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Nói “lặng lẽ”, là vì Nội san của anh em trong Gia Đình An Phong cứ “âm thầm” phát-hành đều-đặn 
suốt 25 năm. Âm-thầm/lặng lẽ, là bởi kinh-nghiệm làm báo của anh em rất có giới hạn, chỉ phổ-biến 
nhóm nhỏ An-Phong, thôi. 
 
Nhưng, nhìn vào con số 100 gọn gàng trên trang đầu Nội-san kỳ này, ai cũng phải giật mình về thời-
gian tồn-tại và số lượng nhân-bản. 100 bản in trên giấy vẫn lẳng lặng ra mắt người đọc, trong/ngoài 
nhóm. 100 bản không nói được nhiều, nhưng vẫn là chứng-tá cho hành-trình kéo dài những 25 năm. 
 
Thật vậy, 25 năm rong ruổi làm nhân-chứng cho tình An Phong yêu dấu, cũng không phải là chuyện 
nhỏ. Nhỏ/to, dễ hay khó cũng tuỳ góc độ từ phía người nhìn mà thôi. 
 
Nói dông nói dài chi bằng nói thật. Thật ra, người viết chỉ muốn thay mặt bạn bè người thân trong 
“Gia đình An Phong” xin có đôi lời xưng thú vẫn bảo rằng: chuyện không có gì mà ầm ỹ! Chỉ là, bạn 
và tôi ta cứ âm thầm/lặng lẽ mà đi ắt rồi sẽ tới, cũng hài lòng không ít. Và, đó là tâm-trạng của tôi và 
của bạn, hôm nay ở xứ sở không có gì đặc biệt. Vẫn cứ 24 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần lặng lẽ 
sống. 
 
“Lặng lẽ” sống, nay là niềm tự hào của tôi và một số bạn tuy không nhiều, nhưng cuối cùng vẫn qua 
được những gì còn thiếu thốn: thiếu khả-năng, thiếu thì giờ và bạc tiền, đến gì gì cũng thiếu. Nhưng 
cuối cùng thì, cũng qua được. 
 
Ở đây, bạn và tôi phải nói lên sự thật về hiện-trạng Duc in Altum tồn tại được đến hôm nay sau 25 
năm lẳng lặng ra báo, là nhờ vào sự đóng góp/hợp tác của rất nhiều người. Có những người, vẫn cứ 
viết và lách không mệt mỏi. Có người lại đã ra đi về miền miên-viễn. Có bạn lại quyết tâm “Ai sao tôi 
vậy Ai tầm bậy, tôi biến mất”. Và, đó cũng là chuyện có thật của bạn viết đồng thời còn là bạn đọc 
báo An Phong có tên là Hoài Mỹ, hiện ở Hoa kỳ kỳ. 
 
Vừa mới đây, bần đạo bầy tôi đây đọc được bài viết rất “bốc thơm” của Hoài Mỹ, một cây viết “không 
mệt mỏi” của báo đạo lẫn “báo đời” ở khắp nơi, từ Na-Uy đến Hoa Kỳ, trước đó còn có cả chiều dài 
lịch-sử rất “Tuổi Hoa”, nữa. Nhưng thôi, anh em bạn bè mình lại cứ “bốc thơm” nhau mãi cũng không 
tiện. Nay, xin thưa cùng độc giả là: mình tính sao đây, sau số 100 này? Đình bản hay cứ thế viết, 
cho đến chết? Hỏi, tức đã trả lời phần nào rồi, dù câu kéo không ra sao, ai cũng biết.  
 
Hỏi ở đây, chỉ như một khích-lệ/đề nghị, để rồi bạn và tôi, ta cứ thế tiếp tục con đường đã chọn lựa 
một  “nghiệp-chướng” hay công việc rất đáng chán, chẳng thích thú gì. 
 
Dài dòng như trên, là cố tật của bần đạo nay muốn nói lên một lời nghe rất quen là: “Con cá nó sống 
vì nước, Duc in Altum vẫn cần được tiếp hơi để sống, chí ít cũng phải đến mươi năm nữa. 

https://docs.google.com/a/giadinhanphong.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Z2lhZGluaGFucGhvbmcuY29tfHd3d3xneDo0OTE3ZGJmYjQ4M2U4ZTcz


 
Còn nhớ, có lần thằng cháu đích-tôn chạy đến với “Ông nội” của cháu mà bảo rằng: “Con chỉ muốn 
bỏ giờ ra ở với ông nội nhiều hơn nữa, trước khi ông về chầu Chúa, thế thôi!” Sự thật, chỉ bé nhỏ như 
thế. Dù chỉ năm, mười năm nữa, rồi thì ông nội/ông ngoại cũng ra đi về chốn vĩnh-hằng lấy bốn bể 
làm nhà. Lấy quê trời làm chốn sống rất miên-trường, thôi. 
 
Nay, trước khi tiếp tục ghi thêm đôi ba ý-tưởng nhỏ, bần đạo lại xin phép bầu bạn cho thêm ít thời-
gian nữa để viết. Viết hoài, viết mãi không ngưng nghỉ.  
 
Lại cũng nhớ, vào năm 1992, khi nhóm Gia Đình An Phong xuất hiện ở Sydney, Úc có người anh em 
đã đề nghị với tay viết thân quen từ thời đệ tử một ý-nghĩ vỏn vẹn, rằng: “Hay, ta thử ra một tờ báo 
nhỏ lấy tên là “Ra Khơi” hoặc “Duc in Altum”, tức tên “cúng cơm” của đệ-tử-viện An Phong, hồi ở 
Vũng Tàu.  
 
Nghe câu đề-nghị thấy cũng dễ, hai anh-em còn trẻ tuổi đã miệt mài ngồi gõ máy, rồi in ấn, đóng gáy 
bỏ vào phong bì dán tem và phát tán gửi đi khắp nơi, từ Pháp quốc, Na-Uy đến Hoa-kỳ, Nouvelle 
Calédonie và gì gì nữa, cũng không ngại.  
 
Nội dung bài viết bao giờ cũng tuỳ tâm/tuỳ hỷ. Nghĩ gì viết nấy. Nhất nhất đều là cảm-nghiệm riêng 
tư, đột-xuất, ai cũng trân-trọng. Về hình thức, lúc đầu còn vẽ voi đôi ba cảnh trí, với hình hài khá lôi 
thôi, lập thể, và lập dị. Mãi về sau, phần lớn tranh hoặc ảnh đều dựa vào các hình chụp thực tế, đen 
trắng cũng có, màu mè cũng đầy đủ, rất không thiếu.  
 
Kịp đến khi phong-tráo cách-mạng điện-tử/vi-tính nổi lên, anh em ta lại bảo nhau ta làm hai hình thức 
cho đỡ cực. Thật tình, vì số độc giả cao niên ít có khả năng và thì giờ để tiếp cận màn ảnh nhỏ, nên 
bổn báo vẫn cứ phải in trên giấy, có lúc nhân lên đến ba chục bản, đều đặn phục vụ hết mọi người. 
 
Nay, ngồi nhìn lại quá-trình làm “báo đời” và “báo hại”, anh em trong nhóm chủ-trương thấy được sự 
thể là: nếu không có sự giúp sức của Ơn Trên, chắc cũng chẳng có được kết quả như ngày hôm 
nay. Dù rằng, kết quả ấy cũng chẳng nhiều nhặn gì. 
 
Vậy thì, nhân sự việc ra mắt số đặc biệt “100”, đề nghị bạn/đề-nghị tôi, cả nhà làm báo lẫn người 
đọc, ta cứ thế cảm tạ Ơn Trên đã cho mình có được bàn đạp tốt đẹp mà tiến tới trong công-tác thực-
hiện Nội-San Liên Lạc Duc In Altum để giữ lại mối chân-tình rất An Phong. 
 
Nói thế rồi, nay đề nghị bầu bạn độc giả và nhóm chủ-trương câu nói để đời của anh em trong Dòng 
là: Hãy cứ thế mà cứu thế! 
 
Dân Gầy- Viết tại Sydney 
Những ngày cuối Xuân ở Úc năm 2017   
 
 

TẢN MÁC VỚI NHỮNG MỐC ĐIỂM CỦA THỜI GIAN 
________________________________________________________________ 
Vũ Nhuận- Sydney  

Mốc điểm thời gian là khái niệm để diễn tả các sự kiện, biến cố đáng nhớ trong cuộc sống. Từ "thời 
gian" có trong mọi ngôn ngữ của loài người. Các nhà triết học tin rằng thế giới vạn vật đều vận động 
không ngừng. Giả sử nếu mọi vật trong vũ trụ đứng im, khái niệm thời gian sẽ trở nên vô nghĩa.  

Cuộc sống quanh ta vốn không bao giờ đứng yên mà luôn vận hành theo những quy luật riêng của 
nó. Thế nhưng đôi khi, chúng ta lại quên đi sự vận hành không ngừng nghỉ ấy, để thời gian trôi qua 
một cách vô nghĩa. Phí phạm thời gian chính là ta đã phạm phải sai lầm không thể sửa chữa. 

Từ những suy tư đó mà việc tạm thời dừng chân nhìn lại 100 số Nội San Duc In Altum là điều thích 
thú đáng làm.  

Trước mặt tôi là Duc In Altum số 1 với hàng số chữ QUÝ 1 NĂM 1993.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BA%BFt_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_tr%E1%BB%A5


100 số trải qua thời gian …. 24 năm! 

Với mục đích trở thành cây cầu nối kết những người từng có một thời theo đuổi cùng một hướng đi, 
tờ Nội San đã được ra đời vào đầu năm 1993. Gọi là Nội San cho oai chứ thực ra chỉ là một tờ A3 in 
2 mặt thành .... đúng 4 trang A4. (Xin đính kèm hình ảnh). Ấy thế mà DIA số 1 vẫn có cái oai của nó 
là không những có bài viết văn xuôi mà lại còn có cả thơ và nhạc với bài thơ hiếm hoi “Bạn Xưa 
Ngàn Lối” của BN và bài ca truyền thống Memento của Dòng Thánh với lời Việt “Xin Chúa Hãy Nhớ” 
của Lm Thành Tâm.  

Bên cạnh đó còn có danh sách 21 thành viên của chi hội và mục “Chuyện Chúng Mình” với những 
tin tức gần xa liên quan đến các thành viên. Hơn thế nữa còn có cả quảng cáo “miễn phí” Nhật Ký 
Nguyễn Ngọc Lan. Chỉ có 4 trang khiêm tốn mà có bằng đó chuyện, thật là “oai hùng”. Tuy nhiên nếu 
so sánh với DIA số 98 năm 2017 dầy cộm thì quả là một bước đi quá xa.  

Đến DIA số 2: với bài viết nặng ký “Phục Sinh và Chiếc Áo Trắng của Anphong Tá. Qua đến DIA số 
3 (Quý 3 năm 1993) với bản tin Bà xã anh Huỳnh Công Lợi sắp đoàn tụ với gia đình… Cha Chân Tín 
và anh Nguyễn Ngọc Lan được phóng thích. Một chi tiết đáng để ý là phí tổn ấn loát và bưu phí do 
anh chị em đóng góp mỗi lần là … 20$  

DIA số 4: Với lời chúc mừng hai thầy Gioan Lê Đình Các và Phêrô Trần Mạnh Hùng DCCT chịu 
chức phó tế tại Fitzroy. Cùng với những phản hồi hết sức “lạc quan” của các Lm Hồ Đỉnh (Pháp), 
Đặng Văn Đào (VN), anh Vũ Sinh Hiên (VN), Triệu Ngọc Toàn (Hoa Kỳ), Nguyễn Quý Bân (Noumea) 
cùng với lời chúc mừng “bác” Nguyễn Anh Cung có cháu đích tôn. Ngoài ra có một tin “không vui” là 
Chi Hội Trưởng (năm đó) Trần Ngọc Tá mất xe, nhưng vẫn nhởn nhơ … coi là chuyện nhỏ.  

Đến DIA số 8 (Quý 4 năm 1994) lên được 8 trang với bài viết “Nghịch Lý Nghịch Thường, Đời 
Thường Lắm Chuyện Nghịch Nhĩ” của Trần Ngọc Tá. Không biết đây có phải là dấu hiệu báo trước 
sự ra đời của … loạt bài “Chuyện Phiếm” hay không?    

DIA số 12 (Qúy 4 năm 1995) quả là đoán không sai vì đây là lần đầu tiên xuất hiện cây viết ký tên 
Trần Ngọc Mười Hai với bài “Sợ!” Còn Nguyễn Quý Bân thì “Cứ Tự Nhiên”. Phần tin tức cho biết 
Cha Nguyễn Văn Quy và Cha Nghĩa – bào huynh của anh Lê Duy Phước đến Sydney, tuy không 
cùng một thời điểm.  

DIA số 18 – thừa thắng tăng lên 16 trang – với số đặc biệt kỷ niệm 5 tuổi – 1992 đến 1997 với các 
cây viết “mới mẻ”: Nguyễn An Bình, Mai Tá, Mễ Duy, Tê Rạch Dừa và Thiên Nhân. Không biết có 
phải vào thời điểm này hay không mà việc tự nguyện chi trả ấn phí và bưu phí không còn nữa mà 
chính chủ nhiệm Trần Ngọc Tá dành độc quyền chi trả các phí tổn này ….. không chút than van, trái 
lại còn vui vẻ với xác tín có chiều sâu tin mừng là ….. “cứ cho tay này” … “thì sẽ nhận tay khác”. 
Chuyện “Cho” của anh thì ai cũng thấy, nhưng chuyện “nhận” thì chỉ có anh biết mà thôi.     

DIA số 36 – (Quý 1 năm 2001) : Với bài “Giáo Hội Người Nghèo” của Lm Mai Văn Thịnh. Chị Huỳnh 
Thanh Vân với bài “25 năm kinh nghiệm làm dâu”. “Tỏi và rượu tỏi” của Minh Nguyên. Hồi ký Trần 
Ngọc Huân “Chú Đệ Tử Nhỏ”. “Văn Hóa & Gia Đình” của Maria Cathy và nhiều bài viết khác…. 

DIA số 40 (quý 4 năm 2002): Bài “Hòa Giải Như Tin Mừng” của Triệu Minh Anh Thi, “Bạn Tôi Thế 
Đó” – Đào Quang Mỹ (Na Uy), “Uống Nước Nhớ Nguồn – Trần Ngọc Báu (Thụy Sĩ), “Ông Bạn Chí 
Thân” – Hoài Phong 

DIA số 56 (Quý 4 năm 2006) “Hồi ký thời đệ tử” - Trần Ngọc Liên. Chủ nhiệm kiêm chủ bút DIA Trần 
Ngọc Tá – nhờ tài ngoại giao khéo léo – đã thuyết phục tác giả cho phép đăng hồi ký trên nội san. 

Trong khoảng thời gian này, chuyên viên IT Nguyễn Duy Lâm đã bắt đầu đưa DIA lên trang Gia Đình 
An Phong và anh em có ý định từ nay sẽ không in Nội San dưới dạng “hard copy” nữa. Tuy nhiên 
Trần Ngọc Tá là người ý thức mạnh mẽ rằng đa số thành viên chi hội thuộc “đấng bậc cao niên” 
chưa quen với “online” cho lắm, nên cứ cầm trên tay Nội San là chắc ăn nhất. Một lần nữa Trần 
Ngọc Tá - với tấm lòng hào hiệp sẵn có - tiếp tục hì hục viết bài, in ấn, mua tem gửi cho bà con, rồi 
đôi khi lại còn nhắc nhở  đã đọc DIA chưa. Có lẽ không ai yêu nghề “báo” bằng TNT và nhất là được 
sự thông cảm và ủng hộ hết mình của phu nhân Mai Đàm.            



DIA số 67 (Quý 3 năm 2009) “Làm đèn phải sáng” bài viết của Cha GT DCCT Phạm Trung Thành. 
Một chi tiết dễ thương có thể tiết lộ với bà con là đôi khi vì khan hiếm bài vở, chủ bút Trần Ngọc Tá 
đã phải nỗ lực săn lùng đó đây để kiếm bài điền vào chỗ trống trong tinh thần ….. “thị trường tự do”. 
Biết đâu tác giả các bài viết này ngược lại phải cám ơn TNT vì nhờ thế mà “sáng tác tim óc” của họ 
được nhiều người biết hơn. Nói đi thì cũng phát nói lại là chủ bút TNT hết lòng ghi nhận sự quảng 
đại của các cây viết này và xin có một lời cám ơn chính thức và chân thành. 

DIA số 80 (Quý 4 năm 2012) xuất hiện một cây viết mới là Anthony Trần Đàm Việt Quốc cảm 
tác viết cho riêng mình nhân chuyến Tây du năm 2010. 

“Tôi không biết hai nhạc sĩ Trần Trịnh và thi sĩ Hà Huyền Chi có đến Ba Lê chưa. Nhưng tôi 
tin chắc hai ông cũng sẽ tự hỏi mình nhiều câu vớ vẩn giống như tôi hôm ấy. Đứng dưới chân một 
kỳ quan của thế giới hiện đại kia, ai mà chẳng có phút mềm lòng, thả hồn mình theo từng ngọn gió 
mát, bay đến chốn chân trời xa, như thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã làm thuở nào: “Thiếc Tháp hờn 
trăng lạnh lẽo ngồi. Em ạ, Paris toàn sắt đá, Lòng đau, Sắt nọ, Đá này thôi!” (Vũ Hoàng Chương - 
Em chỉ là mây)” mà sau này được in thành sách với tựa đề Paris Em Yêu Hỡi! Tác giả ký tên Hải 
Triều Ý Tâm. Trong năm qua hai cuốn sách khác của tác giả cũng đã được phát hành. Đó là “Ước 
Mơ Phiêu Lãng Trời Nam Mỹ” và “Ấn Độ Thiên Đường và Địa ngục”. 

Xin tiết lộ Anthony Trần Đàm Việt Quốc là trưởng nam của anh chị Trần Ngọc Tá.  

Nay đến số kỷ niệm 100, thời gian sẽ không ngừng tại mốc điểm này.  

Thời gian là như thế, cứ trôi đi không chờ đợi bất cứ ai, vì vậy mà không ai có thể lấy lại được 
những khoảnh khắc đã trở thành quá khứ. Tổn thất về thời gian chính là sự mất mát thời gian quý 
báu ấy khi ta không còn biết trân trọng từng thời khắc nhiệm màu mà cuộc đời trao tặng. 

Mỗi giây phút trong cuộc sống đều chứa đựng một cơ hội. Mỗi khoảnh khắc của niềm vui, nỗi buồn 
đều giúp ta trưởng thành và tự tin hơn trên con đường phía trước. Nhà thơ Tagore từng nói: “Hãy để 
cuộc sống của mình nhảy múa nhẹ nhàng trên mép cạnh của thời gian giống như giọt sương trên 
cành lá”.  

Để thời gian trôi qua không vô nghĩa, ta cần sống hết mình và tận hưởng cuộc sống. Không phải chỉ 
để đạt thành tích trong cuộc sống, mới có thể giúp ích cho cuộc đời xã hội. Một cử chỉ thân thiện, 
một lời nói chân tình, một ánh mắt trìu mến …. chính là cách ta làm cho thời gian có ý nghĩa. Nhất là 
đối với những ai mà thời gian chẳng còn bao nhiêu. 

Vũ Nhuận tản mác.  

 



  

 



     

 

 
 



 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“100” 
_______________________________ 
CĐT Antôn ĐÀO QUANG MỸ- Hoa Kỳ  
 
Viết ra số là 100 - còn đọc thì “một trăm” hay đơn giản: “trăm”. Ấy là từ Nôm, còn Hán-Việt là 

“bách” (đừng lầm với “bách” là cây tùng). Người Việt mình từ trước thuở lập quốc đã quí con số này 
và xem đây là biểu tượng của sự trọn vẹn hay tối đa. Chẳng thế mà trong sinh hoạt thực tế lẫn trong 
cuộc sống tinh thần, ông bà mình vẫn lấy “trăm” làm chuẩn. Trước hết là niềm xác tín về nguồn gốc 
của dân tộc Việt: Lạc Việt phát xuất từ cộng đồng Bách Việt, từ đó mà có “trăm họ” (còn gọi là “bá 
tính” hay “bách tánh”) để kết luận rằng người Việt dù “50 con theo cha xuống biển” hay “50 con theo 
mẹ lên núi” cũng đều là “họ hàng máu mủ cả”...  

Rồi quan niệm về đời người, theo đó “bách tuế vị kì”, tức là người ta chỉ sống được đến trăm 
tuổi là cùng. Thi hào Nguyễn Du mở đầu truyện Kiều tức Đoạn Trường Tân Thanh: “Trăm năm trong 
cõi người ta” - và Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều cũng xác nhận trong Cung Oán Ngâm Khúc: “Trăm 
năm còn có gì đâu...”. Thi sĩ Cao Bá Quát gật đầu đồng ý: “Có bao lăm ba vạn sáu nghìn ngày; Như 
thoi đưa, như bóng sổ, như gang tay...”. Và Tản Đà cũng “nhất trí” với lời khuyên: “Người đời thử 
ngẫm mà hay: Trăm năm là ngắn...” . Và cũng bởi thế, trong đám cưới, người ta vẫn chúc cô dâu, 
chú rể “bách niên giai lão” hay “trăm năm hạnh phúc”... Trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao, người ta 
có thể trích dẫn... hằng trăm câu, chẳng hạn: 

 
  -Trăm cái khôn đốn một cái dại. 
  -Trăm hay không bằng tay quen. 
  -Trăm nghe không bằng một thấy. 
  -Trăm voi không được bát nước xáo. 
  -Trăm dâu đổ đàu tằm, 
  -Trăm tội đổ đầu nhà oản. 
  -Trăm đám cưới không bằng hàm dưới cá trê.  
  -Trăm đồng tiền công chẳng bằng một đồng tiền thưởng. 
  -Trăm năm bia đá thì mòn; Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ...  
   -Trăm năm lòng gắn, dạ ghi; Nào ai thay nút, thay khuy cũng đừng. 
  -Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng; Phải duyên thì lấy, tơ hồng nào xe... 
 
Các thế hệ ngày nay cũng vẫn quan niệm y chang ông bà thuở xưa, “đánh giá” chữ “một 

trăm” hay “trăm” là hoàn toàn, là vĩnh viễn. Này nhé, ai mà chẳng đã từng nghe hay tự mình lẩm bẩm 
câu hát giật gân “một trăm em ơi, chiều nay một trăm phần trăm...”; hoặc khi tay cầm tay, môi kề môi, 
những kẻ yêu nhau dù ở bất cứ tuổi nào cũng vẫn thề nguyền: “Tình đôi ta là tình trăm năm...” mà 
“tình trăm năm là tình thiên thu”. 

Vâng, người viết đã... chót lai rai về từ “trăm”, thiết nghĩ cũng mạn phép xin được đá động 
chút đỉnh về chữ “thọ” gọi là có trước có sau, có đầu có đuôi, bởi một lý do đơn giản là người được 
hưởng “bách niên” hẳn nhiên phải được chúc mừng Thượng Thọ và hưởng Lễ Khao Thượng Thọ.  

Tuy vậy, “thọ” thì cũng ba, bẩy... đường thọ dù rằng chữ “thọ” có ý chỉ những người có tuổi 
tác cao (tức là cao niên, sống lâu), nhưng “thọ” vẫn có nhiều cấp bậc:  

 
 -Hạ thọ: từ 61 tuổi đến 69 tuổi. 
 -Trung thọ: từ 70 tuổi đến 79 tuổi. 
 -Thượng thọ: từ 80 tuổi đến 100 tuổi. 

  -Đại Thọ, Vạn Thọ, Trường Thọ dành cho những bậc từ trăm tuổi trở lên. 
 
Và kẻ hậu sinh và con cháu cũng không thể “vô tư” trong việc sử dụng lời chúc, trái lại phải 

cẩn thận kẻo “kính chẳng bõ phiền” rồi bị chê là “yêu chó, chó liếm mặt”, chẳng hạn “Mừng Thọ" hay 
chữ "Chúc Thọ" dành cho các “đấng” từ 60 tuổi trở lên. Chữ "Khánh Tuế" hoặc "Khánh Thọ" hay câu 
ca tụng: "Phước Như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn"  để mừng cho các bậc đã thượng thọ hay đại thọ 
hoặc vạn thọ, trường thọ. 

Gia đình nào có một vị tu hành, đại khái một ông cha hay một ông sư, một bà “sơ” hay bà 
vãi... đã tu được nhiều năm và có nhiều công đức, người ta dùng chữ “Đạo thọ” với lời ca tụng: "Đạo 
Thọ Miên Trường"...  

Quả thật, thi hào Nguyễn Du đã rất có lý khi phát ngôn: “Nghề chơi cũng lắm công phu”! - 
“Chơi” ở đây có nghĩa là “chơi” chữ, sử dụng từ.... 

 



Mừng “thượng thọ” DIA 
Như đã thưa, người viết đã đấm ngực “lỗi tại tôi” sau khi đã dài dòng văn tự và “vòng vo tam 

quyết” như trên, tuy nhiên xin xác quyết rằng giãi bày như vậy hoàn toàn không vì nguyên nhân 
“thừa giấy vẽ voi” thường tình hoặc nhằm để “mua vui cũng được vài... phút giây”, nhưng nhận định 
là cần thiết và phù hợp với trường hợp DIA tức Duc In Altum của chúng ta nay đã THỌ đúng 100 số. 
Mà thiết nghĩ, gọi là “thọ” vẫn chưa chính xác; cứ khách quan theo định nghĩa trên đây, “bèo” ra cũng 
phải là “thượng thọ” mà “chuẩn” phải là Đại Thọ, Vạn Thọ hay Trường Thọ.  

Ở phần đầu bài, người viết đã dẫn chứng việc người Việt mình vẫn quí con số 100 vì xem 
đây là đích điểm của một quá trình vốn đầy khó khăn “trầy da tróc vẩy”, bởi thế mới có quan điểm 
“bách chiến bách thắng”. Vậy thì DIA nay đã đạt tới con số 100 lần “chào đời”, thử hỏi không vui sao 
được. Dù đứng ở cương vị nào, hãnh diện lắm chứ. Dĩ nhiên “cha đẻ” của DIA thì hẳn nhiên phải 
sung sướng đến độ “can không nổi” khi nhìn lại quãng đường đã đi, đã dầy công thực hiện và vất vả 
chăm sóc... để rồi “đứa con tinh thần” DIA nay đã trưởng thành, cứng cáp. Là độc giả, ai mà chẳng 
chân tình xúc động khi “chia sẻ” về mọi mặt đồng thời cầu chúc DIA lớn mau, lớn mạnh hơn nữa và 
được “phúc lộc miên trường”.  

Người viết gốc Na Uy hiện tạm cư ở California, Hoa Kỳ  vốn “đường xá xa xôi”, ở cách “tòa 
soạn” tại Sydney, Úc Đại Lợi, cả nửa vòng trái đất nên rất tiếc đã mất “dịp may trăm năm một thuở” 
để hiện diện mừng “Lễ Trường Thọ” - 100 số - của DIA, nhưng cứ tưởng tượng cũng đã cảm thấy 
“sướng mé đìu hiu” rồi: Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút với đôi ba người bạn thân tín cộng với vài độc giả 
tượng trưng... cùng thắp ngọn nến hồng cắm bên con số 100 trên chiếc bánh “bông lan” rồi đồng ca 
Mừng DIA “lên” 100 số - và lần lượt mỗi người một câu chúc, tuy nhiên tựu chung là: Cầu chúc DIA 
thêm số, thêm phong phú, thêm thành đạt và dù “đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà 
khò vì...” gì gì đi nữa thì DIA cũng vẫn tiếp tục “bách chiến bách thắng” để rồi lại đạt thêm con số 100 
nữa. 

Mà này, xin nhắn: Nhân dịp này, hãy tạm gác tục lệ Tây phương khui “champagne” lại nhé, 
nhưng hãy “ta về ta tắm ao ta” bằng cách phải mở chai Bách Nhật đấy! - Thứ rượu được chôn dưới 
đất đúng 100 ngày mà theo ông bà mình rất bổ, tăng cường sinh lực, mang lại nhiều sự/chất bồi 
dưỡng, gây phấn chấn lạc quan, khai sáng đều đều tinh thần sáng tạo, sự tự tin  đồng thời triệt tiêu 
mọi thứ mệt mỏi... Quả đúng nhỉ, toàn những thứ cần thiết cho sự trường tồn của DIA.  

 
Nhìn lại quá trình... 
Đúng lý thì đề tài này phải do người thực hiện - tức “cha đẻ” - DIA tường thuật mới “danh 

chính ngôn thuận”, tuy nhiên như vậy lại phần nào mất đi tính khách quan vì sự thường tình vẫn là 
“mèo khen mèo dài đuôi”. Trong khi tôi thật sự chẳng “xơ múi” gì tới DIA nhưng vốn cũng có chút 
“kinh nghiệm bản thân” trong nghề viết lách mà thiên hạ thường “đá giò lái” là “báo đời, báo hại” 
hoặc ca thán “nhà báo nói láo ăn tiền”. Thế nhưng tất cả những “đối tượng” vừa nêu đều chẳng dính 
dáng “một ly ông cụ” nào tới tôi/chúng tôi. Hơn nữa, cá nhân tôi còn là “độc giả dài hạn” kiêm “độc 
giả thường trực” của DIA nên trộm nghĩ mình cũng đủ phần nào tư cách để phát biểu ở đây cảm 
nghĩ và những nhận xét của mình về  DIA. 

Trước hết, thành thật mà nói, “đẻ” ra một tờ báo dù dưới hình thức và với mục tiêu nào thì 
tương đối cũng dễ thôi, nhưng duy trì và nuôi dưỡng để “nó” lớn lên, phát triển mạnh quả thật “trần 
ai khoai củ”. DIA theo tiêu đề ở khung ”thượng tầng” trang bìa là một “nội san liên lạc” của riêng “Gia 
Đình An Phong - chi hội Sydney - Australia”. Vậy mà “nó” cũng đã có tới 100 “anh chị em” - vào mỗi 
quý - trong suốt 15 năm. Phải kể đây là một “siêu” thành tích. Điều này chứng tỏ DIA đã được độc 
giả bốn phương đón nhận bằng những “vòng tay nối dài”, được trông đợi và được yêu thích. Mà 
không chỉ trong nội bộ “chi hội Sydney” mà ở tất cả những nơi có các chi hội khác thuộc “gia đình An 
Phong” trên khắp thế giới. Bằng chứng là trong thời gian tôi định cư ở Na Uy, tôi vẫn nhận được 
DIA. Thêm nữa, những tác giả viết bài khá thường xuyên cho DIA, ngoài các cây bút địa phương 
như Phạm Văn Chương, Vũ Nhuận, Maria Cathy, Mai Thanh Truyết, Minh Nguyễn... tôi còn nhận 
thấy có Nguyễn Xuân Báu từ Fribourg, Thụy Sĩ, Nguyễn Hùng Cường và Trần Quang Phục từ 
California, USA, Trần Quốc Tuấn, Oregon, USA,Thạch Thủ từ Bergen, Norway, Mễ Duy, Novelle 
Calédonie, Bs. Đỗ Hồng Ngọc, Việt Nam và các Cha DCCT, phần đông ở Việt Nam)... 

Cũng ở trong khung “thương hiệu”, tên của nội san được viết theo khổ lớn: DUC IN ALTUM 
(DIA), bên cạnh là một “logo”, hình vẽ một chim bồ câu xòe rộng đôi cánh đang lao mạnh xuống 
những đợt sóng đại dương, tượng trưng Đức Chúa Thánh Thần luôn che chở và hướng dẫn những 
cuộc “Ra Khơi”... 

Mặt khác, một điểm đáng chú ý: Mặc dù đây là “nội san liên lạc” của “chi hội Sydney” nhưng 
tuyệt nhiên người ta không đọc thấy tên/bút hiệu của chủ biên hoặc người đảm trách hay của bất cứ 
người nào liên hệ. Thế nhưng, trong “đại gia đình An Phong toàn cầu” thì gần như ai cũng “năm tỏ rõ 



mười” người có công khai sáng và nuôi dưỡng 100 số DIA trong suốt 15 năm “mệt không nghỉ” vừa 
qua. Đó chính là Anphongsô Trần Ngọc Tá tự Trần Ngọc Mười Hai hay Mai Tá.  

Mặc dù những điều tôi “bật mí” ra đây có thể làm tổn thương đến đức tính khiêm tốn cố hữu 
của anh, nhưng nhân dịp DIA thành đạt 100 số mà không đá động gì đến “cha đẻ” của nó thì đó lại là 
lỗi quá nặng đối với đức công bằng.   

Vâng, công bằng và khách quan mà phát biểu, công lao của Trần Ngọc Tá quả thật như “núi 
Thái Sơn”. Đã đành “viết lách” là “nghề của chàng” nhưng sức người và thời gian của một ngày, một 
tuần, một tháng... vốn có hạn. Vậy mà một lúc Tá đã làm được quá nhiều việc mà hầu hết mang tính 
tâm linh, vạch tâm đạo. Hàng tuần anh vẫn “gửi bà con bài đọc...” trong hơn 3 thập niên qua. Song 
song đó, anh cũng đã xuất bản hơn 10 tập sách “Chuyện phiếm đạo đời” và chuyển ngữ tối thiểu 
cũng 5 tác phẩm về thần học. Những lần phải “di chuyển” đây đó, anh không “cáo lỗi” mà chỉ “thông 
báo kỳ này phải đi xa nên gửi bài SỚM hơn cho bà con...”. Vậy mà suốt 15 năm, DIA cứ đúng “đến 
hẹn lại lên” - 100 số - trình diện đều đặn độc giả - mà vào “thuở ban đầu lưu luyến ấy” thì DIA được 
ấn loát và được gửi bằng đường bưu điện đến tận tay bạn đọc; mấy năm sau này nhờ sự tiến bộ 
của internet thì DIA xuất hiện trên Web Site Gia Đình An Phong. Thử hỏi không ngả mũ bái phục sao 
được!  

DIA tuy mang danh “nội san liên lạc” nhưng nội dung rất phong phủ - và xin đừng “bé cái lầm” 
rằng Duc In Altum (Ra Khơi) vốn là khẩu hiệu của Đệ Tử DCCT thì bài vở mặc nhiên phải mang tính 
đạo đức thuần túy và “sặc mùi” thánh thiện. Đặt trường hợp đúng như vừa “bắt mạch” thì DIA khó 
mà “thừa thắng xông lên” tới 100 số và “sống còn” nổi những 15 năm. Thế nhưng, DIA vẫn duy trì 
mạnh mẽ được những đặc trưng của một “tờ báo... đạo” nhưng nó đã vượt lên khỏi ranh giới thường 
tình vốn dễ làm cho người đọc chán ngán khi phải than “khổ quá biết rồi, nói mãi” để trở thành một 
“nội/ngoại san” có sức lôi cuốn bền bỉ và mê hoặc trường kỳ người đọc. 

Nhìn lại lộ trình, người ta nhận thấy, ngoài bài “chủ đạo” trên trang đầu thường do các Linh 
Mục viết; ở các trang trong, bài vở thường thay đổi theo mùa, theo sự tái xuất hiện của các phong 
tục cổ truyền trong năm hoặc theo những “sự cố” mới mẻ trong cuộc sống...  Phần cuối, mục cố định 
rất “ăn khách” mang tên “Giọng Cũ Xa Gần” do Dân Gầy phụ trách, nhờ cách riêng mang tính 
“phiếm” và hài hước tế nhị, vừa đáp ứng mục tiêu “liên lạc” lại vừa phản ảnh những “tư tưởng” thời 
đại hoặc đôi khi “hiện đại hóa” các “chuyện xưa tích cũ”... Mạn phép trích dẫn một bài thơ châm biếm 
điển hình để làm thí dụ và cũng mạn phép dùng để tạm kết luận bài viết này: 

 
       VỢ NGƯỜI, VỢ TÔI 
   Vợ người son phấn, lượt là; 
  Vợ tôi sắc đẹp mặn mà tự nhiên. 
   Vợ người “đai-ét” kinh niên; 
  Vợ tôi kiều diễm; dáng hiền mảnh mai. 
   Vợ người bơm, hút, cắt, mau; 
  Vợ tôi tuyệt diệu, trong, ngoài, trời cho! 
   Vợ người thân lép, lưng go; 
  Vợ tôi da mịn, ngực no nõn nà; 
   Vợ người môi mép chua ngoa; 
  Vợ tôi nhỏ nhẹ, thực thà dịu êm. 
   Vợ người quần áo “Brand-Name”; 
  Vợ tôi bình dị... bon chen khỏi cần. 
   Vợ người trưa tối Nhà Hàng; 
  Vợ tôi nấu nướng ngon ăn tại nhà. 
   Vợ người vàng bạc, ngọc ngà; 
  Vợ tôi chúa ghét rườm rà, khoe khoang; 
   Vợ người mua sắm mê man; 
  Vợ tôi tiết kiệm, chẳng màng sắm mua. 
   Vợ người so sánh hơn thua; 
  Vợ tôi chả thiết tranh đua với người. 
   Vợ người đen đỏ tơi bời; 
  Vợ tôi một bước không rời chồng con. 
   Vợ người quên chữ keo son; 
  Vợ tôi Tứ Đức, Tam Tòng thuộc mau... 
 
Tôi bừng tỉnh dậy lao đao; 
Thì ra là giấc chiêm bao thôi mà.... (Vô Danh) 
CĐT Antôn ĐÀO QUANG MỸ 



     

 CÁC MẢNH BÁNH VỤN CÒN SÓT LẠI 
_________________________________ 
Lm Joe Mai Văn Thịnh CSsR- Sydney 
 
Cuộc sống con người là một con đường. Con đường có đích điểm. Và, tuy chưa một ai trong 

chúng ta đã đạt tới đích, nhưng có nhiều mốc điểm rất quan trọng thật đáng ghi nhớ trên con đường; 
có nhiều người ta không thể quên và cũng có những người, dù chỉ gặp một lần ta lại không dám 
nhớ! Cho dù thế nào, tôi vẫn không thể quên các biến cố quan trọng đã xẩy ra trong cuộc sống. Và 
làm sao có thể quên được những người đã cùng đồng hành, chia ngọt sẻ bùi; và dù vô tình hay cố ý, 
chúng mình đã tạo nên những vết thương khó hàn gắn trong cuộc sống và các mối tuơng quan của 
nhau. Hôm nay, có dịp ngồi để nhìn lại, tôi khám phá ra rằng nếu chúng ta đến với nhau chỉ để 
chiếm hữu, thống trị hay kiểm soát thì mọi mối quan hệ, ngay cả tương quan vợ chồng, cũng có thể 
đổ vỡ. 

Tôi không dám chủ quan, nhưng dù thế nào thì nhận định sau đây vẫn chỉ là cảm nghiệm 
riêng của cá nhân. Chúng tôi, anh chị em trong gia đình an phong, không phân biệt thân hữu hay đệ 
tử, không phân chia tuyến 1 hay tuyến 2, tất cả mang chung một niềm tin, chia sẻ một đặc sủng để 
đến với nhau. Không đến vì tư lợi, địa vị hay hư danh. Trước tiên là gặp gỡ để hâm nóng lại tinh 
thần và sức mạnh mà chúng tôi đã tiếp nhận qua tình thương và sự ấp ủ của nhà Dòng; sau là cùng 
nâng đỡ và giúp nhau sống để đối diện với những thách đố của cuộc sống trong một môi trường mới 
tại đây.  

Đồng hành với các lần gặp gỡ định kỳ hay bất thường của gia đình an phong tại Sydney là 
tập san DIA-RA KHƠI. Các số đầu tiên chỉ vỏn vẹn có 4 mặt giấy, 2 trang A4 bao gồm các bài suy 
tư, chia sẻ và phần mà tôi thích nhất là tin tức. Những mảnh tin từ nhà dòng, tin vui, tin buồn và các 
sinh họat của gia đình anh chị em. Qua đó, chúng tôi gặp nhau, chia sẻ tâm tư để tình thương được 
nối kết bền chặt hơn. Tập san cứ thế mà sống, sau này có nhiều bài sưu tầm và nhiều bài viết hơn. 
Và với hệ thống truyền thông hiện đại, các tin tức được chuyển tải đến nhau mau hơn. Do đó, nội 
dung của DIA-RA KHƠI đã thay đổi… Tuy là như thế. Nhưng DIA-RA KHƠI vẫn sống, cho đến nay 
đã tròn 25 tuổi. 

Đến lúc này chúng ta cũng phải thành thật mà nhận định rằng, xét về mặt nguyên tắc tôi 
không hội đủ điều kiện để có thể là một thành viên thực thụ của gia đình an phong. Cũng chẳng có 
đấng bề trên nào đã bổ nhiệm tôi làm linh hướng cho anh chị em. Đồng hành trong mọi sinh họat 
chung với anh chị em là món quà mà Nhà Dòng và anh chị em đã trao cho tôi. Thật là quí hóa. 

Nhờ DIA-RA KHƠI mà tôi đã có cơ hội học và học liên tục. Anh chị em đã hỗ trợ, nâng đỡ và 
khuyến khích rồi giúp tôi cố gắng chu tòan sứ mạng đã đuợc trao phó. Nếu không có anh chị em thì 
các suy tư đó gửi đến cho ai đây! Thật là một hồng ân! Và, xin anh chị em nhận nơi đây tấm lòng 
biết biết ơn. 

Đây không phải là điều ngẫu nhiên, và chẳng một ai trong gia dình an phong đã sắp xếp việc 
này. Nhưng tất cả phải chăng là một sư sắp xếp và quan phòng từ trên cao để cho tôi nhận ra số 
phận mình gắn liền với DIA-RA KHƠI, không bằng văn tự nhưng bằng lối sống của những ai đã, 
đang và sẵn sàng RA KHƠI. Đó là tuổi đời của DIA-RA KHƠI cũng là tuổi đời trong sứ vụ linh mục 
của tôi. 25 năm hồng ân. 25 năm sóng gió. 25 năm thách đố…25 năm đã trôi qua, chúng ta vẫn còn 
đây. Tạ ơn là điều chính đáng và vô cùng phải đạo…  

Nhưng chúng ta không tạ ơn bằng cách quảng cáo rầm rộ hay phô trương thanh thế qua các 
nghi lễ... Tạ ơn qua lối sống thật và sống sao cho phù hợp với những gì đã lĩnh nhận từ Hội Thánh 
qua Dòng Thánh để ngợi khen, chúc tụng và tôn vinh CHÚA CỨU THẾ, Đấng đã tín thác và trao cho 
chúng mình nhiệm vụ thật cao cả là TIẾP TỤC CĂNG BUỒM RA KHƠI. 

Lm Joe Mai Văn Thịnh CSsR 
 

 
 
 
 
 
 
 



Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?
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2Gần đây những tranh luận sôi nổi về Kitô học nói chung và những vấn nạn về "Đức Giêsu là 

ai?” đã tràn ngập sách báo phương Tây. Đúng 40 năm trước, tạp chí Der Speigel của Đức xuất bản 
một quyển sách tựa đề “Jesus, Son of Man” (Giêsu, Con Người) trong đó tò mò tự hỏi “vì sao Hội 
Thánh Kitô giáo dám kêu xin Đức Giêsu, Đấng chưa hề hiện hữu, dám công bố mệnh lệnh Ngài 
chưa bao giờ tuyên bố, và dám tuyên xưng rằng Ngài là Con Thiên Chúa, tước hiệu mà Ngài không 
hề tự gán cho mình”3. 

Tám năm sau, hội thảo chuyên đề về Đức Giêsu (Jesus Seminar) được tổ chức bởi Giáo Sư 
Robert Funk với sự cộng tác của những học giả như John Dominic Crossan, Burton Mack và Marcus 

                                                           
1
 Matthew 16:15. 

2
 "Salvator Mundi," an ethereal portrait of Jesus Christ which dates to about 1500, the last privately-owned Leonardo da 

Vinci painting, is on display for the media at Christie's auction in New York and on 15 Nov 2017 it was auctioned for more 
than USD 450 million. 
https://www.nbcnews.com/pop-culture/pop-culture-news/leonardo-da-vinci-s-salvator-mundi-painting-sells-record-
450m-n821271 
3
 Rudoft Augstein, Jesus Son of Man (New York: Urizen Books, 1977) 9. 

https://www.nbcnews.com/pop-culture/pop-culture-news/leonardo-da-vinci-s-salvator-mundi-painting-sells-record-450m-n821271
https://www.nbcnews.com/pop-culture/pop-culture-news/leonardo-da-vinci-s-salvator-mundi-painting-sells-record-450m-n821271


Borg. Phương pháp của họ là thử nghiệm và biệt lập ra những truyền thống và xu hướng Do Thái xa 
xưa để quyết định lời nói nào đích thật đến từ Đức Giêsu và kết quả là họ loại bỏ tám mươi phần 
trăm các câu nói của Đức Giêsu, gồm tất cả những lời có liên quan tới việc thưởng phạt hay sự phát 
xét sau khi chết.4 

Mặc dầu hai ví dụ trên đây được thiết lập trên những quan điểm hoàn toàn trần tục và nhận 
nhiều phê bình nhưng cho thấy nhiều nỗ lực mới đây nhằm phục hồi một “Đức Giêsu của lịch sử” và 
cũng nhằm để phân biệt Ngài với “Đức Kitô của lòng tin” trong truyền thống Kitô giáo. 

Trong phạm vi bài viết tôi xin trình bày một cách nhìn tổng quát quá trình của những nguyên 
nhân tạo ra những tìm kiếm, tranh luận về Đức Giêsu lịch sử trong và ngoài Hội thánh.     

Những tranh luận này, theo tôi, đóng một vài trò rất quan trọng trong sự trưởng thành đức tin 
của người Kitô hữu cũng như đóng góp những cơ sở thiết lập mới cho môn Kitô học thời đại khi môn 
này luôn là trọng tâm của những thần học chính khác của Thiên Chúa giáo. 

 A. Đánh dấu những phát triển khoa Kitô học với khả năng phê phán. 

Hầu như tất cả các học giả thời đại đều đồng ý Kitô học đương thời cần có tính phê phán 
trong phương pháp nghiên cứu. Điều này có nghĩa là khoa này cần có khả năng chỉ cho thấy Kitô 
học khi phản ánh những ý niệm trong thời của Tân Ước và hậu Tân Ước, đã thiết lập gốc rễ của 
những tư tưởng này thật sự trong Đức Giêsu thuần túy của lịch sử. 

Vì thực tế đang minh chứng, niềm tin vào Kitô học trong thế giới ngày hôm nay sẽ không dễ 
gì đâm hoa nở trái nếu nó không lấp đầy những ngăn cách giữa thần học và khoa học, đức tin và lý 
trí. 

1. Ngay từ đầu công nguyên cho tới thời kỳ Ánh Sáng của thế kỷ 18. 

Trong một khoảng thời gian rất dài, Hội thánh đã được lịch sử tín nhiệm trong việc suy niệm 
để trình bày đức tin một cách hiệu quả vì tự Kinh Thánh lúc nầy đã không bị thách thức trên cơ sở 
nguồn văn. Trong vài trò lịch sử có tính linh thiêng, Kinh Thánh cung cấp tài liệu về những hành vi 
cứu độ của Thiên Chúa, từ thuở tạo thiên lập địa cho tới công việc cứu chuộc trong Đức Kitô và sự 
thiết lập Hội Thánh. Các mẫu chuyện Kinh Thánh đóng vai trò của một thế giới quan tiền khoa học; 
những ai thách thức bất cứ phần nào của Kinh Thánh đều bị Hội Thánh chế tài hoặc bị cộng đoàn 
đức tin loại bỏ. Điều này làm ta nhớ ngay những tên tuổi như Copernicus, Galileo, hay Darwin.     

Trước đó, một số học giả và thần học gia đã cố gắng sử dụng một phương pháp có tính phê 
phán hay “khoa học" về việc chú thích và diễn giải của họ. Marcion (khoảng 150) đã loại bỏ Cựu 
Ước vì quan điểm thần học của ông về Thiên Chúa và đã gắng giảm bốn Tin Mừng xuống còn một. 
Tatian (khoảng 175), trong lúc phát nhận những khác biệt về niên đại và chi tiết trong bốn Tin Mừng, 
trong quyển Diatessaron đã cố gom bốn Tin Mừng thành một sự trình thuật liên tục. Origen (185-
254) đã nỗ lực khai thác đầu tiên phương cách phê bình văn bản đối với Cựu Ước. Ông nhấn mạnh 
vào việc đọc các bản văn Kinh Thánh theo nghĩa ẩn dụ cho thấy sự chú trọng của ông trong khoa 
chú giải hay học thuyết về chú giải. Thánh Augustino (354-430) trong tác phẩm De Consensus 
Evangelistarum đã nhìn nhận rằng thứ tự của các tường thuật trong Tin Mừng dựa vào hồi ức hơn là 
lịch sử theo thứ tự thời gian và những lời Đức Giêsu đã không được báo cáo theo đúng từng lời. 
Cho dù đây đã là những cố gắng đầu tiên khi dùng phương cách giải thích có tính phê bình, các học 
giả Kinh Thánh hiện đại vẫn sắp loại việc hiểu biết Kinh Thánh ngay từ lúc Kitô giáo được thành lập 
cho đến tận thế kỷ 17, thuộc về giai đoạn “tiền phát triển khả năng phê bình”5.  

Đánh dấu bằng cuộc cách mạng khoa học của thế kỷ 17, thời hiện đại, mà những đòi hỏi của 
nó là bằng chứng có tính chứng nghiệm, huy hoàng bước vào thế kỷ 18 của thời kỳ Ánh Sáng 
(Enlightenment) tôn vinh một lý trí tự trị và được giải phóng ra khỏi những sùng kính tín điều thần 
học, những chủ nghĩa siêu nhiên của Kinh Thánh, và thẩm quyền của Hội Thánh. Kết quả của chủ 
nghĩa duy lý của thời kỳ Ánh Sáng và của phương pháp khoa học đối với Kinh Thánh là việc áp dụng 
phương pháp phê bình lịch sử vào trong Kinh Thánh.  

2. Việc học hỏi Kinh Thánh hiện đại và thái độ của Hội Thánh Công Giáo 

Lịch sử đã ghi nhận Hội Thánh Công giáo đã nhận thấy thời kỳ Ánh Sáng như một cuộc tấn 
công vào Hội Thánh và vào Kitô giáo nói chung nên đã loại bỏ những hiểu biết mới phát xuất từ 
nước Đức như chỉ một sản phẩm nhất thời của thời kỳ ấy. Theo ngôn từ của Ben Meyer, thì “nền 
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thần học Công Giáo đã rút lui vào trong góc tín điều, trong khi nền thần học Tin Lành mới thật sự liên 
kết lại tinh thần của thời đại”6. Cái gọi là “cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa hiện đại” vào đầu thế kỷ 
thứ 18 chỉ làm cho thái độ của Hội Thánh Công giáo thêm cứng rắn. Năm 1902, đức Leo XIII thành 
lập một Ủy Ban Giáo hoàng về Kinh Thánh, một thành bộ thuộc Roma chịu trách nhiệm giám sát việc 
sử dụng Kinh Thánh trong Hội Thánh. 

3. Divino Affante Spiritu (1943) 

Đức Piô XII ra thông điệp này về việc nghiên cứu Kinh Thánh của người Công giáo. Thông 
điệp chỉ thị cho các học giả Công giáo phải sử dụng các bản gốc tiếng Hy Lạp hoặc Do Thái làm nền 
cho bản dịch của mình hơn là dựa vào tiếng Latin, và khuyến khích họ sử dụng các phương pháp 
văn chương và lịch sử trong việc nghiên cứu các bản văn nầy. Hay nói cách khác, Hội Thánh lúc đó 
nói với các học giả và các nhà thần học Kinh Thánh rằng họ được tự do sử dụng một phương pháp 
“khoa học” nào đó để nghiên cứu Kinh Thánh, dù nhiều học giả bảo thủ hơn vẫn sợ rằng chuyện này 
sẽ dẫn đến một chủ nghĩa duy lý nào đó có hại cho đức tin. 

Đức giáo hoàng cũng cảnh giác người Công giáo về việc đừng quá sợ những tư tưởng mới: 
“Họ phải tránh lòng nhiệt thành có phần thiếu khôn ngoan đó, coi mọi cái mới đều là đối tượng tấn 
công hoặc nghi ngờ.”7 

Với ánh đèn xanh này bật lên từ Roma, các học giả Kinh Thánh bắt đầu cho thấy một sức 
mạnh và một sức sống mới. 

Năm 1955, thư ký của Uỷ Ban Giáo hoàng về Kinh Thánh tuyên bố các học giả Kinh Thành 
được tự do hoàn toàn đối với những sắc lệnh từ 1905-1915 trừ những gì đụng chạm đến đức tin và 
luân lý. 

4. Chỉ thị về Sự Thật có tính lịch sử của các Tin Mừng (1964) 

Đây là một chỉ thị của Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh có tầm quan trọng rất lớn đối với 
Kitô học. Chỉ thị nầy nhấn mạnh rằng các Tin Mừng không nên được hiểu theo nghĩa đen, không 
phải là những tường thuật về lời nói và việc làm của Đức Giêsu theo thứ tự thời gian. Các Tin Mừng 
là kết quả của một sự phát triển gồm ba giai đoạn bắt đầu từ sứ vụ của Đức Giêsu lịch sử, qua việc 
rao giảng bằng lời của các tông đồ và cuối cùng là việc các thánh sử viết các Tin Mừng. Chỉ thị này 
dạy rằng những lời nói và việc làm gán cho Đức Giêsu thực ra có thể xuất phát từ lời rao giảng của 
các cộng đoàn Kitô hữu tiền khởi hoặc do một thánh sử đặc biệt nào đó, đã chọn lựa từ những tư 
liệu ngài đã lãnh nhận, rồi tổng hợp, sửa lại cho thích hợp và để giải thích cho một cộng đoàn riêng 
nào đó của họ. 

Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là các Tin Mừng là những nguồn không đáng tin cậy. 
Việc các thánh sử thuật lại lời nói và việc làm của Chúa theo một trật tự khác, và diễn tả 

những lời nói ấy của Ngài không theo một nghĩa đen nhưng theo một cách khác, trong khi vẫn duy trì 
được ý nghĩa cốt lũy của các lời nói ấy, sẽ không ảnh hưởng gì tới sự thật của câu chuyện (số XI). 

5. Dei Verbum (1965) 

Năm kế đó, các nghị phụ Công Đồng Vatican II đã phê chuẩn và quảng bá Hiến Chế Tín Lý 
về Mạc Khải của Thiên Chúa, hiến chế Dei Verbum. Hiến chế này khẳng định mạc khải không phải là 
những chân lý trừu tượng được diễn tả trong những xác nhận tín lý, mà là việc Thiên Chúa tự bày tỏ 
chính mình trong lịch sử, việc bày tỏ ấy đạt đến chóp đỉnh của nó trong con người của Đức Giêsu và 
qua sự sống trong Chúa Thánh Thần con người được tham dự vào bản tính Thiên Chúa (DV 2). 

Như thế phương pháp của công đồng có tính nhân vị (personal) hơn giả thiết đặt 
để (propositional). Sự hiểu biết này của Hội Thánh về mạc khải vẫn tiếp tục trong lịch sử: Truyền 
thống xuất phát từ các tông đồ này vẫn phát triển trong Hội Thánh với sự trợ giúp của Chúa Thánh 
Thần. Vì vẫn có sự phát triển trong hiểu biết về các thực tại và lời nói đã được truyền lại (DV 8). 

Dei Verbum khẳng định rằng Kinh Thánh là sách được thần hứng; nhưng cũng nhấn mạnh 
rằng các tác giả Kinh Thánh là những tác giả thật, khi họ chỉ sử dụng các tài năng và khả năng riêng 
của mình (DV 11). Vì Thiên Chúa nói qua những con người này “theo cách thức của con người, nên 
những nhà chú giải Kinh Thánh phải cần cẩn thận tìm ra ý nghĩa các tác giả muốn nói, bằng cách 
quan tâm tới những thể loại văn chương các vị sử dụng. 

6. Việc Giải Thích Kinh Thánh trong Hội Thánh (1993) 

Đến cuối thế kỷ thứ 20, Ủy ban Kinh Thánh đã ban hành một tài liệu khác, "Việc giải thích 
Kinh Thánh trong Hội Thánh" tái khẳng định sự cần thiết của việc nghiên cứu theo phương pháp phê 
bình lịch sử8.  Tài liệu này phê phán gay gắt trào lưu chính thống cực đoan (Fundamentalism). 
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Tóm lại, khi tuyên xưng rằng Đức Giêsu là Đức Kitô là đã khởi động lên cả hai ý niệm đức tin 
lẫn lịch sự rồi. Một khoa Kitô học có tính phê bình cần làm cả hai. Năm nguyên tắc sau đây có thể 
được nhìn nhận như những giả thiết đề nghị trước (presuppositions) cho khoa Kitô học có tính phê 
bình này: 

1. Các Tin Mừng là những chứng tá đức tin, không phải là lịch sử hoặc các bản tiểu sử theo 
nghĩa hiện đại. 

2. Các Tin Mừng chất chứa những tư liệu lịch sử; để phục hồi các tư liệu ấy, ta phải đọc các 
Tin Mừng với phương cách phê phán, bằng cách sử dụng phương pháp phê bình – lịch sử. 

3. Bởi cánh cửa Kitô học phải duy trì đức tin của Hội Thánh, được diễn tả trong Kinh Thánh, 
trong kinh tin kính, và trong phụng vụ của Hội Thánh, vì không có đức tin ấy, câu chuyện về Đức 
Giêsu sẽ không còn được hoàn hảo nữa. 

4. Đức tin vào Đức Giêsu của Hội Thánh phải được xây dựng trên Đức Giêsu lịch sử; vì thế 
phương pháp phê bình - lịch sử rất quan trọng đối với nhiệm vụ của Kitô học. 

5. Đức Giêsu lịch sử phải được hiểu từ quan điểm của truyền thống tôn giáo Do Thái, một 
truyền thống đã làm nên thế giới quan tôn giáo và hình thành nên khả năng sáng tạo tôn giáo của 
Ngài. 

B. Vậy phương cách nào để thiết lập cho Kitô học ngày nay? 

Vào cuối sứ vụ của Người ở Galile, Đức Giêsu hỏi các môn đệ:” Người ta bảo Thầy là 
ai?” (Mc 8,27). Các môn đệ lúng túng. Thiên hạ đã bàn tán xôn xao về Người đã hơn một năm trời 
kể từ lúc các ông đã đích thân theo Người.   

Rồi sau đó, ngay từ những ngày đầu tiên của cộng đoàn tiên khởi, “Đức Giêsu là ai?” đã và 
vẫn còn những giải đáp khác nhau cho vẫn nạn này. Các Kitô hữu tiên khởi đã sử dụng những tước 
hiệu khác nhau, hầu hết được trích ra từ Cựu Ước để diễn tả niềm tin của họ vào Đức Kitô. Họ gọi 
Ngài là tiên tri, là thầy, là Mesia, Con David, Con Người, Chúa, Con Thiên Chúa và đôi khi còn gọi 
Ngài là Thiên Chúa. 

Thế nên Đức Giêsu đích thật là ai? Đâu là nguồn gốc cho nền Kitô học hiện nay? Xin tóm 
lược sau đây quá trình của năm phương cách cơ bản mà qua đó Kitô học có thể được thiết lập trải 
qua tiến trình lịch sử và ngay đến thời đại hôm nay.9  

1. Kitô học qua Tân Ước? 

Những câu chuyện về Giêsu người Nazaret được thâu lại trong các Tin mừng được gắn liền 
tên của bốn vị môn đệ: Marcô, Mathêu, Luca, va Gioan. Không có những nguồn nầy, chúng ta có lẽ 
biết rất ít về Giêsu lịch sử. Dẫu vậy, bốn Tin mừng không phải bộ tiểu sử hay lịch sử theo nghĩa 
chính xác. Chúng là những tài liệu đức tin để chúng ta niềm tin của Kitô hữu tin rằng Giêsu là Con 
Thiên Chúa. Mặc dầu dựa trên những chứng kiến tản mát về Giêsu, các Tin mừng bao trộn những 
sự kiện với đức tin, lịch sử với thần học, những biến cố với sự diễn giải. Mỗi Tin mừng cung cấp một 
hình dạng khác nhau của Giêsu có nghĩa là chúng thuộc về công việc thuộc về văn học hơn là công 
việc viết sử liệu. Được viết vào trong khoảng ba mươi tới sáu mươi năm sau cái chết của Giêsu, các 
Tin mừng dựa trên những truyền thống truyền miệng trong đó những câu chuyện được trao chuyển 
từ một cộng đồng qua cộng đồng khác. 

Tin mừng viết ra không nhằm mục đích cung cấp nguồn thông tin chính xác lịch sử nhưng là 
tuyên ngôn của những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã làm nơi con người Giêsu. 

Chính vì vậy những nhà học giả Kinh thánh phân biệt khác biệt giữa Giêsu của các Tin Mừng 
với Giêsu của Lịch sử. Chắc hẳn vậy, có một mối liên hệ giữa hai, nhưng mỗi cuốn Tin mừng khai 
thác một diện mạo của Giêsu phát xuất từ những trải nghiệm và quan tâm khác nhau trong những 
cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Mỗi diện mạo biểu lộ những sắc thái, diễn giải đặc thù của Giêsu lịch 
sử mà không chú trọng đến một tiểu sử có mức độ chính xác và đầy đủ chi tiết. 

Hay nói một cách khác, đây chính là xác nhận niềm tin Kitô đã mang tính chất đa nguyên 
trong cách diễn giải tuỳ thuộc vào thời gian, văn hóa và những điểm nhấn mạnh. 

Các Tin Mừng Nhất Lãm trình bày một Đức Giêsu khác hẳn với một Đức Giêsu trông Tin 
Mừng Gioan. 

Nói chung, Đức Giêsu của các Tin Mừng Nhất Lãm rất nói ít về mình; Ngài quan tâm nhiều 
hơn đến việc nước Trời.   

Marcô coi Đức Giêsu như Đấng Mesia và Con Người, Đấng phải chịu đau khổ. Chỉ ma quỉ 
dường như mới biết được căn tính đích thật của Đức Giêsu là Đấng Thánh (Mc 1,24) hoặc Con 
Thiên Chúa (Mc 3, 11; 5,7). 

Kitô học của Mathêu và Luca có lẽ dồi dào hơn. Cả hai đều trình bày Đức Giêsu là Con Thiên 
Chúa ngay từ lúc thụ thai đồng trinh. Suy tư của Luca về mầu nhiệm Đức Giêsu trải rộng tới cả 
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những biến cố xảy ra trước khi Ngài sinh ra và kể cả những tường thuật thời thơ ấu. Luca cũng cho 
thấy dân chúng gọi Đức Giêsu là Chúa ngay trong sinh hoạt đời sống công khai của Ngài, cho dù 
tước danh này chỉ được áp dụng sau cái chết của Ngài. Kitô học từ trên xuống của Mathêu quá rõ 
ràng khi ông thêm những lời “Con Thiên Chúa hằng sống (Mt 16, 16) vào lời tuyên xưng của Phêrô: 
“Thầy là Đức Kitô” từ tin mừng Marcô (Mc 8, 29), cũng như việc ông sử dụng tước hiệu Emmanuel 
“Thiên Chúa ở cùng chúng ta” để đặt cho Đức Giêsu. 

Tin mừng Gioan bắt đầu với lời trân trọng giới thiệu Đức Giêsu như Ngôi Lời Thiên Chúa 
nhập thể (Ga 1, 14) và kết thúc với lời tuyên xưng của Tôma sau phục sinh:” Lạy Chúa tôi, và lạy 
Thiên Chúa của tôi” (Ga 20, 28). Trong Gioan, Đức Giêsu tự tuyên bố mình là Mesia (Ga 4, 26) và là 
con yêu dấu từ Cha đến (Ga 3, 18), hiện hữu trước khi có Abraham (Ga 8, 58). 

Khi nói về mình, Ngài thường sử dụng công thức “Chính là Ta” (Ga 6, 35; 8, 28; 10, 11, 14; 
11, 25), tức là công thức đã được xử dụng trong Cựu Ước và trong truyền thống Do Thái để chỉ 
dành Thiên Chúa Giavê. 

Như thế, ta được cung cấp một số nguồn Kitô học khác nhau từ Tân Ước và chính đó khởi 
lên một số vấn nạn.   

• Niềm tin vào sự tiền hữu của Đức Giêsu có phải là một phát triển chỉ sau này, hay đã có thể 
tìm thấy từ lâu trong truyền thống? 

• Các môn đệ đầu tiên có ý thức về những gì mà Hội Thánh sau này sẽ gọi là bản tính Thiên 
Chúa của Đức Giêsu hay không? 

• Quan điểm của Gioan về Đức Giêsu có nên được coi là chính xác hơn của Marcô, hay 
chúng ta nên dành phần cho cả hai quan điểm? 

• Liệu đã đủ chưa khi chỉ dựa vào lời tuyên xưng đức tin của các Kitô hữu vào bản chất được 
hướng dẫn bởi thần hứng từ các bản văn Tân Ước để làm nền tảng cho Kitô học? 

2. Kitô học qua kinh tin kính và những tín điều của Hội Thánh? 

Có thể nào chúng ta sử dụng kinh tin kính và các giáo điều để làm nền tảng cho Kitô học? 
Kinh tin kính là lời tuyên xưng đức tin của công đồng Nicea (325) và sau đó được điều chỉnh bởi 
công đồng Constantinopoli (381). Kinh này là tuyên bố chính thức của niềm tin của Hội Thánh và 
cũng là trung gian giữa hai cực, một bên là việc giảm hạ Kitô học xuống chỉ còn là lịch sử và bên kia 
là khuynh hướng loại bỏ lịch sử, xét lịch sử không thích hợp với đức tin.   

Nhưng cũng có vấn đề khi dùng các kinh tin kính để làm khởi điểm cho Kitô học. Vì phương 
pháp này sẽ gây ra một thứ Kitô học "từ trên xuống". Phương pháp ấy đặt ra giả thiết những gì quả 
thật cần thiết lập, nghĩa là, giả thiết rằng đức tin có tính Kitô học của Hội Thánh gồm cả việc Hội 
Thánh tuyên xưng thần tính của Đức Giêsu, một cách nào đó, được bắt nguồn từ Đức Giêsu đích 
thật của lịch sử. 

Nói cách khác, đức tin vào Đức Kitô của Hội Thánh cần một nền tảng mang tính phê phán.  
Kitô học có lẽ cần phải được xây dựng "từ dưới lên", cần phải được thiết kế ngay trên những lời nói 
và việc làm của Đức Giêsu lịch sử10. Vắng điều này, Kitô học sẽ bị phê bình như âm điệu ta vẫn 
thường nghe đó là một loại Kitô học xuất phát từ sự “Hy Lạp hoá" đức tin Kitô giáo thôi, những tín đồ 
đã thần thánh hoá vị cứu tinh của họ tức anh thợ mộc Nazareth ngày xưa đó trở thành một vị thần 
linh. 

3. Kitô học qua niềm tin Kitô hữu? 

Khởi điểm thứ ba có thể dùng đến đó là đức tin của giáo dân Kitô. Các Kitô hữu đương thời 
nói gì và tin gì về Đức Giêsu? Hiện nay, Kitô hữu có lẽ bị chia rẽ vì đức tin vào Đức Kitô khác nhau 
của mỗi người. Một số không còn chấp nhận thần tính của Đức Giêsu. Số người khác, nhất là các 
tín hữu thuộc phái bảo thủ tin vào một Đức Giêsu và họ tuyên xưng một cách không do dự bản tính 
Thiên Chúa của Đức Giêsu. Còn lại những giáo dân khác, nên thần học tiềm ẩn trong đức tin của họ 
không còn chỗ cho bản tính nhân loại của Đức Giêsu. 

Ý tưởng cho rằng Đức Giêsu đã phải đối đầu với những khó khăn giáp mặt hằng ngày như 
chúng ta thì là điều khó chấp nhận đối với nhiều Kitô hữu. Họ cảm thấy khó khi tin Ngài đã phải 
đương đầu với những cám dỗ thật sự, hay chống trả những dục vọng giới tính của Ngài, để nhận 
hiểu ý Thiên Chúa cho mình và để khám phá ra ơn gọi của mình. 

Họ vẫn quen ấn tượng Đức Giêsu trước hết từ cái nhìn về bản tính Thiên Chúa của Ngài. 
Phương pháp như thế cho thấy Đức Giêsu chỉ có một bản tính Thiên Chúa mà thôi. Liên hệ với Đức 
Giêsu ấy, bắt chước Ngài như cốt lõi của đời sống, đối với một số Kitô hữu đương thời điều này quả 
thật không dễ chút nào. 
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4. Kitô học qua khoa thuần túy phê bình lịch sử? 

Khả năng thứ tư có thể dùng là nghiêm túc theo đuổi phương pháp phê bình lịch sử, có lẽ 
cách thức này được phô trương hay nhất bởi P. Meier trong phần giới thiệu bộ sách ba tập khổng lồ 
trong công việc tìm tòi Đức Giêsu lịch sử của ông: 

Xin đề nghị một vị Công giáo, một tín đồ Tin lành, một người theo Do thái giáo, và một 
người vô thần – nói chung bao gồm tất cả những lịch sử gia uyên bác về những phong trào 
trong thế kỷ đầu tiên – nhốt họ vào một căn phòng nhỏ trong góc thư viện khoa thần học của 
đại học Harvard, bắt họ nhịn ăn, và không để các vị nầy bước ra khỏi phòng cho đến khi họ 
thực hiện xong một văn kiện nhất trí với nhau về Giêsu thành Nazareth là ai và Ngài đã có ý 
định gì trong không gian và thời gian của Người. Đòi hỏi chính yếu là để có thể duy nhất sử 
dụng văn kiện này cho những tra cứu lịch sử và những tranh luận sau đó.11 
Điểm móng chốt trong đoạn trên là ở câu, “để có thể duy nhất sử dụng văn kiện này cho 

những tra cứu lịch sử và những tranh luận sau đó.” Tin Mừng viết ra không nhằm mục đích cung cấp 
nguồn thông tin mang tính khách quan về tất cả những gì đã xảy đến cho Đức Giêsu. Hẳn nhiên, 
mục đích của Tin Mừng cũng không phải để nhằm thiết lập một bản tiểu sử về Đức Giêsu theo như 
cách hiểu của chúng ta ngày nầy đối với thể loại này. Đúng hơn, Tin Mừng cả cùng với bộ Tân Ước 
là một trong những Truyền thống của Giáo Hội, để lưu truyền cho những chứng tá về niềm tin của 
Giáo Hội đã dành cho Đức Giêsu trong tất cả ý nghĩa sung mãn của Ngài như là Đấng Ki tô và là 
Đức Chúa. 

Ở một bên, Kitô học mang tính cách phê phán cần phải được thiết lập trên những sưu tầm 
phê bình lịch sử của các học giả. 

Như Walter (Đức Hồng Y) Kasper lý luận Hội Thánh cần phải luôn kiểm tra giáo điều vào 
những biến cố lịch sử mà dựa trên đó giáo điều được hình thành. Nếu không giáo điều trở thành 
không cơ sở, đứt đoạn với nguy cơ trở thành những thiết lập huyền thoại hay ý thức hệ. 

Còn bên kia, việc nghiên cứu phê bình lịch sử tự chính nó cũng không thể hoàn thiện dựa 
theo ba điểm sau: 

Điểm thứ nhất, vài yếu tố ở ngay trung tâm câu chuyện của Đức Giêsu, ví dụ như sự sống lại 
của Ngài, không thể nào tiếp cận được bằng cuộc sưu tầm lịch sử. Dù sao, không cách nào để 
“chứng minh” cuộc phục sinh, cũng không cách nào thiết lập được sự thật về những câu chuyện về 
phép lạ, dù rằng có thể khẳng định có hoặc không về những câu chuyện này có gốc rễ sâu ngay 
trong truyền thống sứ vụ Đức Giêsu hay chúng được thêm vào sau này. 

Thứ hai, khi muốn xem xét một sự gì, ta phải đứng ở một nơi nào đó xác định cái góc mình 
nhìn và nhìn theo phương hướng nào. Chẳng hạn mình có thể quan sát và đánh giá một tác phẩm 
nghệ thuật, mà chưa có ý gì về nội dung của nó, nhưng mình vẫn phải đứng từ một vị trí của nó nào 
đó mà nhìn xem, quan sát. Có thể xem nó theo góc nầy hoặc cạnh khác, chứ không thể xem nó mà 
lại không dùng từ một góc cạnh nào đó. Đối với việt quan sát lịch sử cũng vậy. Muốn có một cái nhìn 
nào đó về lịch sử thì phải đặt mình đúng vào một vị trí nhất định mà nhìn. “Tính cách khách quan lịch 
sử không phải ở chỗ gầy dựng lại cái đã qua, diễn lại những sự kiện của ngày trước là không thể 
được, nhưng là căn cứ vào ánh sáng của thời nay mà nắm bắt lại sự thật của quá khứ”.12 

Sau hết và quan trọng hơn cả, “Đức Giêsu lịch sử” được gầy dựng lại bởi một số học giả 
không phải và sẽ không bao giờ là Đức Giêsu hằng sống của niềm tin Kitô giáo. Những gì mà những 
nhà thần học như John P. Meier và Luke Timothy Johnson gọi là “Đức Giêsu đích thực” chính là Đức 
Giêsu được hiển vinh, đang ngự trị bên tay phải của Đức Chúa Cha, hiện hữu với dân Ngài trong 
Chúa Thánh Thần, được mặc khải bởi Kinh thánh và thuyền thống, được lãnh nhận trong sứ vụ, 
công việc tông đồ và phụng vụ của các Kitô hữu.13 

5. Kitô học qua phương cách biện chứng luận?  

Nếu Kitô học vừa có tính phê phán (sử dụng lề lối khoa văn chương và lịch sử) vừa có tính 
thần học (nghĩa là suy nghiệm về đức tin) thì môn học này phải thực hiện cuộc nghiên cứu có tính 
lịch sử và phê phán trong phạm vi những giới hạn lịch sử của truyền thống Kitô giáo. Walter 
Kasper14 nói đây là khoa Kitô học có tính "bổ sung” khi phải nghiên cứu tường tận cả hai tiêu chuẩn 
“Đức Giêsu trần thế” và “Đức Giêsu sống lại và được tôn vinh”15. Tới một mức độ nào đó Đức Giêsu 
trần thế có thể tiếp nhận được qua việc đọc có tính cách phê phán các bản văn của Kitô giáo. Những 
sự mạc khải nơi Đức Giêsu Kitô không thể hoàn toàn nhận lãnh trong cuộc đời lịch sử của Ngài. 
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Mầu nhiệm sống lại vinh hiển của Đức Kitô chính là phần chủ yếu của câu chuyện về Đức Giêsu. 
Những mầu nhiệm ấy chỉ có thể nhận ra được cho những ai nhìn với cặp mắt đức tin thôi. 

Sự tiếp nhận đầu tiên để chúng ta đón nhận mầu nhiệm Đức Giêsu là Đức Kitô và cũng là 
khởi điểm cho Kitô học chính là Hội Thánh, qua Kinh thánh, các kinh tin kính, của đức tin đã được 
trải Nghiệm và được công bố và truyền bá qua bao nhiêu thế kỷ của Hội Thánh. Đời sống mới trong 
Đức Kitô và lãnh nhận Ngài trong Thần Khí vẫn tiếp tục chiếu sáng bằng cộng đoàn Kitô hữu. Chúng 
ta không có câu chuyện về Đức Giêsu nếu không có các Tin Mừng, cũng chẳng biết được cảm thức 
của các Kitô hữu tiên khởi về cuộc sống và cái chết của Ngài ngoài bộ Kinh Thánh của họ. 

Nhưng chỉ có Kinh Thánh thôi thì cũng vẫn chưa đủ. 
Để giữ Kinh Thánh được sống động, thì phải được đọc và được diễn giải trong cộng đoàn 

đức tin vì chính cộng đoàn này đã hình thành lên bộ Kinh Thánh. 
Tuy nhiên, đức tin mang tính Kitô học không thể chỉ dựa vào Kinh Thánh vào những giáo 

huấn của Hội Thánh. Kitô giáo Công giáo trong quá trình lịch sử đã loại bỏ phương pháp “sola 
scriptura” (tức "dựa duy nhất vào Kinh Thánh” hay tuyệt đối tin vào Kinh Thánh). Kitô giáo Công Giáo 
nhấn mạnh đến tính tương hợp giữa đức tin và lý trí. Một khoa Kitô học không được thiết lập trên 
thực tại lịch sử có thể sẽ dễ dàng trở thành một ý thức hệ hay một thần thoại, một sự thần thoại hoá 
con người Giêsu trở nên một ngẫu tượng. Nói thế không có nghĩa phải đúng lý trí để xây dựng đức 
tin, nhưng dùng lý trí để có thể và phải chứng tỏ bằng được hành vi đức tin tự nó là một hành vi hợp 
lý. 

Do đó, khoa Kitô học mang tính phê phán cần phải mang lấy con người trần thế của Đức 
Giêsu để làm tiêu chuẩn thứ hai của mình, một Đức Giêsu được tiếp nhận qua công trình nghiên 
cứu lịch sử mà nhà thần học Kasper gọi là "tiêu chuẩn tương đối tự trị" ("a relatively autonomous 
criterion") mà theo tiêu chuẩn nầy Hội Thánh phải tiếp tục đánh giá về chính mình và về các giáo 
huấn của mình.   

Xin đồng ý với lập luận của giáo sư Kasper trên đây vì khi chúng ta trung thành với cả lịch sử 
lẫn đức tin Kitô giáo, chúng ta sẽ sẽ theo đuổi một khoa Kitô học lưỡng cực (bipolar) hoặc biện 
chứng (dialectical). 

 C. Ba cuộc truy tầm Đức Giêsu trong lịch sử trước khi có Kitô giáo 

Trong quy phạm của mọi sinh hoạt thần học, việc tuyên xưng đức tin buộc chúng ta trở 
ngược lại lịch sử của Giêsu người Nazaret. Một trong những bản văn của Uỷ ban Thần học Quốc tế 
khẳng định rằng:  "Giêsu Ki tô, đối tượng của niềm tin Giáo Hội, không phải là một nhân vật huyền 
thoại, cũng không phải bất kỳ một ý tưởng trừu tượng nào. Ngài là một con người đã sống trong một 
môi trường cụ thể và đã chết sau khi trải qua hành trình của cuộc hiện sinh giữa dòng biến thiên của 
lịch sử.16 

1. Cuộc truy tầm thứ nhất của thế kỷ 19: từ Reimarus cho tới Schweitzer 

Quan tâm về việc khám phá Đức Giêsu lịch sự trở thành một điểm thu hút cho các học giả 
vào cuối thế kỷ 18 và trong thế kỷ 19. Trước đó, rất ít bình luận chú ý tới tính cách lịch sử của các 
Tin Mừng. Điều này đã đột ngột thay đổi khi một xuất bản với những bài phân tích của học giả Đức 
mang tên Reimarus ra đời. Ông này cho rằng Đức Giêsu là một nhà cách mạng đã tìm cách thiết lập 
một vương quốc chính trị mới trên trần thế. Sự thất bại để đạt được mục đích ấy của Đức Giêsu đã 
dẫn đến một bước tiến thứ hai: những người theo Đức Giêsu đã cướp thân xác rồi đặt lên những 
câu chuyện về phép lạ và sự sống lại của Đức Giêsu để tiếp tục giấc mơ của họ. Hội Thánh Kitô đã 
không gì khác hơn là những tình toán lừa gạt. 

Những phản ứng lại thuyết Reimarus thật là dữ dội.  
Hai nhóm Kitô hữu: nhóm siêu nhiên (supernaturatists) và nhóm duy lý(rationalists) đã nổi 

lên. Nhóm siêu nhiên chấp nhận lời trực giải của Kinh thánh. Họ thấy không có gì khác biệt giữa 
Giêsu của các Tin Mừng và Giêsu lịch sử: mỗi dụ ngôn đã được thành thật báo cáo rõ rằng như có 
người nào thâu được từng lời nói của Giêsu vào trong băng nhựa, mọi phép lạ xảy ra chính xác như 
các Tin Mừng trình bày. Những người thuộc nhóm này cố tình làm ngơ những khác nhau dĩ nhiên 
giữa các Tin Mừng về Đức Giêsu và họ không tín nhiệm các sưu tầm nghiên cứu lịch sử của các học 
giả. 

Ngược hẳn lại, nhóm duy lý đã viết lại lịch sử Đức Giêsu theo cái nhìn phóng khoáng tự do 
của thế kỷ 19. Khi họ gạt bỏ ra những giáo huấn của Hội Thánh tiên khởi, những người thuộc nhóm 
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nầy tin rằng họ đã tìm được một hình ảnh có thể chấp nhận được của Đức Giêsu đã thực sự hiện 
hữu. 

Họ sử dụng chính yếu Tin Mừng của Mátcô vì đây là Tin Mừng xuất hiện trước tiên và như 
thế theo họ nghĩ có tính cách lịch sử nhiều nhứt. Những phép lạ của Đức Giêsu được cắt nghĩa theo 
dạng siêu tâm lý học (parapsychology) hay theo những nguyên nhân tự nhiên. Phép lạ bánh và cá 
đã xảy ra khi Đức Giêsu muốn nêu lên một gương tốt về chia xẻ thức ăn của Ngài với những kẻ 
khác. Những câu chuyện kẻ chết sống lại có thể được cắt nghĩa bằng cách những người này họ bị 
chôn sống. Đức Giêsu lịch sử trong những tiêu chuẩn như vậy trở thành ít nhiều gì cũng chỉ là một 
nhà giảng dạy luân lý tài ba hoặc một nhà chuyên việc xã hội. 

2. Cuộc Truy Tầm Thứ Hai: Từ Käsemann đến Schillebeeckx 

Năm 1953, giáo sư Tân Ước tại Đức Ernst Kasemann và người học trò cũ của ông Ernst 
Kasemann trong một buổi thuyết trình tựa đề "Vấn đề về Đức Giêsu lịch sử”17 đã kêu gọi mở một 
cuộc truy tầm mới khi họ bảo rằng lần này sẽ không bị những giả thiết trần tục của thời kỳ Ánh Sáng 
hoặc nhóm người theo hướng duy lý khuynh đảo như của lần trước và sẽ dùng những phương pháp 
phê bình – lịch sử: đó là phê bình nguồn văn, phê bình thể vận, phê bình soạn thảo. Kasemann lập 
luận thêm rằng cuộc truy tầm như thế rất cần thiết để giữ cho đức tin bắt nguồn vững chắc vào lịch 
sử cuộc đời của Đức Giêsu. “Ta không thể làm ngơ trước vấn nạn vẫn đang tiếp diễn giữa Đức 
Giêsu lịch sử và Đức Kitô của đức tin được. Lời tuyên xưng đức tin (kerygma) của Tân Ước có coi 
Đức Giêsu lịch sử như một trong những tiêu chuẩn có cơ sở vững chắc của mình không? Ta phải 
giải đáp vấn đề này một cách hoàn toàn trong thể xác định.”18. 

Tiếp sau lời kêu gọi đó, một lần nữa, hàng loạt các sách về Đức Giêsu lịch sử và Kitô học 
tiếp theo. Các nhà bình luận tin lành gồm G. Bornkamn, E. Fuchs, H. Conzelmann, H. Braun và trong 
khi các học giả Công giáo như J. R. Geiselmann, A. Vogtle, H. Schurmann, H. Kung, W. Kasper, E. 
Schillebeekx đã tích cực tham gia. 

Cuộc Truy Tầm Mới này, với việc tại khám phá ra kerygma, đã cắt lìa khỏi chủ nghĩa tự do 
của những người theo chủ nghĩa duy lý của cuộc Truy Tầm Cũ, một cuộc truy tầm không gây hứng 
thú gì đối với tín lý Kitô giáo và tự huênh hoang về tính cách lịch sử của nó. Dù vậy, đa số những 
người đang thực hiện cuộc truy tầm này vẫn cứ tự do trong các giả thiết tự đặt ra của mình, quá dễ 
dàng loại bỏ những phép lạ, coi đó là thần thoại và nghi ngờ những gì có tính cánh chung và tiên tri. 
Đứng trên phương diện này, thì Cuộc Truy Tầm Mới này vẫn còn như là một sản phẩm của thời hiện 
đại. 

3. Cuộc Truy Tầm Thứ Ba 

Vào đầu thập niên 1980, các học giả bắt đầu lên tiếng cho một cuộc “Truy Tầm Thứ Ba” về 
Đức Giêsu lịch sử 19. Cuộc truy tầm này cố gắng phục hồi thế giới lịch sử của Đức Giêsu với việc sử 
dụng các khoa học xã hội hơn là sử dụng khác, như khoa phê bình thể loại, phê bình soạn thảo, và 
phê bình truyền thống mà những người thực hiện cuộc truy tầm thứ hai đã dựa vào. Theo các học 
giả của cuộc truy tầm này, thì việc nghiên cứu Đền Thờ Thứ Hai của Do Thái giáo đã giúp họ hiểu 
hơn Đức Giêsu trong bối cảnh lịch sử của Ngài như một người Do Thái trong thế kỷ đầu tiên. Tài liệu 
cổ của sử gia Do Thái Josephus thế kỷ thứ nhất từ lâu đã bị các học giả lãng quên, tài liệu của 
Qumran, và các tác phẩm có tính khải huyền lần nầy đã được xử dụng để bối cảnh được hiểu sâu 
hơn. Việc sử dụng các khoa học xã hội đã giúp thấu hiểu giá trị các định kiến xã hội, văn hóa và 
nhân chủng học và nhất là những cơ chế xã hội của cuộc sống người Galile. 

Các học giả tham gia vào cuộc Truy Tầm Thứ Ba gồm B. F. Meyer, A. E. Harvey, E. P. 
Sanders, J. P. Meier, N. T. Wright, Ben Witherington cũng như nhiều nhà phê bình cực đoan hơn 
như E. Schussler Fiorenza, Richard Horsley và các thành viên của Hội Nghị Chuyên Đề về Đức 
Giêsu (The Jesus Seminar). Đa số những người tham gia trong khi nhấn mạnh tới tính cách lịch sử, 
cũng đã vượt qua khỏi hệ thống duy lý khép kín của thời hiện đại cổ. Như vậy trong cuộc truy tầm 
này, thế giới quan của thời kỳ Ánh Sáng đã mất quyền bá chủ. 
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D. Chân dung Đức Giêsu trong bối cảnh ngày hôm nay 

 
Tượng điêu khắc “Giêsu không nhà” được dựng tại khuôn viên đại học King's University College at 
Western University (University of Western Ontario, Canada).20 

 
Một trong những nét độc đáo của Kitô học hiện đại đó là nó luôn luôn tranh luận câu 

hỏi,” Đức Giêsu là ai?” để rồi dẫn tới câu hỏi liên quan kế tiếp "Tại sao Đức Giêsu đã đến?” – tức là 
câu hỏi về sự cứu độ. Đức Giêsu không chỉ quan trọng vì Người biểu lộ cho chúng ta những điều về 
Thiên Chúa, về thân phận con người, và về thế giới, nhưng hơn thế nữa Người trong vài trò giúp 
giao hòa giữa Thiên Chúa và nhân loại. Do đó, Kitô học hiện đại quan tâm tới việc giới thiệu Đức 
Giêsu cho thế giới thời nay bằng cách thế nào cho ơn cứu độ từ Đức Giêsu có thể nhận biết và cảm 
Nghiệm một cách ngã vị và bổ ích hơn. 

Để giới thiệu Đức Giêsu cho thế giới hiện đại một cách thích đáng và hữu hiệu, Kitô học phải 
được cắm rể trong truyền thống Kitô giáo. 

Từ quan điểm nầy dẫn chúng ta đến một nét đặc thù của Kitô học hiện đại, xin nhắc lại một 
lần nữa, đó là tính lịch sử.  Kitô học hiện đại phải xuất phát từ những lời nói và việc làm của Đức 
Giêsu lịch sử, tiếp cận xuyên quả việc nghiên cứu phê bình lịch sử của các bản văn Tân Ước. 

Biến cố lịch sử Đức Kitô vẫn trường tồn và vẫn còn giữ nguyên ý nghĩa qua mọi thời đại, 
nhưng các tuyên bố cụ thể diễn tả đức tin vào Đức Giêsu có thể và được thay đổi khi Tin Mừng 
được rao giảng cho các thế hệ tiếp sau. Theo một nghĩa nào đó, Đức Giêsu Kitô vẫn là một hôm 
qua, hôm nay và ngày mai, những sự nhận hiểu của chúng ta về Đức Giêsu là ai và về ý nghĩa của 
Người đối với ơn cứu độ thì thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác và đôi khi – chính xác hơn – 
thay đổi từ nền văn hóa này sang nền văn hóa khác. 

Đặc điểm sau hết của Kitô học hiện đại chính là khuynh hướng nhấn mạnh đến nhân tính của 
Đức Giêsu. 

Dermot Lane nhấn mạnh rằng chính nhân tính được Phục Sinh của Đức Giêsu là nguồn ơn 
cứu độ.21 Để cảm nghiệm việc Thiên Chúa tự biểu lộ tình yêu của Ngài, người tín hữu phải gặp gỡ 
nhân tính Phục Sinh của Đức Giêsu. Một số nhà thần học hiện nay, chẳng hạn các nhà thần học giải 
phóng 22,  

đặc biệt nhấn mạnh đến con người Đức Giêsu và cuộc sống sống tại thế của Người. Các nhà 
thần học nầy nhìn Đức Giêsu lịch sử như một con người quan tâm đến người khác, một con người 
dành cả cuộc sống mình để bày tỏ sự quan tâm và tình yêu thương đối với những người nghèo và 
những kẻ bị loại trừ trong xã hội của Người. Vì vậy, các Kitô hữu ngày nay phải trở thành, như Đức 
Giêsu, những con người biết quan tâm tới người khác, không chỉ là quan tâm đến lợi ích thiêng liêng 
của người ta mà còn quan tâm đến những thiện ích thuộc lãnh vực trần thế nữa. Như nhà thần học 
giải phóng chỉ rõ, ơn cứu độ đến từ Đức Giêsu có tính “toàn diện” (“holistic”), nghĩa là, ơn cứu độ ấy 
liên quan ấy liên quan tới sự biến đổi toàn bộ con người, cả tâm linh lẫn thể lý. 

Đến đây có lẽ cần lưu ý một điều là Kitô học hiện đại -trong tiềm nâng cao nhất của nó với sự 
nhấn mạnh đến nhân tính của Đức Giêsu – không hề nhằm phủ nhận thiên tính của Người. Đối với 
các Kitô hữu, nhân tính của Đức Giêsu và đức tin vào thiên tính của Người luôn luôn tồn tại trong 
trạng thái luôn căng thẳng với nhau.   

Và chính như thế, theo tôi nghĩ, mục tiêu thách đố của đức tin chúng ta ngày hôm nay là giữ 
được thể quân bình giữa sự giằng co từ hai bên. 

Vì sau hết, xin đề nghị, câu hỏi phải được đặt ra một cách nghiêm túc cho chúng ta là: "Đức 
tin Kitô hữu trưởng thành được không nếu không dựa vào Đức Giêsu lịch sử trước khi có Kitô 
giáo?". Có lẽ trả lời câu hỏi này, theo tôi thiết nghĩ, thật không phải dễ dàng. 

Nguyễn Duy Vũ 
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 Homeless Jesus sculpture on the campus of at King's University College at Western University (University of Western 
Ontario, Canada).  
Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AHomeless_Jesus_2016%2C_London_Ontario.jpg 
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 Dermot Lane, The Reality of Jesus, (Thuc Tai Duc Giesu) 
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 Theology of Liberation 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AHomeless_Jesus_2016%2C_London_Ontario.jpg


TÔI ĐI TU DÒNG CHÚA CỨU THẾ 
_____________________________________________ 
Mây Chiều- Sydney 
 
Tôi ra đời tại một làng quê có tên là Quân Triêm thuộc địa phận Phát Diệm, một làng tòan 

tòng công giáo, mà có nói đến tên làng tôi, một làng quê nghèo và nhỏ bé, thì cũng chẳng ai biết tới 
hoặc nghe nói, và nay hơn bảy thập niên đã trôi qua, kể từ ngày tôi chảo đời, tên làng đã thay đổi, 
thì tất nhiên chẳng ai biết hoặc quan tâm.  

Sinh ra trong thời kỳ lọan lạc, nào là nạn đói kinh hòang tại miền Bắc vào năm 1945, nào là 
phong trào dành độc lập của Việt Minh chống lại thực dân Pháp, mà làng tôi liên tục hứng chịu 
những đợt máy bay Pháp, mà làng tôi liên tục hứng chịu những đợt máy bay Pháp ném bom, hoặc 
pháo kích thường là vào ban đêm. Thế là tôi theo Mẹ tôi tản cư về Hà Nội từ từ những năm 1951 và 
tại đây, anh tôi đứng ra bao bọc tôi, và tôi cũng đi đi học bình thường như những đứa trẻ cùng lứa 
tuổi.  

Phải nói rằng từ ngày ra đời cho đến khi tản cư về Hà Nội, tôi chưa hề nghe nói gì về Dòng 
Chúa Cứu Thế, chưa hề thấy một bóng dáng một cha Dòng Chúa Cứu Thế, và cũng hòan tòan 
không có một ý niệm gì về Dòng tu này, dù rằng Thày Me tôi đã đặt tên thánh Alphongsô vào ngày 
tôi được rửa tội tại nhà thờ làng, một tên thánh không quen thuộc tại nhà thờ làng tôi, mà không 
chọn các tên thánh quen thuộc như Giuse hay Phêrô.  

Tôi biết đến Dòng Chúa Cứu Thế là nhờ bà chị dâu tôi, vốn đã chọn một cha Dòng Chúa Cứu 
Thế làm cha linh hồn. Cha linh hồn đây có nghĩa là cha về phần hồn, lo liệu nhưng công việc cho 
phần hồn. Vào thời điểm này, tôi thấy đa số các bà các cô thường chọn cho mình một cha linh hồn, 
mà ở quê tôi hòan tòan không có. Kể cũng lạ, vì hầu như không có ông nào chọn cha linh hồn, có 
thể vì các ông không đặt nặng vấn đề về việc này.  

Thế rồi trước niên học 1953 - 1954, chính chị dâu tôi đã đưa tôi đến đệ tử viện Dòng Chúa 
Cứu Thế Hà Nội để tham dự kỳ thi tuyển, mà muốn dự thi, thí sinh chỉ cần có ý hướng sau này trở 
thành linh mục Dòng Chúa Cứu Thế  Lần đầu tiên, tôi được thấy một cha Dòng Chúa Cứu Thế, cha 
Alexis Trepanier, lúc bấy giờ là giám đốc Đệ tử viện Hà Nội. Cha Trpanier là một gương mặt rất thân 
thương của anh em Đệ tử viện. Chính cha là người tuyên bố ai trúng tuyển ngay sau khi làm bài thi. 
Trong niềm vui mừng khôn tả, tôi trúng tuyển kỳ thi, và được sắp xếp học lớp 10, tức lớp chót của 
chương trình Páp. Cho đến bây giờ, đã 64 năm qua, tôi chỉ còn nhớ một số những bạn học cùng lớp 
là Đào Quang Mỹ, Phạm Công Luận, Vũ Ngọc Lợi, Bùi T Sọan, Mai Nho Lâm, Uông Đại Lực (đã qua 
đời).  

Lớp 10 chúng tôi được Sr Paul dạy dỗ, dạy tất cả các môn học, Soeur là người rất hiền dịu, 
thật dễ thương. Vào cuối niên học 1953- 1954, Pháp thua trận Điện Biên Phủ, Hiệp định Genève 
tháng 1/1954 được ký kết, chia đôi đất nước Việt Nam thành hai miền Nam và Bắc, với vĩ tuyến 17 là 
ranh giới đôi bên. Đệ tử viện Hà Nội bị tuyên bố giải tán.  

Trước kỳ hè, Cha Trepanier thấy bà anh em chúng tôi là Mỹ, Luân và tôi học giỏi, nên cho 
mượn sách học thêm để năm tới lên lớp 9, tức là thay vì theo tự sẽ lên lớp 9, nhưng được lên lớp 8 
mà không phải học qua lớp 9. Cha Trepanier là vị đại ân nhân của ba anh em chúng tôi. Tuy đệ tử 
viện giải tán, nhưng Cha rất thương chúng tôi, đã gọi vào nhà Dòng ở tạm, chờ Cha sắp xếp di cư 
bằng máy bay, thay vì đi tàu há mồm như đại đa số đồng bào di cư lúc đó. Đến ngày di tản, chúng 
tôi được Cha Trepanier sắp xếp đi máy bay quân sự của Pháp, một chuyến bay thẳng tới phi trường 
Liên Khương Đà Lạt.  

Đi máy bay quân sự nên suốt chuyến bay dài 4 giờ, ba anh em chúng tôi không được ăn 
uống  gì. Khi đến phi trường Liên Khương, cái bụng của ba anh em chúng tôi trống rỗng, lại thấy có 
một bà đầm mặc y phục màu trắng, cứ đếm tới đếm lui số người mới tới cùng với chúng tôi, cứ 
tưởng rằng bà đầm đếm người để cung cấp thức ăn, ai dè sau đó có một xe camion đến chở tất cả 
số người mới đến về một điểm tạm cư và nơi đây chúng tôi được ăn uống no nê, dẫu chỉ là ăn cơm 
với cá khô nướng. Chiều đến, xe của Dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt tới đón ba anh em chúng tôi về 
nhà Dòng.  

Viết đến đây thì tôi lại nhớ đến Cha Trepanier, người cha đã bao bọc ba anh em chúng tôi, 
chăm sóc chúng tôi về cả vật chất lẫn tinh thần. Sau một thời gian tạm trú tại nhà Dòng Đà Lạt, cha 
Trepanier đã gởi ba anh em chúng tôi nhập Đệ Tử Viện Saigòn, và học lớp 9, thay vì nhảy lên lớp 8. 
Tại đây ba anh em chúng tôi quen biết với các anh em Đệ tử viện Saigòn mà tôi còn nhớ có các anh 
như Thu, Ơn, Antoine Hòang, Hiền, Thiệ, Hồ Điềm. Hai năm sau, Đệ tử viện Saigòn dời về Vũng 
Tàu, chúng tôi quen biết thêm các anh Tòan, Phi, Quỳnh, Bân, rồi Đệ tử viện Huế cũng chuyển về 
Vũng Tàu, thêm các anh em là Khuê, Sang, Sâm, Hòang tự Hòang gồng, Tuấn, Bạch, Hưng, Danh 
và sau cùng ba anh em từ Nha Trang là các anh Tá, Thái, Lộc.  



Anh em Trung Nam Bắc cùng hòa mình, cùng ăn, cùng ở, cùng học, ngày càng gắn bó,đặt 
cho nhau những tên riêng như tôi có thên Chương Gióp (vì có lúc tôi bị ghẻ lở chân tay), Khuê 
(móm) v.v .. thật là vui. Càng lên lớp cao, một số anh em giã từ Đệ tử viện.  

Kết thúc năm học sau cùng tại Đệ tử viện Vũng Tàu vào măm 1964, 11 anh em được chọn 
vào nhà Tập Nha Trang là các anh em: Sang, Khuê, Sâm, Quỳnh, Bân, Thu, Ơn, Lộc , Thái, Tá và 
b3n thân tôi. Phải nói rằng Nhà Tập mới thật sự là nơi sống thử đời sống tu trì. Người anh em bị gãy 
gánh đầu tiên là tôi, chưa kịp tuyên lời khấn tạm. Các anh em còn lại, sau khi tuyên khấn tạm tiếp tục 
về Dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt để học Triết và Thần học. Sau đó anh em cũng rụng dần, bền đỗ tới 
cùng chỉ còn hai anh em là Sang (Huế) và Lộc (Nha Trang) được thụ phong Linh mục, hai viên bích 
ngọc vô cùng quý hiếm và anh Hiền, cùng lớp chúng tôi tại Đệ tử viện Saigòn trở thành linh mục 
triều. Một viên ngọc quý nữa là anh Nguyễn Sĩ Bạch, trở thành Thày Sáu Vĩnh viễn. Còn lại tất cả 
anh em chúng tôi, tuy không được làm cha Dòng, nhưng cũng được làm cha bày trẻ.  

Một câu hỏi được đặt ra là tôi ở Đệ tử viện học từ lớp 10 đến hết lớp 12, từ nhỏ đến lớn, lỳ 
do nào tôi đã ra đi? Có thể vì gia nhập Đệ tử viện lúc tuổi đời còn quá no nớt, hoàn tòan chưa có 
một ý niệm gì về đời sống tu sĩ với ba lời khấn: khó khăn, vâng lời và khiết tịnh. Tự xét rằng mình 
không thể nàovâng lời Bề trên một cách tuyệt đối, nói gì nghe đó, không thể nào chấp nhận phải từ 
bỏ mình để xin Bề trên cho mình cái này cái nọ, hầu tâm tư không vướng mắc với của cải, vốn là hai 
đòi hỏi căn bản của đời sống tu trì.  

Không biết luậ Dòng hiện nay có thay đổi gì không, khi mà tôi cảm thấy thực sự khó chịu khi 
phải đeo xích vào tay hoặc chân hoặc lấy roi đánh vào lưng để hãm mình phạt xác.  

Rời nhà Dòng, nhưng tôi vô cùng tri ân nhà Dòng, nơi tôi đã được dạy dỗ, giáo dục nên 
người, được rèn luyện để trở thành một con người biết hướng thiện. 

 
Mây Chiều 
Nhớ về hai bạn nối khố Mỹ- Luân 
Viết xong ngày 03/10/2017 
 
 

NỀN DÂN CHỦ CỦA THỤY SĨ CÓ KHÁC ! 
_________________________________________________________ 
Trần Ngọc Báu - Thụy Sĩ  

Độc tài thì ở đâu cũng vẫn rất giống nhau về cơ bản, nhưng dân chủ thì có khác nhau khá nhiều tùy 
theo từng ý nguyện của “người dân là chủ đất nước đó”. Ví dụ, ở Thụy Sĩ Quốc Hội (do dân bầu ra) 
vẫn là cơ quan lập pháp, nghĩa là có nhiệm vụ làm ra luật, tuy nhiên dân lúc nào cũng có thể đưa 
kiến nghị (với đủ số chữ ký ủng hộ) để được đem ra trưng cầu dân ý, và nếu đa số dân chấp thuận 
thì kiến nghị đó nghiễm nhiên thành luật. Trong một năm, trung bình có xảy ra 4 cuộc trưng cầu dân 
ý toàn quốc. 

Nói cách khác, dân có quyền bầu ra Quốc Hội để đại diện cho dân làm ra luật (đó là hình thức dân 
chủ gián tiếp), nhưng bất luận lúc nào dân cũng có quyền “qua mặt Quốc Hội” để trực tiếp làm ra 
luật, có khi đó là sửa đổi một luật đã có và có khi là lập ra một luật mới. Thể chế dân chủ này được 
gọi là “dân chủ trực tiếp”. Cái lợi là cân bằng cán cân với thế lực chồng chéo của đảng phái nơi 
Quốc hội, nhưng cái hại là xu hướng của dân thường kéo về thế bảo thủ; chẳng hạn như mãi đến 
năm 1971 phụ nữ mới có quyền bầu cử-ứng cử, và mãi cho đến nay dân Thụy Sĩ vẫn nhất định 
không chấp nhận gia nhập Liên hiệp Âu Châu.  

Hơn nữa, Quốc hội không có quyền sửa đổi Hiến Pháp, mà chỉ có duy nhất người dân mới có thẩm 
quyền trực tiếp sửa đổi Hiếp pháp, cho dù là hiến pháp liên bang hay của tiểu bang, thông qua hình 
thức trưng cầu dân ý. 

Chuyện này không phải là chuyện trên trời rớt xuống, mà từ truyền thống lâu đời trong dân gian tạo 
ra.  

THẾ NÀO LÀ TRUYỀN THỐNG DO DÂN TẠO RA? 

Rõ ràng nhất, đó là mỗi tiểu bang (lớn cũng như nhỏ) đều có nhà nước độc lập của họ (như có hiến 
pháp và chính phủ với tam quyền phân lập) và khi gia nhập liên bang Thụy Sĩ họ được Hiến Pháp 
Liên bang nhìn nhận tư cách độc lập của họ (độc lập, theo nghĩa Hiến pháp, là tương đối và tương 



thân). Hơn nữa, người dân có  truyền thống thảo luận rốt ráo để tìm ra sự đồng thuận -consensus- 
(dù phải mất nhiều thời gian) trong mọi sinh hoạt và tổ chức tự nguyện tự phát của họ, cả trên bình 
diện chính trị, văn hóa, xã hội, văn nghệ hoặc tôn giáo. Hãy thử lần ra tiến trình của truyền thống đặc 
biệt này ra sao... 

Khởi đầu, vào cuối thế kỷ 13 (tức 01.08.1291; ngày nay 1.8 được chọn làm ngày Quốc Khánh), dân 
chúng ở ba lãnh thổ nhỏ là Uri, Schwytz và Unterwald (nằm ở khoảng giữa nước Thụy Sĩ ngày nay) 
đã biết liên kết lại với nhau để chống ách thống trị của các lãnh chúa trong vùng, hầu tạo dựng nếp 
sống tự chủ, an ninh và hòa bình cho nhau. Sở dĩ họ liên kết được với nhau là nhờ dân chúng của 
họ đã có truyền thống giữ gìn nếp sống hòa thuận với nhau, lấy sự đồng thuận làm gốc cho sự gắn 
bó với nhau, để xây dựng tinh thần tự lập, tự chủ, tự cường, tự quyết, dù các cuộc đàn áp của các 
lãnh chúa thuộc hoàng triều phong kiến Hasbourg vẫn ngang nhiên tung hoành.  

Qua đầu thế kỷ 14, các đoàn dân quân tự vệ (tự phát) của họ đã từng đánh thắng các đạo binh 
chuyên nghiệp của các lãnh chúa trong vùng. Tin tưởng vào quyền lực vô địch của người dân biết tự 
mình làm chủ đất nước, ngày 09.12.1315 họ đã thỏa thuận ký với nhau Hiệp ước Brunnen xác nhận 
ba lãnh thổ của họ cùng đồng thuận kết hợp thành một “liên bang”. Dần dà có thêm các lãnh thổ mới 
tham gia liên bang. Đến giữa thế kỷ 14, họ đã thành lập được một “Tổng liên bang gồm 8 bang”.  

Đấy, vì cứ phải mãi tiếp tục kháng chiến chống các cuộc xâm lấn của đế quốc Áo Hasbourg, nên đến 
giữa thế kỷ 15 (tức năm 1474) họ mới ký được hòa ước vĩnh viễn với Áo. Hòa ước xác nhận rằng 
triều đình Hasbourg từ bỏ mọi quyền hạn lãnh chúa trên các miền Thụy Sĩ mà họ đã từng thôn tính. 

Tuy nhiên, đó đây các đoàn dân quân vẫn phải tiếp tục chống trả các thế lực đế quốc phong kiến 
chung quanh. Rồi nhờ lòng dũng cảm và tinh thần hòa giải hòa hợp của người nông dân Nicolas de 
Flüe, trở thành tướng lãnh các đoàn dân quân tự vệ và quan tòa xứ Obwanden (sau đó, gác kiếm về 
vườn làm nhà ẩn tu), mà tổng liên bang nói trên đã vượt được mọi chia rẽ về đường lối giữa các xứ 
miền quê với các thị trấn lớn để kết hợp và phát triển thành một “tổng liên bang với 13 bang” vào 
cuối thế kỷ 15 (tức năm 1481).  

Dần dà, các lãnh thổ tiếp giáp khác cũng tham gia vào cơ chế liên bang Thụy Sĩ để cùng bảo vệ 
nhau, cùng xây dựng hòa bình và độc lập cho nhau trước áp lực chèn ép hoặc xâm lấn của các 
vương quốc hùng mạnh xung quanh (Đức, Áo, Pháp, Ý). 

Đến đầu thế kỷ 19 (tức 17.08.1815), cơ chế liên hợp này đã có đến 22 lãnh thổ độc lập tham gia trên 
cơ sở một Hiệp ước Canh tân, lấy danh hiệu là Tổng Liên bang Thụy Sĩ, chính thức xác nhận mỗi 
lãnh thổ là một “xứ tự trị” (canton),  liên hợp với nhau trên nền tảng bình đẳng và tương thân, và có 
chung đường lối đối ngoại độc lập và trung lập cả về quân sự lẫn chính trị.  

Quả thật, may mắn là cuộc diện chính trị Âu Châu lúc bấy giờ rất thuận lợi cho một Hiệp ước Canh 
tân như nói trên. Bởi trước đó, để tránh xảy ra trường hợp các cuộc tranh chấp quân sự thường sử 
dụng người dân các miền núi đồi nằm giữa Âu Châu này để làm lính đánh thuê cho phe này phe 
khác, nên Hội nghị Thượng đỉnh Âu Châu tại Vienne ngày 20.05.1815 đã quyết định cho chế độ 
“Tổng Liên bang Thụy Sĩ ” phải giữ tư thế trung lập, tức không tham gia hay liên kết với bất kỳ thế 
lực quân sự và chính trị nào. 

Đến thế kỷ 20, Tổng Liên bang Thụy Sĩ đã có 26 bang, trong đó có bang Jura mới được hình thành 
năm 1979 do dân chúng địa phương làm cuộc trưng cầu dân ý để chấp thuận kiến nghị tách ra khỏi 
bang Berne. Kể từ 1848 đến nay, Thụy Sĩ đứng vững trên nền tảng “liên bang” đổi mới với một Hiến 
Pháp tân thời, vẫn giữ chế độ trung lập, đã không tham gia hai trận thế chiến ở thế kỷ 20, vẫn không 
có quân đội chuyên nghiệp mà chỉ có dân quân tự vệ (nghĩa là mọi nam công dân đều có nghĩa vụ đi 
học tập quân sự một thời gian và rồi trở về nếp sống thường dân với quân phục và quân bị tại nhà 
để sẵn sàng chiến đấu khi đất nước lâm nguy). Dĩ nhiên, cũng vì ở thế trung lập mà Thụy Sĩ phải có 
một sách lược bảo vệ hòa bình đất nước với một kế hoạch quốc phòng rất tân tiến và hiện đại. 

Nhiều phần là nhờ chế độ trung lập và thể chế liên bang (với dân chủ trực tiếp) mà Thụy Sĩ giữ mãi 
được nếp sống thanh bình, hòa hợp, an ninh, và sung túc với  PIB đứng hạng 4 thế giới, dù đất 
nước chỉ có hơn 8 triệu dân cư và hơn 40.000km2 diện tích trong đó hết 60% nằm lọt trong dẫy núi 
Alpes và khoảng 2% là miền núi non Jura tiếp giáp với Pháp; phần còn lại là miền đồng bằng cao 



nguyên trải dài ở giữa, không có tài nguyên gì ngoài những cánh đồng dùng để trồng tỉa và chăn 
nuôi. 

Đã từ lâu đời, dân chúng Thụy Sĩ có truyền thống cần cù làm việc đồng áng và thủ công (như làm ra 
các sản phẩm từ sữa bò, và chế biến các bộ phận tinh vi kết thành đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng trước 
khi có kỹ thuật sản xuất công nghiệp hiện đại), và biết cần kiệm để góp vốn vào các hợp tác xã, các 
quỹ tiết kiệm, để rồi từ đó lập ra các ngân hàng với lối điều hành nghiêm túc, cẩn mật và đạt tín 
nhiệm khắp năm châu.  

ĐỒNG THUẬN VÀ “CÔNG THỨC KỲ DIỆU” 

Nền chính trị của Thụy Sĩ căn cứ trên thể chế liên bang, gồm 3 cấp bực theo Hiến Pháp: liên bang, 
tiểu bang và làng xã (hay thị xã).  

Riêng ở cấp liên bang, từ khá lâu đã có qui định áp dụng cách đặt để chính quyền liên bang theo 
“công thức kỳ diệu” (formule magique), nghĩa là Chính phủ Liên bang luôn luôn phải là một chính phủ 
liên hiệp 4 đảng chính trị lớn nhất nước theo phương thức “cân đối” (proportionalité) và “tương thân” 
(subsidiarité) – “một cho tất cả và tất cả cho một” -, chiếu theo tinh thần của Hiến Pháp Liên bang. 
Thế nghĩa là trong lãnh vực chính trị chẳng hạn, tất cả mọi sinh hoạt đều có truyền thống tìm đến sự 
đồng thuận (consensus) và tương nhượng nhau như là điều kiện tất yếu để hợp tác keo sơn với 
nhau. 

Quả vậy, hai mươi sáu (26) tiểu bang của Liên bang Thụy Sĩ hoàn toàn bình đẳng với nhau, và tôn 
trọng sự độc lập của nhau đang khi vẫn hợp tác chặt chẽ với nhau trong tinh thần tương thân. Chẳng 
hạn, cụ thể như công dân của bang Fribourg tức thị đương nhiên là công dân của Liên bang Thụy Sĩ 
và có tất cả mọi quyền và nghĩa vụ của người công dân tại các bang khác cũng như trên toàn quốc. 
Bằng cớ là người ngoại quốc được nhập quốc tịch tiểu bang Fribourg, có giấy căn cước và thông 
hành do Nhà nước Fribourg cấp, thì đương nhiên được công nhận là công dân của Liên bang Thụy 
Sĩ và cũng được quốc tế nhìn nhận như vậy. Còn nữa, mỗi tiểu bang có một số quyền hạn truyền 
thống, cụ thể như có chương trình giáo dục riêng, và hơn nữa mỗi trường trung học đương nhiên tự 
tổ chức thi tú tài và bằng tú tài trường cấp được cả nước nhìn nhận. 

Tuy càng về sau này, 26 tiểu bang càng phải chia sẻ một phần chủ quyền của mình nhiều hơn cho 
chính quyền liên bang, nhưng mỗi bang vẫn còn giữ nhiều nếp sinh hoạt dân chủ và luật lệ truyền 
thống của mình. Ví dụ, bang Vaud (Tin Lành) thì cấm tu sĩ linh mục công giáo mặc áo chùng thâm 
nơi công cộng, đang khi bang Fribourg (Công Giáo) thì cho phép; và nếu một vị nào ở Fribourg sơ 
sót bước qua lằn ranh biên giới Vaud với áo chùng thâm thì sẽ bị Vaud chế tài theo luật lệ của Vaud! 

Về mặt nhà nước, ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ở cấp liên bang và tiểu bang đều phân 
lập với nhau và cùng lúc tương thân với nhau: 

Quyền lập pháp 

Căn cứ trên quyền bình đẳng giữa 26 tiểu bang, mỗi bang trong 20 bang (lớn cũng như nhỏ) đều chỉ 
có quyền tuyển hai (2) đại biểu dân cử vào Viện Liên bang (tức Thượng Viện); còn lại 3 tiểu bang 
được dân địa phương chấp thuận phân đôi làm 6 tiểu bang thì vẫn có tương đương 6 đại biểu. Như 
vậy, Thượng viện có tất cả 46 thượng nghị sĩ. 

Ngoài ra, mỗi bang sẽ bầu ra một số đại biểu tương ứng với dân số của bang để hợp thành Viện 
Dân biểu toàn quốc (hay Hạ viện), tất cả gồm 200 dân biểu.  

Một ví dụ cho dễ hiểu: Fribourg là một bang tương đối nhỏ với 300.000 dân cư, nên chỉ có 7 dân 
biểu ở Hạ viện; và đương nhiên có 2 thượng nghị sĩ ở Thượng viện ngang với các tiểu bang khác. 

Hơn nữa, cái đặc trưng của Thụy Sĩ là cả hai Viện Quốc hội đều có quyền hạn ngang nhau (để kềm 
nhau và bổ túc nhau), chiếu theo nguyên tắc “cân đối” và “tương thân”. Như vậy, đại biểu đến từ 11 
đảng phái từ tả sang hữu, từ 4 miền ngôn ngữ (Đức, Pháp, Ý, Romanche), và từ mọi công dân có 
nguyên quán và tín ngưỡng khác nhau, nói cách khác là cho toàn dân Thụy Sĩ, đều tương ứng 
ngang nhau trên tầm vóc quốc gia.  



Quyền hành pháp   

Còn một điểm đặc biệt nữa (như đã nói ở trên) là Chính phủ Liên bang, do Quốc hội Liên bang (tức 
Thượng và Hạ Viện họp lại) bầu ra theo đúng qui chế ngầm đồng thuận kể từ sau Thế chiến thứ 2, 
gọi là “Công thức Kỳ diệu”: nghĩa là chính phủ liên bang luôn là một chính phủ liên hiệp 4 đảng phái 
chính trị lớn nhất nước, gồm 7 thành viên, trong số đó 3 đảng lớn nhất là UDC, PS và PLR mỗi đảng 
có 2 vị, và đảng nhỏ hơn là PDC chỉ có 1 vị. Bảy vị này sẽ luân phiên nhau được Quốc Hội lưỡng 
viện bổ nhiệm làm Tổng thống Liên bang với nhiệm kỳ 1 năm. Ngoài ra, mỗi thành viên chính phủ 
đều đảm nhiệm một bộ trong 7 bộ của chính phủ liên bang. 

Quyền tư pháp  

Chính Quốc hội Liên bang (hay Quốc hội Lưỡng viện) bầu ra Tòa án Liên bang, cơ quan tư pháp tối 
cao của Tổng Liên bang Thụy Sĩ, cũng như bầu ra các Tòa án liên bang khác…Các tiểu bang có tòa 
án của tiểu bang mình, nhưng người dân lúc nào cũng có quyền khiếu kiện đến các tòa án liên bang. 

Ở cấp tiểu bang, dân chúng cũng sinh hoạt theo thể chế dân chủ trực tiếp, có đặt ra hiến pháp riêng 
và lập ra một chính phủ có tam quyền phân lập. Làng xã và thị xã vẫn có truyền thống tự trị. 

ĐỂ TẠM KẾT 

Một đất nước có lãnh thổ bé xíu, gồm nhiều núi non gò nổng, với một dân số khá nhỏ, mà không có 
cùng một giòng máu chung, cũng không có một tiếng nói và văn hóa riêng, lại không có tài nguyên 
thiên nhiên nào ngoài rừng núi và đồng bằng cao nguyên, đất nước ấy đã cưu mang một dân tộc mà 
ngày nay được coi là có an bình, thịnh vượng và mẫu mực nhất nhì thế giới.  

Dân Thụy Sĩ có truyền thống cần mẫn và cầu toàn, từng bước tìm sự đồng thuận kết hợp với nhau 
để bảo vệ nhau, từng bước giúp nhau thoát ra cảnh nghèo đói, từng bước vượt lên tình cảnh làm 
lính đánh thuê cho các lãnh chúa địa phương và các vương quốc vay quanh, từng bước chống 
ngoại xâm và xây dựng thể chế dân chủ của mình theo một công thức “liên hiệp” rất đặc thù, như 
một đòi buộc nhất thiết phải có để sống còn và phát triển. Người ta nhận xét rằng, Thụy Sĩ không có 
văn hóa riêng, mà chỉ có thứ “văn hóa liên hiệp”, hay “văn hóa liên bang” làm nên sự thống nhất và 
phồn vinh của mình. 

Ngày nay, sau Newyork, dân Thụy Sĩ tiếp nhận trên lãnh thổ mình nhiều trụ sở của Liên Hiệp Quốc 
nhất, trước khi chấp thuận gia nhập LHQ vào năm 2002. Thụy Sĩ cũng là nơi phát sinh ra Hội Hồng 
Thập Tự Quốc Tế,  phong trào Thế Vận Hội, và cũng là nơi bảo trợ cho rất nhiều hội nghị quốc tế, 
như Hội Nghị Genève chẳng hạn. Là một nước nhỏ mà Thụy Sĩ có đến 2 Trường Bách Khoa Zurich 
và Lausanne nổi tiếng, đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước và thế giới. Thụy Sĩ còn tham gia nhiều 
chương trình nghiên cứu khoa học thế giới, như cơ sở CERN nằm dưới lòng đất ở ranh giới Genève 
giữa Thụy Sĩ và Pháp. 

Thế mà ở Thụy Sĩ, hầu hết mọi sinh hoạt chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học đều do dân đảm nhiệm. 
Ngoài lối sản xuất nông nghiệp cá thể, các doanh nghiệp và công nghiệp Thụy Sĩ hầu hết đều là 
nhưng tổ hợp nhỏ trên dưới 10 người và ít khi quá 100. Dù vậy, sản phẩm làm ra rất có giá và được 
thế giới ưa chuộng, như đồng hồ Thụy Sĩ chẳng hạn. Có một số doanh nghiệp lớn như hãng Nestlé, 
Novartis, đã trở thành liên quốc. Ngoài ra, hầu hết mọi sinh hoạt và dịch vụ trong nước đều do tư 
nhân đảm trách (hay đã được giải tư), như Hỏa xa, Bưu Điện, các hãng Bảo hiểm, v.v. Với tinh thần 
tự trọng và cầu tiến, tư nhân lúc nào cũng nhằm thăng tiến mãi lên: hệ thống hỏa xa rất tân tiến và 
chằng chịt mà cũng rất đúng giờ; bưu điện rất cần mẫn phục vụ đến nơi, kể cả những miền rừng núi; 
Ngân hàng Quốc gia chỉ phát hành tiền mặt, chiếm 10% nguồn tiền tệ cả nước mà hết 90% là do các 
ngân hàng tư nhân kiểm soát… 

Tất cả những thành quả nói trên đều được xây dựng từ đôi bàn tay của người dân biết tự giác, tự 
lập, tự cường, và biết hợp tác với nhau trên cơ sở đồng thuận và tương thân. Nhưng cũng phải nói 
thêm rằng, người dân Thụy Sĩ rất coi trọng nếp sống truyền thống  của mình và rất bảo toàn những 
giá trị sở đắc của mình, nên không tránh khỏi những sai lầm đáng tiếc. Chẳng hạn, ngân hàng Thụy 
Sĩ có nguyên tắc làm việc cẩn mật đến mức bao che cho những khối tiền có nguồn gốc mờ ám, 



tham ô. Vả lại, nền trung lập của Thụy Sĩ có khi được dùng để ngấm ngầm bao che cho một vài 
hành động bất chính, như đã dấm dúi “làm ăn” với Đức Quốc Xã…trong Đệ nhị Thế chiến. 

Trần Ngọc Báu - Thụy Sĩ  

 

HAPPY FATHER’S DAY 
__________________________________ 
Hà Voi- Calgary Canada 
(Posted: 18 June 2004 at 5:05pm ) 
 
Ngày nhớ ơn cha năm nay (2004), tôi lại làm giỗ cho ba tôi. Ba tôi đã tạ thế cách đây bảy 

năm, đúng vào ngày Father's Day năm ấy (15/06/1997).  Càng nhớ đến ba tôi chừng nào tôi càng 
nhớ  đến các cha chung của chúng ta những năm xưa chừng nấy. Không phải chỉ nhớ những người 
đã quá vãng, tôi còn nhớ cả những người “cha” hiện vẫn còn sống và có khi vẫn còn làm việc. Tôi sẽ 
giải thích cho các bạn biết tại sao. 

 
Tôi muốn nói đến cha Ân (cha đốc nhà Huế) cha Ðào, cha Khâm, cha Thống, cha Tiến Lộc, 

cha Phụng (giám đốc nhà Vĩnh Long), cha Phát....và các thầy: thầy Marcel Võ văn Tuệ, thầy 
Nicholas Ðền (thầy già), thầy Năng, thầy Ngạn. Tức là những người đã trực tiếp hay gián tiếp nuôi 
nấng, dạy dỗ anh em chúng mình năm nào. 

 
Nói về cha Thống: bạn còn nhớ nông trại và những ao hồ quanh nhà đệ tử mà cha đã khởi 

công xây dựng?  Đầu mỗi niên học, những năm mình học lớp sáu, lớp bảy, cha thường phát cho mỗi 
đứa một cuốn "Sổ Riêng" để mình thố lộ những tâm sự  nho nhỏ với cha.  Môn Pháp văn mình học 
năm lớp bảy cũng do chính cha giảng dạy.  Cha có lối làm việc rất "tỉnh táo".  Nghĩa là không sôi nổi, 
ồ ạt, nhưng có tổ chức trước, sau hẳn hòi và làm việc gì cũng có kế hoạch tỉ mỉ và làm đến nơi đến 
chốn. Ở với cha thì không ai nhận ra sự tỉnh táo ấy, chỉ khi cha đi rồi và cha Khâm vào thế chỗ thì tôi 
mới khám phá ra điều đó. Về sau, khi học về business, tôi mới biết người ta gọi cách làm việc của 
cha là “delegating” (phân nhiệm). Làm sao tôi quên được những lúc ngồi nghe cha giảng bài trong 
lớp mà tâm hồn tôi cứ thả theo gió theo mây ngoài khung cửa sổ lớp học để rồi bị cha kéo về thực 
tại bằng một câu hỏi bất hủ: "Mơ cái gì đó, anh Ngà?" (Tên tôi là Ngọc Hà, tôi hay viết tắt là NG-Hà, 
nên cha hay gọi theo kiểu đọc nối của tiếng Pháp, ra chữ "Ngà".  Riết rồi tôi có hai tên gọi:  anh em 
bạn  gọi tôi là Hà voi,  Cha Thống gọi tôi là "Ngà"!). 

 
Nói về cha Khâm: bạn có còn nhớ những giờ học giáo lý và những bài giảng lễ lê thê năm 

nào của cha Khâm? Cha Khâm có một đặc điểm là: dù làm lễ hoặc dạy học gì đi nữa thì ngài luôn 
soạn bài rất kỹ và cân nhắc đến từng chữ, từng lời một. Tiếc là hồi đó tụi mình còn ham chơi và chỉ 
biết tranh đua những môn học có tính thách đố hơn như Toán, Lý, Hóa, Pháp văn....nên tụi mình 
thường coi nhẹ môn giáo lý. Chỉ uổng công cha soạn bài cho kỹ rồi đem vào lớp hoặc nhà thờ để 
giảng dạy cho bọn mình, cũng như nước đổ lá môn vậy! Cho nên có những lần giận quá, cha hay 
mắng đổng tụi mình là: "Ðồ ngu độn!" 

 
Nói về cha Tiến Lộc thì càng có nhiều điều để nhớ!  Trẻ, năng động, nghệ sĩ, yêu đời, sáng 

kiến, dám làm, dám chịu!  Dù học lớp nào, lớn hay nhỏ gì đi nữa,  ai trong chúng ta cũng thích có cơ 
hội được gần gũi ngài trong những giờ sinh hoạt học đường, giờ huấn đức, giờ tập hát, những lần đi 
tham quan vv...Cha thường mở đầu mỗi lớp học hoặc giờ huấn đức bằng những mẩu chuyện ngắn 
lý thú.  Thường thì đó là những chuyện có thật mà chính cha đã trải qua hay tận mắt chứng kiến. Có 
hôm, cha mời cả một anh ký giả nhà nghề tên là Trương Trọng Trác, bạn trong ngành Hướng Ðạo 
của cha hồi đó, vào để thuyết trình sơ lược về kỹ thuật viết bài và trình bày báo chí chuyên nghiệp. 
Buổi thuyết trình ấy chỉ dành riêng cho 4 lớp 6, 7, 8 , 9 ở hai đoàn nhỏ (gồm có đoàn Thiều Nhi và 
đoàn Hiệp Sĩ).  Thú thật, đấy là cả một kinh nghiệm học hỏi rất lớn lao đối với tôi và làm tôi nhớ hoài.  
Bằng chứng điển hình là dù không ghi chép lại một chữ, một giòng nào về buổi thuyết trình tối hôm 
ấy, nhưng tôi vẫn nhớ: đó là một tối huấn đức thứ năm (phiên huấn đức của cha Tiến Lộc), niên 
khóa 1973-1974.  Ðó là lần đầu tiên, nhờ anh Trác, tôi mới được nghe đến kỹ thuật viết tin bằng 
phương pháp "5 W  + 1 H " ( 5 W: what, who, when where, why; 1 H: how). Nói đại khái, cha Tiến 
Lộc luôn có những câu trả lời thích đáng cho bất kỳ mọi vấn đề mà tụi mình hay suy tư thắc mắc. Xin 
nhớ: bất-kỳ-mọi-vấn-đề!  Nếu trả lời không được, cha sẽ lùng kiếm cho đến cùng thì thôi. Buổi thuyết 



trình của anh Trương trọng Trác là một thí dụ cụ thể: để thỏa mãn cho những thắc mắc mà các anh 
em trong ban báo chí hồi đó hay nêu ra với cha mà cha không thể trả lời cho thấu đáo. 

 
Các thầy ở nhà đệ tử coi sóc tụi mình hồi đó, thầy nào cũng có cá tính làm bọn mình nhớ 

mãi.  Thầy Ngạn: thầy có thói quen hay chấm dứt một buổi huấn đức bằng bài hát :"Ngàn dân ơi".  
Thầy Năng: hay ra đá banh chung với đệ tử,  thầy nói đùa mà mình cứ tưởng là thật. Thầy Tuệ: hay 
đi chợ ngoài để mua giùm tụi mình những món đồ không có trong căng-tin.  Thầy Ðền: làm thêm bàn 
ghế học, sửa tủ áo quần, tủ sách cho tụi mình. 

 
Và các cha Ân (Huế), cha Phụng (Vĩnh Long), cha Phát ... những người mà tôi và bạn đều 

chịu sự thụ huấn ít nhiều, đều để lại những đường nét uốn nắn trên tâm hồn tụi mình cho đến bây 
giờ. 

Nhưng, ảnh hưởng sâu đậm nhất mà chúng ta nhận lấy vẫn là từ cha Ðào.  Cha luôn trầm 
mặc, rất ít gần gũi với tụi mình, nhưng tôi có thể nói mà không sợ lầm rằng:  tất cả anh em chúng ta, 
những người đã từng học ở nhà đệ tử dưới thời cha Ðào đều chịu không ít những ảnh hưởng của 
cha qua những bài giáo huấn thật ngắn và đơn sơ, nhưng súc tích, thâm trầm và bắt mọi người phải 
suy nghĩ.  Từ suy nghĩ đến sống nội tâm.  Từ sống nội tâm đến quyết tâm rèn luyện nhân cách và 
thay đổi tâm tánh.  Dù lớn hay nhỏ, không sớm thì muộn, ai cũng đều chịu những ảnh hưởng sâu 
đậm ấy của cha Ðào! Và những ảnh hưởng ấy có lợi cho cả một đời người, dù là ở đâu và làm bất 
kỳ nghề gì đi nữa. Nếu từng học ờ nhà đệ tử Thủ Đức từ năm 1971 đến năm 1975, hẳn bạn chưa 
quên bài huấn đức "Sáu Ðúng" của cha Ðào?  “Sáu Đúng” ấy là sáu khuôn vàng thước ngọc mà 
ngài đem làm phương châm để uốn nắn các con cái đệ tử của Ngài: 1) Đúng giờ. 2) Đúng nơi. 3) 
Đúng lời. 4) Đúng việc. 5) Đúng phép. 6) Đúng tinh thần.  Đó không những là sáu phương châm để 
chúng ta rèn nhân cách, mà còn là sáu nguyên tắc để mình ra lập thân với đời!  Càng về sau, nhất là 
sau mỗi lần thất bại, tôi mới nghiệm ra rằng mình thất bại chỉ vì mình đã làm sai một hoặc phần lớn 
những nguyên tắc trong tinh thấn “Sáu Đúng” ấy! 

 
Ðiều tôi muốn giải thích với các bạn như tôi đã hứa ở đầu bài này là: các cha các thầy đã 

chăm sóc mình với tất cả năng lực và tấm lòng ấy để được những lợi lộc gì?  Cha ruột mình thì đã 
sanh thành và có bổn phận nuôi dạy  mình đã đành. Còn các cha các thầy năm xưa tuy không sanh 
ra mình, nhưng lại làm những điều ấy cho bọn mình để… không được gì cả, ngoài cơm ăn, áo mặc 
chỗ ở, những quyền lợi  xét ra còn tệ hơn những người hưởng welfare ở xứ này!  Nói cho chính xác 
và rõ ràng là các ngài đã làm việc không công cho bọn mình!   Ðã không sanh đẻ ra mình lại còn chí 
tình làm việc không công cho bọn mình, thì phải nói tấm lòng của các ngài quảng đại với chúng ta 
biết là chừng nào! 

 
Có lẽ và chắc chắn cũng vì vậy mà trên đầu Học Phiếu hằng tháng của chúng ta hồi đó có in 

một hàng chữ La Tinh, với giòng chữ tiếng Việt bên dưới : "Vì lòng mến Chúa và thương yêu các 
linh hồn". 

 
Ðó mới là lòng mến Chúa chân thành nhưng sâu đậm hơn cả vì nó đi đôi với hành động.  Ðó 

mới là lòng thương yêu các linh hồn, vì nói cho cùng,  có những lúc, cả tôi lẫn bạn đều cảm thấy bất 
xứng với lòng thương yêu ấy của các ngài qua những hành động ngỗ nghịch, đã làm các ngài phải 
thêm lo buồn và vất vả. 

 
Cho đến nay, như tôi biết thì cha Ðào và cha Khâm đã tạ thế. Nghĩ đến các ngài, tôi ngậm 

ngùi vì chưa có một lần đền đáp những công ơn ngày xưa mà các ngài đã làm cho tôi, cho anh em 
mình. 

Những lúc con tôi nghịch ngợm, bướng bỉnh, tôi thường la nó như bao nhiêu bậc cha mẹ 
khác.  Nhưng có điều, mỗi khi nó cãi lại lời tôi, tôi chợt ngây người sửng sờ, bởi vì nó làm tôi thấy lại 
cái hình ảnh ngày xưa của chính mình, như tôi đang nhìn vào một tấm gương vậy!  Nó cho tôi thấy 
một điều: làm cha là một thiên chức mà không phải ai cũng có thể làm và ai cũng chu toàn một cách 
dễ dàng. 

 
Nó còn cho tôi thấy một điều hẳn nhiên hơn nữa, là làm cha một đàn con tuy không do mình 

sanh ra, nhưng phải chạy đôn chạy đáo hết mọi chuyện, chạy cơm gạo, xăng dầu, dạy hát, dạy học, 
dạy làm người, như các cha các thầy đã làm cho chúng ta hôì đó, lại càng là một điều không tưởng, 
không thể nào có trong thời đại mà chúng ta đang sống! 

 



Thưa các cha, các thầy, những người còn sống hay đã quá vãng.  Xin các ngài nhận nơi con 
một lòng thành kính tri ơn suốt đời.  Chúng con sẽ cố gắng sống cho ra con người mà các ngài đã 
uốn nắn chúng con, để khỏi phụ lòng thương yêu mà các ngài đã dành cho chúng con những năm 
xưa. 

Xin thắp một nén hương tưởng nhớ đến các cha, các thầy đã và đang phục vụ trong các nhà 
đệ tử DCCT Việt Nam.  Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn các đấng đã qua đời 
được lên chốn nghỉ ngơi.  Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. 

 
Hà Voi 
Ngày Father Day 2004 
 
 

ƯỚC MƠ CHO TÂY NGUYÊN 
_________________________________________ 

 Phêrô Trần Công Vang, CSsR 
 

 

 
 
 Cách nay 19 năm, tôi có dịp ghé thăm Tây Nguyên lần đầu, rồi từ đó qua cầu nguyện, tôi 

chọn anh chị em Sắc Tộc Tây Nguyên làm gia đình của mình. Ngày ấy, tôi nói với người linh mục 
đầu đàn: Xin chọn cho con một số em bé nghèo nhất trong buôn làng theo ý của cha, con sẽ kiếm ân 
nhân để giúp các em đi học, để tạo tương lai. Tôi vẫn nhớ lời đáp thật trầm tĩnh của ngài: “Nghèo 
nhất thì làm sao gia đình có thể để em bỏ cuốc, bỏ cày giúp gia đình kiếm gạo cơm.” Và ngài thêm: 
“Mà là dân tộc thì ai cũng nghèo cả.” 

 
Ngày xưa cũng nghèo, nhưng không đói, vì còn rừng, còn suối sông. Ngày nay, sông suối không 
còn, rừng một thời canh tác tự do giờ thuộc về ai khác. Vì chân chất thật thà, nên dễ bị lừa, bị bắt 
nạt. Mất hết! Ngay cả buôn làng của ông cha nay cũng không còn là của mình, chỉ còn mảnh đất nhỏ 
khô cằn, nên không những nghèo hơn mà còn đói nữa. 

 
Gạo cơm, áo quần gửi đến giúp đỡ từ những người có tâm hồn quảng đại và từ những hy sinh vô 
cùng quí báu, và cũng có những giòng nước trong lành từ hệ thống nước lọc thấm mát xác thân, giúp 
tránh bệnh đường ruột do nước rừng bị ô nhiễm môi trường. Nhưng để thay đổi định mệnh của con 
người, nhất là cho đồng bào thiểu số, con đường học vấn mới là phương tiện hữu hiệu nhất để tạo 
dựng tương lai. 

 
Không dễ rời buôn làng để bước vào môi trường xa lạ, trong đó tiếng Việt là ngoại ngữ, và phải đụng 
chạm với những con người có văn hóa, truyền thống dị biệt. Hơn thế nữa, anh em dân tộc còn phải 
đối diện với những cảm nghiệm bị kỳ thị và loại bỏ. 

 
Xin cảm tạ Thiên Chúa đã cho các em được đón nhận lòng yêu thương từ những cộng tác viên trực 
tiếp dấn thân, họ đã và đang đồng hành nâng đỡ, dìu dắt, khuyến khích các em tiếp tục tiến bước dù 
bao lần muốn buông xuôi. Xin cảm ơn Quý ân nhân đã đồng hành với Việt Tộc, dành yêu thương cho 
những mảnh đời bị bỏ rơi và kỳ thị hoặc ngược đãi, qua những hỗ trợ thiêng liêng và vật chất. 
 
Xin cảm ơn Những Anh Chị Em trong đại gia đình Việt Tộc ở hải ngoại mãi trung thành, và tận tình 
để góp gió thành bão, tạo điều kiện để thành Nhịp Cầu Yêu Thương đưa con em Sắc Tộc vượt qua 
bao trở ngại của nghịch cảnh, và bước tới với niềm tin mới: Tin vào Thiên Chúa của Yêu Thương, Tin 
vào sự đùm bọc của tình người, và Tin vào khả năng bản thân và kiên nhẫn theo đuổi học hành; từ 
đó, các em biết nung nấu trong lòng niềm Hy Vọng trưởng thành, để trở về buôn làng phục vụ. 



 
Tôi đã và đang ước mơ được thấy những cánh đại bàng vượt bão lớn, lướt gió trên khung trời Tây 
Nguyên, khung trời quê Việt, với tất cả sự hãnh tiến về giá trị của chính mình. Nhiều cánh chim còn 
đang chao đảo lắm! Nhưng tôi đã cảm nghiệm được ước mơ đó đang thành hiện thực, bởi tôi đã nhìn 
thấy một vài người trẻ ra trường đã quay trở về buôn làng để phục vụ; nơi họ có con tim yêu thương, 
có ý chí hành động. 

 
Những cố gắng của mỗi chúng ta trong tâm tình yêu thương đã mang đến cho Tây Nguyên những 
kết quả đổi đời thật ý nghĩa và lâu dài. Nhân loại, quê hương, Giáo Hội và cách riêng đồng bào Sắc 
Tộc, đang cần những nhân sự có tâm huyết và khả năng để đóng góp vào công cuộc xây dựng, 
thăng tiến. Tạ ơn Chúa cho Đại Gia Đình Việt Tộc có cơ hội để chia sẻ Sứ vụ đào tạo nhân sự cao 
đẹp này. 

 
Chân thành. 
Phêrô Trần Công Vang, CSsR 
 
 

Giấc mơ huyền diệu 
________________________________ 
Mây Chiều - Sydney 
 
Trời còn sớm lắm, nhưng lớp sương mù dày đặc vẫn còn bao phủ cả một miền quê cao 

nguyên Lâm Đồng, cảnh vật thật yên tĩnh như vẫn còn chìm trong giấc ngủ mùa lạnh. Nhưng kỳ lạ 
thay, nhìn về khu vực nhà xứ Thánh Mẫu xã Lộc Phát, đèn đuốc sáng rực cả một góc trời, có sức 
thu hút lạ kỳ, Sáng nay nhà xứ có biến cố gì lạ vậy, tôi tự hỏi, và không thể cưỡng lại đôi chân bước 
mau tới nhà thờ. Vừa tới nơi, tôi đã vội nhìn vào bên trong nhà thờ để quan sát. Thường nhật, các lễ 
buổi sáng nhà thờ không mấy đông tín hữu, nhưng sáng nay tất cả các dãy ghế đều không còn một 
chỗ trống, Rồi tôi cũng tìm ra được một chỗ đứng cuối nhà thờ.  

Cho đến lúc này thì tôi mới biết là Cha Chính xứ đang cử hành thánh lễn an táng một tín hữu 
thuộc giáo xứ mà quan tài người quá cố được đặt ngay lối đi giữa nhà thờ. Tôi lại tự hỏi thánh lễ 
dâng cho ai mà long trọng thế. Đúng lúc này, ca đoàn giáo xứ cất tiếng hát "Chính Thày là sự sống 
lại và là sự sống, ai tin vào Thày thì dù đã chết cũng sẽ được sống". Chăm chú nhìn lên cung thánh, 
tôi sửng sốt đến tột độ  khi nhận ra Thày tôi đang đứng bên Cha xứ. Tưởng cũng cần giải thích là ở 
làng tôi, một làng quê miền Ninh Bình, tiếng Thày để gọi đấng bậc sinh ra mình, chứ không gọi là 
Cha hoặc Bố.  

Cách đây 36 năm,đã lâu lắm rồi Thày tôi đã qua đời lúc ấy tôi mới lên 7, còn khờ khạo 
lắm,nhất là lại sống ở làng quê. Tôi cứ nghĩ rằng Thày tôi đang ngủ một giấc dài, chứ không nghĩ 
rằng Thày tôi đã chết, đã ra đi vĩnh viễn.  

Đúng rồi, tôi không thể nào lầm lẫn, Thày tôi bằng xương bằng thịt đang có mặt nơi đây, và 
xem ra nét mặt Thày tôi vui tươi lắm. Còn đang bàng hòang thì bất ngờ người quá cố nằm trong 
quan tài, bỗng chỗi dậy và từ từ tiến lên cung thánh. Giêsu Maria, không thể nào là ai khác, đúng là 
Mẹ tôi, người Mẹ mà tôi vô cùng yêu quí, người mẹ mà tôi mang nặng ảnh hưởng từ năm lên 7, 
người Mẹ mà tôi không gặp từ lúc vượt biên, người Mẹ mà tôi vô cùng gắn bó, rõ ràng là Mẹ tôi 
đang tiến lên cung thánh, và khi đến gần, Thày tôi đã mở rộng vòng tay để đón Mẹ tôi. Vô cùng sửng 
sốt, tôi lấy hết sức hét lên hai tiếng Mẹ ơi, Mẹ ơi nhưng không thể nào phát ra thành tiếng và thế là 
tôi bừng tỉnh, mở mắt ra thì thấy mình đang năm trên giường, trong căn nhà ở Rosebery vào một 
ngày tháng 7 năm 1985.  

Thì ra tôi vừa trải qua một giấc mơ, một giấc mơ thật ly kỳ, lần đầu tiên trong đời, tôi được 
gặp Thày Me tôi trong một thánh lễ, dầu chỉ gặp trong một giấc mơ. Ít lâu sau, tôi nhận được tin Mẹ 
tôi đã qua đời tại quê nhà. 

Viết tới đây, tôi nhớ lại từ lâu lắm rồi, Mẹ tôi có kể cho tôi nghe là trong một lần đi chợ, thì 
một bà thày bói cứ nằng nặc đòi xem bói cho Mẹ tôi, mà thời xưa ở nhà quê, bói tóan là một cái gì 
cấm kỵ, nhất là đối vơi người công giáo. Mẹ tôi quyết liệt từ chối nhưng bà thày bói cứ nài nỉ xem 
bàn tay, và nói nói rằng Mẹ tôi có ba người con tria nhưng lúc chết, chỉ có hai người chịu tang, còn 
một người nữa ở xa không về được. Lúc bấy giờ  nghe nói như vậy, ai cũng cho là nhảm nhí, ở quê 
tôi, rất ít người rời làng mạc mà rất gắn bó với nơi quê cha đất tổ. Bây giờ hồi tưởng lại, người con 
xa nhà chính là tôi. mẹ tôi mất vào khỏang tháng 7 năm 1985 tại Việt Nam, mà tôi thì ở Sydney- xa 
cách ngàn trùng.  



Cho tới bây giờ, 32 năm đã qua kể từ khi Mẹ tôi tạ thế, bản thân tôi đã vượt cái tuổi thất thập 
rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại giấc mơ xưa tôi vẫn còn nhớ rất rõ rang từng chi tiết. Tôi tin rằng giấc mơ 
qua là món quà mà Chúa dành cho tôi, để tưởng thưởng người Mẹ đạo đức của tôi khi lìa đời, đã 
báo mộng cho đứa con út yêu quý của mình.  

Mây Chiều  
Viết xong 22.10.17 

 
 

'Một thời để yêu,  
Một thời để đọc và cổ động cho DIA,  
hoan hô DIA số 100' 
__________________________________________________________ 
 Mai Đàm- Sydney  
 
Xin chào các anh các chị, 
Từ lâu không xuất hiện vì em tự biết là 'cây viết cùn' nên không dám khoe môi múa mỏ  với 

các tay viết nổi tiếng của Gia Đình An Phong Sydney & khắp nơi như Tí Cận, Hoài Phong, Nguyễn 
An Bình, Mễ Duy, Tê Rạch Dừa, Thiên Nhân, Maria Cathy, Minh Nguyên, Trần Ngọc Báu, Đào 
Quang Mỹ, Lm Mai Văn Thịnh, Mây Chiều, Dân Gầy, Nguyễn Duy Vũ, Nguyễn Tiến Hùng, Bích 
Nông, Kim Phụng, Hải Triều ý Tâm... nhưng thấy bộ mặt rầu rĩ thểu não của anh Chủ nhiệm đi xin  
bài cho Duc In Altum số 100 tròn thì thiệt là không đành...  

Nghe kể rằng anh Chủ nhiệm khi sang xứ Kangooroo vào năm 1991 đoàn tụ với hai con, anh 
có hai  ao ước là 'lau nhà thờ và gặp lại anh em một thời tu trong DCCT'.   

Thế nên anh mừng rỡ nhân dịp anh em cựu đệ tử đón tiếp Cha Anthony Trần Ngọc Thao, 
cựu Giám tỉnh DCCT sang thăm cô em gái là chị Trần Thị Tuyết Thu vào năm 1992, anh em hội tụ 
và tính toán cho ra đời tờ nội san liên lạc 'Duc In Altum' (DIA) tức Ra Khơi. Lúc đó anh Vũ Nhuận 
đang cộng tác với các tờ báo người Việt, có nhiều kinh nghiệm làm báo nên anh  phụ trách phần 
layout, viết bài còn Dân Gầy Trần Ngọc Tá thì lo phần cắt dán và đưa đi in bằng photocopy. Tờ báo 
lúc đầu khiêm tốn lắm chỉ vỏn vẹn có 4 trang và bài viết thì để chữ to cho kín trang.    

Sau đó, Tòa sọan cũng sắm được một cái máy photocopy đời cũ chạy cà rịch cà tàng, nghĩa 
là khi nào không cần in thì chạy ngon lành, đến khi cần in báo thì nó cứ nhõng nhẽo, cứ vài trang lại 
'em chả, em chả'... Chắc tại đặt ẻm ở garden shed ở cuối vườn nhỏ xíu nơi chỉ đựng vừa 1 máy cắt 
cỏ,  nóng tóe lửa vào mùa hè và lạnh cóng vào mùa đông, nên mặc sức cho anh chủ nhiệm cứ xoay 
trần ra chạy lên chạy xuống 'năn nỉ' và in ấn. Rồi huy động con cháu đánh số trang, gấp giấy, bỏ vào 
phong bì, viết tên  người nhận rồi lên xe chạy thẳng ra thùng thư bưu điện gần nhà...mà bỏ vào. 

Rồi anh Vũ Nhuận bận rộn làm MC nổi tiếng nên mọi việc anh chủ nhiệm phải kiêm đủ cả 
nên thường bị gọi đùa là 'tòa sọan chỉ có một người' hoặc 'one man band'! Anh Nguyễn Kim Linh 
thấy tội nghiệp quá nên đi đấu giá tặng một máy photocopy tươm tất hơn nên việc in báo cũng đỡ 
vất vả. Nhưng, rồi cũng phải ngưng vì không tìm được chuyên viên sửa chữa... Và báo lại đưa thuê 
in.  

Hết cơn bĩ cực, rồi thời thái lai cũng tới! Nay thì anh Chủ nhiệm chỉ cần nhờ chuyên viên điện 
toán Nguyễn Duy Lâm đưa báo lên trang mạng là bà con khắp nơi có thể đọc được. Phần in ấn thì 
nay có máy photocopy in màu có bảo trì miễn phí để anh Chủ nhiệm in một số gửi cho các độc giả 
cao niên và mạnh thường quân!  

Tuy là thế, nhưng xem ra hồi đó Nội san Duc In Altum rất đắt khách và được trông ngóng để 
biết được mọi tin tức xa gần chứ không như bây giờ, ở  thời buổi điện tử này thì mọi tin tức chỉ cần 
'nhấp' một cái là có thể đến tất cả anh em trên thế giới nên tin nóng nay chỉ là tin nguội...!   

Nói thế cũng không công bằng cho anh Chủ nhiệm, vì anh vẫn tin rằng Nội san liên lạc Duc In 
Altum vẫn được yêu thích vì tin tức điện tử thì bà con đọc qua rồi quên, chỉ có in trong báo giấy thì 
còn lại mãi với lịch sử Gia đình An Phong! 

Thêm nữa, DIA  vẫn là mảnh đất màu mỡ cho các bài Suy niệm, Ghi nhanh những buổi họp 
mặt của gia đình An phong chi hội Sydney, Du lịch, Thần học, Tài chính ủng hộ của anh chị em 
GĐAP... 

Điều quan trọng nhất, DIA - vẫn là niềm vui sống của anh Chủ nhiệm nhà ta!. Cứ thấy gương 
mặt hớn hở sáng rỡ vào ngày chuẩn bị bài vở, thu nhặt tin tức cùng bộ mặt thểu não xin bài của anh 
là thấy rõ ...và hình như niềm vui này vẫn còn nguyên vẹn từ báo số 1 đến số 100.    



Vì thế, hãy 'Cứ thế mà Cứu thế' đó là nói theo ngôn ngữ của các anh 'tu ra' ... Còn dùng ngôn 
ngữ dân gian cho dễ  hiểu thì phải nói 'Một thời để yêu, một thời để đọc và cổ động cho DIA - hoan 
hô DIA số 100' một tràng pháo tay thật lớn nha! 

 
Mai Đàm  
Cây viết cùn Sydney 2017 

 
 

 
Giọng cũ xa gần 

Dân Gầy phụ trách 
 

Tin buồn từ Tỉnh Dòng Việt Nam: 
Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 
và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin: 
 
THẦY ANRÊ TRẦN VĂN VŨ, C.Ss.R. 
Sinh ngày 29 tháng 11 năm 1928 tại Vạn Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên (Huế).     
Khấn Dòng ngày 2 tháng 2 năm 1950. 
Khấn Trọn Đời ngày 2 tháng 2 năm 1956. 
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 1g00, Thứ Hai, 25 tháng 09 năm 2017 
Hưởng thọ 89 tuổi với 67 năm làm tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế. 
Thánh lễ nhập quan cử hành lúc 19 giờ 00, Thứ Hai, ngày 25 tháng 09 năm 2017, tại nhà   
khách của Tu viện Sài Gòn. 
 
Thánh lễ an táng cử hành lúc 6 giờ 00, Thứ Năm, ngày 28 tháng 09 năm 2017, tại Nhà thờ  
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3. 
Sau đó, hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. 
Xin hiệp thông cầu nguyện cho thầy Anrê Trần Văn Vũ, C.Ss.R. 
RIP 
                                                       --- *** ---  
 
TIỂU SỬ THẦY ANRÊ TRẦN VĂN VŨ C.Ss.R.  
 
• Sinh ngày 29 tháng 11 năm 1928 tại Vạn Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên (Huế). 
• Từ năm 1928 đến năm 1945: Sống với gia đình tại quê nhà.  
• Từ năm 1945 đến năm 1948: Học nghề sắp chữ tại nhà in tại Huế. 
• Ngày 28.2.1948: Gia nhập Dòng Chúa Cứu Thế tại Huế. 
• Ngày 1.2.1949: Vào Nhà Tập Dòng Chúa Cứu Thế tại Hà Nội. 
• Ngày 2.2.1950: Tuyên khấn lần đầu tại Tu viện DCCT Hà Nội. 
• Từ năm 1950 đến năm 1957: Phục vụ nhà khách, phòng may, nhà thờ tại DCCT Sài Gòn. 
• Ngày 2.2.1956: Tuyên khấn trọn đời tại Tu viện DCCT Sài Gòn. 
• Từ năm 1957 đến năm 1958: Phục vụ phòng may tại DCCT Đà Lạt. 
• Từ năm 1959 đến năm 1961: Phục vụ tại Đệ tử viện, nhà thờ tại DCCT Huế. 
• Từ năm 1961 đến năm 1962: Phục vụ tại nhà khách, nhà thờ tại DCCT Vũng Tàu. 
• Từ năm 1963 đến năm 1967: Làm việc tại tòa báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Quản lý báo  
Tuổi Hoa tại DCCT Sài Gòn. 
• Từ năm 1967 đến năm 1970: Phục vụ tại nhà khách tại DCCT Nha Trang. 
• Từ năm 1970 đến năm 1975: Phục vụ tại nhà khách tại DCCT Sài Gòn. 
• Từ năm 1975 đến năm 1977: Phục vụ tại nhà khách, Nhà máy cưa tại DCCT Huế. 
• Từ năm 1977 đến năm 1978: Sống tại Tu viện DCCT Thủ Đức (Sài Gòn). 
• Từ năm 1978 đến năm 1993: Phục vụ tại Hiệp Hòa, Long An. 
• Từ năm 1993 đến năm 2003: Mục vụ tại Cộng đoàn Clêmentê. 

https://maps.google.com/?q=38+K%E1%BB%B3+%C4%90%E1%BB%93ng&entry=gmail&source=g


• Từ năm 2003 đến năm 2005: Dưỡng bệnh tại nhà hưu dưỡng DCCT Sài Gòn. 
• Từ năm 2005 đến năm 2015: Phục vụ ở DCCT Mai Thôn và giúp Dự Tập Mai Thôn 
• Từ năm 2015 đến nay: Nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng DCCT Sài Gòn. 
 
Vào 1 giờ 00 Thứ Hai, ngày 25.9.2017, thầy Anrê Trần Văn Vũ, C.Ss.R. đã được Chúa gọi về 

tại Tu viện DCCT Sài Gòn, sau 89 năm làm con Chúa trên dương thế, 67 năm sống lời khấn Dòng.  
Cuộc đời thầy Anrê là chuỗi dài hành trình theo Chúa Cứu Thế trong âm thầm. Thầy đã phục 

vụ nhiều cộng đoàn của Nhà Dòng với những công việc khác nhau như lo phòng khách, nhà may, 
nhà in... Thầy tìm thấy niềm vui trong sự phục vụ Nhà Dòng và mưu cầu lợi ích cho các linh hồn. 

Thầy Anrê chia sẻ: 
Con rất sung sướng vì được hiến dâng đời mình và được làm con cái của Nhà Dòng. Con 

cũng luôn luôn tạ ơn Chúa và cố gắng sống tốt lành cho xứng với ơn huệ đó. Nhờ ơn Chúa giúp, con 
xin trao phó cuộc đời con cho Chúa.  

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria - Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, 
cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho thầy Anrê sớm 
hưởng vinh quang Nước Trời. 

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria! 
Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. 
 
*Gia đình An Phong Việt Nam Sinh hoạt: 
Quê nhà dấu yêu vẫn có các chương-trình ít thấy ở ngoại quốc, đại loại như sau: 
Dưới đây là thư của Chi Hội trưởng An Phong Việt Nam gửi Lm hướng dẫn và các anh em 

giòng chảy  
như sau: 
 
Sinh hoạt tháng 10/2017 
Kính gửi Cha Giang, các Capo và Anh Chị Em Gia Đình An Phong. 
I. Sinh hoạt định kỳ tháng 10/2017. 
_ Thời gian: 08g00 CN 08/10/2017. 
_ Địa điểm: Nhà Nguyện máy lạnh lầu 1. 
_ Mừng Lễ Thánh Giê-ra-đô 16/10/2017. 
_ Sau Lễ sinh hoạt ở lớp GL lầu 3. 
 
II. Các chương trình đóng góp. 
Theo tinh thần phổ biến hôm Lễ Giỗ Tổ Thánh An Phong 2017. 
 
1/ Quà Noel cho trẻ em nghèo - khuyết tật ở Cần Giờ ước đạt 20.000.000đ. 
2/ Mỗi người góp vào vườn cây cho Nhà Dòng Mỹ Thuận - Vĩnh Long: 1 người góp 2 cây = 
 100.000đ. 
Cách thức đóng góp: 
_ Góp cho Capo các lớp. 
_ Góp trực tiếp tại các buổi sinh hoạt. 
_ Gửi cho NGUYỄN THANH HÀ. 
Số tk: 0031002304001 tại NH BẢO VIỆT CN TP HỒ CHÍ MINH. 
Mong ACE mỗi người góp 1 tay vào. 
 
III. Gia Đình An Phong sẽ thành lập: 
Cuốn lịch sử nhà Đệ Tử DCCT Việt Nam. Tập san lịch sử của từng lớp (bài viết và hình ảnh). 
Mong các lớp ủng hộ. 
 
IV. Theo yêu cầu của đa số Anh Chị Em. 
GĐ An Phong sẽ gửi thư liên lạc hàng tháng qua địa chỉ cá nhân. 
Vậy yêu cầu các Capo gửi cho Thanh Hà tên và địa chỉ của từng ACE lớp mình. 
Xin cảm ơn. 
 
Thay Mặt Gia Đình An Phong 
Tổng Capo Thanh Hà 
 
*Tin buồn rồi đến tin vui…mấy hồi 
Tin vui ở Úc là như sau: 



 
CONGRATULATIONS – CHÚC MỪNG 
 
Được tin hai thày DCCT người Việt  
Giuse Nguyễn Xuân Hiếu và thầy Giuse Nguyễn Ngọc Sơn 
Vừa được Đức Cha Donald Sproxton, Giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Perth, Tây Úc truyền chức 
phó tế lúc 17 giờ, thứ bảy ngày 30/09/2017 tại nhà thờ Mẹ Chúa Cứu Thế, Perth. 
 
Thầy Giuse Nguyễn Xuân Hiếu và thầy Giuse Nguyễn Ngọc Sơn thuộc lớp khấn năm 2007 tại Việt 
Nam. Vào năm 2011 hai thày được gửi qua Úc học tập và các thầy đã gia nhập tỉnh Dòng Chúa Cứu 
Thế Úc. Vào tháng 6/2016 hai thầy đã khấn trọn đời trong Dòng. 
 
Chúc mừng hai thày và tiếp tục cầu nguyện để hai thày sống trọn lời hứa phục vụ Chúa và tha nhân 
trong môi trường chọn lựa. 

 

 

  
   
Danh sánh bà con được GĐAP Sydney lưu tâm gửi quà kỳ rồi: 
 
*1. Lm Nguyễn Thanh Bích (Hóa) 
Nhà thờ An Thới Đông – Xã An Thới Đông – Huyện Cần Giờ - Ấp An Hòa – TP HCM     
Ph:  84-906 894 459  thanhbichdcct@yahoo.com 
 
*2. Lm Nguyễn Văn Tĩnh 
Nhà Thờ Nà Phặc, Tiểu khu 1, Thị trấn Nà Phặc, Ngân Sơn, Bắc Kạn 
Ph: 84-909 655 376  tinhcssr@gmail.com  
 
*3. Lm Hoàng Quý Ân 
NT. Pleichuet, Xã Chư Á, TP.Pleiku 
Ph : 84-976 542 799   michael_quian@yahoo.com 
 
*4. Lm Đinh Hữu Thoại  
*5. Lm Nguyễn Văn Công 
*6. Lm Nguyễn Quang Minh 
*7. Lm Nguyễn Đình Tộ: pauldinhtocssr@gmail.com (0167 3675236) .... c/o Dinh Huu Thoai 
*8. Lm Phêrô Đỗ Minh Hiến: Cần Thơ - minhhiendcct@yahoo.com 
Giáo xứ Sáu Bọng, ấp Lân Quới 2, xã Thạnh Quới, Huyện Vĩnh Thạnh, Tp Cần Thơ. 
Giáo xứ Sáu Bọng thuộc Giáo Phận Long Xuyên. 
Đt :0907194945 
*9. Lm Gioakim Lê Văn Chinh: giáo điểm Đồng Hòa (Cần Giờ) joachimchinhcssr@yahoo.com 
Giao Điểm Đông Hoà, ấp Đông Hoà, xã Long Hoà, huyện Cần Giờ, TP. HCM. Điện thoại 

0975559376 
*10. Lm Hồ Đắc Tâm: Giáo xứ Cần Giờ 
Sđt: 0122 4848319 
Lm Hồ Đắc Tâm DCCT 
Nhà thờ Cần Giờ 
182/3 Đào Cử 
Thị trấn Cần Thạnh - Cần Giờ 
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TP/Hồ Chí Minh 
Đt: 0122 484 8319 
Lm HỒ ĐẮC TÂM, nhà thờ Cần Giờ,  
số 183/2 Đào Cử, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Tp. HCM.  
Điện thoại số 0122-4848-319.  

 
ĐTC Phanxicô muốn các tín hữu đừng mang theo điện thoại khi tham dự Thánh Lễ 
 
 Thánh lễ không phải là một chương trình biểu diễn, nhưng là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời và có 
sức biến đổi với sự hiện diện đích thực đầy yêu thương của Chúa Kitô, ĐTC Phanxicô nói. 
 Đó là lý do tại sao mọi người cần phải tập trung tâm hồn của họ vào Thiên Chúa, chứ không 
phải tập trung vào những chiếc điện thoại thông minh để chụp hình trong khi Thánh Lễ đang được cử 
hành, ĐTC Phanxicô nói. 
 Khi linh mục cử hành Thánh lễ nói, “Hãy nâng tâm hồn lên”, Ngài không nói, “nhấc điện thoại 
lên và chụp ảnh. Không, đó quả là một điều khủng khiếp”, ĐTC Phanxicô chia sẻ hôm 8/11 vừa qua 
trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô. 
 “Điều này khiến cho tôi quả thực rất buồn mỗi khi tôi cử hành Thánh Lễ tại Quảng trường 
hoặc trong Đền thờ và tôi nhận thấy có rất nhiều chiếc điện thoại di động được giơ lên để chụp hình. 
Và không chỉ có các tín hữu giáo dân, mà còn có một số linh mục và cả Giám mục nữa”, ĐTC 
Phanxicô nói. 
 “Hãy nhớ rằng, Thánh lễ không phải là một chương trình biểu diễn. Đó chính là cuộc gặp gỡ 
Cuộc Khổ Nạn và Phục sinh của Chúa Giêsu”. 
 Những chia sẻ trên của ĐTC Phanxicô là một phần trong một loạt những buổi thảo luận mới 
về Thánh Lễ. Những buổi chia sẻ này, ĐTC Phanxicô nói, sẽ giúp mọi người hiểu được giá trị đích 
thực cũng như ý nghĩa của phụng vụ như là một phần thiết yếu của việc tiến gần hơn đến Thiên 
Chúa. 
 Một chủ đề chính được nhấn mạnh bởi Công đồng Vatican II đó là việc hình thành phụng vụ 
của tín hữu giáo dân là “không thể thiếu đối với một sự đổi mới thực sự”, ĐTC Phanxicô nói. “Và đây 
chính là mục đích của loạt bài chia sẻ giáo lý này mà chúng ta bắt đầu hôm nay – để có thể lớn lên 
trong sự hiểu biết về món quà vĩ đại mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta nơi Bí Tích Thánh 
Thể”. 
 “Công đồng Vatican II được thúc đẩy bởi mong muốn dẫn dắt tất cả mọi Kitô hữu tới sự hiểu 
biết về sự cao quý của đức tin và vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô”, ĐTC Phanxicô nói. Đó là lý 
do tại sao, “với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, một sự đổi mới thích hợp trong phụng vụ” là 
hết sức cần thiết. 
 Bí tích Thánh Thể chính là một cách thức tuyệt vời mà Chúa Giêsu Kitô đã làm cho mình thực 
sự hiện diện nơi cuộc sống của con người, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh. 
 Việc tham dự Thánh Lễ chính là để hồi tưởng Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu và cái chết 
đem lại ơn cứu rỗi của Ngài, nơi mà, trên bàn thờ, Ngài hiện diện và tự hiến mình vì sự cứu rỗi cho 
toàn thể thế giới, ĐTC Phanxicô nói. 
 “Thiên Chúa hiện diện với chúng ta chính lúc này đây”, ĐTC Phanxicô nói. “Nhưng rất nhiều 
lần chúng ta cứ mải mê tìm kiếm đâu đó, chúng ta nhìn xung quanh, chúng ta trò chuyện với nhau 
trong khi vị linh mục chủ tế đang cử hành Bí tích Thánh Thể”. 
 Nếu một vị tổng thống hay bất kỳ một người nổi tiếng hay một nhân vật quan trọng nào khác 
xuất hiện, ĐTC Phanxicô nói, chắc chắn rằng “tất cả chúng ta đều muốn được ở gần họ, chúng ta 
muốn chào đón họ. Nhưng hãy suy nghĩ về điều này, mỗi khi chúng ta tham dự Thánh lễ, Thiên 
Chúa đang hiện diện, và chúng ta để cho mình bị phân tâm, tâm trí chúng ta cứ xao lãng. Tuy nhiên, 
Thiên Chúa hiện diện trong Thánh Lễ!”. 
 Các tín hữu cần phải suy nghĩ về điều này, ĐTC Phanxicô nói, và nếu họ phàn nàn rằng: 
“‘Thưa Cha, Thánh lễ quả là nhàm chán’. Các con đang nói gì vậy? Thiên Chúa nhàm chán hay sao? 
Không, không phải  Thánh Lễ nhàm chán, mà là vị linh mục. Vâng, các linh mục có lẽ cần phải thay 
đổi” nhưng đừng bao giờ quên rằng Thiên Chúa luôn hiện diện trong Thánh lễ. 
 Mọi tín hữu Công Giáo cần phải tìm hiểu hoặc tái khám phá những điều căn bản về Thánh Lễ 
cũng như về việc các Bí tích cho phép mọi tín hữu “nhìn và đụng chạm” vào những vết thương nơi 
thân thể của Chúa Kitô để có thể nhận ra Ngài, giống như  Thánh Tôma Tông đồ đã làm. 
 ĐTC Phanxicô cho biết loạt bài chia sẻ Giáo lý trong các buổi tiếp kiến tiếp theo sẽ bao gồm việc trả 
lời cho các câu hỏi sau: 

·       Tại sao chúng ta lại làm dấu Thánh giá vào đầu mỗi Thánh lễ? Tại sao việc dạy cho trẻ 
em biết làm dấu Thánh giá đúng cách lại hết sức quan trọng và điều đó có ý nghĩa gì? 

https://maps.google.com/?q=182/3+%C4%90%C3%A0o+C%E1%BB%ADTh%E1%BB%8B+tr%E1%BA%A5n+C%E1%BA%A7n+Th%E1%BA%A1nh+-+C%E1%BA%A7n+Gi%E1%BB%9D+TP/H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=s%E1%BB%91+183/2+%C4%90%C3%A0o+C%E1%BB%AD,+th%E1%BB%8B+tr%E1%BA%A5n+C%E1%BA%A7n+Th%E1%BA%A1nh,+huy%E1%BB%87n+C%E1%BA%A7n+Gi%E1%BB%9D,+Tp.+HCM&entry=gmail&source=g


·       Mục đích của các bài đọc trong Thánh Lễ là gì và tại sao lại có các bài đọc này trong 
Thánh Lễ? 

·       Việc các tín hữu tham dự vào Hy tế và bàn tiệc của Chúa Giêsu nghĩa là gì? 
·       Các tín hữu đang tìm kiếm điều gì? Có phải đó chính là nguồn nước hằng sống tràn 

ngập đối với cuộc sống vĩnh cửu? 
·       Các tín hữu có hiểu được tầm quan trọng của việc ngợi khen và tạ ơn với Bí Tích Thánh 

Thể và việc lãnh nhận Bí tích này “biến chúng ta trở nên một thân thể trong Chúa Kitô”? 
Minh Tuệ chuyển ngữ  
 

Thư của Cha Michael Brehl  
nhân dịp Kỷ Niệm lần thứ 300 năm  
của Đức Trinh Nữ Aparecida, Brazil 

 
Bề Trên Tổng Quyền DCCT, Cha Michael Brehl, C.Ss.R., đã viết thư cho toàn thể gia đình 

DCCT Brazil nhân dịp kỷ niệm 300 năm tìm thấy ảnh Đức Trinh Nữ Aparecida. 
 
Sau đây là toàn văn bức thư: 
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ 

tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.” (Lc 
1, 46-48) 

 
Các anh chị em Brazil thân mến, 
Từ New Jersey xin gởi lời chúc mừng đến anh chị em! 
Tôi xin gởi lời chúc mừng trong ngày kỷ niệm 300 năm ngày lộ hình của Đức Mẹ Aparecida. 

Hiệp nhất trong Đức Kitô, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa Cha, cùng với Thần Khí của Ngài đã ban 
cho người Brazil như một người bảo trợ đặc biệt. Với tinh thần hiếu thảo, chúng tôi nâng cao nhận 
thức và tạ ơn của mình trong 300 năm phước lành của Thiên Chúa cho Brazil. 

Những cam kết của tôi trong Giai đoạn III của Tổng Công Hội XXV của Hội Dòng không cho 
phép tôi được đích thân tham dự vào những ngày lễ này. Tuy nhiên, tôi muốn anh em biết rằng tôi 
đang hiệp thông với tất cả anh em ở Brazil. Chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng của việc 
cống hiến cho Đức Mẹ Aparecida trong lịch sử và sứ mạng của các thừa sai DCCT trong nước. 

Vì thế, vào khoảnh khắc của niềm vui này, chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa đã trao phó cho 
Hội Dòng ân sủng và danh dự được biết đến như các thừa sai của Đức Trinh Nữ Aparecida. Chúng 
ta biết rằng kể từ năm 1894, nhiều vị anh em của chúng ta đã dấn thân để thúc đẩy sự dâng hiến 
cho Đức Maria trên khắp Brazil; rất nhiều linh mục và tu sĩ đã truyền cho mọi người tình yêu mà Đức 
Trinh Nữ Aparecida cưu mang. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh của ‘Người tôi tớ của Thiên Chúa’, Cha 
Vítor Coelho de Almeida, chắc chắn là người môn đệ của Đức Trinh Nữ Aparecida.  

Tôi không quên các anh em đang rất hăng say làm việc tại Đền Thánh và các phương tiện 
truyền thông kết nối khác nhau, các nhóm mục vụ di dân và những người khác cỗ võ lòng sùng kính 
Đức Trinh Nữ trong dân Chúa. Công việc của chúng ta vẫn gắn liền với nhiều giáo dân, những người 
nam và nữ của lòng tin và thiện chí, là những người giúp đỡ đón tiếp và nhiệt tâm hướng dẫn những 
người yêu mến Mẹ Aparecida, đặc biệt là nơi Đền Thánh. Đối với tất cả, tôi muốn bày tỏ lời chúc 
mừng và ước mong kiên trì phục vụ trong tình yêu. 

Tôi muốn khuyến khích anh chị em giữ vững niềm tin trong lời cầu nguyện với Đức Trinh Nữ 
Aparecida. Mẹ đã đến với chúng ta qua dấu hiệu nhỏ của hình ảnh được tìm thấy trong sông 
Paraiba. Mẹ muốn gặp những người nhỏ bé, nghèo khó, với những nô lệ và người bị gạt ra bên lề để 
người dân Brazil có thể gặp Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Đức Trinh Nữ Maria là cầu 
nối cho cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, bởi vì Mẹ là người môn đệ truyền giáo, người dạy con đường 
thực sự đến với Chúa Giêsu cách tuyệt vời nhất. Mẫu gương và sự hòa giải của Mẹ khích lệ chúng ta 
nhận ra sứ mệnh mình là chia sẻ “cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, làm chứng và công bố từ người này 
sang người, cộng đồng tới cộng đồng và Giáo Hội tới tận cùng thế giới” (Tài Liệu Aparecida số 145). 

Nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng của chúng ta là cần thiết để cho mọi người có cơ hội gặp gỡ cá 
nhân với Chúa Giêsu, như Mẹ Aparecida dạy chúng ta, bởi vì mọi thứ nơi Đức Trinh Nữ đều hướng 
về và dẫn dắt đến với Ngài. Do đó, quá trình chuyển đổi cá nhân và hoàn tất việc thay đổi cuộc sống 
của chúng ta có thể làm chứng rằng ơn cứu độ chan chứa đang diễn ra trong cuộc sống của chúng 
ta rất cần thiết. 

Ngoài ra, cuộc gặp gỡ với Mẹ Aparecida là lời tiên báo của Thiên Chúa đối với tất cả chúng 
ta, vì Thiên Chúa là một bước ngoặt trong mối quan hệ giữa con người, như Mẹ đã nói trong bài hát 
của mình: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, 
Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.” (Lc 1,52-53). Là những người con thực 

https://www.americamagazine.org/faith/2017/11/08/pope-francis-wants-you-stop-bringing-your-phone-mass


sự của Thánh An Phong, những người sùng kính của Đức Maria, đừng bao giờ quên rằng “nhiệm vụ 
thiết yếu của việc loan báo Tin Mừng bao hàm trong việc lựa chọn người nghèo, phát triển con người 
toàn diện và giải phóng Kitô hữu thực sự” (DA 146). 

Cuối cùng, tôi mời gọi anh chị em, trước ngai vàng Nữ Vương của Brazil, cầu nguyện cho Hội 
Dòng Chúa Cứu Thế Chí Thánh, để tất cả các thừa sai DCCT, cố gắng trung thành “là những người 
giúp đỡ, người bạn và là mục tử của Đức Giêsu Kitô trong công trình của Ơn Cứu Độ” (Hp số 2). Và 
trong những ngày này, tôi cầu nguyện cùng anh chị em: “Kính chào Mẹ, Nữ Hoàng vĩ đại, Mẹ của 
Đấng Cứu Chuộc, Mẹ của Thiên Chúa và của con. Kính chào Maria, Đức Trinh Nữ của Aparecida!” 

 
Chúc mừng lễ toàn thể anh chị em! 
Người anh em trong Đấng Cứu Thế, 
Michael Brehl, C.Ss.R. 
Bề Trên Tổng Quyền 
 
*Tâm tình một cựu đệ tử 
Nay là linh mục thuộc giáo phận Đà Lạt: 
Anh Lê Văn Khánh, một cựu đệ tử vừa ghé Sydney nhân chuyến viếng thăm gia đình người 

chị ruột ở Guildford, Sydney đã có đôi câu thơ gửi Duc in Altum số 100 như sau: 
 
MẾN GỞI ANH EM GIA ĐÌNH AN PHONG SYDNEY  
Với tất cả lòng quý mến chân thành và ấm áp  
Bài thơ nhỏ nhỏ... 
    
“CỨ DẤU NÀY 
VIÊN NGỌC XANH, 
GIỮA KHÔNG GIAN VAO LA. 
MIỄN ĐẤT LÀNH,  
GIỮA ĐẠI DƯƠNG SÓNG VỖ. 
TÌNH ANH EM,  
GIỮA BAO NGƯỜI THA PHƯƠNG” 
Sydney tháng 11, 2017. 
Peter Lê Khánh 
 
*Lại cũng tin buồn từ…hậu phương: 
Tin buồn lần này, là về thầy Tađêô rất Cứu Thế, như sau: 
 
DCCT: Cáo phó và tiểu sử Thầy Tađêô Trần Tấn Đạo C.Ss.R 
“Tuy rằng tôi như ly nước nhỏ, nhưng cố gắng đầy tràn” (Thầy Tađêô). 
 

 
 

TIỂU SỬ 
THẦY TAĐÊÔ TRẦN TẤN ĐẠO, C.Ss.R. 

 
 Thầy sinh ngày 05 tháng 10 năm 1921, tại Phú Yên. 
 Ngày 27.10.1937: Gia nhập Dự tu Dòng Chúa Cứu Thế tại Huế. 
 Năm 1939: Vào Nhà Tập Dòng Chúa Cứu Thế tại Hà Nội. 
 Ngày 15.09.1940: Tuyên khấn lần đầu tại Tu viện DCCT Huế. 
 Từ năm 1940 đến năm 1958: Phục vụ tại Tu viện DCCT Huế. 
 Ngày 15.09.1946: Tuyên khấn trọn đời tại Tu viện DCCT Huế. 
 Từ năm 1958 đến năm 1961: Phục vụ tại Tu viện DCCT Nha Trang. 
 Từ năm 1961 đến năm 1963: Phục vụ tại Tu viện DCCT Sài Gòn. 



 Từ năm 1963 đến năm 1978: Phục vụ tại Tu viện DCCT Thủ Đức. 
 Từ năm 1978 đến năm 1994: Phục vụ tại Tu viện DCCT Mai Thôn. 
 Từ năm 1994 đến nay: Phục vụ và nghỉ hưu tại Tu viện DCCT Huế. 

 
Vào 7g30 thứ Tư, 15.11.2017, thầy Tađêô Trần Tấn Đạo, C.Ss.R, đã được Chúa gọi về tại 

Tu viện DCCT Huế, sau 96 năm làm con Chúa trên dương thế và 77 năm sống lời khấn Dòng.   
Cuộc đời thầy Tađêô là chuỗi dài của một hành trình đi theo Chúa Cứu Thế trong âm thầm và 

phục vụ. Thầy đã nhiệt thành phục vụ tại nhiều cộng đoàn của Nhà Dòng với những công việc khác 
nhau trong một tinh thần vâng phục và khiêm nhường. Thầy tìm thấy niềm vui thiêng liêng trong chí 
hướng mưu cầu lợi ích cho các linh hồn, đúng theo linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế. 

Thầy Tađêô chia sẻ: 
Tôi rất ước ao đời sống tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế: 

 Theo gương Cha Thánh Anphongsô Maria lo cứu giúp các linh hồn. 
 Theo gương thánh Giêrađô hy sinh bằng những lao công thường ngày, theo mục đích ơn gọi 
tu sĩ và thánh hóa đời sống. 
 Tuy rằng tôi như ly nước nhỏ, nhưng cố gắng đầy tràn. 
 Hy vọng những lý tưởng trên giúp tôi theo tiếng Chúa gọi đến phút cuối đời. 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, 
cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho thầy Tađêô sớm 
hưởng vinh quang Nước Trời. 

 
Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria! 
Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. 
 
  

 Chồng em đấy, “ta ru”! 
  ________________________________ 
 Maria Lê Thị Ngông Nghênh  
 

 
Chồng em đấy, một “ta ru” thứ thiệt 
Nhưng không là... bậc tu xuất tầm thường 
Mà hạng “xịn”: Chính DÒNG CHÚA CỨU THẾ! 
Nên bởi thế, ai cũng thấy... dễ thương! 
 
Em vẫn nhớ, thuở em mới “hăm hai”, 
Cũng vô tình, em gặp một chàng trai, 
Dáng người cao, khôi ngô và tuấn tú. 
Mới thoáng nhìn, em đoán người lắm tài. 
 
Chẵng phải vì “xem mặt bắt hình dong” 
Nhưng chân tình phát xuất từ đáy lòng. 
Trong khi đó, chàng nào có để ý... 
Em quê mùa, một kẻ bán ràng rong... 
 
Nhưng thế rồi, một buổi chiều mùa thu, 
Trên đường về, sau Thánh Lễ nhà thờ, 
Chàng lại gần... Chân em những luống cuống... 
Chàng làm quen... Cả bầu trời đầy thơ! 
 
Em yêu chàng chẳng phải vì bạc tiền, 
Vẻ hào hoa hoặc ao ước uy quyền... 
Chỉ duy nhất: Chàng vốn dân “tu xuất”! 
Nên em tin, đó chính là nhân duyên! 
 
Đúng ước nguyện, vào một sáng tháng ba, 
Em theo chàng cùng bước lên xe hoa... 
Trước bàn thánh - và Bí Tích Hôn Phối, 
Cuộc đời em, Hạnh Phúc ngập chan hòa... 



 
Là “tu xuất”, tính chàng thật hiền khô, 
Luôn rộng rãi và đại lượng vô bờ, 
Rất đạo đức nhưng tinh thần phóng khoáng,,, 
Không dám khoe: Chồng em quả tuyệt vời! 
 
Là “tu xuất”, chàng yêu vợ thương con, 
Lo phần xác và chăm sóc phần hồn.. 
Chẳng hề có... cảnh vợ tôi chồng chúa... 
Đạo phu thê, tình phụ tử vuông tròn... 
 
Tạ ơn Chúa đã cho em... “ta ru”; 
50 năm, bao hạnh phúc lu bù! 
Nếu Chúa hỏi: “Thế còn đời sau nữa”? 
Em thưa liền: Con vẫn lấy gốc... tu !!!! 

 
Maria Lê Thị Ngông Nghênh  

           (Kỷ niệm 50 năm thành hôn) 
 

 

ẤN ĐỘ- THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC?! (tiếp theo) 
___________________________________________ 
Hải Triều Ý Tâm 
 
9. Vắt vẻo trên lưng chú lạc đà hoa trong 'Thành Vàng' Jaisalmer 
 
Từ Bikaner đến ‘Thành Vàng’ Jaisalmer nổi tiếng trong lịch sử chỉ cách khoảng 330 cây số 

thôi, mà sao tôi cảm thấy nó dài đến vô tận. Chiếc xe khách rệu rạo lăn bánh suốt 7 tiếng đồng hồ 
băng qua sa mạc hoang vu, cát bụi bay mịt mù che kín hết kiếng xe, nên cả nhóm ai cũng thấp thỏm 
chờ đợi khi nghe kể rằng Jaisalmer là một ốc đảo xinh đẹp với hồ nước Gadisar xanh biếc quanh 
năm. Bằng giọng trầm ấm dễ mến, anh trưởng đoàn chậm rãi thuật lại câu chuyện về một thành phố 
xưa kia đã từng bị lãng quên trong hoang mạc nóng bỏng, khô cằn. Và có ai ngờ rằng ngày nay, 
Jaisalmer đã trở thành một trong 10 tụ điểm du lịch ‘nên đến trước khi chết’ do thế giới bầu chọn.   

Đang mải nghe anh kể chuyện thì khi tiến gần đến thành phố, bất thình lình chúng tôi thấy 
xuất hiện nhiều trại lính canh cùng với đoàn xe quân sự trang bị vũ khí súng ống dàn hàng hai bên 
đường. Cả nhóm nhao lên hỏi anh trưởng đoàn vùng này có an toàn không mà sao binh lính túa ra 
nhiều thế?  Anh vội trấn an chúng tôi rằng ở đây chỉ cách biên giới với nước Pakistan chừng 40 cây 
số, bắn một tầm đại bác là tới. Tình trạng chiến tranh giữa hai nước lại vẫn còn đang tiếp diễn, nhất 
là từ sau khi Pakistan thử bom nguyên tử thành công, nên quân đội cần phải có mặt thường xuyên 
để bảo vệ an ninh cho đồng bào. 

 

 
 
Xe chạy được một lát thì vào thành vừa đúng 5 giờ chiều, ai cũng thở phào nhẹ nhõm dọc 

đường đã không xảy ra biến cố gì. May mà còn kịp chạy lên xem cảnh mặt trời lặn tuyệt đẹp trên sân 
thượng của khách sạn Narayan Niwas Palace, là một loại caravan serai cổ được biến thành khách 
sạn tiện nghi nhằm phục vụ cho du khách ngoại quốc dừng chân tá túc. Ngày xưa, caravan serai là 
các lữ quán do triều đình kiểm soát, để các thương nhân lạc đà có dịp nghỉ giải lao, và cho lạc đà ăn 
uống, nghỉ ngơi bên chuồng rơm máng cỏ, trước khi tiếp tục cuộc hành trình gian khổ, vận chuyển 
và giao dịch hàng hóa đi đến các nơi khác. Trước đây, giới buôn thuốc á phiện, đồ gia vị qua các 
ngả thung lũng Indus và Trung Á đều phải đi ngang qua Jaisalmer, dừng lại nghỉ ngơi giây lát và nộp 



thuế cho ông hoàng cai trị thành phố.  Jaisalmer cứ thế nhờ đó mà ngày càng trở nên phồn thịnh. 
Nhưng kể từ khi Ấn Độ bị chia cắt ra thành hai nước Ấn Độ và Pakistan trong năm 1947, Jaisalmer 
đã trở nên suy yếu vì cửa khẩu biên giới giữa hai nước bị phong tỏa. Biên giới không còn mở rộng 
như trước để các thương gia trao đổi hàng hóa nữa. Họ đành phải chuyển dần các mối làm ăn sang 
cửa ải Wagah nằm ở phía bắc tỉnh Punjab, do chính quyền hai nước kiểm soát thật gắt gao, mỗi 
ngày chỉ mở cửa ra một lần cho xe cộ hai bên qua lại, giao thông với nhau trong vòng nửa tiếng rồi 
đóng lại. 

 

 
 

Trong ánh hoàng hôn mờ tắt, tôi đứng tựa lan can sân thượng lặng nhìn xuống thành phố 
dưới kia hiện ra rực rỡ với một màu vàng tinh khiết. Đẹp đến nỗi vầng mặt trời cũng trở nên nhạt 
nhòa, hòa lẫn vào cõi không gian mê đắm. Và kìa tòa pháo đài Sonar Killar đã ở trước mặt tôi khi 
nào không hay.  Đây là trái tim của thành phố với tường thành cao đến 76 thước, đứng uy nghi như 
một biểu tượng của bộ tộc nổi tiếng Yadav, mà hậu duệ là Rao Jaisal đã khai sinh ra Jaisalmer vào 
năm 1156. Những lâu đài, thành quách, khu phố vàng cứ nối đuôi nhau trải dài đến tận hồ nước 
Gadisar với quần thể kiến trúc bao quanh và những vọng lầu tuyệt đẹp. Với riêng tôi, có lẽ nơi tôi 
đang đứng là vị trí tốt nhất để nhìn bao quát thành phố nhuộm vàng trong ánh tà dương. Để biết thế 
nào là Thành phố Vàng (Golden City) mà dân gian quen gọi nó. Và cũng để hiểu tại sao người ta lại 
cất công đi vào sa mạc hoang vu khắc nghiệt, để gọt giũa nên một viên ngọc lộng lẫy đến thế cho 
muôn đời sau cùng thưởng thức. 

 

 
 

Hôm sau chúng tôi đi bộ vào thành, cảnh vật đã biến đổi hẳn dưới ánh nắng chói chang đổ 
dài trên khắp xóm làng, trở nên đậm nét hơn và tinh xảo hơn.  Nơi đây có những mỏ đá quý với sắc 
vàng kỳ diệu để biến những ước vọng xây đắp thành lũy của vị vua trẻ Jaisal thành sự thật. Một điều 
đặc biệt khác, Sonar Killar là pháo đài duy nhất trong rất nhiều pháo đài còn lại ở Ấn Độ hiện nay 
vẫn còn người dân sinh sống ở trong thành và giữ nguyên nếp sống như hàng trăm năm nay họ vẫn 
sống. Chính vì vậy mà thành Jaisalmer được bảo tồn nguyên vẹn một cách đáng ngạc nhiên trong 
suốt chiều dài lịch sử, không chỉ bởi sự vững bền của đá mà bởi những tập quán đã ăn sâu vào lòng 
người qua bao thế hệ. Vì đường xá nhỏ hẹp, các loại phương tiện xe cộ đều phải dừng ở trước pháo 
đài không được vào trong, dành ưu tiên cho người đi bộ thoải mái dạo chơi bát phố. 

 



 
 

Nhờ đó mà Jaisalmer còn mang nhiều phong thái đặc sắc của những thành phố Ả Rập thời 
Trung Cổ. Ở đây thời gian dường như đã dừng lại từ mấy trăm năm trước, đời sống có vẻ thanh 
thản hơn những nơi khác mà tôi đã ghé qua. Những đền thờ Ấn giáo và các giáo phái bản địa như 
đạo Kỳ Na, đạo Sikh, nằm xen kẽ nhau trong pháo đài, đều là những tuyệt tác điêu khắc vô song. 
Chỉ với màu vàng thuần túy của đá, các pho tượng trong đền được chạm trổ với những góc cạnh 
mềm mại như tơ lụa khiến người xem không khỏi lấy tay mân mê chúng. Bên cạnh đó là những ngôi 
nhà dân, mặc dù dành nhiều khoảng trống đơn giản cho đời sống thường nhật, nhưng vẫn không 
quên tạo tác những ô cửa sổ, những mái nhà sao cho thật tương xứng với không gian xung quanh. 
Bước vào đây, tôi như lạc vào một mê cung lộng lẫy với đủ đường ngang ngõ tắt mà tôi cứ muốn 
buông thả mình vào đó.  Chẳng cần, chẳng muốn tìm lối ra. Trên cái nền đá vàng lóng lánh ánh mặt 
trời đó, là những tiểu thư Ấn Độ duyên dáng thẹn thùng trong bộ áo dài sari truyền thống rực rỡ, 
cuốn hút lấy hồn tôi bằng những đôi mắt mật ong sâu thẳm, như gởi gắm bao ý tình đến chàng lãng 
tử Việt Nam phiêu bạt giang hồ nơi xứ lạ. 

 

 
 

Các cô e lệ lại gần bắt chuyện làm quen, thỏ thẻ nói bằng tiếng Anh với tôi rằng đến 
Jaisalmer mà không ghé qua sa mạc Thar cưỡi lạc đà trong ánh chiều tà thì coi như là đã bỏ qua cái 
thú vị nhất ở thành phố này. Lời gợi ý của mấy cô nghe thật hấp dẫn làm sao. Tôi liền chạy đến đề 
nghị anh trưởng đoàn chiều nay dẫn cả nhóm đi cưỡi lạc đà để chiều ý người đẹp mình vừa mới 
quen giữa đường. Thế là về khách sạn nghỉ ngơi cho đến xế chiều, cả đoàn chúng tôi khăn gói lên 
xe trực chỉ hướng sa mạc tiến tới. Nhìn những cánh đồng sỏi đá khô cằn, thi thoảng mới có một vài 
bụi cỏ cháy xém vì thiếu mưa, tuyệt nhiên không một bóng người, tôi có cảm giác như đang đi giữa 
đại dương sỏi đá mênh mông, không biết bao giờ mới đến đích. Chẳng mấy chốc, biển cát vàng và 
đàn lạc đà cũng hiện ra trước mắt tôi, tuy vẫn còn xa nhưng ánh nắng buổi chiều soi lên những dải 
cát làm cho chúng ánh lên một màu cam sẫm thật tuyệt vời. 

 

 
 
 



 
 
Chúng tôi buộc giỏ đồ vào tay cầm của đệm ngồi rồi trèo lên lưng những chú lạc đà hai bướu 

đang nằm chờ khách, bỏm bẻm nhai lại thức ăn. Thoang thoảng đâu đây là thứ mùi hương ngai ngái 
toát ra từ bộ lông rậm rạp của chúng mà không phải ai cũng đều thích thú khi mới ngửi nó lần đầu. 
Nhưng sau một giờ ngồi lắc lư trên lưng chúng, tôi mới ngộ ra rằng cái mùi hôi kia chẳng phải là vấn 
đề nghiêm trọng nữa trong chuyến du ngoạn sa mạc của mình. Nó tất nhiên không thể giống mùi 
hương của hoa hồng, càng chẳng thể giống mùi cay dịu của rượu bồ đào mỹ tửu. Bù lại, nó luôn tạo 
cảm giác vững tâm hơn khi biết mình sẽ không bị bỏ rơi giữa vùng gió cát mênh mông, vì đã có các 
chú lạc đà dẫn đường đến nơi bình yên vô sự. 

Ngắm nhìn các chú lạc đà quanh đây, tôi nghĩ với một thân hình cục mịch ngộ nghĩnh như 
vậy, không chắc gì chúng sẽ giật giải trong cuộc thi sắc đẹp giữa các loài vật trên thế gian này. 
Dường như đấng tạo hóa đã lắp ghép chân tay chúng một cách vụng về từ các phần dư thừa mà 
các loài thú khác đã liệng bỏ đi từ thuở mới khai thiên lập địa. Ngay cả nhà bác học lừng danh 
Charles Darwin cũng khó có thể đem lại cho những con lạc đà ngờ nghệch với đôi chân cao lênh 
khênh, tai vểnh ra đằng trước, mồm ngựa, mắt lồi, và hai cái bướu trồi lên kỳ cục một cơ hội sống 
sót cao trong cái thế giới vốn luôn coi trọng vẻ đẹp ngoại hình hơn tất cả. Vậy mà nếu không có nó, 
loài người sẽ mất đi một công cụ di chuyển hữu ích giữa các dân tộc sống nơi sa mạc. 

Các bạn dẫn đường cho chúng tôi trong cuộc hành trình thám hiểm sa mạc kỳ này là hai 
thanh niên địa phương với khuôn mặt cương nghị, làn da nâu óng vì rám nắng. Lần lượt từng chú 
lạc đà theo hiệu lệnh của hai anh dẫn đường đứng chồm lên, làm tôi mất thăng bằng dúi người ra 
phía trước, suýt nữa thì ngã nhào. Cưỡi lạc đà không bị xóc như cưỡi voi Tây Nguyên mà tôi đã có 
dịp cưỡi ở Đà Lạt ngày bé, nhưng lại mạo hiểm hơn nhiều, bởi chỉ có một cái yên trống không như 
yên ngựa để bảo vệ cái mông giờ đã sưng tấy lên của mình. Du khách sẽ còn khốn khổ hơn nữa 
nếu chú lạc đà bỗng dưng hứng chí, vừa đi vừa ngoeo nguẩy, lắc mông múa bụng như các cô vũ nữ 
Ả Rập, thôi thì ruột gan cứ gọi là xóc tung cả lên. Ngồi trên lưng cao ngất của chú lạc đà mà chú lại 
đi ngất ngưởng nên mình phải tự cân bằng cơ thể nếu không muốn bị rơi xuống cát.   

Không hề lãng mạn như cảnh chàng hoàng tử tuấn tú đẹp trai, quấn khăn phi ngựa hay lạc 
đà như chớp rồi cong người xuống đất vòng tay ôm người đẹp quăng lên lưng. Sau đó 2 người cùng 
phi nước đại khuất dần trong sa mạc.  Chuyện đó chỉ có trong 'xi nê ma' thôi.  Vì sẽ muôn vàn khó 
khăn nếu bạn  chỉ có 1 tay để giữ thăng bằng, tay kia cầm máy ảnh bấm liên hồi... rồi  còn nhắm và 
chụp nữa. Tôi thấy nhiều ông tây bà đầm đã quá sợ hãi, mặt mày tái mét vì thấy chơi vơi ngất 
ngưởng trên lưng con vật cao hơn 2 thước và đành bỏ cuộc, hoặc chỉ cưỡi khi có nài lạc đà ngồi sau 
bảo vệ.  Con lạc đà tôi cưỡi lúc đó cũng muốn dở chứng sinh chuyện. Hình như nó có tình ý gì với 
con lạc đà đi trước hay sao, mà bọn chúng cứ tìm cách đi sát nhau ngửi hít, liếm nhau liên hồi, trông 
thật hóm hỉnh đến buồn cười. Tôi chỉ muốn lấy roi đét vào mông chúng một phát cho bõ ghét mà 
thôi. 

Tuy cưỡi lạc đà có vất vả thật. Nhưng nào có hề gì khi sa mạc trước mắt đang cất lời mời gọi 
bọn tôi đừng nên nản lòng, vì hãy còn nhiều thứ mà chúng tôi chưa được xem hết. Quả nhiên, đi 
được một quãng, cảnh vật bắt đầu thay đổi đột ngột. Kìa trông lũ đại bàng bay liệng trên đầu, hươu 
nai nhảy vút qua tảng đá, và đàn công xòe cánh múa bên lùm cỏ. Một túp lều đơn côi nằm lẻ loi trên 
đồng khô cỏ cháy, và dưới ánh nắng khô rát, một mỏ đá hiện ra sau đụn cát. Đá vàng nơi đây là thứ 
tài nguyên vô tận, đủ để khai thác xây nên cả mười tòa thành Jaisalmer như thế. Trời sắp sửa tối mà 
những người phu khuân vác vẫn phải trân mình ra giữa sa mạc để cố đẽo gọt cho xong những phiến 
đá mới vừa được lấy ra từ lòng đất. Có đi mới biết rằng sự sống vẫn lan tràn ngay cả trong những 
điều kiện khắc nghiệt nhất. Phải chăng cát đã nhuộm làn da cháy đỏ và xạm nắng của tất thảy 
những con người mang trong mình dòng máu Ấn? Hay là cát tạo nên những ngôi nhà hình tròn lợp 
mái lá giữa sa mạc khô cằn, che chở cho những cuộc đời rất đỗi bình dị kia? 

Để cuộc chơi tăng thêm phần mạo hiểm, hai anh chàng dẫn đường chợt tuyên bố một câu 
rợn người, rằng chàng ta sẽ không chịu trách nhiệm nếu bọn tôi lỡ rơi khỏi lưng lạc đà do chúng bị 
khuỵu chân trên cát. Chẳng sao, bởi những đồi cát ở đây tuy có cao hơn đồi cát mũi Né gần Phan 
Thiết, nhưng có lỡ té xuống cát thì cũng không đến nỗi nào. Và chúng tôi vẫn háo hức đi tới trong lúc 



chờ đợi bóng hoàng hôn chầm chậm buông xuống.  Gần 6 giờ tối mặt trời mới chịu đi ngủ yên trên 
sa mạc. Trước đó, không gian đổi màu từ đỏ hồng tựa như rướm máu rồi ngả dần sang sắc tím 
thẫm, tưởng chừng như đất trời đã vội khép tấm màn nhung lộng lẫy từ vòm trời thả xuống bãi sa 
mạc hoang vu. 

Rồi mặt trời cũng tắt bóng và màn đêm buông xuống rất nhanh. Nhưng những gì chúng tôi đã 
được chiêm nghiệm trong buổi hoàng hôn sa mạc thì vẫn in dấu trong tâm trí. Xung quanh chúng tôi 
giờ đây chỉ còn là bóng đêm đen đặc cực kỳ yên tĩnh với tiếng gió thổi nhẹ hơn cả hơi thở. Chẳng ai 
nói với ai câu gì và mỗi người đều có những khoảnh khắc lắng đọng cho riêng mình. Đó cũng là lúc 
chúng tôi về đến khu lều trại sau một giờ vắt vẻo trên lưng con vật không mấy êm ái kia. Cả bọn ai 
nấy đều thở phào, bám lấy giây cương trèo nhanh xuống đất. Rờ cái mông mình bỗng thấy tê rát chi 
lạ. Tôi nghĩ bụng đêm nay về khách sạn chắc phải lên giường nệm nằm sấp mới mong dỗ được giấc 
ngủ quá! Đã vậy tôi còn bị cô nàng lạc đà láu lỉnh đứng cạnh bên chọc tức ngoạm vào mông tôi nữa 
chứ! Ai bảo lạc đà không có máu dê đâu nhỉ! 

Nghe tin có người lạ đến chơi, dân làng gần đấy đổ ra xem những người du khách chúng tôi 
mỗi lúc một đông, phá tan không gian tĩnh lặng trước đó chưa lâu. Họ trầm trồ nhìn ngắm chúng tôi 
không chớp mắt. Tôi có cảm tưởng như họ đang xì xào bàn tán với nhau về một cảnh tượng ngược 
đời mà họ chưa từng thấy bao giờ, rằng bọn du khách chúng tôi đã dám bỏ cả xe hơi nhập khẩu đắt 
tiền chỉ để cưỡi lạc đà đáng giá có vài ba xu. Sau những giây phút ngỡ ngàng là màn đón tiếp thật 
nồng hậu. Các đào nương trong làng được kêu đến hát những khúc hát dân gian của người Hồi giáo 
cho chúng tôi nghe. Rồi đến lượt mấy nàng vũ nữ biểu diễn màn múa bụng ngẫu hứng dưới lớp 
mạng che mặt thật sôi động và cũng thật gợi cảm. Một bầu không khí vui như lễ hội chớp nhoáng 
diễn ra ngay trước mắt chúng tôi. 

Trong khi đó, hai thanh niên dẫn đường khi nãy lẳng lặng chạy đi gom củi khơi lên một đống 
lửa nhỏ cho chúng tôi ngồi quây quần sửa ấm. Cả nhóm ngồi bệt xuống cát thưởng thức chầu đàn 
ca tài tử dã chiến này không biết mệt, chuyền tay nhau uống chung một chai rượu thuốc do dân du 
mục đặc chế từ các loại thảo dược hiếm quý vun trồng nơi sa mạc. Hai anh dẫn đường này cũng 
lém lỉnh ra phết, sử dụng bộ trống gõ rất cừ, đàn hát biểu diễn những màn ảo thuật theo từng điệu 
nhạc sôi nổi của miền sa mạc, làm bọn tôi cứ ngất ngây lắc lư theo. Ánh lửa loang loáng soi sắc 
hồng lên các khuôn mặt vui tươi vô tư lự, khiến tôi có cảm giác như đang phiêu lưu trong một câu 
chuyện cổ tích Aladdin và cây đèn thần mình đã từng say mê đọc ngày nhỏ. 

Bỗng hai anh dừng tay vỗ trống, đứng dậy phất tay áo rộng thùng thình, dõng dạc tuyên bố: 
‘Các bạn có muốn cùng tụi tôi làm một chuyến đi hái sao không nào?’ Tất nhiên là ai nấy đều hớn hở 
đứng dậy đi theo, sau khi thưởng thức một chầu nhạc sống rộn ràng với những giai điệu sa mạc đơn 
sơ phóng khoáng. Lại còn ý tưởng được hái sao đêm nữa chứ, quá ư là mê ly! Để với được sao trời 
thì phải trèo lên đỉnh đụn cát khổng lồ cao nhất nằm kề bên đường cái. Chúng tôi cứ bám sát theo 
chân hai anh chàng dẫn đường, cố trèo dọc theo sống gồ lên của đụn cát. Bây giờ mới thấy đi bộ 
trên cát mệt thế nào. Mỗi bước chân cứ lún sâu vào cát.  Khi nhấc lên lại trượt xuống vì cát quá mịn, 
cứ chảy tuột đi.  Ai cũng thở hồng hộc, có người đã phải lăn bò ra mới leo được. Chỉ trừ hai chàng 
trai dẫn đường kia. Họ di chuyển mau lẹ y như đi bộ trên phố vậy. Tôi tự nhủ thầm từ rày trở đi sẽ 
không dám than, đòi nhảy xuống khỏi lưng lạc đà nữa! 

Trên đỉnh đụn cát, cả một màn sao lấp lánh mê hồn dưới vòm trời sẫm mượt như nhung rủ 
lên đầu mình. Tôi cứ nằm xoãi trên lớp cát mịn mà ngửa cổ ngắm hàng triệu triệu vì sao trên trời. 
Chưa khi nào tôi nhìn được cùng lúc nhiều sao đến nhường ấy, ngời sáng đến nhường ấy, và rõ nét 
từng ngôi một đến nhường ấy. Kể cả những ngôi sao xa xôi trong giải Ngân Hà dường như cũng 
nháy mắt làm duyên với tôi vậy. Nhìn quanh thấy cả nhóm ai cũng lặng người đi, cố tận hưởng cảnh 
tượng huy hoàng mà đất trời ban cho. Màn sao rực rỡ quá gần, cứ như trong tầm tay với, bất giác 
tôi vươn tay lên cao như muốn hái một ngôi sao thử luồn vào túi đem về cất làm kỷ niệm.  Còn gì 
tuyệt vời hơn khi tôi vừa có thể ngắm trăng sao nhích dần lên không trung, vừa thưởng thức tài nghệ 
múa hát của người dẫn đường đa tài. Trăng ở đây to và rõ đến mức tôi có thể thấy chú Cuội đang 
chạy nhảy bên gốc đa, đùa chơi với chị Hằng và thỏ ngọc, cùng với những ngọn núi nhấp nhô và các 
thung lũng trên bề mặt của nó. 

Đang say sưa thả hồn mình vào cõi mộng, thì anh trưởng nhóm đã vội giục chúng tôi ra xe về 
lại khách sạn. Đâu ngờ phút giây vui chơi ngắn ngủi qua thật nhanh. Dường như tôi thấy Jaisalmer 
còn đẹp hơn muôn phần khi trở về lại đây từ sa mạc. Bởi tôi đã vừa được đắm mình ngắm hoàng 
hôn trên sa mạc, được cưỡi trên lưng lạc đà, chu du qua khắp các triền cát nóng bỏng, và được 
thưởng thức những điệu múa đầy mê hoặc, là những món quà lạ mà tôi chưa từng biết đến, là một 
bản sắc sa mạc riêng biệt không thể lẫn vào đâu được. Ấy là vì có đi thì mới biết vô số những điều 
mới mẻ mà mỗi người chúng ta sẽ tự tìm hiểu lấy những ý nghĩa của chuyến đi khám phá cho riêng 
mình. Và qua bài viết này, tôi ước mong các bạn cũng sẽ dấn thân thực hiện chuyến mạo hiểm đi 
đến Jaisalmer, cũng sẽ ghé thăm sa mạc Thar như tôi đã từng thực hiện năm xưa. Dám cá cược với 



bạn là mùi lạc đà hẳn sẽ khó quên, vị của món cà ri Ấn cũng sẽ khó quên, và những mầm sống của 
biết bao con người nhỏ bé sẽ luôn âm ỉ lớn dần trong lòng cát lại sẽ càng khó quên hơn nữa.  
Những dấu chân của chúng tôi để lại trên sa mạc rồi đây sẽ được gió cát cuốn lấp đi mất dạng. 
Nhưng chúng sẽ không bao giờ nhạt phai trong tâm trí của mỗi người chúng tôi. 

 
10. 'Lam thành' Jodhpur – Trông phong cảnh đi về không muốn chán 
 
 

Núi Lam Thành cao ngất bên kia, 
Trông phong cảnh đi về không muốn chán. 

(Thai Sơn Đặng Nguyên Cẩn: Đăng Lam Thành sơn hoài cổ phú 
Bản dịch cụ Nghè Thốc Sơn Nguyễn Văn Trình) 

 

 
 
Đó là hai câu rút trong bài phú chữ Hán Đăng Lam Thành sơn hoài cổ phú của cụ Đốc học 

Đặng Nguyên Cẩn (1867-1923) đã viết thời cụ làm giáo thụ phủ Hưng Nguyên ở Nghệ An. Bài phú 
sau đó được truyền tụng ra khắp vùng Thanh Nghệ Tĩnh, rồi được người bạn thân của cụ là cụ Tiến 
Sĩ Nguyễn Văn Trình (1872-1949) lúc đó đang giữ chân Tri phủ Hưng Nguyên phỏng dịch ra chữ 
Nôm.  

Nhớ hồi còn bé, trong chương trình giáo khoa bậc tiểu học, tôi đã học thuộc làu áng văn 
chương bất hủ này, bây giờ vẫn còn nhớ lõm bõm vài ba đoạn.  Sở dĩ tôi phải dài dòng văn tự như 
thế là vì hôm nay trong dịp dừng chân phiêu lãng ghé thăm Jodhpur, bất giác khiến tôi liên tưởng 
đến ngọn Lam Sơn lừng lẫy bao chiến tích trong kho tàng sử Việt. Ấy là vì Jodhpur còn có tên khác 
trong dân gian là 'Thành phố Xanh', hay 'Lam Thành'. Người dân nơi đây có một tục lệ truyền thống 
rất lạ: họ sơn phết tất cả nhà cửa trong thành bằng màu xanh da trời, trông rất mát mẻ. Nhất là khi 
thời tiết ở đây suốt năm oi bức, ngay cả vào những tháng mùa đông nhiệt độ lúc giữa trưa cũng lên 
cao, nếu không thoa kem cẩn thận dễ bị say nắng lột da. Có nhiều người còn gọi đùa thành phố này 
đáng lẽ ra phải nên đổi tên là 'Thành phố Mặt Trời' hay 'Nhật Thành' mới đúng! 

 

 
 

Lam Thành Jodhpur cách Jaisalmer khá xa khoảng 310 cây số, nên chúng tôi phải dậy từ 5 
giờ sáng để chuẩn bị cho buổi lên đường. Bước ra xe hãy còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, tưởng 
chừng non sông như đang vẫn còn chưa chịu thức tỉnh chung với mình. Đi mải miết, miệt mài như 
vậy cho đến gần 2 giờ trưa mới tới nơi. Xe dừng trước khu chợ Sardar dưới chân thành để cho 
chúng tôi đánh một vòng dạo chơi phố cổ tấp nập người qua lại, vì đây là trấn lỵ lớn thứ nhì của 
bang Rajasthan.  

Từ xa, tôi đã có thể nhìn thấy tháp chuông đồng hồ bốn mặt, biểu tượng của ngôi chợ to nhất 
trong thành. Ngày chủ nhật, từng giòng người tuôn chảy từ khắp các ngõ ngách, đổ về phiên chợ 
Sardar cuối tuần, tạo nên một không gian đầy màu sắc, âm thanh và mùi vị.  Người Ấn Độ vốn đã 
nổi tiếng với 'gu' ăn mặc sặc sỡ nhiều màu sắc, nhưng dường như ở vùng trái độn, cận kề với sa 
mạc này, mọi thứ càng trở nên rực rỡ hơn. Tôi ngẩn ngơ nhìn cánh phụ nữ trưng diện những bộ áo 
dài sari tha thướt đẹp nhất, đeo vô số vàng vòng nữ trang, đứng bên các hàng vải vóc cũng đủ màu 



không kém. Nếu như mình còn là một cậu bé con theo mẹ đội gạo lên chùa thuở trước, thì hẳn tôi đã 
tưởng như mình đang lạc vào một câu chuyện thần tiên nào đó, kiểu như chú nhóc con Harry Potter 
trong bộ phim dã tưởng ăn khách nhất hiện nay. 

Sau nhiều lưu luyến, không nỡ rời xa mấy nàng kiều nữ với nụ cười duyên không bao giờ tắt 
trên môi, đon đả mời khách vào mua hàng, rồi tôi cũng phải chia tay khu chợ Sardar quyến rũ người 
khách tha hương. Và tìm đường len lỏi qua những con phố nhỏ gập ghềnh khó đi, hướng thẳng lên 
đỉnh núi để khám phá khu phố xanh đặc biệt trong sử sách. Nhằm hạn chế ánh mặt trời chói chang 
và cái nóng khủng khiếp từ sa mạc Thar thổi về lúc ban ngày, những ngôi nhà lầu ở đây được xây 
sát cạnh nhau, chỉ chừa lại những lối đi nhỏ hun hút, tỏa bóng râm mát xuống mặt đường trải đá rắn 
chắc.  Đặc biệt hơn, phần nhiều những ngôi nhà này đều được quét vôi cùng một màu xanh lam dịu 
mát. Màu vôi đặc biệt này khởi thủy chỉ là tục lệ của những giáo sĩ Bà La Môn trong vùng. Sau đó, 
người ta tin rằng màu xanh da trời có thể giúp xua đuổi ruồi muỗi và làm mát nhà, nên dần dần cả 
những người ngoại đạo cũng bắt chước theo. Kết quả là ngày nay, Jodhpur có một màu xanh đặc 
trưng, và có thêm một cái tên nghe rất lãng mạn: 'Lam Thành'. 

 

 
 
Trên đỉnh núi là bức thành lũy Mehrangarh cao sừng sững kéo dài gần 5 ngàn thước, bắt đầu 

từ chân cột cờ chạy qua ụ súng phía trong thành nội, rồi vòng qua những ụ súng thần công đặt ở 
phía hậu sơn và dừng lại ngay trước cửa ngọ môn, là cửa ra vào chính của thành. Mặc dù có thể 
nhìn thấy pháo đài này từ ngay trong khu phố cổ, nhưng tôi phải lấy thang máy lên tới đỉnh ngọn mới 
có thể hình dung hết vẻ hùng vĩ của nó. Được xây dựng trên đỉnh ngọn núi cao nhất thành phố, pháo 
đài hoàn thành năm 1458 là một trong những quần thể kiến trúc xây theo kiểu thành trì phòng vệ huy 
hoàng nhất Ấn Độ, bao gồm hệ thống các pháo đài lớn nhỏ, cung điện và đền thờ phục vụ cho 
vương triều Rathore. Từ ngoài cổng đi vào, tôi đã phải đi qua bảy lớp cửa, từ thấp tới cao, và làm 
bằng đủ mọi chất liệu. Càng lên cao, những lâu đài thành quách bằng sa thạch đỏ và cẩm thạch 
trắng hiện ra càng uy nghi tráng lệ. 

 

 
 

 Theo giòng người dừng lại trước những ụ súng cổ, những lớp thành rêu phong dày đến 20 
thước của Jodhpur. Phong cảnh trước mắt chợt khiến tôi hồi tưởng trong ký ức về những chiến tích 
hào hùng năm xưa đã từng diễn ra ở một ngọn núi khác cùng tên, nằm cách xa nửa vòng trái đất. 
Đó là địa danh Lam Sơn thuộc dải đất hình chữ S, quê hương yêu dấu ngàn đời của tôi.  Nơi đó, vào 
đời nhà Trần, Thượng tướng Trần Quang Khải đã dựa vào thế núi Lam Thành hiểm trở, đánh tan 
đạo quân Toa Đô do nhà Nguyên kéo sang hòng xâm chiếm nước ta. Trải qua thế kỷ 15, nghĩa quân 
Lam Sơn do vua Lê Lợi quy tụ các anh hùng hào kiệt tiến sâu vào Nghệ An vây đánh quân Minh trên 
núi Lam Thành, nhưng do địa thế quá hiểm nghèo, đánh mãi mà vẫn không thắng được. Sau nhờ 
Nguyễn Trãi dùng mưu viết thư dụ hàng thì tướng nhà Minh là Thái Phúc mới chịu dâng thành ra 
hàng, từ đó khai sáng ra triều đại Hậu Lê ở nước ta. Đến cuối thế kỷ 18, trên đường tiến quân ra 
Bắc, vua Quang Trung Nguyễn Huệ cũng đã chọn núi Lam Thành để đóng quân, chuẩn bị kế sách 
đánh tan 20 vạn quân Thanh vào mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789). 

 



 
 

 Còn Lam Thành ở Jodhpur cũng lừng lẫy những chiến công hiển hách không kém đất Lam 
Sơn tú khí của ta, đã nhiều lần đánh bại những đạo quân hùng hậu do các vương triều Moghal, hay 
từ Bikaner hoặc Jaipur kéo tới. Cho đến nay, chiếc cổng đầu tiên khi vừa bước vào tòa thành vẫn 
còn in hằn dấu đạn, vết tích của những trận giao tranh ác liệt trong lịch sử thành lập Jodhpur. Leo 
lên cổng thứ bảy, và cũng là cổng cuối cùng trước khi vào khoảng sân chầu rộng lớn nhìn ra phía 
chính điện, du khách sẽ bắt gặp trên tường có vết lõm in dấu 15 bàn tay các bà hoàng phi vợ vua 
Man Singh, đã nhảy vào lửa hỏa thiêu tuẫn tiết theo chồng trong ngày quốc táng. 

 Tôi xin mở ngoặc ở đây để kể thêm chút chuyện về đời sống trong hậu cung của những ông 
vua Ấn. Có ông không những kinh bang tế thế bên ngoài, mà còn biết điều khiển hậu cung của mình 
rất tài tình, hết sức công minh. Ông Man Singh này có tất cả 15 hoàng hậu, không kể số hoàng phi, 
cung tần hầu hạ bên mình. Nhưng vua đã nghĩ trước điều đó, tính toán tất cả khi xây dựng cung 
điện: xây tường, ngăn phòng và các lối đi của mình thế nào để 15 bà vợ không thể biết được ngày 
hôm ấy vua sẽ hồi giá về phòng của ai, như vậy sẽ tránh khỏi cảnh ghen tuông giữa các phi hậu 
trong cung cấm. Vua xây cả các chỗ canh gác dò xét trên cao để thái giám hầu cận bẩm báo cho 
vua hay nếu có bà vợ nào xấu tính, hay bắt nạt bà khác. Đây là lối tề gia của cổ nhân.  Ông ấy giỏi 
như thế thì trị nước hẳn cũng hay, phải không các bạn? Thảo nào khi chết, tất cả 15 bà vợ đều tự 
nguyện lên giàn hỏa thiêu chết theo chồng. 

 

 

 

 Kiến trúc ở trong thành cũng như vùng Rajasthan nói chung không chỉ gây ấn tượng về quy 
mô mà còn làm chúng tôi kinh ngạc với các chi tiết chạm khắc tinh xảo. Từ những mái vòm uốn cong 
mềm mại, các ô cửa sổ bằng đá mỏng manh như lớp đăng ten tuyệt đẹp, tới các hoa văn trang trí 
trên tường.  Khung cảnh nguy nga huyền bí như cổ tích còn được tô điểm thêm bởi những người 
lính gác trịnh trọng đi lại trong sân, với hàng ria mép cong vút và những chiếc khăn xếp đủ màu. So 
với các di sản cùng niên đại ở các vùng khác, nội thất của cung điện Mehrangarh được bảo tồn khá 
tốt, chia làm nhiều cánh đông tây khác nhau, muốn xem cho hết phải bỏ ra cả ngày trời, đi mòn cả 
gót giày. Các phòng của cung điện ngày nay đã được biến thành viện bảo tàng, trưng bày nhiều bộ 
sưu tập đồ cổ của hoàng gia rất phong phú, từ thế kỷ thứ 15 cho đến về sau, vẫn giữ được vẻ lộng 
lẫy nguyên thủy y như buổi ban đầu.   

 

 



 

 Tôi nghe nói các hậu duệ của hoàng gia vẫn sống ở trong pháo đài này cho tới đầu thế kỷ 20 
mới chuyển sang sống ở một lâu đài khác tráng lệ hơn vừa mới xây xong (hình như là Hoàng cung 
Umaid Bhawan thì phải) mà du khách có thể viếng thăm nếu hẹn trước và chịu trả khoản thu phí 
không nhỏ. Cũng nghe đâu hoàng cung mới này là tư thất có người ở lớn nhất trên thế giới hiện nay, 
còn lớn hơn cả điện Buckingham của nữ hoàng Anh nữa. Rộng đến nỗi một phần của cung điện 
được ngăn thành khách sạn, chỉ dành cho những vị tai to mặt lớn thuê mà thôi. Tòa nhà được thiết 
kế theo một mô thức đặc biệt, nhiệt độ lúc nào cũng giữ đúng 23 độ Celsius mát mẻ quanh năm mà 
không cần phải gắn hệ thống máy điều hòa. Tiếc rằng tôi chưa có cơ hội đến xem nên không thể 
kiểm chứng được. 

 

 
 

 Sau khi tham quan một vòng lâu đài, thành quách, chúng tôi leo lên mặt tường thành, ngắm 
nhìn khu phố cổ với những ngôi nhà màu xanh lô xô trải dài dưới chân núi, đẹp như một bức tranh 
lập thể. Thoáng hiện xa xa là đôi giòng nước uốn quanh, có 'nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc 
ngang' mà cụ Nguyễn đã từng tả trong Truyện Kiều hàng mấy trăm năm trước. Với bầu trời, cảnh 
vật, non tiên như thế, hỏi ai mà chẳng nghe lòng mình bâng khuâng, xao xuyến, khẽ ngâm lên câu 
hát năm xưa chợt vọng về trong trí nhớ: 

 

Thuyền mơ trên giòng sông vắng, 

Buồm in bóng trên ngàn thông xanh. 

Núi Lam khuất sau ngàn cây, 

Như bức tranh chiều nắng tơ xây mộng vàng. 

(Dương Thiệu Tước: Thuyền mơ) 

 Trên chỗ cao nhất của tòa thành, chỉ có tiếng gió thổi vi vu làm bầu bạn với mình. Nhưng 
dường như tôi vẫn cảm nhận được những thanh âm rộn rã của phố phường đang diễn ra sôi động 
bên dưới. Lịch sử có thể thay đổi. Các vương triều có thể tàn lụi theo thời gian. Nhưng những giòng 
chảy âm thầm và mạnh mẽ của cuộc sống muôn màu sẽ mãi trường tồn đến muôn đời sau. 
 

Hải Triều Ý Tâm 
 



 
 
 

MỤC LỤC - DIA số 100 
 

1. 25 năm lặng lẽ với Ra Khơi (Dân Gầy)  

2. Tản mác với những mốc điểm của thời gian (Vũ Nhuận) 

3. "100" (CĐT Antôn Đào Quang Mỹ) 

4. Các mảnh bánh vụn còn sót lại (Lm Joe Mai Văn Thịnh CSsR) 

5. Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? (Nguyễn Duy Vũ) 

6. Tôi đi tu Dòng Chúa Cứu Thế (Mây Chiều) 

7. Nền dân chủ của Thụy Sĩ có khác! (Trần Ngọc Báu) 

8. Happy Father's Day (Hà Voi) 

9. Ước mơ cho Tây Nguyên (Phêrô Trần Công Vang, CSsR) 

10. Giấc mơ huyền diệu (Mây Chiều) 

11. Một thời để yêu, Một thời để đọc và cổ động cho DIA, Hoan hô DIA số 100 (Mai Đàm) 

12. Giọng cũ xa gần (Dân Gầy) 

13. Ấn Độ - Thiên đường và Địa ngục ?! tiếp theo (Hải Triều ý Tâm) 

 


