hoàn thành và 

cho xuất bản tại Rôma hai tác phẩm chữ quốc ngữ đầu tiên : 

bộ Từ điển (Việt-Bồ-Latinh) và Sách dạy Giáo lý (Latinh-

Việt). Các cộng tác viên người Việt cũng đã góp nhiều công 

sức (một thiếu niên 13 tuổi đã dạy tiếng Việt cho cha Đắc 

Lộ). Qua nhiều giai đoạn, chữ quốc ngữ đã được hình thành. 

Có lẽ lịch sử ra đời chữ quốc ngữ ban đầu đơn giản với mục 

                                                           
146

 Đỗ Quang Chính, Lịch sử chữ Quốc ngữ (1621-1659), NXB Tôn giáo, 2008, 

tr. 22-104. 
147

 Đỗ Quang Chính, Lịch sử chữ Quốc ngữ, Sđd, tr. 107. 
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đích giúp các thừa sai ngoại quốc dạy giáo lý công giáo. 

Nhưng chữ viết này, qua nhiều thế kỷ, đã trở thành Quốc ngữ 

(chữ viết của Việt Nam) vào đầu thế kỷ XX, nhờ sự đóng góp 

không nhỏ của các nhà trí thức công giáo và trí thức Việt 

Nam. Những vị thừa sai kế thừa và tiếp sức cho công cuộc 

hoàn thiện chữ quốc ngữ đến từ Hội Thừa Sai Hải Ngoại 

Paris(MEP), như : Giám mục Bá Đa Lộc (Pigneau de 

Béhaine), sau này có thừa sai Eugène Gouin (1901-1975) với 

một công trình từ điển đồ sộ Việt-Hoa-Pháp (Sài Gòn 1957). 

 

Giáo dục đức tin và luân lý Kitô giáo qua sách 

báo  
 

Chủ đề Đức tin và đạo đức kitô giáo là một chủ đề mà 

Đức cha Cẩn tận tình giáo huấn và tận tâm giáo dục trong 

suốt hành trình linh mục và giám mục (1907-1948). Tuy vậy, 

những đề tài giáo lý đức tin và mục vụ được nhấn mạnh đặc 

biệt trong sách báo của Ngài, từ khi làm Giám mục Bùi Chu, 

(1935) thông qua tờ báo Sacerdos indosinensis (Tư tế Đông 

dương): 
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Giáo dục Giáo lý và Đức tin trong Cựu ước  
 

Tên tác 

giả 

Thánh 

Vịnh 

Giải Thánh 

Vịnh 

Báo Tháng-

năm 

Trang 

Hồ 

Ngọc 

Cẩn 

I Hai con 

đường : Thời 

gian và không 

gian ; kẻ gian 

ác và người 

công chính. 

Sacerdos 

indosinensis  

1/1935 7-11 

Hồ 

Ngọc 

Cẩn 

II Ðấng Mê-si-a 

là Vua chiến 

thắng : Thánh 

Vịnh 2 là một 

sự mặc khải 

của Thiên 

Chúa gửi đến 

vương quyền 

Israel một sứ 

điệp : Hãy 

« kính sợ mà 

phụng thờ 

Ðức Chúa ». 

Sacerdos 

indosinensis  

2/1935 39-42 
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Hồ 

Ngọc 

Cẩn 

III Đức Chúa là 

Ðấng bảo vệ 

người công 

chính : Thánh 

Vịnh diễn tả 

khi vua chạy 

trốn con mình 

là Áp-sa-lôm. 

Sacerdos 

indosinensis  

3/1935 71-74 

Hồ 

Ngọc 

Cẩn 

IV Thánh Vịnh 4 

là lời cầu 

nguyện ban 

tối của một 

người công 

chính đối diện 

với nhiều phe 

đối lập, nhưng 

người này đã 

đặt niềm vui 

và hạnh phúc 

của họ vào 

tình yêu 

Thiên Chúa 

như lời cầu 

Sacerdos 

indosinensis  

4/1935 104-

107 
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nguyện trong 

Tv 30 : 

« Trong tay 

Ngài, con xin 

phó thác hồn 

con ».  

Hồ 

Ngọc 

Cẩn 

V Lời kinh sáng 

xin Ðức Chúa 

bảo vệ : 

Thánh Vịnh 

này của Vua 

Đavít than 

phiền chống 

lại kẻ ác và 

lời cầu được 

Thiên Chúa 

lắng nghe. 

Sacerdos 

indosinensis  

5/1935 138-

141 

Hồ 

Ngọc 

Cẩn 

VI Người gặp 

thử thách van 

nài Chúa 

thương : 

Thánh Vịnh 

này của Vua 

Sacerdos 

indosinensis  

6/1935 169-

172 
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Đavít diễn tả 

sự đau khổ 

của Dân Israel 

bị áp bức và 

nỗi đau đớn 

của những 

người bệnh 

tật. Lời cầu 

trong Tv này 

có cùng nội 

dung với bảy 

thánh vịnh 

khác: 6, 32, 

38, 51, 102, 

130,143.  

Hồ 

Ngọc 

Cẩn 

VII Bị vu oan, 

người công 

chính kêu cầu 

Thiên Chúa, 

họ chúc tụng 

ngợi khen 

Thiên Chúa 

đã cho họ đức 

Sacerdos 

indosinensis  

7/1935 200-

203 
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tin để khám 

phá ra những 

mầu nhiệm 

đau khổ và 

nhận biết 

những lỗi lầm 

mà người Do 

Thaí chưa đón 

nhận.  

Hồ 

Ngọc 

Cẩn 

VIII Vua Đavít 

chúc tụng 

ngợi khen 

Thiên Chúa 

đã làm những 

điều kỳ diệu 

trong công 

trình sáng tạo 

của Ngài.  

Sacerdos 

indosinensis  

10/1935 335-

338 

Hồ 

Ngọc 

Cẩn 

IX 

(9A) 

Tạ ơn Thiên 

Chúa 

sau khi chiến 

thắng 

 

Sacerdos 

indosinensis  

11/1935 358-

360 
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Hồ 

Ngọc 

Cẩn 

X 

(9B) 

Vua Đavít 

cảm tạ Thiên 

Chúa diệt kẻ 

gian ác và cứu 

kẻ khiêm 

nhường. 

Sacerdos 

indosinensis  

2/1936 475-

478 

Hồ 

Ngọc 

Cẩn 

XI 

(10) 

Thiên Chúa là 

Ðấng kẻ lành 

tin tưởng : 

Vua Đavít 

diễn tả niềm 

tin của người 

công chính. 

Sacerdos 

indosinensis  

5/1936 553-

555 

Hồ 

Ngọc 

Cẩn 

XII 

(11) 

Chống lại các 

kẻ chỉ nói 

những lời 

gian dối  

Sacerdos 

indosinensis  

6/1936 580-

582 

Hồ 

Ngọc 

Cẩn 

XIII 

(12) 

Lời kêu than 

của người 

lành 

tin cậy vào 

Thiên Chúa  

Sacerdos 

indosinensis  

7/1936 618-

620 

Hồ XIV Người không Sacerdos 11/1936 781-
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Ngọc 

Cẩn 

(13) tin vào Thiên 

Chúa. 

indosinensis  784 

 

Tóm lại, Đức cha Cẩn dùng thánh vịnh để giúp cho các 

tín hữu hiểu được Mặc khải của Thiên Chúa qua Lề luật. Đối 

với ngài thì người kitô giáo phải suy gẫm và thi hành các 

Giới răn của Thiên Chúa (Tv 1). Như vậy, Thánh Vịnh 1 là 

thánh vịnh dẫn nhập cho các chủ đề trong 14 Thánh Vịnh mà 

Đức cha Hồ Ngọc Cẩn đã đăng trên báo Sacerdos 

indosinensis: Niềm tin và chúc tụng Thiên Chúa ; người công 

chính và kẻ ác nhân ; ca ngợi công trình Tạo dựng và Lề luật 

Thiên Chúa ; người công chính đi theo đường hướng của 

Đấng Tạo Hóa, còn ác nhân thì ở lại trong trạng thái bất hạnh. 

Nếu Thánh vịnh 7 và 11 diễn tả niềm cậy trông phó thác vào 

Thiên Chúa thì Đức cha Cẩn còn nhấn mạnh đặc biệt đến đức 

tin mà người kitô hữu phải có : « Chúa đã nên nơi nương ẩn 

cho kẻ bần cùng, Chúa tùy thời tùy tiện mà cứu giúp trong lúc 

gian nan »
148

. Qua đó, ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện 

và « chúc tụng Thiên Chúa vì những việc cả thể Chúa làm, là 

dùng Ngôi thứ Hai ra đời mà phá tan quyền phép ma quỉ »
149

. 
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Nếu Thánh vịnh X đề cập đến lời tạ ơn Thiên Chúa đã chiến 

thắng tử thần để cứu độ dân Israel, thì người kitô hữu tạ ơn 

Đức Giêsu Kitô đã chiến thắng sự chết để Phục Sinh trong 

vinh quang. Và như vậy, người kitô hữu cũng hy vọng sẽ 

được phục sinh với Đấng Công Chính trong ngày sau hết. 

Đây chính là thông điệp mà Đức cha Hồ Ngọc Cẩn muốn gửi 

đến các tín hữu công giáo là tin vào sự sống đời sau : « Ở đời 

phú mình mặc thánh ý Chúa, thì lòng trí thảnh thơi, ngày sau 

lại đặng nghỉ ngời cùng Ngài »
150

. Mặc dù Đức cha Cẩn 

không phải là nhà chú giải Thánh Kinh, nhưng ngài đã dùng 

Thánh vịnh để đào tạo đức tin qua phương tiện sách báo. 

Ngoài ra, ngài còn là tác giả của rất nhiều bài trên báo 

Sacerdos Indosinensis để gửi đến các linh mục, tu sĩ và chủng 

sinh, nhằm giáo huấn và giảng dạy tinh thần mục vụ. Để tìm 

hiểu chi tiết chủ đề này, chúng ta tập trung phân tích tinh thần 

mục vụ qua sách báo mang danh hiệu Hồ Ngọc Cẩn.  

Tinh thần mục vụ và sứ vụ truyền bá Tin mừng 
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Đức cha Hồ Ngọc Cẩn không chỉ giới hạn sứ vụ loan 

báo qua các bài giảng thuyết, huấn giáo và phụng vụ, nhưng 

ngài còn in ấn chính thức qua sách báo để gửi đặc biệt đến 

các cha xứ, nhằm hỗ trợ tinh thần trách nhiệm mục vụ giáo 

xứ trong các Giáo phận, hầu chia sẻ tinh thần liên đới trong 

sứ vụ loan báo Tin Mừng. Chủ đề mục vụ (Pastorale) được 

phổ biến đặc biệt trong tờ báo Sacerdos Indosinensis dưới các 

nhan đề : 

Tên tác giả Nhan đề Báo Tháng-

năm 

Trang 

Hồ Ngọc 

Cẩn và 

André 

Chapuis 

Cấm phòng 

cho chức sở 

Sacerdos 

indosinensis  

11/1929 420-

422 

Hồ Ngọc 

Cẩn 

Lời bảo Sacerdos 

indosinensis  

12/1929 458-

460 

Hồ Ngọc 

Cẩn 

Chức sở phải 

tôn trọng chức 

phận mình và 

làm gương tốt 

cho mọi người 

Sacerdos 

indosinensis  

3/1930 121-

122 
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Hồ Ngọc 

Cẩn 

Chức sở phải 

hòa thuận yêu 

thương 

Sacerdos 

indosinensis  

5/1930 192-

194 

Hồ Ngọc 

Cẩn 

Trách nhiệm kẻ 

làm chức sở 

Sacerdos 

indosinensis  

9-

10/1930 

340-

341 

Hồ Ngọc 

Cẩn 

Chức sở phải 

chăm lo về 

việc Đạo 

Sacerdos 

indosinensis  

12/1930 453-

455 

Hồ Ngọc 

Cẩn 

Chức sở phải ở 

thanh liêm 

Sacerdos 

indosinensis  

1/1931 200-

203 

Hồ Ngọc 

Cẩn 

Chức sở họ đối 

với việc làng 

Sacerdos 

indosinensis  

4/1934 255-

257 

Hồ Ngọc 

Cẩn 

Trách nhiệm 

chức sở đối với 

kẻ có tội 

Sacerdos 

indosinensis  

5/1932 184-

186 

Hồ Ngọc 

Cẩn 

Trách nhiệm 

chức sở về 

phép hôn phối 

Sacerdos 

indosinensis  

1/1933 9-11 

Hồ Ngọc 

Cẩn 

Phải học biết 

chịu khốn khó 

vác Thánh Giá 

Sacerdos 

indosinensis  

1/1933 12-14 

Hồ Ngọc 

Cẩn 

Trách nhiệm 

chức sở đối 

Sacerdos 

indosinensis  

3/1933 88-90 
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cùng kẻ liệt và 

đám tang 

Hồ Ngọc 

Cẩn 

Chức sở phải 

liệu cho con 

dân chịu các 

phép Bí tích 

Sacerdos 

indosinensis  

3/1933 91-93 

Hồ Ngọc 

Cẩn 

Chức sở đối 

cùng phép 

Thánh Thể 

Sacerdos 

indosinensis  

4/1933 119-

120 

Hồ Ngọc 

Cẩn 

Chức sở phải 

biết lo cho 

người ngoại trở 

lại 

Sacerdos 

indosinensis  

4/1933 121-

123 

Hồ Ngọc 

Cẩn 

Trách vụ chức 

sở trong việc 

dạy đạo lý 

Sacerdos 

indosinensis  

5/1933 146-

148 

Hồ Ngọc 

Cẩn 

Chức sở phải 

tuân thủ Điều 

luật 

Sacerdos 

indosinensis  

5/1933 148-

149 

Hồ Ngọc 

Cẩn 

Chức sở phải 

sốt sắng kính 

thờ Đức Mẹ 

Sacerdos 

indosinensis  

6/1933 179-

181 

Hồ Ngọc Tâm lý chức sở Sacerdos 6/1933 182-
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Cẩn đương hành sứ 

vụ 

indosinensis  183 

Hồ Ngọc 

Cẩn 

Cốt yếu về bài 

giảng năm mới 

Sacerdos 

indosinensis  

1/1935 22-25 

Hồ Ngọc 

Cẩn 

Cốt yếu bài 

giảng về sự 

xưng tội năm 

Sacerdos 

indosinensis  

2/1936 523-

526 

Hồ Ngọc 

Cẩn 

Bài giảng lễ 

Tro 

Sacerdos 

indosinensis  

2/1935 51-54 

Hồ Ngọc 

Cẩn 

Bài giảng lễ 

Phục Sinh 

Sacerdos 

indosinensis  

4/1935 114-

117 

Hồ Ngọc 

Cẩn 

Bài giảng về lễ 

Đức Chúa 

Giêsu Thăng 

Thiên 

Sacerdos 

indosinensis  

5/1935 153-

156 

Hồ Ngọc 

Cẩn 

Bài giảng về lễ 

Mình Thánh 

Chúa 

Sacerdos 

indosinensis  

6/1935 176-

182 

 

Mặc dù Đức cha Cẩn không nói rõ ba sứ vụ chính trong 

trách nhiệm việc mục vụ giáo xứ của các cha sở : thánh hóa, 

rao giảng và phục vụ. Qua hai mươi lăm bài báo trên, chúng 

ta có thể nhận ra thông điệp mục vụ mà Đức cha Cẩn gửi đến 
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các cha sở với ba trách nhiệm chính : 1) Loan báo Tin Mừng 

bao gồm giảng giải Lời Chúa và giáo dục đức tin theo Phúc 

Âm và theo truyền thống giáo lý công giáo. 2) Thánh hiến đời 

sống để phục vụ Giáo hội qua các Bí tích, phụng vụ và cầu 

nguyện. 3) Phục vụ trong tinh thần liên đới và trách nhiệm, 

cởi mở trong tinh thần đối thoại và hiệp thông ; thực thi công 

bằng, bác ái kitô giáo bằng việc giúp đỡ và quan tâm đến 

người nghèo khổ, lắng nghe và đối thoại với mọi thành phần 

trong xã hội. Có lẽ Đức cha Cẩn đã từng trải trong công việc 

mục vụ nên ngài mời gọi các linh mục quan tâm đặc biệt đến 

việc lo liệu các Bí tích cho các con chiên như : Bí tích rửa tội, 

Bí tích xức dầu bệnh nhân, đồng thời ngài cổ võ các cha sở 

chú ý đến phương pháp giảng dạy giáo lý và đức tin. Hơn 

nữa, ngài nhấn mạnh đặc biệt đến việc soạn các bải giảng, 

nhằm giáo dục truyền thống Đức tin công giáo, vào các dịp 

lễ, như : lễ Tro, lễ Phục Sinh, lễ Thăng Thiên, Lễ Thánh Tâm 

Chúa Giêsu… Ngoài ra, ngài còn mời gọi các linh mục tôn 

sùng Đức Trinh nữ Maria như mẫu gương tuyệt hảo của đời 

sống mục vụ. Đồng thời, ngài mời gọi các linh mục và tu sĩ 

cởi mở, dấn thân phục vụ Giáo hội trong một xã hội đang hội 

nhập nền văn hóa phương Tây và hội tụ văn hóa Viễn Đông. 
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Lời kêu gọi này của Đức cha Cẩn được bộc lộ rõ nét trong 

cuốn sách Giáo hội chức sở tu thân in tại Qui Nhơn năm 

1924. Đối với ngài, công việc mục vụ của các cha sở thành 

công trước tiên là nhờ Hồng ân Thiên Chúa, tiếp đến là sự hội 

nhập nếp sống văn hóa và phúc âm hóa môi trường mục vụ: 

« Hãy gắng sức lo lắng việc làng cho ân cần chí thú, đừng để 

cho một ai chê bai nầy nọ, ở làm sao cho thiên hạ đều khen là 

chức việc hẳn hiên xứng đáng »
151

. Tư tưởng này của Đức 

cha Cẩn có thể được giải thích theo thánh Phaolô Tông 

đồ : « Tôi không hổ thẹn rao giảng Tin Mừng, vì đó là quyền 

năng của Thiên Chúa để cứu thoát mọi kẻ tin, người Do Thái 

trước, rồi người Hi Lạp » (Rm 1,17). Nếu thánh Phaolô muốn 

rao giảng Tin Mừng cho người Do Thái trước tiên rồi đến 

người Hy Lạp, thì Đức cha Cẩn muốn các linh mục và tu sĩ 

dấn thân phục vụ các tín hữu công giáo trong sứ vụ mục vụ 

và rao giảng Tin mừng cho những người Việt Nam chưa biết 

đến Phúc Âm. Như vậy, sách báo của ĐC Hồ Ngọc Cẩn được 

gửi đến các linh mục, tu sĩ và chủng sinh như là một sự khích 

lệ họ can đảm dấn thân trong hành trình mục vụ, và phục vụ 

trong tinh thần khiêm tốn. Đồng thời ngài mời gọi các cha sở 
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cởi mở đối thoại với người ngoại giáo trong tinh thần bác ái, 

để giúp họ nhận biết đạo thánh Chúa Kitô
152

. 
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CHƢƠNG IV 

Một giám mục xây dựng văn minh 

tình thƣơng và bác ái 

 
Đức cha Đa minh Hồ Ngọc Cẩn không chỉ là một nhà 

đào tạo đức tin và giáo dục văn hóa, nơi ngài còn cho mọi 

người thấy ngài là một người yêu truyền thống, lòng hiếu 

thảo và tâm tình tri ân ông bà, tổ tiên, đồng thời gắn bó với 

phong tục và bản sắc văn hóa dân tộc. Lòng mộ mến phong 

tục tập quán Việt Nam của ngài đã được in ấn trong báo Nam 

Kỳ Địa Phận : "Tổ tiên đã chế tác cho ta một y phục nết na 

[…], người nam thì giữ y phục người nam, người nữ thì giữ 

áo dài Việt Nam »
 153

. Thực sự Đức cha Cẩn không chỉ đơn 

giản nói về phong cách ăn mặc theo truyền thống, nhưng 

điểm nhấn mạnh ở đây chính là văn hóa đạo đức qua nếp 

sống thanh cao và qua trang phục kín đáo mà cha ông đã để 

lại cho hậu thế. Nói đúng hơn, nếp sống này là biểu hiệu sự 

ngay thẳng, công bằng, từ bi, bác ái giữa con người với con 

người, giữa đồng đội và tình bạn hữu. Đó chính là thông điệp 
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mà Đức cha Cẩn đã mượn tờ báo Nam Kỳ Địa phận để mời 

gọi mọi tầng lớp trong xã hội xây dựng Đất nước, bằng cách 

duy trì nếp sống văn hóa và gìn giữ phong tục tập quán như 

một di sản tinh thần của cha ông để lại cho dân tộc. Đồng 

thời, ngài cũng kêu gọi các tín hữu ủng hội tinh thần và vật 

chất để xây dựng một đất nước độc lập.  

 Giáo hội công giáo Việt Nam mặc dù đã trải qua nhiều 

thăng trầm trong lịch sử, nhưng dân số công giáo vẫn không 

ngừng gia tăng. Nếu năm 1850 chỉ có 400.000 người Công 

giáo thì năm 1900 đã tăng lên 650.000 người Công giáo trong 

cả nước. Đạo Công giáo tiếp tục phát triển đầu thế kỷ XX và 

số người Công giáo tăng gấp đôi vào thời điểm năm 1931 là 

1.300.000 so với 15.000.000 dân số trong cả nước. Cho dù 

chiến tranh thế giới lần thứ hai tác động đến tình hình kinh tế, 

chính trị và tôn giáo, nhưng người công giáo Việt Nam vẫn 

tiếp tục phát triển không ngừng đến năm 1945 với tỷ lệ 10% 

công giáo (tức là 2 triệu người Công giáo trên tổng số 20 triệu 

dân)
154

. Như vậy, Giáo hội công giáo Việt Nam giữa thế kỷ 

XX đã đánh dấu mốc lịch sử sự phát triển và trưởng thành với 

số lượng 1.500 linh mục Việt Nam và 500 chủng sinh; 4 giám 
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mục Việt Nam (trong tổng số 13 giám mục đại diện Tông tòa 

của 15 Giáo phận trên lãnh thổ Việt Nam) 
155

: Đức cha 

Nguyễn Bá Tòng, giám mục Tông Tòa Phát Diệm và Đức cha 

Lê Hữu Từ, giám mục phó Tông Tòa Phát Diệm ; Đức cha 

Hồ Ngọc Cẩn, giám mục Tông Tòa Bùi Chu và Đức cha Ngô 

Đình Thục, giám mục Tông Tòa Vĩnh Long.  

Vậy bốn giám mục đầu tiên của Việt Nam đã làm gì, 

hoặc đóng góp gì cho đất nước mau được độc lập, sau 85 năm 

(1860-1945) Nam Kỳ thuộc địa Pháp và sau 61 năm (1884-

1945) Trung Kỳ và Bắc Kỳ dưới sự bảo hộ của Pháp ? 

Phải chăng chính phủ Việt Minh lâm thời năm 1945 đã 

thành công trong việc thuyết phục được bốn giám mục đầu 

tiên của Việt Nam đứng về phía những người đòi độc lập cho 

Việt Nam? Trong bối cảnh lịch sử Việt Nam lúc đó, bốn giám 

mục bản quốc có cùng quan điểm với các nhà dân tộc chủ 

nghĩa và nhân dân Việt Nam, chiến đấu để đòi quyền độc lập 

chủ quyền cho đất nước và dân tộc.  

Chính vì thế mà ngày 23 tháng 9 năm 1945, các ngài đã 

tâu lên Đức Thánh Cha Piô thứ XII để xin can thiệp cho Việt 

Nam được độc lập :  
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« Chúng con, bốn giám mục Việt Nam, kính xin Đức Thánh 

Cha ban phép lành cho dân tộc chúng con và xin Đức 

Thánh Cha làm trung gian can thiệp cho Việt Nam được 

độc lập và cầu nguyện cho Việt Nam được hòa bình »
156

.  

Trong bối cảnh lịch sử khi đó, các giám mục bản quốc 

hiểu được tâm lý của những người tham gia phong trào công 

giáo yêu nước nói chung và phong trào chủ nghĩa dân tộc nói 

riêng đang lớn mạnh tại Việt Nam ngay từ đầu thế kỷ XX. Vì 

thế, các giám mục bản quốc không ngần ngại ủng hộ Chính 

phủ Việt Minh lâm thời và hợp tác với chính phủ cách mạng 

lâm thời năm 1945, với hi vọng mang lại độc lập cho đất 

nước.  

Mặt khác, các giám mục Việt Nam còn biểu lộ nỗi lo sợ 

chiến tranh và nạn đói liên tục hoành hành từ khi bắt đầu Thế 

chiến thứ hai năm 1939 và đặc biệt từ khi Phe Trục Nhật Bản 

xâm lược Việt Nam và lật đổ chính quyền Pháp tháng 3 năm 

1945. Có thể các giám Việt Nam dự đoán được chiến tranh 

Đông Dương sẽ bùng nổ, nên các ngài tiếp tục đệ trình lên 

Đức Thánh Cha Piô thứ XII, vào ngày 4 tháng 11 năm 1945. 

Các ngài van xin Đức Thánh Cha yêu cầu "tất cả mọi người 
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Công giáo hoàn vũ và đặc biệt là các tín hữu Công giáo tại 

Pháp, ủng hộ và tìm giải pháp cho dân tộc Việt Nam được 

thống nhất trong một chính phủ quốc gia dưới sự lãnh đạo 

của Hồ Chí Minh »
157

. Dường như các giám mục Việt Nam 

không tin rằng các ngài đang ủng hộ phe chủ trương vô thần, 

khi các ngài đệ trình lên Đức Thánh Cha lần thứ hai sau hơn 

một tháng. Có lẽ các giám mục bản quốc muốn tránh bất kỳ 

sự hiểu lầm nào giữa người công giáo Việt Nam và chính 

quyền Việt Minh lâm thời, đồng thời các ngài muốn tìm một 

giải pháp hòa bình, tránh chiến tranh và nạn đói tiếp tục bùng 

nổ. Chính vì thế mà trong lá thư gửi Đức Thánh Cha Piô 

XII ngày 4 tháng 11 năm 1945, các ngài đã trịnh trọng:  

 « Kính lạy Đức Thánh Cha, chúng con có thể dâng mình, 

giống như nhiều người dân khác trên thế gian, để sửa chữa 

những tàn tích do chiến tranh gây ra và không để chồng 

chất lên những người khác. Chúng con đã chịu đựng những 

hậu quả không tránh khỏi của cuộc chiến tranh thế giới đã 

tàn phá, chúng con phải đối diện với nạn đói khủng khiếp, 

khiến dân cư ở một số tỉnh Bắc Kỳ phải đói khát, phải 

đương đầu với lũ lụt tàn phá ruộng đồng. Hơn bao giờ hết, 

                                                           
157

 AJF, Việt Minh, Vol, FVi 7, MISSI, « La Triple chrétienté vietnamienne » in 

Le Fleuve Rouge, n° 2, février 1956, tr.5. 



153 
 

nỗi lo sợ trước những dự báo về nạn đói khác sẽ xảy ra một 

cách khủng khiếp hơn »
158

. 

Đây chính là lý do mà các giám mục Việt Nam tha thiết 

xin Đức Thánh Cha can thiệp để giúp cho dân Việt vượt qua 

nỗi sợ hãi chiến tranh, và chống lại nạn đói đã cướp đi biết 

bao nhiêu sinh mạng từ tháng 3 năm 1945. Các giám mục 

Việt Nam không nói rõ điềm báo những gì khủng khiếp sẽ 

xảy ra với dân tộc Việt Nam, nhưng tác giả cuốn sách này 

hiểu là các giám mục bản quốc lo sợ chiến tranh Đông Dương 

hay nội chiến có thể xảy ra trên mảnh đất Việt Nam. Do đó, 

các ngài mong muốn cho đất nước được độc lập trong bối 

cảnh nạn đói hoành hành, đặc biệt từ khi Phe Trục Nhật Bản 

bắt đầu xâm lược ngày 22-9-1940, nhằm xây dựng căn cứ 

quân sự để đánh Đồng Minh ở Đông Nam Á. Mặt khác, các 

giám mục bản quốc muốn tránh sự hiểu lầm đối với các linh 

mục công giáo yêu nước đang chiến đấu cho đất nước Việt 

Nam độc lập với Pháp và Giáo hội công giáo Việt Nam độc 

lập với các nhà truyền giáo phương Tây. Đây chính là lý do 

mà Đức cha Hồ Ngọc Cẩn đã cùng với ba giám mục bản quốc 

đầu tiên phải lựa chọn giữa độc lập và tự do, trong một bối 
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cảnh khó khăn và tế nhị theo như lời nhà báo Bùi Minh 

Dũng : « Độc lập, tự do… Ngẫm lại, từ trước tới nay mình 

vẫn tự do… chết đói ! »
159

.  

Dẫu sao thì Đức cha Hồ Ngọc Cẩn và ba giám mục Việt 

Nam khác cũng « đã loại bỏ được các chướng ngại vật tồn tại 

quá lâu trong lòng Giáo hội Việt Nam, làm cho giới tinh hoa 

tách biệt ra khỏi Giáo hội. Kết quả đáng chú ý là các giám 

mục Việt Nam đã tìm ra một phương pháp hài hòa, tránh tái 

diễn lại thảm kịch chia rẽ trong lòng Giáo hội và dân tộc Việt 

Nam »
160

.  

Mặt khác, Đức cha Cẩn cũng như các giám mục Việt 

Nam khác chú trọng đặc biệt đến hàng vạn người Việt đang 

phải đương đầu với sự đói khát cùng cực nên các ngài không 

thể thờ ơ với nỗi đau khổ của những nạn nhân đói nghèo và 

thảm kịch chiến tranh. Do đó, Đức cha Hồ Ngọc Cẩn đã ủng 

hộ Chính phủ Cách mạng Việt Nam Lâm thời từ tinh thần đến 

vật chất để đất nước được độc lập và thịnh vượng. Một cử chỉ 

hi hữu đã được Chính phủ hoan nghênh :  
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Hồi cuối năm 1945, trong tuần lễ vàng do nhà cầm quyền 

địa phương tổ chức tại phủ lý Xuân Trường, nói là gom 

tiền kiến thiết đất nước. Đức Cha [Cẩn] tới tham dự. Ngài 

cởi dây vàng đeo Thánh Giá ra và nói : « Là giám mục, tôi 

xin giữ Thánh Giá lại, là công dân tôi xin tặng dây vàng 

này »
161

.  

Như vậy, Đức cha Hồ Ngọc Cẩn đã không chỉ dấn thân 

phục vụ Giáo hội, nhưng ngài còn trao tặng những gì quí giá 

nhất cho tổ quốc để phục vụ con người. Cử chỉ bác ái này của 

Đức cha Cẩn đã thể hiện nhân cách cởi mở, quảng đại với 

tầm ảnh hưởng của ngài với xã hội, với con người và giúp 

cho những chính trị gia hiểu hơn về tình liên đới, trách nhiệm 

và huynh đệ kitô giáo. Như vậy, Giáo hội Công giáo Việt 

Nam đã góp công xây dựng Đất nước và dành độc lập năm 

1945. Mặc dù, Giáo hội Việt Nam năm 1945 đã đối diện với 

búa và đe, nhưng các vị giám mục tiên khởi đã can đảm tìm 

kiếm một giải pháp cho Giáo hội thời hậu thuộc địa, hầu duy 

trì sự phát triển Đạo Công giáo trong một đất nước có tỷ lệ 

10% dân số công giáo. Tuy người công giáo Việt Nam chỉ là 

thiểu số đối diện với chế độ thuộc địa Pháp và với quyền lực 
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của chính phủ Việt Minh, nhưng tiếng nói của người Công 

giáo vào thời điểm này mang lại rất nhiều hậu thuẫn trong dư 

luận quốc tế và khu vực. Như vậy, Đức cha Hồ Ngọc Cẩn đã 

cùng với các Đức cha Nguyễn Bá Tòng, Lê Hữu Từ và Ngô 

Đình Thục đại diện cho người Công giáo Việt Nam và hoạt 

động tích cực để góp phần dành độc lập và xây dựng đất 

nước, trong tình liên đới huynh đệ và hiệp thông với dân tộc 

Việt Nam.  
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 Kết Luận  

 
Việc nghiên cứu sơ khởi của chúng ta về « Học giả văn 

hóa Việt Nam và Thầy dạy đức tin Công giáo » mang danh 

hiệu Hồ Ngọc Cẩn tạm thời khép lại. Một chủ đề tuy đơn giản 

nhưng rất phong phú và rộng lớn, đây cũng là một thách đố 

mà chúng ta đã cố gắng vượt qua để tiếp cận với giá trị mang 

tính lịch sử, và quan điểm bắt nguồn từ các tài liệu lịch sử. 

Khi nói đến thân thế và sự nghiệp giám mục bản quốc thứ hai 

của Việt Nam, Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn, giúp chúng ta thêm 

trân trọng và hiểu biết về truyền thống văn hóa, về lịch sử 

công giáo Việt Nam trong lịch sử quốc gia, mà người công 

giáo Việt Nam đã đóng góp công sức từ việc sáng tạo và hình 

thành chữ quốc ngữ đến việc đòi quyền độc lập cho đất nước 

năm 1945.  

Một trong những thách đố trong việc nghiên cứu này 

không phải là chỉ tìm kiếm những công lao của Đức cha Hồ 

Ngọc Cẩn để « tôn vinh ngài », nhưng là nghiên cứu vị trí của 

ngài trong lịch sử Giáo hội và xã hội Việt Nam dưới thời 

Pháp thuộc, cũng như giá trị các tác phẩm văn hóa, giáo dục 

và tôn giáo của ngài trong nửa đầu thế kỷ XX.  
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Thật là ngạc nhiên và đáng ngưỡng mộ với số lượng lên 

tới cả trăm tác phẩm (lớn, nhỏ) của Đức cha Cẩn được ấn 

hành từ năm 1914 đến 1946 và hai trăm năm mươi (250) bài 

viết trên báo Sacerdos Indosinensis và Nam Kỳ Địa Phận, 

chưa kể đến các bài trên báo Đa Minh Bán Nguyệt San. Có 

thể nói, Đức cha Cẩn đã biểu lộ được phong cách tài ba và 

đức độ của ngài qua sách báo với những chủ đề rất đa dạng : 

Giáo dục văn hóa và đức tin, gìn giữ bản sắc và nếp sống đạo 

đức Á-Âu ; áp dụng đường hướng của Đức Giáo Hoàng Piô 

XI và Công Đồng Đông Dương trong việc đào tạo linh mục 

bản quốc và thiết lập Phong trào Công giáo Tiến hành…  

Một trong những điều đáng chú ý là Đức cha Cẩn đã đề 

cao giá trị đạo đức và văn hóa xuyên suốt các tác phẩm của 

ngài, nhằm giúp cho người kitô hữu hội tụ đức tin từ một nền 

văn hóa Viễn Đông và hội nhập đạo đức công giáo từ một 

nền văn hóa Châu Âu. Các tác phẩm mang danh hiệu Hồ 

Ngọc Cẩn bao gồm các lĩnh vực: thần học và giáo lý; mục vụ 

và luân lý. Ngoài ra, ngài còn phổ biến khá nhiều sách liên 

quan đến khoa học và văn hóa từ năm 1914 đến 1935, đặc 

biệt là văn học An nam, văn thơ Hán nôm, mẹo tiếng Việt, 

tiếng Pháp và La tinh v. v.  
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Qua những tác phẩm của Đức cha Hồ Ngọc Cẩn, chúng 

ta thấy vai trò giáo dục văn hóa và đào tạo đức tin trong đời 

sống xã hội và tôn giáo của người công giáo Việt Nam chiếm 

một vị trí quan trọng ngay từ giữa thế kỷ XIX, hai yếu tố này 

luôn song hành và hỗ trợ nhau, để hình thành và làm nên đặc 

tính đức tin công giáo nơi bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. 

Tác giả cuốn sách này đã sử dụng các dữ liệu lịch sử để 

phân tích tư tưởng văn hóa và đức tin qua sách báo của Đức 

cha Hồ Ngọc Cẩn. Tuy vậy, giới hạn phân tích chỉ xoay 

quanh chủ để nghiên cứu văn hóa, tôn giáo và đạo đức. Mặt 

khác, tác giả cuốn sách này chưa phân tích tỉ mỉ từng tác 

phẩm và từng bài báo đăng trên Đa Minh Bán Nguyệt San, 

hay cách riêng Đông Dương Tạp Chí, Nam Phong Tạp Chí 

mà Đức cha Cẩn đã đóng góp tư tưởng văn hóa Á-Âu, giúp 

cho người đọc hiểu được văn hóa Việt Nam đầu thế kỷ XX. 

Thực sự, để có thể hiểu tường tận tư tưởng văn chương và 

văn hóa của Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn, có lẽ chúng ta cần có 

một công trình nghiên cứu luận án tiến sĩ về học giả văn hóa 

Việt Nam và thầy dạy đức tin Kitô giáo mang danh hiệu Hồ 

Ngọc Cẩn.  
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