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SAO BÂY GIỜ CÁI GÌ CŨNG VỘI? 
________________________________________________________ 
 Lm Lê Quang Uy DCCT 
 

Ba mẹ chúng tôi khi còn sống, thường kể chuyện thời các cụ 
cho anh em chúng tôi nghe trong các bữa ăn. Anh chị em 
chúng tôi, thế hệ sinh vào thập niên 30, 40 và 50, lúc ấy nghe 
chuyện các cụ thấy đã là "ngày xửa ngày xưa" ghê lắm, nhịp 
độ cuộc sống so với thời chúng tôi đã rất chậm, chậm lắm. 
Kết thúc câu chuyện, bao giờ ba mẹ chúng tôi cũng bảo: 
"Chẳng như bây giờ các cô các cậu cái gì cũng vội!"  
 
Vậy rồi thời của chúng tôi cũng qua, các anh các chị lần 
lượt ra đi, chỉ còn sót lại hai chị em út ít chúng tôi, chị 64, em 59, giật mình chúng tôi cũng 
lại thấy cuộc sống của thế hệ chúng tôi nếu có nhanh là nhanh so với hơn 30 – 40 năm 
trước, chứ so với thời đại bây giờ của các bạn trẻ là học trò, là con cháu mình, thì chúng tôi 
lại vẫn còn rất ư là chậm rãi. Nếu ví von, thời bây giờ người ta lướt xe Fortuner trên xa lộ 
cao tốc 110 – 120km/g, so với chúng tôi cưỡi Honda SS67 60 – 70km/g, còn các cụ đầu thế 
kỷ trước chỉ là ngồi xe bò cọc cà cọc kạch 5km/g. 
 
Ấy là nói về tốc độ di chuyển vật lý. Thật ra tốc độ tâm sinh lý: suy nghĩ, làm việc, hành xử, 
yêu đương, bệnh và chết, còn nhanh và vội đến mức không biết lấy tiêu chuẩn đo lường 
nào mà tính.  
 
Các bạn trẻ yêu nhau, tính đến đám cưới, vào hỏi văn phòng Giáo Xứ chúng tôi: Ở đây có 
khóa học Giáo Lý Dự Tòng chung luôn với Hôn Nhân nhanh nhanh không ạ? Nhanh là bao 
nhiêu? Khoảng một tháng? Sao lại vội thế? Dạ, chúng con… chúng con đã lỡ có bầu 8 tuần 
rồi! Quen nhau được bao lâu mà sao lại vội thế? Dạ cũng đã được 4 tháng rồi ạ! Học Dự 
Tòng thì phải có thời gian cho Đức Tin thấm thía chứ làm sao mà học dồn cho xong trong 
một tháng? Dạ tụi con đặt tiệc nhà hàng rồi. Hồ sơ hôn phối đâu đã xong mà sao lại vội thế? 
Dạ, phải đặt cọc tiền trước cả 6 tháng, lại phải coi ngày tốt nữa, nên… Sao lại vội thế? 
 
Mới hôm nào chúng tôi còn chứng hôn trong Nhà Nguyện của Nhà Dòng, Lễ Cưới của hai 
bạn trẻ thật đẹp, ảnh post lên Blog Yahoo 360 ai cũng vào khen đẹp như diễn viên Hàn 
Quốc, rồi thấy sinh bé chị bé em, chụp hình cpost lên khoe trên Facebook, lại like, lại 
comment vui vẻ nhộn nhịp. Đùng một cái nghe tin hai bạn ấy ly dị, bạn bè mách: Tụi nó làm 
nhanh lắm! Chỉ tội hai em bé! Mà cả vợ chồng tụi nó ly hôn để lấy người khác, hôn nhân giả 
để đi Mỹ bố ơi… Ngày xưa sống với nhau ít là cũng được cả 10 năm mới ly dị, rồi xung 
khắc, rồi giải hòa, rồi lại mâu thuẫn, rồi mới chịu bó tay. Bây giờ sao lại vội thế? 
 

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


Một bạn trẻ khác, so với cùng trang lứa thì đúng là "đẻ bọc 
điều", thành đạt quá nhanh, ra trường đại học xoay trở có 
việc hợp tay nghề ngay, giám đốc cưng và tin cậy, lại gặp 
may với nhiều sáng kiến năng động, bạn ấy lên vù vù. Mới 
hôm nào còn lê la càphê bờ kè với nhóm bạn, tự dưng thấy 
vắng bóng, nếu có xuất hiện thì chỉ để kể bây giờ đã lập Cty 
riêng, rồi phone liên tục, rồi vội chào để phải đi gặp đối tác 
bàn dự án mới. Bất ngờ một hôm nghe bị phá sản mất rồi, 
mắc nợ lên đến cấp tỷ, xất bất xang bang, mất hết bạn bè vì 
nợ nần giật gấu vá vai. Ai cũng ngao ngán, chỉ biết trách sau 

lưng: Sao lại vội thế? 
 
Một bạn khác nữa, con một người quen cùng thời với chúng tôi. Bố mẹ gặp là khoe: con tôi 
nó thế này con tôi nó thế kia, thấy rõ là họ hãnh diện vì anh con vừa đẹp giai, vừa học giỏi, 
vừa ngoan và đạo đức, ở Giáo Xứ là dự trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể sáng giá. Gia đình 
không giầu nhưng đã cố gắng lo liệu cho con được sang Úc du học, chỉ cần tiền ăn ở thôi, 
học bổng bạn ấy giật ngon ơ. Cuộc đời coi như mở toang một đại lộ thăng tiến thẳng tắp và 
rộng thênh thang. Vậy mà chỉ mấy năm sau, bố mẹ khóc và nhờ cầu nguyện: Cháu nó sắp 
ra trường, đi party với bạn gái, có uống rượu, phóng xe vận tốc quá cao rồi tai nạn xe trên 
highway, cả hai hôn mê rồi cha ơi! Số phận nghiệt ngã ư? Nhưng sao lại vội thế? 
 
Nhìn quanh cuộc sống cũng đang biến đổi nhanh đến chóng mặt! Cũng con đường đó, bẵng 
một thời gian không lâu, bây giờ đi qua đã thấy mọc lên mấy cái cao ốc văn phòng cao ngất 
nghểu, nghe nói là của mấy bà lớn rửa tiền tham nhũng cho chồng; bây giờ đi qua đã thấy vắt 
vẻo mấy cái cầu vượt bằng bêtông xám xịt gắn đèn led Trung Quốc lòe loẹt; bây giờ đi qua đã 

thấy bật gốc hàng loạt cây cổ thụ có bóng mát xanh ngợp, 
giữ gìn cho bao nhiêu hơi thở còn mát rượi khỏi cái nắng 
quái do tầng Ôzôn bị thủng; bây giờ đi qua đã thấy cả một 
con đường bờ kè ngoằn ngoèo uốn theo con kênh Nhiêu 
Lộc san sát những quán nhậu mang tên Lai Rai, Cà Kê, 
Cù-Kưa, Vội-Về-Nhà-Làm-Gì?…  
 
Các thứ quy hoạch xây dựng bây giờ không còn giữ cái 
nhìn trân trọng với quá khứ, lại càng không có cái nhìn 
thận trọng với tương lai, tất cả chỉ nghĩ đến những mảnh 

đất vàng, đào lên, đổ móng, đúc bêtông là đất ấy sẽ trổ sinh hoa trái vàng cho người ta giầu 
lên rất nhanh. Quyền lực cộng với tham lam và liều lĩnh, nhưng thiếu vắng lương tri, đánh mất 
cái thiện căn nhanh quá, vội quá, nên phe phái cũng sẵn sàng sát phạt loại trừ nhau trong chu 
kỳ rất ngắn, chỉ khoảng 5 tới 10 năm thôi, nuôi cho béo rồi bóp chết, lên voi xuống chó rất 
nhanh, đến khi ra tòa lãnh án tù mới lòi ra cái bản lĩnh ti tiện, cái ý chí hèn kém, thua xa những 
người dân oan nhà quê. Đánh mất nhân phẩm như thế cũng nhanh, cũng vội quá! 
 
Chúng tôi dạy môn Sư Phạm Huấn Giáo cho các thầy, các dì đi tu, khi hướng dẫn về Thần 
Học Kể Chuyện (Théologie Narrative), giúp làm Lược Đồ Chuyện Kể (Schéma Narratif), 
chúng tôi lưu ý anh chị em về các chi tiết đắt giá liên quan đến Thầy Giêsu cùng các nhân 
vật chính và phụ xoay chung quanh. Chúng tôi cùng nhau khám phá những chủ từ (sujets), 
động từ (verbes), tính từ (adjectifs) và trạng từ (adverbes) trong một câu văn Tin Mừng và 
đặt thành các câu hỏi: Ai? Làm gì? Với ai? Như thế nào? Ở đâu? Bao giờ? Khi kể chuyện, 
chỉ cần nhấn mạnh thêm cho người nghe những chi tiết tưởng là quá nhỏ bé không có giá trị 
bao nhiêu liên quan đến các nhân vật Tin Mừng, thì bỗng dưng 
câu chuyện bừng sáng, sinh động, toát ra được ngay bài học Tin 
Mừng. 
 
Đang bàn về chuyện "Sao bây giờ cái gì cũng vội?", chúng tôi xin 
trưng dẫn câu chuyện cô thôn nữ Maria làng Nadarét.  



 
Tông Đồ Luca kể: "Hồi ấy, cô Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi 
tộc Giuđa. Cô vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisbét vừa nge tiếng cô 
Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn 
tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu 
mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì 
này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em 
thêm có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em…" (Lc 1, 39-
45).  
 
Cả một mạch diễn tiến liên tiếp của câu chuyện ngay tại ngưỡng cửa một ngôi nhà miền núi 
nhỏ bé nghèo nàn đã giải thích tại sao lại có trạng từ "vội vã" ở ngay câu mở đầu. Hóa ra 
giữa bao nhiêu cái vội vàng, hấp tấp, lăng xăng, tất bật của cuộc sống chỉ có thể dẫn người 
ta đến vấp ngã, hụt hơi, lạc lối, "sôi hỏng bỏng không", mất định hướng, dễ dàng bị cuốn 
phăng đi càng lúc càng nhanh hơn vào cơn lốc xoáy của thế gian, thì may quá, vẫn còn đó 
cái "vội vã" của Tin Mừng.  
 
Sứ thần Gabrien nhận Tin Mừng từ Chúa Cha để chuyển xuống cho cô Maria. Cô Maria nhận 
Tin Mừng từ sứ thần rồi thì không thể ngồi yên một chỗ, không thể làm gì khác hơn là "vội vã 
lên đường" mang Tin Mừng ấy đến gặp người chị họ Êlisabét. Bà cụ già lụ khụ nhận được Tin 
Mừng qua lời chào thì bỗng dưng trẻ hẳn ra, vui hẳn lên, không cầm được nỗi phấn khởi hân 
hoan mà phải vội kêu lớn tiếng lên cho ông chồng già trong nhà, cho cả làng nước chung 
quanh biết, cho cả thế giới chúng ta hôm nay hiểu được thế nào "Niềm Vui Tin Mừng" như 
Papa Phanxicô đã diễn giải.  
 
Mà chi tiết hết sức tuyệt vời trong câu chuyện này là: ngoài việc hai người phụ nữ vội vã vồ 
vập trao Tin Mừng cho nhau, thì chúng ta còn thấy hai em bé cách nhau 6 tháng tuổi, còn 
đang là thai nhi, cũng đã vội vã nhanh nhảu trao Tin Mừng cho nhau, Gioan anh họ của 
Giêsu đã quẫy lên như một cú nhào lộn của diễn viên xiếc ngay trong tử cung của mẹ mình. 
Gioan đã thay cho tất cả nhân loại chúng ta đón lấy Tin Mừng là chính Thầy Giêsu. 
 
Vậy ra cái "vội vã" này không như những cái vội vã của thế gian vốn dĩ là hiếu sát và hiếu 
chiến, cái "vội vã" này chính là cái vội vã hiếu sinh, đem Sự Sống đến cho tha nhân, cho 
càng nhiều người càng tốt, cho càng nhanh và càng sâu rộng trong cuộc đời càng tốt, bởi 
Sự Sống ấy cứu con người ta khỏi Bóng Tối, khỏi Sợ Hãi và Đau Khổ, khỏi cái Chết.  
 
Rất đáng phải "vội vã", rất cần phải "vội vã" như thế. "Vội vã" của Ad Gentes… 
 
Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT,  
5.5.2018 

 

THẦN KHÍ THIÊN CHÚA: SỨC MẠNH YÊU THƯƠNG 
Lm Giuse Mai Văn Thịnh DCCT 
 
Lâu lắm rồi, tôi đã đuợc nghe một câu chuyện. Truyện tích này chỉ có thể xẩy ra tại các nơi 
mà chính phủ chưa đủ khả năng để cung cấp một nền y tế và bảo vệ sức khoẻ cho người 
dân, như ở Việt Nam, Phi Luật Tân và các quốc gia nghèo. Truyện kể như sau:  
 

Có hai mẹ con gốc người dân tộc Đu-Ma-Gat bên Phi luật Tân sống với nhau trong 
một hoàn cảnh nghèo đói và thiếu thốn mọi sự. Đã xẩy ra là con của chị mắc phải 
một cơn bịnh hiểm nghèo và cần một khoản tiền để chữa trị. Hoàn cảnh của họ, tiền 
ăn còn chưa đủ lấy đâu mà trả tiền viện phí và thuốc men. Cuối cùng, chị cũng đành 
bó tay nhìn người con ra đi! 

 



Sau khi lo ma chay cho cháu xong. Trong một lần dọn dẹp nhà cửa, chị tìm thấy một 
gói giấy nằm trong góc tủ, sát bên bức tường bám đầy bụi bặm. Lôi gói giấy đó ra, 
chị đã lần mò mở từng lớp rồi từng lớp, cuối cùng chị khám phá ra một xấp tiền, theo 
sự suy đoán của chị thì đó là số tiền dành dụm của ông bố chồng; ông đã nhét vào 
nơi đó rồi với cơn bịnh đãng trí nên không còn nhớ đến nó nữa.  

 
Cầm xấp tiền trên tay, chị nghĩ đến chú con trai mình với tâm hồn chua xót, đầy 
nghẹn ngào cho số phận của cháu! 

 
Chúng ta không bàn về số phận của những người nghèo. Cuộc đời của họ bị bao phủ bởi 
đắng cay, bạc phước và bất hạnh. Câu chuyện nói trên khiến tôi nhớ đến vai trò của Thánh 
Linh trong cuộc sống mình. Người vẫn có đó, thế mà nhiều lúc tôi cứ nghĩ Người đi vắng. 
Như người phụ nữ trong câu chuyện, chúng ta có thể sở hữu một năng lực phi thường, có 
thể giúp mình biến đổi từ trạng thái chết sang sống, thế mà chúng ta nhiều lần đã không 
nhận ra sự hiện diện đó. 
 
Thánh Thần không chỉ là quà tặng cao quí nhất mà Thiên Chúa ban cho chúng ta một lần 
mà thôi. Ngay từ thủa sơ khai, trong trình thuật tạo dựng, tác giả sách Sáng thế đã mô tả sự 
hiện diện của thần khí Thiên Chúa bay lượn là đà trên mặt nước; rồi đến khi tạo dựng con 
người như hình ảnh của Thiên Chúa; tác giả một lần nữa, bằng một thể văn rất ấn tượng, 
ẩn chứa một ý nghĩa thật sâu sắc khi mô tả việc Thiên Chúa thổi sinh khí vào pho tượng mà 
ban cho con người sự sống. Chính Thần Khí của Thiên Chúa là nguồn sự sống của nhân 
loại.  
 
Thánh Thần hoạt động liên lỉ trong dòng lịch sử của dân Do Thái nói riêng và toàn thể nhân 
loại nói chung. Ngài hiện diện với mọi dân tộc. Ngài xuất hiện tựa làn gió, thổi sức mạnh và 
hơi ấm đến mọi người, mọi nơi và mọi chốn. Không một cá nhân hay tổ chức nào có thể 
cầm giữ và điều khiển được Ngài. 
 
Rồi đến lượt các Tông đồ, Chúa Thánh Thần hoạt động nơi các ngài. Trước đó các ngài đã 
từng theo Chúa, đã từng nghe bao lời dạy dỗ của Chúa, đã từng chứng kiến bao điều cả thể 
của Chúa. Rồi chỉ vì sợ hãi nên sau lần hiện ra, với lời chúc bình an và qua việc Chúa thổi 
hơi trên các ông; thế mà các ông vẫn trốn chui trốn nhủi trong nhà. Thậm chí đến ngày 
Người gọi các ông đến chứng kiến cảnh tương Người đi về cùng Cha, thế mà các ông vẫn 
còn cho rằng đó là lúc Người khôi phục vuơng quyền Israel.  
 
Rồi thế nào mà các ông lại không đuợc chia sẻ ít chức quyền. Óc não chính trị. Tìm kiếm 
chức quyền là những vật cản khiến các ông không nhận ra chân tướng và sứ vụ của Đức 
Giê-su. 
 
Thế rồi Chúa Thánh Thần ngự đến và các ông được biến đổi hoàn toàn: nhiệt thành và can 
đảm rao giảng Tin Mừng. Phêrô đã từng run sợ chối Chúa trước mặt những người đầy tớ, 
thế mà sau biến cố Thánh Thần ngự xuống, ông đã đứng trước một đám đông rao giảng 
hùng hồn về sự chết và sống lại của Đức Giê-su, khiến cho mấy ngàn người bị đánh động 
và trở lại với niềm tin Phục Sinh.  
 
Như Phêrô, chúng ta được mời gọi đóng góp công sức của mình. Nhưng chính Chúa Thánh 
Thần mới là nguồn động lực họat động nơi kẻ nói và người nghe; để ai nói sẽ nói Lời Chúa 
và kẻ nghe cũng sẽ đón nhận bằng một con tim bằng thịt mà tin và trở lại với sự thật là Tình 
Yêu của Chúa đã thể hiện qua sự chết và Phục sinh của Đức Giêsu. 
 
Cụ thể hơn, trong bài đọc 1 Phụng vụ lễ Hiện Xuống, ta thấy là: sau khi Chúa Thánh Thần 
ngự xuống, các Tông Đồ nói được các thứ tiếng mà những người nghe đến từ các nơi đều 
hiểu các ngài muốn nói gì. Chúng ta có thể giải thích rất đơn giản là các ngài được ơn nói 
ngoại ngữ. Thật ra, dân chúng tập hợp tại Giê-ru-sa-lem vẫn còn giữ nguyên nền tảng cá 



biệt của dân tộc họ và ngôn ngữ riêng của họ. Nhưng quyền năng của Chúa Thánh Thần đã 
hoạt động để các ngài có thể diễn đạt sứ điệp yêu thương của Thiên Chúa cho mọi người.  
 
Như vậy, tuy họ vẫn còn sự khác biệt về văn hoá, ngôn ngữ, chủng tộc hay mầu da; nhưng 
bằng Tình yêu con người có thể đón nhận và hiểu sứ điệp của Thiên Chúa muốn nói gì qua 
lời rao giảng của các Tông Đồ. Trong Tình yêu, dù vẫn còn khác nhau, nhưng trong sự khác 
nhau đó, con người vẫn đồng cảm, thông hiệp và yêu thương nhau hơn. Chỉ có ngôn ngữ 
của yêu thương mới giúp con người nối kết được với nhau. Tình Yêu là hoa quả mà Chúa 
Thánh Thần tác động và ban cho con người. Nói khác đi, Chúa Thánh Thần là nguồn suối, 
hoa quả của yêu thương mà Chúa Cha và Chúa Con trao ban cho những kẻ thuộc về 
Người.  
 
Sự thán phục của dân chúng từ khắp phương thiên hạ kéo về Giê-ru-sa-lem dành cho các 
Tông Đồ không phải vì các ngài thông thái hay tài giỏi, can đảm hay mạnh dạn; nhưng vì 
các ngài đã để cho Thánh Thần ngự xuống trên môi miệng mà ca tụng và loan báo những 
kỳ công của Thiên Chúa. Như vậy, quả là rõ ràng cho chúng ta nhận thấy rằng Chúa Thánh 
Thần đã dùng các ngôn ngữ của các dân tộc khác nhau để truyền đạt sứ điệp của Chúa cho 
con người. Khác xa với quan niệm cho rằng chỉ có dân tộc này, ngôn ngữ kia, văn hoá nọ 
mới mang tính ưu vượt và duy nhất để truyền đạt tư tưởng và sứ điệp của Chúa.  
 
Chúa Thánh Thần hoạt động trong mọi dân tộc, như dân thành Ê-phê-sô khi xưa. Họ chưa 
từng nghe biết về Chúa Thánh Thần, nhưng họ đã tin. Đức Tin này không phải là khám phá 
của họ, nhưng đó chính là hoa quả của Thần Khí! Ai trong chúng ta dám khẳng định rằng 
Thánh Thần chưa hoạt động nơi họ. Nếu đã không dám khẳng định thì tin là giải pháp thuận 
lợi nhất.  
 
Chúa Thánh Thần đã được diễn tả qua các biểu tượng như gió, cuồng phong và lửa. Và 
như anh chị em đã từng có kinh nghiệm: gió muổn thổi đâu thì thổi, nào ai biết được gió từ 
đâu đến và sẽ đi về đâu; cuồng phong mà đến thì ai cản được! 
 
Sau cùng, nhân dịp mừng Lễ Chúa Thánh Thần ngự xuống hôm nay, xin mời anh chị em 
cùng tiếp tục: 
-Hãy nói lời yêu thương. Vì một khi chúng ta nói với nhau bằng tiếng nói của yêu thương thì 
chúng ta sẽ chạm đến những cảm xúc chân thật của con tim; từ đó mọi gắn bó và các dây 
liên kết của chúng ta sẽ bền chặt hơn bởi Thánh Linh. 
 
-Hãy tạo mọi cơ hội để tiếng nói của mình xứng đáng truyền đạt sứ điệp yêu thương của 
Thiên Chúa.  
-Và, đừng dập tắt hay từ khước nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng đang 
hiện diện và hoạt động nơi con người tại các nền tôn giáo khác, nơi các dân tộc khác, thậm 
chí ngay cả trong các tổ chức mà nhiều người lầm tưởng là họ đang chống lại Giáo Hội. Có 
thể, ở một bình diện nào đó, họ không đồng ý với lối hành xử thiếu tính con người, không có 
dân chủ trong một hình thức cơ chế nào đó của Giáo Hội. Nhưng qua nỗ lực, sự thành tâm 
và thiện chí xây dựng; chúng ta tin rằng Chúa Thánh Thần vẫn hiện diện trong các nỗ lực 
mà họ đang làm để giúp chúng ta hành xử và xây dựng một thân thể nhiệm mầu của Đức 
Kitô theo đúng ý Chúa hơn. 
 
Sau cùng, Thánh Linh, khấn xin ngự đến và giúp chúng con nhận ra các hoạt động của 
Người không chỉ trong cuộc sống của chúng con mà thôi; nhưng còn mở tung cánh cửa tâm 
hồn của chúng con, và tác động thật mãnh liệt để chúng con còn nhận ra sự hiện diện và 
tác động của Thánh Linh nơi mọi người; hầu chúng con đủ can đảm ra đi mà làm chứng cho 
sự thật, làm chứng cho Tin Mừng như các Tông đồ khi xưa.  
 
Lm Giuse Mai Văn Thịnh, DCCT 
 



Đức Tin và Lý Trí – Fides Et Ratio 
_________________________________________________________ 

James Nguyen 
 
“Đức tin và lý trí được ví như đôi cánh giúp cho trí khôn con người vươn lên chiêm ngắm 
chân lý. Thiên Chúa đã đặt vào trái tim con người niềm khao khát được biết chân lý, tựu 
trung là được biết chính Người, ngõ hầu một khi đã biết và yêu mến Thiên Chúa, con người 
cũng có thể biết được sự thật trọn vẹn về chính mình (x. Xh 33, 18; Tv 27, 8-9; 63, 2-3; Ga 
14,8; 1Ga 3,2) ” 1 
Lời mở đầu Thông Điệp “Đức Tin và Lý Trí” Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gởi các 
Giám Mục Giáo Hội Công Giáo về mối tương quan giữa đức tin và lý trí. 
Con người với sứ mệnh đi tìm Chân lý 
Dấu hiệu của nhu cầu chân lý nơi con người là luôn luôn  đặt câu hỏi, luôn luôn muốn hiểu, 
muốn biết. Đúng như lời triết gia Aristote: “Mọi người đều khát vọng hiểu biết”, rồi ông nhấn 
mạnh thêm: “và chân lý là đối tượng của niềm khát vọng đó”. Như thế không phải con người 
chỉ có nhu cầu muốn biết mà phải là cái biết đúng, biết thật, cái biết đạt tới thực tại khách 
quan mới có thể làm họ hài lòng. 
Sự vật và sự việc như chính nó hiển nhiên hiện ra trước mặt hay như nó đang và đã xảy ra 
trong lịch sử, nhưng con người cứ luôn thắc mắc tại sao, nghĩa là do đâu nó có như thế và 
nó mang ý nghĩa nào? Trong những câu hỏi đó mà loài người luôn luôn đặt ra, không bao 
giờ thiếu những câu hỏi căn bản chủ yếu về ý nghĩa của cuộc nhân sinh. Và chính khi con 
người gợi những câu hỏi như thế đã sinh ra đời môn Triết học. 
Triết học là gì? 
Thật ra triết lý không dành cho riêng ai, mà dành cho mọi người. Công việc hằng ngày mặc 
dầu đã ngốn hết phần lớn thời giờ nhưng đôi lúc chúng ta trầm mình lại để tự vấn “những 
vấn đề của muôn thuở.” Đó là cuộc sống này có nghĩa gì không, hay tôi chỉ là sản phẩm của 
vụ Big Bang đã xảy ra 15 tỷ năm trước? Liệu rồi đây tôi trở về cõi hư vô sau khi chết hay tôi 
có một linh hồn sẽ được sống mãi? Có Thượng Đế thật chăng hay Ngài chỉ là sản phẩm của 
trí tưởng tượng? Phải chăng thực sự có thiện-ác, có phải-quấy, có lành-dữ trên cỏi đời này, 
hay luân lý chỉ là vấn đề của phong tục, tập quán xã hội, hoặc chỉ là quan niệm cá nhân nào 
đó thôi? 
Thời cổ đại xa xưa, người Hy Lạp đã dùng một từ để diễn tả tất cả suy nghĩ tìm kiếm những 
giải đáp cho những vấn nạn trên, đó là philosophia. Dịch theo sát nghĩa, philosophia có 
nghĩa là lòng yêu mến (philia) sự khôn ngoan (sophia). Qua từ “khôn ngoan”, người Hy Lạp 
muốn nói đến sự hiểu biết sâu xa về của cuộc sống. Loại hiểu biết này chúng ta không dễ gì 
đạt tới hay sẽ không bao giờ tìm ra những “giải đáp trọn gói” cho các vấn đề cơ bản của 
cuộc đời.  
Câu hỏi đặt ra là nếu xem chừng chúng ta không thể tìm ra những giải đáp trọn vẹn cho 
những vấn nạn to lớn trên, thì tại sao chúng ta lại phải suy tư triết lý  làm gì cho thêm phiền 
hà? Chẳng thà chúng ta dành tâm lực vào những công việc thực tiễn hằng ngày còn hơn đi 
tìm một sự khôn ngoan mà không chắc gì đạt tới? 
Có điều, đã sinh ra làm người, ai nấy đôi lúc cũng phải triết lý thôi. Người Hy Lạp đã coi việc 
suy tư triết lý là sự vận dụng phần gía trị nhất của nhân tính chúng ta. Đây chính là điểm độc 
đáo khác biệt giữa con người với các thụ tạo khác. Nếu chúng ta muốn “thành người”, chúng 
ta phải vận dụng nét nhân tính độc đáo này. Cách đây khoảng 2400 năm, Socrate đã nhấn 
mạnh: “Đối với con người, cuộc sống mà chưa được thẩm tra thì chưa đáng sống”. Chỉ cuộc 
sống luôn được tra vấn mới đáng sống, và chính tiến trình tra vấn ta là ai có thể chuyển biến 
cái ta là ai. Martin Heidegger, triết gia người Đức nổi tiếng của thế kỷ vừa qua, đã trả lời một 

                                                           
1
 Faith and reason are like two wings on which the human spirit rises to the contemplation of truth; and God 

has placed in the human heart a desire to know the truth—in a word, to know himself—so that, by knowing 
and loving God, men and women may also come to the fullness of truth about themselves (cf. Ex 33:18; Ps 
27:8-9; 63:2-3; Jn 14:8; 1 Jn 3:2). Thông điệp Fides et Ratio của Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, bản dịch Anh ngữ 
từ tuần san L’Osservatore Romano. 



sinh viên khi anh ta thắc mắc ai mới có thể làm triết lý: “Vấn đề không phải có thể làm được 
điều gì với triết học, mà là triết học có thể làm được gì với bạn.” 
Đức tin và Lý trí (Thần Học và Triết Học) 
Tới đây xin được đề cập đến đề tài chính của bài viết, đó là Thông điệp Đức Tin và Lý trí 
(Fides et Ratio = FeR) của thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II, đã ban hành trong triều đại 
27 năm giáo hoàng của ngài. Sau thông điệp Aeterni Patris của Giáo hoàng Lêo XIII năm 
1879, thì FeR là một thông điệp của một vị giáo hoàng trong thời hiện đại đề cập sâu rộng 
về triết học. Rất nhiều học giả đồng ý tác giả FeR là một người am tường về triết học. Chủ 
đề trung tâm của FeR là chân lý khi ngài viết trong phần giới thiệu, xin tóm tắt sau đây:  
Có ba hình thức chân lý: chân lý của đời sống thường nhật và của nghiên cứu khoa học, 
dựa trên tính hiển nhiên trực tiếp hoặc được thí nghiệm xác nhận, thứ đến chân lý triết học, 
nhờ các năng lực tư biện2 (suy luận) của trí khôn mà đạt được, cuối cùng là những chân lý 
tôn giáo mà trong một chiều kích nào đó có gốc rễ trong triết học nhằm trả lời cho những 
vấn đề tối hậu. Thánh Giáo hoàng quả quyết rằng: “Việc tìm kiếm của con người không chỉ 
nhắm đạt tới những chân lý phiến diện, thực nghiệm hay khoa học3 mà thôi; cũng không 
phải chỉ trong những hành vi quyết định cá nhân mà người ta tìm kiếm sự thiện đích thực. 
Cuộc tìm kiếm của họ nhắm tới một chân lý tuyệt đỉnh để giải thích được ý nghĩa cuộc đời. 
Và vì thế đó là một cuộc tìm kiếm chỉ có thể đạt tới đích khi đạt tới được cái tuyệt đối”4. 
Như thế, triết học gần với tôn giáo hơn khoa học đến nỗi đôi khi cạnh tranh với tôn giáo. Đây 
là chỗ đặt ra mối quan hệ giữa triết học và tôn giáo, đặt biệt là mặc khải Kitô giáo.Và vấn đề, 
chính xác hơn, đức tin và lý trí trở thành vấn đề đức tin và triết học, chân lý mặc khải 
và chân lý triết học.   
Chân lý mặc khải không ngược với những chân lý được triết học nhận biết vì chân lý chỉ có 
một nguồn gốc duy nhất đó là Thiên Chúa. Chân lý triết học đặt ta trên đường tiến tới chân 
lý sung mãn với điều kiện nó nhìn nhận giới hạn của mình và mở ra với cái “mầu nhiệm”, cái 
siêu việt, cụ thể là với Mặc khải của Thiên Chúa. Chân lý triết học phải sẵn sàng đón nhận 
sự tiếp sức của chân lý mặc khải. Chỉ như thế mới nói được rằng đức tin và lý trí ví được 
như đôi cánh giúp cho trí khôn con người vươn lên chiêm ngắm chân lý. 
Đó là thứ triết học mà Giáo Hội mong muốn và cần thiết cho việc hiểu biết đức tin 
(intellectus fidei), tức là thần học. Theo thánh giáo hoàng, thần học “là diễn từ thuần lý về 
Thiên Chúa”5. Là dùng lý trí được đức tin soi sáng để hiểu biết hơn những chân lý Mạc khải. 
Thần học cũng là khoa học theo nghĩa rộng, tức là môn học có đối tượng và phương pháp rõ 
ràng, có tổ chức chặt chẽ, hợp lý, sử dụng những ý niệm có tính chính xác cao. 
Thần học được thiết lập theo hai mặt: auditus fidei (đón nhận chân lý đức tin) và intellectus 
fidei (tìm hiểu chân lý ấy). Triết học giúp ta đón nhận nội dung của chân lý đức tin được mạc 
khải qua Lời Chúa và Truyền thống sống động, bởi vì khi được ghi chép lại hoặc khi được 
công bố trong lời giảng dạy, chân lý đó lệ thuộc vào lịch sử, vào tư tưởng, vào ngôn ngữ , 
...của những nền văn hóa nhất định. Mà triết học cho thấy những qui luật của ngôn ngữ, cơ 
cấu của nhận thức và ý nghĩa chính xác của những khái niệm được xử dụng. Đàng khác, để 
trình bày chân lý đức tin, thần học căn bản, tín lý hay luân lý đều cần tới sự trợ giúp của triết 
học. Thật vậy, trong nền thần học Giáo hội sử dụng nhiều khái niệm triết học đến nỗi người 
ta không thể hiểu nó đầy đủ nếu không có kiến thức về triết học. 
Thời đại hiện nay, mối lo âu của thánh Giáo hoàng khi thần học có khuynh hướng dựa theo 
các khoa học nhân văn như nhân học, xã hội học, tâm lý học, sử học...hơn là theo triết học. 
Theo ngài, đây là điều đáng tiếc và có hại cho thần học bởi vì triết học là một tư duy phê 
phán quan tâm đến cái phổ quát, còn các nghành khoa học bao giờ cũng phân chia ra từng 
địa hạt nhất định. 
Triết Học Tây phương ảnh hưởng trên Kitô giáo 
Kitô giáo xuất hiện và phát triển trước tiên trong môi trường của văn hóa Hy-lạp và La-mã 
ngay trong những đô thị lớn như Alexandria, Rome. Đó là một nền văn hóa rực rỡ, được tiêu 
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biểu qua nền triết học của nó. Cuộc đụng độ giữa đức tin Kitô giáo và triết học đã không thế 
nào tránh được bởi vì, tuy không phải là một triết lý, giáo lý Kitô giáo bao hàm một ý niệm 
riêng về Thượng Đế, vũ trụ và con người. Giáo lý ấy có quá nhiều tư tưởng mới mẻ, thậm 
chí trái ngược với nền triết học Hy-lạp. 
Thời các tông đồ và giáo hội tiên khởi 
Các tín hữu đã có những thái độ cả tiêu cực lẫn tích cực đối với triết học: 
Những thái độ tiêu cực, một nhóm tín hữu ngờ vực khi đặt câu hỏi nếu triết học đi tìm một 
sự hiểu biết đưa tới hạnh phúc, thì nó còn ích lợi gì khi người ta đã gặp được con đường cứu 
độ nơi Đức Giêsu Kitô? Tại Hội đồng Areopagus ở Athenia, thánh Phao-lô đã gặp thất bại 
khi ngài sử dụng triết học Hy-lạp trong lời rao giảng cho giới trí thức. Họ nhân danh kiến 
thức để chế nhạo việc Đức Giêsu phục sinh.6 Vì thế Ngài đã nhấn mạnh sứ điệp Kitô giáo so 
với “sự khôn ngoan của thế gian” khi Ngài viết: “Trong lúc người Do-Thái đòi điềm thiên dấu 
lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan thì chúng tôi lại rao giảng một Đức Kitô chịu 
đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là 
điên rồ” (1 Cr 1, 22-23). Sau đó, ngài lưu ý các tín hữu ở Cô-lô-sê: “Hãy coi chừng đừng để 
ai gài bẫy anh em bằng một triết lý và những tư tưởng giả dối, rỗng tuếch theo truyền thống 
người phàm và theo những yếu tố của vũ trụ chứ không theo Đức Kitô” (Cl 2,8). Đa số học 
giả hiểu Ngài muốn nói đến một học thuyết, vừa mang tính triết học lẫn tôn giáo, mệnh danh 
là thuyết Ngộ Đạo (Gnosticism), chủ trương một sự hiểu biết và bí truyền về Thiên Chúa, 
cao hơn đức tin Kitô giáo và chỉ dành riêng cho một thiểu số người ưu tú. Cuối thế kỷ II, nhà 
trí thức Kitô giáo Tertuliano (160-220 CE) viết: “Nào có gì chung giữa Athens và Jerusalem, 
giữa trường phái Platon và Giáo hội, giữa bọn Lạc giáo và người Kitô hữu?” Người ta đã gán 
cho Tertuliano câu nói sau đây, thường dùng để châm chọc khi câu nói này được giải thích 
sai vì bị tách ra khỏi bối cảnh xuất xứ của nó (take out of context): “Tôi tin vì phi lý” (Credo 
quia absurdum est). Ý nói: Không thể gói ghém Mạc khải Kitô giáo vào trong giới hạn của lý 
trí con người. 
Những thái độ tích cực, Triết học được coi là có giá trị lớn, sở dĩ như vậy là vì triết học 
tham dự vào Thần Ngôn của Thiên Chúa (Divine Logos, tức là Ngôi Hai Thiên Chúa – tiếng 
Hy-lạp Logos vừa có nghĩa là lời, ngôn từ vừa có nghĩa là lý trí, lý tính).  
Người Kitô hữu đầu tiên có quan niệm này là thánh Justin, một triết gia trở lại đạo Công giáo 
ở thế kỷ II. Ngài đã quả quyết: “Tất cả những gì đúng mà người ta đã nói ra đều là của 
chúng ta. Bởi vì những gì đúng mà các nhà tư tưởng nói ra đều do công trình khó nhọc tìm 
tòi và suy tư của họ dựa vào một chút lý trí logos nhỏ mọn đã được phân chia cho họ. Song 
vì không biết lý trí toàn vẹn logos là Đức Kitô nên lắm lúc họ nêu lên những khái niệm trái 
nghịch nhau.” 
Sau Justin, thánh Clement thành Alexandria cũng có thái độ rất cởi mở đối với triết học. 
Tiến thêm một bước nữa, nhiều nhà trí thức Kitô giáo sử dụng triết học cho suy tư thần học 
của họ. Origen ( c. 184 – c. 253) là ví dụ nổi bật. Ông xây dựng một nền thần học khá đồ sộ 
bằng cách dùng triết học của triết gia Hy-lạp Platon với những sửa đổi cần thiết. 
Qua thế kỷ thứ V, thánh Augustine đã thành công trong việc xây dựng một tổng hợp lớn đầu 
tiên giữa triết học và thần học, bao gồm các dòng tư tưởng của Hy-lạp lẫn La-tinh. Về quan 
hệ giữa Lý trí và Đức tin, Augustine nói một câu trứ danh: Intellige ut credas, crede ut 
intelligas (Hãy hiểu để tin và hãy tin để hiểu). 
Thời Kinh Viện (Scholasticism7) 
Trong suốt thời Trung cổ, triết học giữ một chỗ đứng rất cao, chỉ sau thần học. Thánh 
Anselm (1033-1109) được coi là ngườ đề cao lý trí và sử dụng suy tư triết học vào trong 
thần học một cách tuyệt hảo. Theo truyển thống Augustine, ngài chủ trương dùng lý trí để 
hiểu nội dung của đức tin, với công thức nổi tiếng là: Fides quaerens intellectum (Đức tin tìm 
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7
 Scholasticism is a method of critical thought which dominated teaching by the academics ("scholastics", or 

"schoolmen") of medieval universities in Europe from about 1100 to 1700, and a program of employing that 
method in articulating and defending dogma in an increasingly pluralistic context.  
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kiếm sự hiểu biết – Faith seeking understanding). Lý trí giúp đức tin được đào sâu, đức tin 
giúp lý trí được mở rộng và kiện toàn. 
Đa số giới học giả đồng ý rằng trong các tổng hợp tư tưởng lớn của thời Trung cổ, công trình 
của thánh Thomas Aquinas (1225-1274) là đầy đủ và vĩ đại nhất. Tiếp tục theo truyền thống 
Aristole, vốn mang tính duy lý hơn truyền thống Plato mà các thánh Augustine, Alselm và 
Bonaventure đề cao, Thomas không chút gì ngần ngại với triết học khi ngài cởi mở đón nhận 
chân lý bất kể đến từ nguồn gốc nào. Dĩ nhiên, triết học vẫn phục vụ thần học, nhưng trong 
phạm vi riêng của mình, triết học được toàn quyền tự lập và được đẩy ra đến tận cùng khả 
năng của nó. Thật vậy, từ nhiều thế kỷ nay, tư tưởng Thomas Aquinas luôn được Giáo hội 
Công giáo nhận làm học thuyết chính thức trong các đại chủng viện và đại học Công giáo.8 
Thời cận đại và hiện đại 
Thảm kịch của sự phân chia giữa Đức tin và Lý trí bắt đầu từ thế kỷ XIV khi vai trò của triết 
học trong Giáo hội càng ngày càng bị lu mờ: Một đàng lý trí và đức tin bị tách lìa nhau; thay 
cho sự hòa hợp xưa kia, trở thành hai khuynh hướng đối lập: một bên là duy lý, còn bên kia 
là thần bí.  
Triết học trong khuynh hướng duy lý chống lại những suy niệm siêu hình, đồng thời đề cao 
vai trò của thực nghiệm. 
Còn các thần học tôn giáo thì được trả về phía thuộc phạm vi đức tin, không dính dáng gì tới 
phạm vi lý trí nữa. Mặc khác, các nhà trí thức Kitô giáo đa số một cách tiêu cực mải mê đối 
phó với những khuynh hướng hay trào lưu mới đó là óc phê bình khoa học bằng cách lập đi 
lập lại những tư tưởng xa xôi với Kinh viện thay vì can đảm đối thoại một cách cởi mở để 
sáng tạo ra cái mới thích hợp với thời đại hơn. 
Một điểm mốc thời gian đáng được lưu ý là đến năm 1879 Đức Giáo hoàng Leo XIII ban 
hành thông điệp Aeterni Patri đã tạo ra một luồn sức mạnh phục hưng phong trào Kinh viện 
- Scholasticism tại hai trung tâm chính của phong trào là Louvain - Belgium và Paris. Các 
học giả trong phong trào không chỉ bằng lòng với việc trình bày triết học Kinh viện, nhưng họ 
còn đối chiếu, soi sáng, đào sâu nó vào với các học thuyết hiện đại. Một số nhà tư tưởng 
Công giáo đã đóng phần to lớn trong việc canh tân tư tưởng trong Giáo hội qua phong trào 
này như: Etienne Gilson, Jacques Maritain, hồng y Mercier, Maurice de Wulf, Augustin 
Maritain OFM, Sertillanges OP, Joseph Maréchal SJ. Trong thông điệp Đức Tin và Lý Trí, 
Đức Thánh Cha viết: “Những nhà thần học có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ chúng ta, đã 
xuất thân từ sự phục hưng triết học Thomas. Những suy tư và tìm kiếm của công đồng 
Vatican II mắc nợ họ rất nhiều” (FeR số 58). 
Tuy nhiên sự thật đáng buồn và hậu thế cần phải lưu ý là các nhà thần học này, trước khi 
được công đồng Vatican II chấp nhận, họ hầu hết đã khổ nhọc, “trầy vi tróc vảy” bởi vì tư 
tưởng thần học và triết học chính thức của Giáo hội thời bấy giờ vẫn rất còn bảo thủ không 
chấp nhận đường lối mới mẻ của họ. 
Tiếc rằng, theo lời Đức Thánh Cha John Paul II phàn nàn: triết học nói chung và triết Kinh 
viện nói riêng đã mất đi tầm quan trọng của nó.9 Ngài bận tâm lo lắng về cuộc khủng hoảng 
chân lý kéo theo cuộc khủng hoảng ý nghĩa và đưa tới chỗ con người trong nền văn minh 
vật chất hiện đại bị mất phương hướng.Theo triết học truyền thống, đối tượng của lý trí là 
chân lý và đối tượng của ý chí tự do là các giá trị đạo đức. Nhưng xét đến nguồn gốc của 
luân lý đạo đức, ý chí tự do cũng lệ thuộc vào chân lý. Khi hành động một cách đạo đức 
theo ý chí tự do và ngay thẳng, con người đặt chân trên con đường hạnh phúc và tiến tới 
hoàn thiện. Người ta đã thường thấy John Paul II đề cập tới chủ nghĩa Tương đối – 
Relativism. Và theo ngài chủ nghĩa tương đối là sai lầm trầm trọng nhất. Nguyên tắc chung 
của chủ nghĩa này là không có chân lý tuyệt đối và phổ quát cho hết mọi người, và nếu có đi 
nữa thì con người cũng không đạt tới được (thuyết Bất khả tri, Agnostism). Đây chính điều 
được gọi là cuộc khủng hoảng về chân lý. 
Triết học hiện đại có nét đặc trưng là chú trọng vào chủ thể con người như Descartes, Kant, 
Marx, Nietzsche, các nhà Hiện sinh v.v., đã khởi xướng và đó là cũng là nét tích cực lớn của 
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nó. Nó mang lại  những kết quả tốt đẹp trong nhiều lãnh vực tri thức và thúc đẩy sự phát 
triển văn hóa và lịch sử. Nhưng con người nói đây là con người đóng khung lại trên mình và 
tự lấy làm đủ. Vì không nhìn nhận bất cứ một chân lý nào trên họ, con người hiện đại chỉ 
biết một thứ chân lý “trong tầm” với mình, nghĩa là hoàn toàn  tương đối. Triết học hiện đại 
gạt bỏ những câu hỏi tối hậu (ultimate questions) đã được đề cập phần đầu của bài vì cho 
đó vượt ngoài khả năng của lý trí. “Lý trí thay vì cho thấy con người qui hướng về chân lý, đã 
dần dần đánh mất khả năng hướng nhìn lên cao, không dám vươn tới chân lý hữu thể, thứ 
chân lý khách quan mà con người phải lệ thuộc. Điều đó đưa tới kết quả là một chủ nghĩa đa 
nguyên bất phân định (indifferenciated) dựa trên khẳng định là mọi lập trường điều có giá trị 
cả (tức “ba phải”). Và đây là một trong những triệu chứng phổ biến nhất hiện nay về sự thiếu 
tín nhiệm vào chân lý. 
Nhiều giả thuyết nêu ra những yếu tố đã dần dần đưa tới cuộc khủng hoảng chân lý như 
sau: - nhiều lý thuyết khoa học thay thế hoặc nối tiếp nhau quá nhanh chóng, gây ra sự lỗi 
thời của không ít tri thức đã từng coi là chắc chắn, - cuộc phê bình quá gay gắt đối với siêu 
hình học, ví dụ nơi Kant, các nhà duy nghiệm, các nhà thực chứng (positivists) thế kỷ XVIII 
và nhất là tân thực chứng (neopositists) thế kỷ XX và sự khám phá ra các nền văn hóa khác 
nhau cùng với sự giao lưu văn hóa càng ngày càng mở rộng. Tình trạng hàng loạt lý thuyết 
thi nhau đem lại một câu trả lời cũng như có nhiều cách khác nhau để quan niệm và giải 
thích thế giới và đời sống con người, chỉ làm thêm trầm trọng mối nghi ngờ căn bản ấy, nó 
có thể đưa con người ta đến thuyết hoài nghi, thái độ dửng dưng hay những loại hư vô chủ 
nghĩa khác nhau. 
Thêm vào đó, chủ nghĩa tương đối cũng tác động mạnh mẽ và tiêu cực trong lãnh vực luân 
lý đạo đức. Điều này cũng dễ hiểu vì nếu không có những chân lý khách quan phổ quát thì 
không còn những quy tắc chắc chắn có giá trị cho mọi người. Ngay tiêu chuẩn của lề luật tự 
nhiên đã bao thời được các nhà duy lý nhìn nhận, hiện nay đang bị phủ nhận hoặc nghi ngờ. 
Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm không có luân lý nếu không có tự do. Nhưng nền văn hóa 
hiện đại đề cao tự do đến mức coi tự do con người là tuyệt đối trong phạm vi của nó. Tự do 
là cứu cánh của chính mình, nó hoàn toàn tự lập, không lệ thuộc vào bất cứ uy quyền nào 
khác. Như thế có nghĩa là chính nó tự đề ra tiêu chuẩn cho hành vi đạo đức của mình. Tự do 
không lệ thuộc chân lý vì người ta đã loại bỏ chân lý khách quan rồi. Không đặt cơ sở trên 
chân lý, hành vi đạo đức của mỗi người sẽ lấ sự chân thành, trung thực làm chuẩn. Chỉ cần 
sống đúng như mình cho là tốt. 
Như vậy gốc rễ của chủ trương tương đối trong luân lý đạo đức là sự tách lìa tự do và chân 
lý, như Đức Thánh Cha đã nhận định. Đó là người ta có thể bóp nghẹt chân lý, có thể chạy 
trốn chân lý hay lẩn tránh chân lý, nhưng chân lý vẫn không ngừng tác động trên cuộc sống 
họ bởi vì người ta không bao giờ có thể xây dựng cuộc đời trên sự hoài nghi, sự bất xác hay 
sự giả dối; một cuộc đời như thế sẽ thường xuyên bị đe dọa bởi sự sợ hãi và lo âu.10  
Kết luận 
Con người là kẻ đi tìm chân lý. Do đó có thể nói mỗi người là một triết gia. Thời đại chúng ta 
là thời đại của đa nguyên văn hóa (pluralism) và chủ nghĩa tương đối (relativism) và chủ 
nghĩa hoài nghi (skepticism). 
Trong bối cảnh này, qua thông điệp Đức tin và Lý trí, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, với 
mối bận tâm bảo vệ suy tư của đức tin chính thống Công giáo, đã tái khẳng định: 
 Đức tin và lý trí khác nhau về đối tượng (object) cũng như về hành vi (act). 
 Cần phân biệt đức tin và lý trí nhưng không được phân chia vì như thế là làm chúng 
hoàn toàn tách biệt, không còn liên hệ gì với nhau. 
 Đức tin và lý trí không bao giờ có thể mâu thuẫn nhau. Đó là hai con đường dẫn tới 
chân lý. Chân lý đạt được do triết học và chân lý mặc khải không bao giờ hoàn toàn giống 
nhau hoặc loại trừ nhau. 
Liên quan tới những khẳng định trên, có hai thuyết sai lầm lớn mà Giáo Hội đã mạnh mẽ lên 
án là thuyết Duy lý (Rationalism) và thuyết Duy tín (Fideism).  
Duy lý coi lý trí là nguồn duy nhất của chân lý, loại trừ mọi thứ nhận thức vượt ra ngoài khả 
năng và làm chủ của lý trí. Vì thế nó phủ nhận sự hiện hữu của bất cứ chân lý đức tin nào 
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 Xin xem FeR số 28. 



mà lý trí không thể chứng minh. Chủ trương này cũng là của thuyết Duy Khoa Học 
(Scientism), các thuyết Thực Chứng (Positivism) và Tân Thực Chứng (Neopositism). 
Còn Duy tín thì coi các chân lý đức tin là duy nhất, chắc chắn, và đức tin chẳng cần sử dụng 
lý trí. Một số người có thái độ bằng lòng, thỏa mãn khi nghĩ rằng “cứ tin là đủ”. 
Trong thông điệp, ngài đề cao vai trò của lý trí nhưng đồng thời cương quyết chống lại thứ lý 
trí cao ngạo, tự cho mình là đầy đủ trong nỗ lực đi tìm chân lý cho con người. Mặc khải vượt 
quá lý trí nhưng không nghịch với lý trí. Phần của Thiên Chúa là tuyệt đối trong Mặc khải, 
còn phần con người là dùng lý trí tìm kiếm chân lý và đào sâu chân lý mặc khải. Khi sử dụng 
câu ‘Triết học là nữ tì của thần học’ (Philosophia ancilla theologiae) Đức Giáo Hoàng hoàn 
toàn không có ý hạ giá triết học mà trái lại. Triết học hiện đại cần trung thành với khát vọng 
sâu thẳm của con người mà những tiến bộ vật chất không bao giờ thỏa mãn được.  
Sau hết, qua thông điệp Đức Tin và Lý Trí, rồi nhận thấy triều đại thánh Giáo hoàng Gioan 
Phaolô II công bố rất nhiều văn kiện về đủ loại vấn đề, đồng thời cũng đã cảnh cáo và lên án 
nhiều nhà thần học gần giống như thời kỳ trước công đồng Vatican II. Thế nên nhiều nhà 
bình luận đã nhận định hình như vì quá lo lắng cho sự chính thống của giáo lý đức tin mà 
dường như ít nhiều đã gây ra một sự mâu thuẫn nào đó giữa chủ trương và những thi hành 
thực tế suốt trong giáo triều. Chẳng hạn trong khi vẫn nhìn nhận sự tự lập của các Giáo hội 
địa phương, Tòa Thánh lại quá nhạy cảm với mọi tư duy thần học khi họ không theo cách 
của thần học cổ truyền Tây phương. Phải chăng đây là một lý do khiến cho nhiều nhà phê 
bình nghĩ rằng đứng về những phương diện nào đó triều đại thánh Giáo hoàng Gioan 
Phaolô II đã đi thụt lùi so với công đồng Vatican II? 
 
Nguyễn Duy Vũ  
(Vẫn biết khung viên rất giới hạn, ước mong bài viết sẽ là làn gió cuối thu phơn phớt phất 
nhẹ vào tâm trí đang tha thiết tìm kiếm Chân Lý.) 
Sydney, cuối thu 2018. 
Được biên soạn dựa theo những tài liệu chính sau đây:  
 Thông điệp Fides et Ratio, bản Anh ngữ của báo L’Osservatore Romano 
L'Osservatore Romano - The Newspaper of the Holy See. 4 November 1998. 
Published by: The Cathedral Foundation L'Osservatore Romano English Edition - Baltimore, 
MD 21201, USA. 
 Foster, David R. & Koterski, Joseph, Eds. The Two Wings of Catholic Thought – 
Essays on Fides et Ratio. The Catholic University of America Press Washington, D.C., 2003. 

 Hemming, Laurence P. & Parsons, Susan F., Eds. Restoring Faith in Reason.  
University of Notre Dame Press, Indiana, 2003. 
 

 



Lễ an vị tro cốt Antôn Nguyễn Văn Thành 
_______________________________________________________________ 

Mây Chiều ghi nhanh 

 
 

Mùa thu Sydney với những làn khí se lạnh ôm dịu dàng dần dần đẩy xa những ngày hè mà 
vẫn còn nóng rát. Mây Chiều đi dự tang lễ đã nhiều, già trẻ lớn bé đều đủ cả thế nhưng rất 
hiếm khi được mời đi dự lễ giỗ, lý do có thể lễ giỗ thường trong vòng gia đình thân mật, ít 
khi mời người ngoài hay bạn bè. Nhưng lễ giỗ Antôn Thành, với lúc sinh thời, Antôn là một 
thành viên trong gia đình Anphong Sydney, nên đến ngày lễ giỗ Antôn, đương nhiên gia 
đình Anphong Sydney được mời cũng là lẽ đương nhiên.  
 
Cách đây 2 năm, căn bệnh ung thư phổi quái ác đã cướp đi sinh mạng của Antôn Thành. 
Đời người thật mong manh, nay đang khỏe nhưng mai đau yếu, sống chết không phải do 
mình định đoạt. Antôn Thành từ nhỏ được giáo dục theo Tây học, nhưng khi biết mình 
vướng căn bệnh hiểm nghèo, lại không chữa trị theo Tây học mà tìm kiếm đến Đông y. Xem 
ra khó hiểu thật, tuy nhiên nghĩ cho cùng, có thể lúc lâm bệnh Antôn có ý định kiến dù xạ trị 
hay hóa trị cũng chẳng ích gì, nên cương quyết đi theo con đường Đông y?  
 
Rốt cuộc thì Đông y cũng không cứu sống anh được, và Antôn đã ra đi vào cái tuổi 66, 
tương đối sinh lực còn đầy đủ. Vẫn biết ai cũng phải chết, từ vua quan và người phú quí cho 
đến người nghèo khó bần hàn, nhưng sự ra đi tương đối sớm sủa của Antôn đã để lại biết 
bao đau thương cho chị Bích Thủ, hiền thê của Antôn cùng hai người con của anh chị và 
các cháu, và cả gia đình Anphong Sydney nữa, vì chúng tôi đều xuất thân từ một mái ấm 
Đệ tử viện Dòng Chúa Cứu Thế Vũng Tàu.  
 
Hôm nay, một buổi chiều ngày 05/05/2018, những người thương mến Antôn tụ họp tại giáo 
đường St Felix de Valois tại Bankstown, để cùng với tang quyến của Antôn, dự lễ giỗ cùng 
tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng ngay tại một nghĩa trang nhỏ bé trong khuôn viên giáo 
đường St Felix de Valois.  
 



 
Nhìn chung, Mây Chiều nhận thấy trang phục màu đen hoặc trắng nổi bật trong khuôn viên 
giáo đường, thay thế cho những trang phục màu sắc. Mà kể cũng lạ, ai cũng nói Antôn đã 
được Chúa gọi về nhà Chúa, thì mình phải hân hoan mừng vui chứ? Được về nhà Cha, 
được hưởng phước vĩnh cửu, thì mình phải mừng vui chứ? Tại sao tâm tư chúng ta lại nặng 
trĩu nhớ thương? Câu trả lời chỉ có thể là con tim có những lý lẽ của con tim.  
 

 

 
 

 

 
Giờ lễ đã đến, MC Vũ Nhuận cất lên tiếng hát ca hiệp lễ:  
 
 "Hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen danh Ngài vì Ngài thương tôi.   
 Ngài thương thi ân giáng phúc xuống cho phận hèn là người tôi tớ." 
 
và Anthony đặt hết tâm hồn kết nối trong đàn hợp với lời ca. Từ cuối nhà thờ, tang gia cùng 
bình tro cốt Antôn và Cha Chủ tế họ Mai đang từ từ tiến lên cung thánh. Mọi con mắt đều đổ 
dồn về đám rước mà chắn chắn giờ ngày mọi người đều nghĩ đến Antôn. Có thể Antôn 
cũng đang lảng vảng đâu đấy nhưng chúng ta không thể nhận ra, vì Antôn đã thuộc vào thế 
giới vô hình.  
 
Mở đầu thánh lễ, cha Thịnh nói về ý nghĩa ngày lễ hôm nay, và khi Cha nói là năm nay là lễ 
giỗ năm thứ 2, thì Mây Chiều giật mình. Số là MC Vũ Nhuận trước đây có nhờ Mây Chiều 
chuẩn bị một số lời nguyện mà vì đinh ninh Antôn mới ra đi được một năm tròn, nên những 



lời nguyện đều dựa vào đó. Khi đến giáo đường St Felix, Mây Chiều đã trao cho MC Vũ 
Nhuận những lời nguyện nhưng nghĩ ngợi sao đó, MC Vũ Nhuận trao cho Mây Chiều và  nói 
thôi anh cứ đọc là tiện nhất, hợp nhất. Mà đúng thế, nếu một anh nào khác đọc lời nguyện, 
thì thấy lời nguyện không ăn khớp với lễ giỗ, Mây Chiều sẽ ăn nói làm sao đây? Xin gởi  
đến Cha Thịnh lời cám ơn sâu xa, vì nhờ Cha mà Mây Chiều điều chỉnh kịp thời những lời 
nguyện cho phù hợp.  
 
Sau Phúc âm, Cha Thịnh chỉ nói đôi lời mà dành thời giờ cho anh em chia sẻ tâm tình. MC 
Vũ Nhuận đã mời cháu anh Antôn và anh Đoàn Tường. Anh Đoàn Tường, đến từ Canberra, 
vốn năm xưa cùng lớp Antôn, rồi sau khi vượt biên đến Úc thì ở cùng nhà với Antôn tại 
Canberra nên hai người rất gắn bó. Đoàn Tường đã thực tình ca ngợi phong cách sống của 
Antôn, nhất là đức tình hiền lành, mà Đoàn Tường có lần đã giận quá mất khôn đã phang 
cho Antôn một câu là hiền quá hóa hèn, mà đến nay Đoàn Tường còn rất ân hận vì quá lời.  
 

 
 
Thế nhưng, trong bài giảng Tám mối phúc thật của Chúa, Chúa đã ca ngợi đức tính hiền 
lành "Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp". Đòan Tường ơi, nay 
anh có thể an tâm vì người bạn của anh đang ở miền "Đất Hứa" rồi và đang cầu nguyện cho 
anh đó.  
 
Trước khi thánh lễ kết thúc, gia đình và tang quyến đã đưa bình tro cốt Antôn đến nơi Antôn 
sẽ an nghỉ và Cha Thịnh đã trịnh trọng đặt bình tro cốt Antôn vào trong một ngăn tủ trên một 
bức tường nhiều tấm bia nữa, nơi an nghỉ của Antôn, kết thúc một đời người.  
 
 "Hỡi người, người là tro bụi và người sẽ trở về bụi tro"  
 
Chờ ngày "Chúa lại đến, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, thì thân xác này sẽ sống lại, như 
lời Chúa phán".  
 



 

  
 

 
Sau thánh lễ, chị Bích Thủy có nhã ý mời tất cả bà con ở lại dùng tiệc trà thanh đạm. Cho 
đến lúc này, Mây Chiều mới thấy nét mặt chị trở nên tươi tỉnh hơn, khác với lúc đầu lễ, và 
khi chị nói lời cảm tạ.  
 
Rồi bà con ta lại có những giây phút êm đềm bên nhau, kể cho nhau nghe những câu 
chuyện về Antôn- để mà thương mà nhớ.  
 
Mây Chiều phải về sớm, ra về nhưng khi ngang qua nghĩa địa giáo đường St Felix de Valois 
hình như nghe tiếng ai đó đang nói bên tai:  
 
 "Hãy nhớ đến Antôn nhưng xin đừng khóc.  
 Vì bây giờ hành trình của Antôn trên tần gian đã hoàn tất.  
 Rồi chúng ta cũng sẽ gặp lại vào ngày sau hết"  
 
Mây Chiều ghi nhanh  
Ngày 05/05/2018 

 

 

Giọng cũ xa gần 

Dân Gầy phụ trách 



 
 
Thư hồi đáp của Lm Nguyễn Thanh Bích, CSsR 
30/10/2018 
 
Kính gởi quý ông bà anh chị Gia Đình An Phong Sydney, 
Tôi đã nhận được số tiền 500 AUD cách đây vài ngày do Gia Đình An Phong Sydney gởi 
tặng người nghèo tại Giáo Điểm An Thới Đông. Xin chân thành cám ơn sự quan tâm và 
nghĩa cử bác ái của quý ông bà anh chị trong Gia Đình An Phong Sydney đối với đồng bào 
nghèo khó tại An Thới Đông này. Xin Chúa luôn nhìn đến và chúc lành cho tinh thần và hoạt 
động của Gia Đình. 
 
Xin chúc sức khoẻ và bình an cho quý ông bà anh chị Gia Đình An Phong Sydney. 
Lm Nguyễn Thanh Bích 

 

*Đôi chút thông tin từ người anh em  
về người anh em từ VN sang Úc: 
 
Vũ Nhuận 
 

) 

 

  
 

Tối qua, thứ ba 3.4.2018, một số anh em trong gia đình An Phong Sydney đã có cơ hội đón tiếp người anh 
em Lm Nguyễn Xuân Đường, CSsR đến từ Việt Nam. 
 
Nhân dịp này đã có một buổi văn nghệ bỏ túi với Linh Mục. 
Một số hình ảnh đã được ghi lại qua LINK dưới đây. Mời cả nhà vào xem.  
 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.206590983448491.1073741870.100022927721860&type=1&l
=e496a303a7 
 

Ciao  
  

 
*Đã giỗ nhì rồi sao? 
Mời bà con ghé mắt đọc thư mời như bên dưới: 
 
Thưa cả nhà, 
Được phép của chị Bich Thủy, em xin thông báo, năm nay Lễ Giỗ anh Antôn Nguyễn Văn 
Thành sẽ được tổ chức như sau: 
 
Thánh Lễ sẽ được cử hành vào lúc 4g chiều ngày 5 tháng 5 năm 2018 
Tại nhà thờ:  St Felex, 550 Chapel Road, Bankstown NSW 2200 
Do cha Mai Văn Thịnh chủ tế 
 
Mong anh chị em sẽ có mặt cùng nhau cầu nguyện cho linh hồn Antôn, đặc biệt hài cốt anh 
Antôn sẽ được an nghĩ tại nhà thờ này 
 
Đại diện Gia đình An Phong Sydney 
Nguyễn Duy Lâm & Trần Ngọc Tá 
 
 

*Những kỳ và kỳ có hơi kỳ kỳ 
NAM KỲ-BẮC KỲ 

NAM KỲ - BẮC KỲ  

Nam kêu KỲ, Bắc bảo CỌ 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.206590983448491.1073741870.100022927721860&type=1&l=e496a303a7
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.206590983448491.1073741870.100022927721860&type=1&l=e496a303a7
https://maps.google.com/?q=550+Chapel+Road,+Bankstown+NSW+2200&entry=gmail&source=g


Bắc gọi LỌ, Nam kêu CHAI 

Bắc mang THAI, Nam có CHỬAi 

Nam XẺ NỬA, Bắc BỔ ĐÔI 

Ôi! Bắc QUỞ GẦY, Nam THAN ỐM 

Bắc CÁO ỐM, Nam KHAI BỊNH 

Bắc định đến MUỘN, Nam liền la TRỂ 

Nam MẦN SƠ SƠ, Bắc NÀM NẤY NỆ 

Bắc LỆ tuôn trào, Nam chảy NƯỚC MẮT 

Nam bắc VẠC TRE, Bắc kê LỀU CHÕNG 

Bắc nói TRỎNG thế thôi, Nam BÂNG QUƠ vậy đó 

Bắc đan cái RỌ, Nam làm GIỎ TRE 

Nam không nghe nói DAI, Bắc chẳng mê LẢI NHẢI 

Nam CÃI BAI BẢI, Bắc LÝ SỰ ÀO ÀO 

Bắc vào Ô TÔ, Nam vô XẾ HỘP 

Hồi hộp Bắc HÃM PHANH, trợn tròng Nam ĐẠP THẮNG 

Khi nắng Nam MỞ DÙ, Bắc lại XOÈ Ô 

Điên rồ Nam đi TRỐN, nguy khốn Bắc LÁNH mặt 

Chưa chắc Nam NHẮC TỪ TỪ, Bắc KHUYÊN GƯỢM LẠI 

Bắc là QUÁ DẠI, Nam thì NGU GHÊ 

Nam SỢ GHÊ, Bắc HÃI QUÁ 

Nam THƯA TÍA MÁ, Bắc BẨM THẦY U 

Nam nhủ ƯNG GHÊ, Bắc mê HÀI LÒNG 

Nam CHỐI LÒNG VÒNG, Bắc bảo DỐI QUANH 

NHANH NHANH Nam BẺ BẮP, HẤP TẤP Bắc VẶT NGÔ 

Bắc thích cứ VỒ, Nam ưng là CHỤP 

Nam RỜ bông bụp, Bắc VUỐT tường vi 

Nam nói:MẦY ĐI, Bắc hô:CÚT XÉO 

Bắc bảo:cứ VÉO, Nam: NGẮT nó đi. 

Bắc GỬI PHONG BÌ, BAO THƠ Nam GỞI 

Nam kêu: muốn ÓI, Bắc bảo:BUỒN NÔN 

Bắc gọi TIỀN ĐỒN, Nam kêu CHÒI GÁC 

Bắc hay KHOÁC LÁC, Nam bảo XẠO KE 

Mưa đến Nam CHE, gió ngang Bắc CHẮN 

Bắc khen GIỎI, Nam nói chửi HAY 

Bắc nấu thịt CẦY, Nam thui thịt CHÓ 

Bắc VÉN BÚI TÓ, Nam BỚI TÓC LÊN 

Anh CẢ Bắc QUÊN, anh HAI Nam LÚ 

Nam: ĂN đi chú, Bắc: mời anh XƠI 

Bắc mới tập BƠI, Nam thời đi LỘI 

Bắc đi PHÓ HỘI, Nam tới CHIA VUI 

THUI THỦI Bắc kéo XE LÔI, MỘT MÌNH XÍCH LÔ Nam đạp 

Nam thời MẬP MẠP, Bắc cho là BÉO 

Khi Nam khen BÉO, Bắc bảo là NGẬY 

Bắc quậy SƯỚNG PHÊ, Năm rên ĐÃ QUÁ 

Bắc khoái đi PHÀ, Nam thường qua BẮC 

Bắc nhắc MÔI GIỚI, Nam liền GIỚI THIỆU. 

Nam ít khi ĐIỆU, Bắc hay LÀM DÁNG 

Tán mà KHÔNG THẬT, Bắc bảo là ĐIÊU 



Giỡn hớt hơi nhiều Nam kêu là XẠO 

Bắc NẠO bằng GƯƠM, Nam THỌT bằng KIẾM 

Nam mê PHIẾM, Bắc thích ĐÙA 

Bắc VUA BIA BỌT, Nam CHÚA LA-DE 

Bắc khoe bùi bùi LẠC RANG, Nam thơm thơm ĐẬU PHỘNG. 

Bắc XƠI NA vướng họng, Nam ĂN MÃNG CẦU mắc cổ 

Khi khổ Nam TRÒM TRÈM ăn VỤNG, Bắc LEN LÉN ăn VÈN. 

Nam toe toét HỔNG CHỊU ĐÈN, Bắc vặn mình EM CHẢ 

Bắc giấm chua:CÁI Ả, Nam bặm trợn:CON KIA 

Nam mỉa: TÊN CÀ CHUA, Bắc rủa ĐỒ PHẢI GIÓ 

Nam nhậu nhẹt THỊT CHÓ, Bắc đánh chén CẦY TƠ 

Bắc: VỜ VỊT LÁ MƠ, Nam: THẲNG THỪNG LÁ THÚI ĐỊT 

Đến khi Nam ĐỊT, Bắc hô ĐÁNH RẤM 

Khi thấm, Nam XÁCH THÙNG, thì Bắc BÊ SÔ 

Nam bỏ trong RƯƠNG, Bắc tuôn vào HÒM 

Nam lết vô HÒM, Bắc mặc ÁO QUAN 

Bắc xuýt xoa: “CÁI Lan XINH CỰC” 

Nam trầm trồ: “CON Lan ĐẸP HẾT CHÊ” 

PHỦ PHÊ Bắc TRÙM CHĂN, NO ĐỦ Nam ĐẮP MỀN 

TÌNH Nam DUYÊN Bắc có thế mới bền mới lâu… 

*Thư qua thư lại  
về một Ban hợp xướng thiếu nhi- Pueri - Cantores 
 
 
08/5/2018  
Thân chào quí Cha, quí anh 
 
Khoảng 1960 tôi vào tu DCCT tại Huế. Trong giờ ngủ trưa, các cha (thời cha Sơn làm giám 
đốc?) cho tất cả nghe Symphonie Pastorale của Beethoven (về sau tôi mới biết). Tôi mê 
tiếng kèn oboe, đoạn nhạc từ cơn bão tố qua trời quang tạnh. Từ đó tô mê nhạc hòa tấu mà 
không biết. Cha Phục cứ sau buổi ăn tối, dạy solfege. Thế là trong lúc lễ và chầu, thay vì hát 
lời bài hát, tôi lại xướng nốt nhạc. Tôi tin tưởng là chúng ta hát đúng cao độ cho nên khi tôi 
xướng tên nốt nhạc là sẽ solfege đúng. Xin Chúa tha tội cho. Thời này thì có hát những bài 
sinh hoạt ngoài sân dòng. Vào Vũng Tàu thì tôi không nhớ có hát hò nhiều không. 
 
Lên Ngã sáu Chợ Lớn (?), thì hát nhiều. Sau lễ vừa đi xuống nhà ăn vừa hát. Đọc kinh 
trước và sau ăn. Đọc kinh vừa thức dậy. Hát trong lễ. Hát lúc chầu. Đều đặn khi đọc kinh. 
Đều đặn khi hát. Nhịp nhàng chung. Hòa giọng khiêm nhường. Không phô trương tiếng hát.  
 
Sau này khi tập hát cho Ngàn Khơi, Magnifica …, tôi mới nghĩ lại sự nhịp nhàng, đều đặn, 
hòa đồng, cầm trí khi chúng ta hát chung với lúc còn ở trong dòng. DCCT là lò luyện hợp ca 
cao cả. Tôi cám ơn DCCT, các cha, các thầy, các anh em cùng tu với tôi đã hát với tôi. Dạy 
hát, học hát hơp ca không chỉ là đến conservatoire. Nhưng là nhà nguyện, là nhà ăn, là 
nhường nhịn miếng ăn, là sắp hàng, không chen lấn, sống chung ngày này qua ngày nọ. Từ 
sáng đến tối. Cùng một nhịp sống. Cùng là một nhịp hát.  
 
Trong hơi thở, Lúc khởi tấu, lúc kéo dài, lúc ngắt hát. Tôi xin cám ơn Chúa và nhà dòng đã 
cho tôi môi trường hợp ca mà không có một conservatoire nào có thể cho tôi: Trăm người 
cùng hát một hồn. 
 



Trần Chúc. 
*Anh Đỗ Nguyễn Chương (anh ruột Nguyễn Quí Bân) từ Hoa Kỳ, cũng đã viết: 

Chương đã được nghe nói và đã nguỡng mộ Orchestra Director Trần Chúc. 
Được nghe lại Ca Đoàn An Phong Chương lại bị "cám dzỗ" là phe ta tại Cali nên làm cái 
gì đó vào dịp lễ Thánh Tổ Phụ để cho Anh Em Ca Đoàn tứ chiếng có cơ hội họp mặt xôm 
trò ... được không ạ !!! 
Đỗ Nguyễn Chương (lớp Trần Sĩ Tín)   
_____________________________________ 

*Anh Trần Ngọc Báu từ Thụy Sĩ cũng góp giọng 
Hoan hô Trần Chúc. Hoan hô tất cả các CĐT đã tham gia các ban hợp ca, một nghệ thuật 
ca hát hiếm có trước đây và đưa âm nhạc VN lên một tầm cao mới. 
 
Báu 
Nguyễn Công Bình (tự Bính) từ San Jose Hoa Kỳ nay kêu gọi: 
Anh em ơi.  Cùng hát nào 
Đêm Trăng tịch mịch đêm trăng 
...................... 
08/5/2018  
Trần Chúc Hoa Kỳ 
 
Thân chào quí anh Cựu Đệ Tử DCCT, 
Tôi là Trần Chúc, dưới lớp Phạm Long. 
Xin giới thiệu với quí anh sinh hoạt của tôi như music director và là một trong những người 
sáng lập Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi (1989-2004). 
 
http://www.tranchuc.wordpress. com 
Sau khi rời Ngàn Khơi, tôi cùng với Lâm Liêm, thành lập Magnifica Chorale cuối năm 2005. 
Xin quí vi xem trên youtube một số bài hát đạo đã được Magnifica Chorale trình diễn. 
Khởi đầu chúng tôi lấy tên Magnificat Choir nhưng khi google thì có quá nhiều results với 
“magnificat” cho nên chúng tôi đổi qua “Magnifica” là với chủ ý ca ngợi Mẹ Maria là Đấng 
cao cả, tuyệt vời … 
Xin quí anh xem. 
 

7/5/2018 

Gioakim Nguyễn Văn Sâm, từ Hoa Kỳ: 

Cám ơn các anh em, nhất là anh Đức và anh Long đã sưu tầm và gởi lại 
những bài hát và hình ảnh một thời làm nguồn vui cho chúng ta. 
 
Còn một số bài rất hay và giá trị các lớp trình bày trong các dịp lễ thánh Cecilia 
hàng năm có cuộc thi hợp xướng giữa các lớp. Hy vọng sẽ đươc nghe trong các phần sau. 
Anh Đức và anh Long cố gắng sưu tầm và gởi lại cho bà con nghe nha. 
 
Còn nhớ lễ thánh Cecilia 1963, lớp Têrexa được hên trúng giải với bài Đoàn Người Phiêu 
Lưu 
nên được đem ảnh thánh Cecilia chưng trong lớp một năm, hôm kia Nguyễn Quý Bân còn 
nhăc lại trên Facebook. 
 
Xin chào các bạn. Xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành, 
Rất mến, 
GioaKim Sâm 

http://www.tranchuc.wordpress.com/


 

07/5/2018 

Lm Nguyễn Xuân Đường DCCT, Cửa Lò (Vinh): 
Hết lòng cám ơn quý cha và anh em,  
thế hệ đáng tự hào của DCCT Việt Nam!  
Xuân Đường DCCT (Cửa Lò) 
 
07/5/2018 
Đỗ Nguyễn Chương, Hoa Kỳ 
Deo Gratias! 
Và cám tạ O Ma Mère! 
 
07/5/2018 
Anh Trần Ngọc Báu từ Thụy Sĩ 
 
TẤT CẢ CHÚNG TA ĐƯỢC ĐÀO TẠO TOÀN DIỆN VỀ MỌI MẶT. Không có trường nào chủ 
trương và thực hiện một chương trình giáo dục nhân bản cao độ như thế. CĐT DCCT đã 
góp công xây dựng nhiều ban hợp ca khi ra đời thường. Ban hợp ca Trùng Dương, chẳng 
hạn, vẫn còn tiếp tục sinh hoạt sau 75 cho  mãi đến  bây giờ. Ở Nam CAli, có ban hợp ca 
Ngàn Khơi... Đó là công đầu từ 1964 của Trần Văn Quí (REP) lớp tôi. Cám ơn Nhà Dòng; 
tạ ơn Chúa. Báu 
 

07/5/2018  

Nguyễn Sĩ Bạch từ Hoa Kỳ 

Xin chân thành cám ơn.  
Món quà quý vô cùng.  
Làm sao lại tìm lại được để sống kỷ niệm tinh thần cao đẹp này... 
xin ghi ơn và tạ ơn Chúa, nhà Dòng, các nhạc sĩ... 
Bach Si Nguyen 
 
7/5/2018 
Hồ Kim Sơn viết từ Việt Nam: 
 
Đã nghe hết Phần I. Quá đã!  
Rất cám ơn Bạn Phạm Long đã gìn giữ & phổ biến tài liệu quý báu này đến anh em Cựu Đệ 
Tử - Gia Đình  An Phong và bạn bè khắp  5 Châu.  
 
Mong được thưởng thức tiếp Phần II để sống lại “Một thời để sống và để yêu”  
DUC IN ALTUM trong đó có vị ngọt ngào của CUNG ĐÀN BẠC MỆNH, GIÒNG SÔNG BẾN 
HẢI, ĐÀ LẠT TRĂNG MỜ, HÒN VỌNG PHU I, II, III vv... 
 
Thân ái, 
Hồ Kim Sơn 
______________________ 
Trần Công Thạch, viết từ Sàigòn: 

Sài Gòn, 2.5.2018 

Thật quá sướng để nhớ lại những ngày xưa ấy. 
Rất cám ơn Nguyễn Văn Đức và Hồ Kim Sơn. 



Trần Công Thạch 
 

*Lại cũng là thư của người anh trùng họ và tên đệm với Dân Gầy: 
 
Tôi chân thành cám ơn Trần Chúc đã làm chứng cho một trường hợp một Đệ Tử Dòng Chúa 
Cứu Thế đã được đào tạo âm nhạc như thế nào. Bài viết của anh rất chân thật và đánh 
động lòng tôi. Thời của tôi, anh em chúng  tôi cũng được tập hát (luyện giọng, hát dấu) và 
hát những bài hòa âm đạo đời. Những ngày lễ lớn, chính Cha Bạch Văn Lộc điều khiển ban 
hợp ca của chúng tôi. Nhiều "nhân tài" đã xuất hiện từ đó, như Cha Hoàng Diệp chẳng 
hạn.  Ngoài ra, suốt ngày gần những bài hát đạo thấm nhuần tâm hồn chúng tôi. Như trước 
khi lên nhà ngủ, chúng tôi cất lời ca bài Salve Regina trầm bổng, tha thiết kêu lên Mẹ "Mater 
misericordiae"...  
 
Chúng tôi rất thường được nghe (và bình luận sau khi nghe) các bản nhạc hòa tấu cổ điển 
của Bethoven, Mozart, v.v. và biết các cấu trúc khác nhau của Symphonie, Concert với 
những loại nhạc khí nào. Mãi đến bây giờ tôi vẫn còn mê thứ âm nhạc siêu đẳng này.  Anh 
em chúng tôi vẫn có dịp "đánh dấu hát" trong nhà thờ và trong những buổi tổ chức văn nghệ 
(trong các dịp lễ xảy ra liên miên trong năm). Nhờ đó, nhiều người trong anh em chúng tôi 
có thể điều khiển những ban hát đạo đời với những bài hát tương đối dễ hát. Và trong số đó, 
có người nỗi bật hẳn lên, nhờ có khiếu âm nhạc (và có lỗ tai âm nhạc)...Sau khi ra đời, 
người CĐT đầu tiên nổi lên (nếu tôi không lầm) là Đại tá Trần Văn Tín, trưởng ban nhạc Phủ 
Tổng thống thời chính phủ Ngô Đình Diệm. Anh Tín là anh ruột của Trung tướng Trần Văn 
Trung, cả hai là Cựu Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế...  
 
Tôi cũng đã đọc một cách lý thú bài anh viết về nhạc sĩ Lê Văn Khoa khi anh điều khiển ban 
Hợp Ca Ngàn Khơi hòa tấu bản Hồn Vọng Phu III. Tôi không ngờ anh am hiểu âm nhạc của 
Lê Văn Khoa đến như vậy. Chính anh Khoa có tặng tôi bản hòa tấu này, tôi có nghe và 
chỉ hiểu sơ sơ, gần như vịt nghe sấm... Đọc bài của anh, tôi thắm thía hơn, và có gởi bài này 
cho một số người bạn đã họp mặt với anh Khoa lần anh qua Paris đầu tiên mới đây. 
 
Thôi, đôi điều tâm tình với anh để tỏ lòng biết ơn anh đã viết thư và trao tặng anh em Cựu 
Đệ Tử những thành tựu anh đạt được trong quá trình phục vụ âm nhac của anh.  
 
Trần Ngọc Báu 
PS: Lần tôi qua Nam Cali, anh Khoa có dẫn tôi đến gặp anh lúc anh đang tạp hát cho Ban 
Hợp Ca Ngàn Khơi; chắc anh không nhớ đâu.  
 

Có những tin buồn 
Từ Úc, từ Việt Nam 
 
  
1. Cha Kevin O'Shea- Dòng Chúa Cứu Thế tỉnh Dòng Úc Châu vừa tạ thế.  
Sau đây là thư cám ơn của Cha Edmond Nixon, Bề Trên Tỉnh Dòng: 
  
Thưa anh chị em cùng Dòng và Giáo dân đối tác, 
 
Cha Kevin O'Shea vừa được an táng trong lô đất thuộc Dòng Chúa Cứu Thế tại Nghĩa trang 
Rookwood, Sydney. 
 
Tôi cảm ơn cộng đoàn Kogarah là nơi ngài sinh hoạt và chung sống, đã tổ chức lễ qui-lăng 
tiễn chân ngài ở Nghĩa Trang Rookwood này. Tôi cũng gửi lời cảm ơn anh em cùng Dòng 
và các đồng song với cha Kevin từ nơi xa-xôi đã thân hành đến dự buổi tiễn-biệt hôm nay.  
 



Tôi cũng không quên cảm ơn Cha Anthony Kelly cách riêng đã viết lên lời chia tay tiễn biệt 
cha Kevin tải Iên mạng của Dòng nay kịp xuất-hiện trên trang SWAG và có lẽ còn trên nhiều 
ấn-phẩm khác nữa. 
 
Đôi lời tiễn biệt do cha Anthony Kelly viết, đã mang lại cho Tỉnh Dòng chúng ta lằn ánh sáng 
chan-hòa bừng cháy trong lớp sương mù của mỗi người.  
 
Cha Bề Trên Tổng Quyền ở Rôma có viết đôi giòng an-ủi bảo rằng: "Trước tiên, tôi muốn 
hiến dâng lời nguyện cầu cùng tâm-tình thân-ái phân-ưu nhiệt-nồng gửi đến tất cả anh em 
trong toàn Tỉnh Dòng Châu Đại Dương thân mến của chúng ta.”  
 
Thân mến trong tình đệ huynh, 
Edmond 
 
Edmond Nixon, C.Ss.R. 
Văn phòng Tỉnh: PO Box 74, North Perth. WA. 6906. AUSTRALIA 
Web site: www.cssr.org.au 
Email: provincial.oceania.cssr@gmail.com 
Mobile (Cell): +61 409 710 785 
 
 
2. Văn phòng Tỉnh Dòng CCT thông tin: 
   
Thánh lễ An táng Cha Máccô Bùi Quan Đức DCCT  
đã được cử hành lúc 6 giờ sáng Thứ Tư, ngày 23/05/2018  
tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp,  
38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn 
 
Do Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn  
giám mục phụ tá tổng giáo phận Saigon chủ tế. 
 
Sau đó thi hài cha Máccô được đưa đến Nghĩa trang Bình Hưng Hoà để hoả táng.  
Nguồn Tỉnh DCCT Việt Nam 
 
Muốn xem video clip Thánh Lễ An táng có thể mở LINK dưới đây:  
https://www.youtube.com/watch?v=TbnoquPKOt0&feature=share 
Vũ Nhuận tổng hợp  
 
3. Hội cựu đệ tử DCCT Nam Cali  
thông báo Chương trình Thăm Viếng và Tang Lễ cho  
Anh Tađêo Phan Xuân Văn - Cựu Đệ Tử DCCT - như sau: 
 
- Thứ sáu ngày 1. 6. 2018 Từ 6:00pm - 7:00pm 
tại nhà Quàn Harbor Lawn Mortuary (Giờ dành cho hội CĐT) 
-  Thứ 7 ngày 2. 6. 2018 Thánh Lễ An Táng lúc 10:00am tại Nhà Thờ Crystal Cathedral, 
12141 Lewis St. Garden Grove, CA.92840 
 
RIP 
 

*KHI CHẾT TA ĐEM THEO ĐƯỢC GÌ? 
 
Có những bài thơ được họa, khi nghe tin buồn, về nỗi chết,  
rất như sau: 
 

https://www.cssr.org.au/news_and_events/fx-articles.cfm?loadref=209&id=2215
https://www.cssr.org.au/news_and_events/fx-articles.cfm?loadref=209&id=2215
http://www.cssr.org.au/
mailto:provincial.oceania.cssr@gmail.com
https://maps.google.com/?q=38+K%E1%BB%B3+%C4%90%E1%BB%93ng&entry=gmail&source=g
https://www.youtube.com/watch?v=TbnoquPKOt0&feature=share


Khi tôi chết, đừng buồn đau, than khóc. 
Đừng phân ưu, đừng thương tiếc, ngậm ngùi. 
Tôi chết rồi, xin mọi người hãy vui, 
Vì cái chết là một điều giải thoát. 
Không còn sống tuy là một mất mát, 
Nhưng có gì tồn tại thật lâu đâu? 
Có mấy ai qua một trăm tuổi đầu? 
Và khi chết vẫn dồi dào sức khoẻ? 
Đa số chết lúc xác thân tồi tệ, 
Tinh thần thì đã xập xệ, tiêu hao. 
Cuộc sống ấy là một chuỗi đớn đau. 
Mình đã khổ, thêm bao nhiêu người khổ. 
Từ vợ, chồng, cháu, con, hàng, họ, 
Mỗi ngày qua thêm vất vả ngược xuôi, 
Chỉ vì mình muốn bám víu cuộc đời, 
Nằm một chỗ làm một người vô dụng! 
Thân xác chứa biết bao nhiêu tật bệnh. 
Có vui gì trong cái cảnh tang thương? 
Nếu chết đi sẽ lên đến Thiên Đường, 
Được Chuá gọi, còn vấn vương chi nữa? 
Theo Đạo Phật, đời là một bể khổ, 
Tạ thế rồi ta đến cõi Niết Bàn, 
Dưới chân Phật, trong muôn ánh hào quang, 
Sao ta lại phải tiếc thương cõi thế? 
Bà con, bạn bè, sao sầu não nhỉ? 
Không vui lên, mừng ta sẽ an bình? 
Xác thân này chỉ bao phủ tâm linh 
Như một bộ áo quần mình tạm mặc 
Một thời gian rồi cũng sẽ rách nát. 
Rũ bỏ đi, để giải thoát phần hồn 
Khỏi gò bó, hết buộc cẳng, trói chân, 
Được thanh thoát bay về miền miên viễn. 
Cứ vui lên, việc gì đến cứ đến, 
Thảnh thơi đi, khi cuộc hẹn đã xong! 
CHẨM TÁ NHÂN 



DU LỊCH THÀNH PHỐ NỮU ƯỚC 
____________________________________________ 
Mây Chiều 

Từ 15 tháng 10 năm 2017 đến 12 tháng 11 năm 2017 
 

Nếu ai đã từng đến thăm Washington, thủ đô nước Mỹ mà không ghé qua thành phố Nữu 

Ước thì quả là một thiếu sót, cũng như đến thăm Canberra, thủ đô nước Úc mà không ghé 

qua thành phố Sydney. Vì, tuy không phải là thủ đô của nước Úc,nhưng Sydney lại là một 

thành phố lớn nhất, nổi tiếng nhất và lâu đời nhất của nước Úc. Quả thật vậy, ít có được 

một thành phố nào được thiên nhiên trao tặng một địa điểm thiên nhiên như Sydney, nơi là 

một trong những hải cảng đẹp nhất thế giới.  

Cũng như thành phố Nữu Ước, tuy không phải là thủ đô của nước Mỹ, nhưng lại là một 

thành phố lớn nhất, một trung tâm thương mại, tài chánh và văn hóa, nghệ thuật lớn nhất 

thế giới. Đây cũng là một hải cảng đẹp nhất, có tượng Nữ Thần Tự do, nhìn ra biển Đại Tây 

Dương, giơ tay chào đón hàng triệu người dân di dân từ Âu châu đi tìm miền đất hứa. 

Thật may mắn, vào tháng 10 năm 2017, chúng tôi dự tính một chuyến đi thăm Nữu Ước. 

Trước là để thăm một người con trai đang làm việc tại đây, sau là để thăm viếng thành phố 

nổi tiếng ngày, nơi mà nhiều người rất khao khát được đặt chân đến một lần trong đời.  

Để chuyến đi được thành công, bà xã tôi đã ra công tìm tòi nghiên cứu, tự chúng tôi phác 

họa một lịch trình du lịch theo ý muốn của riêng mình. Tất cả chi tiết thăm viếng, mua vé, đặt 

khách sạn, phương tiện di chuyển đều do chính bà xã lên kế hoạch .  

Rồi ngày khởi hành cũng đến, đó là một ngày vào giữa tháng 10 năm 2017, chủ yếu vào 

mùa Thu về phía Đông trên đất Mỹ, chúng tôi rời Sydney bằng máy bay Qantas thẳng tới 

Los Angeles. Sau 15 giờ bay mệt mỏi, chúng tôi chuyển qua một máy bay Qantas khác bay 

qua miền Đông nước Mỹ, bay tiếp khoảng 5 tiếng nữa thì tới Nữu Ước. Đây là một chuyến 

bay nội địa từ bờ Tây qua bờ Đông của nước Mỹ. Máy bay đáp xuống phi Trường JFK, một 

phi trường nhộn nhịp vào bậc nhất trên thế giới. Phi trường này nằm trong Quận Queens, là 

một trong năm quận tạo thành thành phố Nữu Ước. Bốn quận còn lại là Bronx, Manhattan, 

Brooklyn và Staten. 

Chúng tôi dùng taxi di chuyển từ phi trường đến khách sạn Windsor ngay trong trung tâm 

Chinatown của Nữu Ước, cũng mất khoảng 1 tiếng đồng hồ hơn. Khách sạn này nằm trong 

khu Manhattan. Thế là sau 20 giờ bay kể từ lúc rời Sydney, chúng tôi nay đã thật sự đặt 

chân lên thành phố Nữu Ước, tạm trú trong khách sạn Windsor thuộc hạng 3*. 

Đến giờ này thì cả hai chúng tôi đã bắt đầu thấm mệt, chỉ còn muốn nằm dài để giãn xương 

giãn cốt. Sau khi được thông báo chúng tôi đã đến Nữu Ước, chỉ ít phút sau là thằng con 

chúng tôi đã đến gõ cửa phòng chúng tôi tại khách sạn. Cháu thuê nhà ở chung với các bạn 

trong khu Little Italy, nằm sát ngay bên Chinatown của thành phố này. Thật nó đã chạy như 

bay đến phòng chúng tôi với bao cảm xúc dâng trào. Hỏi sao đến nhanh thế, nó bảo gần 

mà, chỉ chạy ít phút thôi.  

Sau đó chúng tôi quyết định cùng đi ra ngoài dùng cơm tối,vì trời cũng đã về chiều. Thấy có 

một tiệm có bảng để ngoài bán phở, chúng tôi cùng quyết định vào thử xem hương vị phở 



Nữu Ước thế nào. Nhưng hỡi ôi, thật tình là bụng đang đói, thế mà ăn xong tô phở mà thấy 

chẳng ngon lành gì, nếu so với phở tại Sydney thì kém xa vì không có hương vị gì đặc biệt. 

Trên thực đơn thấy ghi giá một tô phở giá US$8, nhưng khi trả tiền, nhà hàng còn tính thêm 

tiền tip từ 15% đến  20%. Sau cùng giá tô phở đã lên tới gần 10 dollars Mỹ mà phẩm chất 

không bằng một tô phở thường tại Sydney, Úc. Đây chỉ là một nhà hàng nhỏ, nhưng họ luôn 

dùng một cái khay nhỏ để đặt tiền thối lại cũng như nhận tiền mình trả, chứ không trao tay. 

Rời tiệm ăn, tôi muốn trở về khách sạn vì đã quá một mỏi, thế mà bà xã tôi vẫn còn đủ sức 

đi theo con trai đến thăm Empire State Building vào ban đêm vì nó nói ít người và nhìn 

xuống thành phố thấy đẹp hơn. Khi bà xã và đứa con trai về thì tôi đã đánh một giấc ngủ 

dài. 

Như đã bàn tính trước, trong thời gian thăm viếng Nữu Ước chúng tôi sẽ thuê khách sạn tại 

ba nơi khác nhau, chọn địa điểm gần những nơi mình không mất thì giờ nhiều để di chuyển 

khi thăm viếng, nghĩa là ở gần đâu thì xem gần đó vì thành phố Nữu Ước có rất nhiều điểm 

để xem, nhất là đủ loại viện bảo tàng. Riêng hai ngày đầu chúng tôi sẽ dùng phương tiện 

cho dân du lịch thăm viếng thành phố một cách tổng quát trước bằng cách mua vé cho hai 

ngày ngồi trên Big Bus Hop On Hop Off. Loại xe bus mầu đỏ có hai tầng cho du khách có 

thể ngồi trên cao ngắm thành phố một cách thoải mái khi xe di chuyển, đồng thời lên xuống 

tùy ý tại mỗi trạm. Thăm viếng chán chê lại ra trạm leo lên đi tiếp đến chỗ khác. Hơn nữa, 

mua hai ngày sẽ bonus thăm Nữu Ước By Night không phải trả thêm tiền. Ngày đầu chúng 

tôi đi hết 4 tuyến đường theo mầu xanh lá cây, xanh dương, đỏ và vàng để có một ý niệm 

tổng quát và quyết định sẽ xuống xe vào xem những địa danh mình đã chấm sau đó.  

Một kinh nghiệm khác cũng cần chia sẻ với các bạn là, để có thể liên lạc với người thân còn 

bên Úc hay trên các tiểu bang khác của Mỹ, và để tiện liên lạc khi sống trên đất Mỹ, tùy thời 

gian bạn ở chơi bên Mỹ bao lâu, bạn nên mua ngay một Sim card khi đặt chân đến Mỹ của 

công ty T Mobile, có chi nhánh rất nhiều trên đất Mỹ. Sim Card này sẽ cho bạn một số mới 

và được dùng trên tất cả tiểu bang của Mỹ, không nên mua Travel Sim từ Úc, sẽ gặp nhiều 

rắc rối. Cũng có nhiều hãng khác cho dịch vụ này nhưng chúng tôi dùng T Mobile vì có chi 

nhánh gần ngay khách sạn nên tiện lợi vô cùng. Nếu xài không hết có thể mang về, khi nào 

sang Mỹ lần nữa có thể tiếp tục xài mobile với sim card này. Nếu không dùng sim card kiểu 

này bạn sẽ không nhận được các cú gọi trên đất Mỹ. Còn nếu chỉ dùng message từ người 

thân từ Úc thì chúng ta dùng WhatApps hay Viber cũng được rồi.  

Bài này sẽ được chia thành 4 phần: 

Phần 1: Nữu Ước với Big Bus Tour 
Phần 2: Khách sạn Windsor tại Chinatown 
Phần 3: Khách sạn Salisbury gần Central Park 
Phần 4: Khách sạn Pensylvania gần Times Square 
 

Phần 1: Thành Phố Nữu Ước với Big Bus Tour        

Sau một đêm ngủ thẳng giấc, cơ thể tạm đủ năng lượng, chúng tôi thức giấc từ 8 giờ sáng, 

xuống phố tìm chút gì ăn sáng rổi tới đường Lafayette rất gần khách sạn để đón xe bus, loại 

Big Bus Hop On Hop Off. (Tại Sydney, tôi cũng thấy có hệ thống này tuy nhiên số tuyến 

đường và trạm ngừng ít hơn so với Nữu Ước, vì thành phố Sydney không to rộng bằng).Tất 

cả vé mua cho hai ngày đã được bà xã mua ngay tại Empire State Building tối đi lên trung 



tâm với con trai. Tuy có con trai làm việc tại đây nhưng cháu cũng còn phải đi làm, nhà cửa 

chật chội vì tiền nhà rất cao và kiếm một chỗ ở cũng khó, làm cha mẹ đi thăm con thì cứ ở 

khách sạn cho thoải mái, còn các địa điểm thăm viếng thì cũng tự mình tìm hiểu. Nếu cháu 

có rảnh cuối tuần dẫn mình đi chơi là cũng quý hiếm rồi. Như vậy mình cũng không phải lệ 

thuộc vào ai. 

Các tuyến đường chạy downtown, uptown và Brooklyn lôi cuốn nhiều khách du lịch nhất. Hễ 

tới một trạm nào, xe ngừng, một số du khách sẽ xuống, một số khác lại lên, mỗi người sẽ 

được phát một giây đeo cổ, có gắn liền ống nghe tai để có thể nghe lời giải thích trên con 

đường khi tới một địa điểm nào, bằng ngôn ngữ tùy mình lựa chọn. Cứ 10 phút lại có một 

chuyến xe, trạm xe là trạm riêng có bảng hiệu Big Bus mầu đỏ, để không lẫn lộn với các 

trạm ngừng của xe bus thường. Xe chạy tới đâu là có một nhân viên ngồi ngay tại tầng trên 

của xe bus giải thích, kiểm soát ai muốn xuống, để báo cho tài xế chuẩn bị ngừng cho 

khách xuống, nếu không thì đi luôn, có khách chờ tại trạm trên đường thì ngừng cho khách 

lên. Xe bus hoạt động rất nhip nhàng và chuyên nghiệp, không làm mất thì giờ của ai. Lời 

dẫn giải ăn khớp với các địa điểm đi qua với các chỉ dẫn 

có số liệu văn bản rõ ràng. 

Tuyến đường downtown là một tuyến đường nhộn nhịp 

nhất, đi khắp khu vực Lower Manhattan, nơi có nhiều địa 

danh đáng xem với nhiều nhà chọc trời, nhiều ngân hàng, 

công sở. Chúng tôi chỉ ngồi, xem và lắng nghe lời giải 

thích. Ngẩng đầu lên là chỉ thấy các toà nhà cao vút, nhiều 

tầng, nhìn xuống đường thấy khách đi lại nhộn nhịp không 

ngừng. Xe sẽ chạy chậm khi qua các toà nhà nổi tiếng như Empire State Building. Đây là 

một toà nhà cao 102 tầng. Từ trên cao chúng ta  có thể quan sát toàn cảnh thành phố Nữu 

Ước và vùng phụ cận, mở cửa từ 8 giờ sáng đến 2 giờ đêm.   

Xe cũng chạy qua những địa danh khác như: 

Trung Tâm Tài Chánh Wall Street: Đây là nơi tọa lạc sở 

giao dịch chứng khoán Nữu Ước và tập hợp hàng loạt các 

trụ sở ngân hàng và công ty tài chánh lớn của Mỹ và thế 

giới. Trên đường Wall có một biểu tượng nổi tiếng đó là 

con bò húc nặng 3700kg đang hết sức gồng mình, chỉ dấu 

thị trường chứng khoán đang lên và tại đây lúc nào cũng 

đông đúc du khách vây quanh con bò để tạo dáng chụp hình bất kể ngày đêm, tuy nhiên 

đêm thì ít người hơn. 

Authority Bus Terminal: Vừa là một trạm xe bus đi các thành phố khác trên toàn nước Mỹ, 

vừa là một trung tâm mua sắm, ăn uống, tụ tập, tất cả đều dưới một mái nhà nhưng có 

nhiều tầng lầu sâu xuống dưới mặt đất. 

Đài Kỷ Niệm Sự Kiện 11 tháng 9: Đây là một công trình nên đến thăm một lần trong đời 

nếu có dịp vì là nơi tưởng nhớ các nạn nhân đã hy sinh một cách vô tội trong cuộc khủng bố 

kinh hoàng đánh sập Tháp Đôi, được xây dựng trên đúng vị trí 10 năm sau ngày xẩy ra biến 

cố. 

Toà nhà Liên Hiệp Quốc:  



 

Nằm trong quận Manhattan trên một khu đất rộng nhìn ra biển, với lối kiến trúc 

rất dễ nhận ra vì nó rộng nhưng mỏng và cao như một cái hộp diêm quẹt. Nơi 

đây là một tòa nhà có 39 tầng, dành cho các cơ quan của Liên Hiệp Quốc, 3 

khối nhà của Đại Hội Đồng và một thư viện. Đây cũng là nơi tiếp đón vô số các 

vị nguyên thủ quốc gia, đại sứ, các phái đoàn quốc tế v...v 

Và còn nhiều địa danh nữa nằm trên tuyến đường này. 

Chúng tôi đón xe bus đi tiếp tuyến đường vòng uptown, để khám phá các địa 

điểm phía đông, và đi qua một số địa danh như: 

Broadway Theatre: Đây là trái tim của nghệ thuật ca kịch, nhiều nhà hát, có nhà có tới 500 

ghế ngồi. Đây là một trung tâm trình diễn kịch nghệ lớn và có tầm vóc nhất trên thế giới, 

trình diễn những vở kịch có giá trị như Aladin, The Lion King, Phantom of the Opera... 

Metropolitan Museum of Art: Bảo Tàng Viện nghệ thuật lớn nhất nước Mỹ. 

Vòng Xoay Columbus: gần một khách sạn trong một 

chuỗi khách sạn của Tổng Thống Trump, ngay một cổng 

vào của Central Park. 

 

 

 

 

 

Central Park là một công viên lớn và duy nhất mang lại 

mầu xanh của cây cỏ cho thành phố Nữu Ước.  

Xe di chuyển tiếp dọc theo phía tây Central Park và sẽ đi 
qua toà nhà đặc biệt nhất tại Nữu Ước, đó là toà nhà 

Dakota, theo kiến trúc thời Victoria, tại góc phố đường số 72, nơi danh ca John 
Lennon bị một người hâm mộ tên David Chapman ám sát vào ngày 8  
tháng 12 năm 1980.  
Sau đó ông qua đời tại bệnh biện Roosevelt ở lứa  
tuổi 40. Bà vợ người Nhật Yoko Ono của ông vẫn  
còn sống và hiện vẫn trú ngụ tại đây.  
 

 M  & M World: Một cửa hàng bán kẹo chocolate nổi tiếng của Mỹ, với đủ loại kẹo chocolate 

nhiều mầu sắc, trẻ con thấy ra vào nườm nượp vì cách trình bầy cửa hàng đẹp mắt và hấp 

dẫn. 

Grand Central Terminal: Đây là ga xe lửa trung ương lớn nhất thành phố Nữu Ước và thế 

giới với 44 thềm ga. Nhà ga có kiến trúc tuyệt vời, đậm nét Âu Châu với các chùm đèn trang 

trí, mỗi chùm 110 bóng đèn. 



Chúng tôi chuyển qua tuyến đường vòng 

Brooklyn để xem cầu Brooklyn. Đây cũng là 

một kiến trúc tuyệt vời, nối liền hai quận 

Brooklyn và Manhattan. Đây là một cây cầu treo 

đầu tiên của thành phố Nữu Ước, mà thời gian 

xây dựng kéo dài tới 14 năm. Cầu Brooklyn là 

một biểu tượng hùng vĩ của kiến trúc Mỹ, một 

biểu tượng Mỹ tiến bộ và mạnh mẽ của Nữu 

Ước trong thời gian khánh thành năm 1883. Và chính thức được biết đến là cầu treo 

Brooklyn vào năm 1915. Đến nay nó vẫn vững chắc, với khoảng 4000 người đi bộ trên cầu 

mỗi ngày, để thưởng thức vẻ đẹp chung quanh. Bên dưới cầu đi bộ là phương tiện di 

chuyển của hàng trăm xe hơi. Thật là một kiến trúc tuyệt vời ngay từ khi mới ra đời và cho 

mãi tận đến ngày nay. 

 

Tháp Tự Do : Đây là tên của World Trade Tower, mới được xây dựng để thay thế tháp đôi 

Trung tâmthương Mại Quốc Tế bị phá hủy do bọn khủng bố vào năm 2001. Đây là tháp cao 

nhất thành phố Nữu Ước với kiến trúc tân kỳ, thể hiện sự hồi sinh của nước Mỹ sau vụ 

khủng bố kinh hoàng. 

Trump Tower: Toà nhà Ông Trump từng là chủ nhân, và từ khi ông đắc cử chức vị Tổng 

Thống Mỹ, số du khách đến thăm viếng càng tăng. Ông Trump trước đây đã từng sống 

trong căn hộ gổm 3 tầng, với sàn, trần nhà lát cẩm thạch 

và cửa chính dát vàng. 

9/11 Memorium and Museum : Đài Tưởng Niệm Quốc gia 

và Viện Bảo Tàng sự kiện 9 /11 để tưởng nhớ biến cố kinh 

hoàng làm rúng động cả thế giới. Tháp Đôi cũng tại vị trí 

này, đã bị bọn không tặc đánh sập giết hại trên 3000 người 

dân vô tội vào năm 2001. Cũng tại nơi này, nay là hai hồ 

nước to chung quanh ghi tên những người dân đã thiệt mạng, cũng là nền của hai thấp đôi 

khi trước, xế cạnh đó là một bảo tàng viện về sự kiện này. 

Xế trưa chúng tôi rời xe để đi tìm cái gì ăn cho đỡ đói, rồi sau đó lại lên xe ngồi ngắm cảnh, 

và chiều tối sẽ đi tour New York By Night là một bonus cho người mua vé hai ngày. Thật 

vậy, có ngắm nhìn Nữu Ước vào ban đêm mới thấy sự xa hoa và lộng lẫy của khu 

Manhattan với những nhà chọc trời rực sáng chan hòa, những cây cầu và dàn đèn lung linh. 

Khu cầu Harbour Bridge và Opera House của Sydney về đêm không thấm gì với cảnh New 

York By Night với tượng Nữ Thần Tự Do sáng chói vì nó rộng lớn hơn cả trăm lần. Nữu 

Ước thật xứng đáng mang tên một thành phố không bao giờ ngủ. Trở về khách sạn nghỉ 

ngơi khi trời đã rất khuya nhưng ngoài đường vẫn tấp nập người đi trong khu phố chính.    



Nếu trong ngày đầu tiên ngồi xe chỉ để ngắm cảnh toàn diện, thì qua ngày thứ hai chúng tôi 

bắt đầu đi xuống vào thăm các nơi mình đã quyết định sẽ vào. Chúng tôi đã đi bộ hàng giờ 

dọc trên cầu Brooklyn để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, mà không quên tưởng tượng hôm 

11 tháng 9 năm 2001 biết bao người đi bộ trên chiếc cầu này trong khói bụi mịt mù để về 

nhà vì thành phố Nữu Ước đã tê liệt. Chúng tôi cũng có dịp vào thăm 

tòa nhà Liên Hiệp Quốc và tận mắt thấy sự tráng lệ của phòng họp Đại 

Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Sau này hỏi ra chúng tôi được biết có nhiều 

du khách đến đây nhưng không phải lúc nào cũng được vào xem phòng 

họp Đại Hội Đồng như chúng tôi, vì còn tùy theo lúc đó có buổi họp hay 

không. Nếu có họp thì không du khách nào được vào cả. Chúng tôi có 

dịp đến từng bàn trong phòng họp, xem xét các thiết bị trên bàn, bảng 

tên của từng nước, hệ thống thông dịch. Thật là một trải nghiệm khó 

quên.   

Chúng tôi cũng vào xem tiệm sách lớn nhất thành phố Nữu Ước với tên 

Strand có từ năm 1927, với bốn từng lầu, không sai với bảng hiệu 18 

miles of books của tiệm sách này.  

Ngày kế tiếp chúng tôi dành trọn nguyên ngày đi thăm tượng Nữ Thần Tự Do và khu tiếp 

nhận di dân xưa trên đảo Ellis. 

Tượng Nữ Thần Tự Do được khánh thành năm 1886, và trạm tiếp nhận di dân mở cửa năm 

1892 và đóng cửa năm 1954. Đây cũng là điểm dừng chân đầu tiên của hàng triệu di dân từ 

Âu châu đến Mỹ trong khoảng cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.  

Muốn xem, chúng tôi phải đến mua vé tại Castle Clinton trong Công Viên Battery, đó là một 

công viên trải rộng 10 hecta, nơi đánh dấu người lính Anh Quốc cuối cùng rời nước Mỹ vào 

tháng 11 năm 1783. Chúng tôi xếp hàng vào mua vé tại đây, rồi lại xếp hàng chờ kiểm tra 

an ninh, tương tự như đi lên máy bay, rồi xếp hàng chờ lên phà chở đi ra đảo Liberty, nơi 

đặt tượng Nữ Thần Tự Do. Cùng đi hôm nay sẽ có cháu trai cùng đi vì cháu được nghỉ.  

Du khách nào đặt chân đến Nữu Ước  thì thế nào cũng phải ghé thăm 

tượng Nữ Thần Tự Do, cũng như khi đến Sydney thì bắt buộc phải xem 

Opera House và cầu Harbour Bridge cùng khu Darling Harbour. Thật 

vậy, Nữ Thần Tự Do là biểu tượng của thành phố Nữu Ước. Bức tượng 

này là một món quà do nhân dân Pháp trao tặng cho nước Mỹ, đánh 

dấu 100 năm dành độc lập. Tượng cao 46 mét, được đặt trên một bệ 

cao ở cửa sông Hudson, mặt nhìn ra hải cảng Nữu Ước. Tượng được 

đúc bằng đồng, lúc đầu là mầu đồng vàng bóng loáng nhưng trải qua 

bao năm tháng, do đồng bị oxy hóa, và ăn mòn dần, nên đã chuyển 

thành mầu xanh lá cây đậm như hiện nay. Tượng có tay trái cầm một 

tấm bảng ghi ngày nước Mỹ dành được độc lập 4 tháng 7 năm 1776, tay phải cầm một ngọn 

đuốc giơ lên cao, tượng trưng Nữ Thần đã soi sáng dẫn đường cho biết bao triệu người di 

dân đến đây tìm về miền Đất Hứa.  

Bên trong bức tượng nữ thần có một tấm biển có khắc những hàng chữ trích từ bài thơ 
"The New Colossus" của nữ thi sĩ Emma Lazarus: 

 Give me your tired, your poor,Your huddled masses yearning to breathe free,  

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=The_New_Colossus&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Emma_Lazarus&action=edit&redlink=1


The wretched refuse of your teeming shore. 
Send these, the homeless, tempest-tossed to me, 
I lift my lamp beside the golden door! 

Tạm dịch: 
Hãy trao ta đám người kiệt sức, nghèo khổ, 
Đám người nheo nhóc khao khát hơi thở tự do, 
Những khốn khó rác rưởi trôi dạt từ bờ bến chen chúc. 
Gửi họ, kẻ không nhà, giông tố vùi dập đến ta. 
Ta giương ngọn đèn bên cánh cửa vàng! 

 

 

Chúng tôi chỉ dừng chân phía dưới tượng mà không vào phía nền của tượng hay vào xem phần 
vành mũ của tượng ở phía trên vì phải mua vé. Mỗi ngày chỉ có 240 người được lên mà vé phải 
mua trước. Mỗi lần vào theo nhóm chia ra 10 người/ nhóm. Cứ 3 nhóm trong một giờ. Thôi mình 
ở dưới chân cũng đủ thấy cái vĩ đại của tượng này rồì. 

Tượng Nữ Thần đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1984, và 
cho đến nay vào năm 2018, thì tượng đã có số tuổi là 132 năm. Cho đến nay Tượng Nữ 
Thần này vẫn là niềm tự hào của mọi người dân Mỹ. 

Từ đảo Liberty, chúng tôi lên phà đến đảo Ellis ngay gần đó. Ellis là một đảo nhỏ và là trung 

tâm tiếp nhận người di dân trong những ngày đầu đặt chân lên đất Mỹ. Nếu dùng theo ngôn 

ngữ ngày nay, thì đây là một trạm dừng chân để thanh lọc các thành phần không xứng 

đáng. Trên đảo là một viện bảo tàng trong đó người ta còn gìn giữ lại nhiều chứng tích của 

lớp người di dân từ Ý, Ái Nhĩ Lan, Anh quốc, Hung gia lợi, Áo .... đến đây như các va ly, 

quần áo, dụng cụ cá nhân...Trước khi đến đây họ cũng phải lênh đênh trên biển vượt Đại 

Tây Dương.   

Tòa nhà xưa kia đón nhận các di dân  
thì nay là viện bảo tàng, nơi cửa chính  
có cây The Word Tree, thể hiện nguồn  
gốc chủng tộc của nước Mỹ. Phía trong  
khi bước vào là một sảnh đường thật  
rộng, là nơi làm thủ tục đăng ký nhập  
cảnh. Các hình ảnh còn ghi lại cho thấy  
 
có khu nhà thương, có khu giường nằm cho các di dân cần chăm sóc y tế. Có 4 khu vực 
triển lãm gồm phòng trưng bầy hiện vật, hình ảnh, thủ tục giấy tờ, các câu hỏi hay các bài 
test dành cho sự thanh lọc. Nói chung cũng có lớp lang, tổ chức và cũng khó chứ không 
phải dễ như mình vẫn nghĩ.   
Trong suốt 100 năm từ 1820 đến 1920, có khoảng 34 triệu người di dân từ khắp nơi trên thế 

giới đã nhập cư vào nước Mỹ, nhận Tân Thế Giới làm quê hương.   

Quận hạt Queens có hai phi trường. Một là JFK và một là LaGuardia . Sân bay LaGuardia" 

theo tên của ông Fiorello La Guardia, thị trưởng New York từ năm 1934 – 1945, thời gian sân 

bay bắt đầu được xây dựng. Theo tài liệu tôi đọc được tại Trung tâm đón nhận di dân này thì lúc 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiorello_La_Guardia&action=edit&redlink=1


đầu ông LaGuardia là người gốc Budapest, thủ đô của Hung Gia Lợi thông thạo tiếng Áo-Hung,  

và là người giúp đỡ rất nhiều trong việc thông dịch trong các ngày đầu cho trung tâm từ các 

ngôn ngữ Áo, Hung, Ý, ra tiếng Anh... Dần dần ông học trở thành luật sư và sau đó trở thành 

một chính trị gia nổi tiếng của thành phố Nữu Ước. 

Chúng tôi lên phà là chuyến chót để rời đảo trở lại công viên Battery. Hôm nay thật là một ngày 

đáng nhớ và kỳ thú vì không chúng tôi có thể ở nguyên một ngày trên hai đảo này để tìm hiểu về 

thành phố Nữu Ước. Cháu trai của chúng tôi tuy làm việc tại New York nhưng hôm nay củng có 

dịp cùng cha mẹ tìm hiều thêm nhiều về thành phố đang sống. 

Nữu Ước là thành phố đông dân nhất tại Mỹ. Đường xá lúc nào cũng nhộn nhịp, người ta đi lại 

rất đông đúc, thật là một thành phố không bao giờ ngủ, buôn bán tấp nập, đèn chớp đủ mầu. 

Chúng tôi thấy nhiều người gốc Do thái sống tại đây. Nhận biết được là do cái nón nhỏ đội đầu 

có tên là kippah, thường làm bằng vải nhung đen của họ. Họ chiếm 12% trong số các sắc dân 

tại đây. 

(Còn tiếp một kỳ) -  

Mây Chiều 
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Ấn Độ - Thiên đường và Địa ngục (tiếp theo) 
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Hải Triều Ý Tâm  
 

Chương 13 & 14 
 

13. 'Đệ nhất hùng quan' Kumbhalgarh  
và 'Tiểu vạn lý trường thành' của Ấn Độ 
 
Có lẽ không ai là không biết đến bức Vạn lý trường thành hùng vĩ của Trung Quốc, nhưng ít 

ai biết nước láng giềng Ấn Độ cũng có một Tiểu Vạn lý trường thành to lớn không kém. Đó 

là tòa pháo đài Kumbhalgarh, được mệnh danh là 'Ấn Độ đệ nhất hùng quan', với bức 

trường thành dài 36 cây số, bề rộng 5 thước, là dải trường thành dài nhất nhì trên thế giới, 

chỉ đứng sau Trung Quốc mà thôi. Nếu như thành Vạn Lý của Trung Quốc được ví von như 

con rồng nhả mưa phun nước, thì Tiểu Vạn Lý thành của Ấn Độ là con mãng xà uốn khúc, 

ôm sát lấy dãy núi Aravalli cao 1,100 thước so với mặt biển. Nó quẫy mình trườn đi từ ngọn 

núi này qua thung lũng nọ, vượt qua bao hồ rộng sông dài, qua bao thác ghềnh khe suối. Là 

một công trình kỳ vĩ xây bằng núi xương, sông máu nhằm ngăn cản bước tiến của giặc 

ngoại xâm gốc Hồi giáo đến từ mạn Bắc bằng những tòa thành cao sừng sững, chia làm 

bảy phong hỏa đài nối tiếp nhau để đốt lửa truyền tin mỗi khi có biến. 

 

 

Vừa đến nơi, bọn chúng tôi hăm hở lao xuống xe tựa hồ như những đứa trẻ nhỏ sắp được 

khám phá cái gì đó rất thú vị. Những tưởng đến là có thể đặt chân ngay lên trường thành 

rồi, nhưng ai ngờ đâu bọn tôi phải leo đúng ngàn bậc thang mới lên tới nơi. Mới 200 bậc có 

kẻ đã thở phì phò, 500 bậc có người bỏ cuộc chơi, trong đó có người cô ruột của tôi cùng 

con gái cô ấy và cũng là em họ tôi. Những bạn thanh niên trai tráng trẻ khỏe nhất cũng 

muốn đứt hơi khi leo đến nơi. Có anh bạn Ấn Độ mà tôi mới kịp quen ban sáng khi rủ nhau 

leo chung cho vui, bây giờ vừa ngồi xuống đất thở dốc vừa nói: 'Giờ tớ mới thấm thía cái 

câu mà người Trung Quốc hay nói: 'Bất đáo Trường Thành phi hảo hán'! Lúc ấy, tôi chỉ 

muốn nói với anh rằng, chúng tôi leo không phải để làm anh hùng hảo hán chi đâu, anh Ấn 

ơi. Bởi vì bước chân của người Việt Nam chúng tôi hiện nay đã in dấu khắp cùng thế giới, 

và tôi chỉ là một hạt bụi bé nhỏ vương theo vết giày của biết bao kẻ phiêu lưu dừng chân 

khắp chốn mà thôi. 

 



 

 

Lên đến nơi, bọn tôi phải ngồi nghỉ cả 10 phút mới lấy lại sức để đi tiếp. Và chúng tôi đã 

được trả công xứng đáng. Lang thang suốt mấy tiếng đồng hồ, tung hoành ngang dọc trên 

dãy trường thành lộng gió, bọn tôi được dịp thơ thẩn dạo chơi khắp các di tích trong thành, 

ngắm cảnh một bên là vực sâu thăm thẳm, bên kia là núi rừng trùng điệp bao bọc xung 

quanh. Trong thành hiện còn dấu tích của hơn 300 miếu thờ đạo Kỳ Na cùng hơn 60 đền 

thờ Ấn giáo, phần lớn đã trở thành hoang phế, nền trơ mái đổ, rêu phong phủ bám, giãi dầu 

cùng nắng mưa, bão tố. Tôi thoáng gặp đây đó hình ảnh những em trai, bé gái Ấn Độ trong 

trang phục truyền thống dạo chơi bên những con linh thú tạc từ đá sa thạch đứng trấn giữ 

cửa đền nay đã đổ nát. Góc kia là các phụ nữ đang tất bật hứng những giọt nước tinh khiết 

từ bến nước công cộng đưa về dùng cho buổi sinh hoạt thường ngày thật bình yên đến lạ. 

 

 

 

Nếu bạn nào có máu phiêu lưu mạo hiểm như tôi, chịu khó leo lên các đỉnh tháp hay các ‘lô 

cốt’ chứa những ụ pháo to đùng để bấm máy thì chắc rằng bạn sẽ có được những ‘pô’ ảnh 

tuyệt vời. Đó là những đoạn trường thành mà tôi yêu thích nhất, bởi vì nó chưa được tu sửa 

nhiều nên lên ảnh coi ‘tự nhiên’ và cũng ‘bụi’ hơn. Đi được một đoạn thì tôi thấy tấm biển 

viết bằng song ngữ Anh - Ấn, ngăn cấm ‘Xin dừng bước tại đây, phía sau là khu vực chưa 

được tu sửa, rất NGUY HIỂM’. Thế nhưng bọn tôi chẳng thèm để ý đến nó, rủ nhau ‘vượt 

rào’ để chụp những lô ảnh ‘táo bạo’ hơn, ‘lịch sử’ hơn. Ai nấy đều cẩn thận từng bước và 

hào hứng xông lên giành chỗ chụp hình, cái cảm giác ấy thật khó mà diễn tả nên lời. Chỉ 

cần được đứng ngay trên những bậc thang gần như nguyên vẹn dấu ấn thời gian thôi, 

nhưng ai cũng có cảm giác là mình đã làm được điều gì đó to tát lắm. Chụp vội vài ‘pô’ ảnh 

xong, bọn tôi kéo nhau về vì sợ ... bị nhân viên bảo vệ la. Quả là một chuyến đi đầy thú vị. 

 



Vạn Lý thành nơi đây đã đứng sừng sững trong suốt 5 thế kỷ qua, chứng kiến biết bao lịch 

sử đổi thay của mảnh đất Ấn Độ. Thành do Tiểu vương Rana Kumbha xây dựng đầu tiên 

vào năm 1443, và là tòa thành to đẹp nhất trong số 84 thành trì thuộc vương quốc ông lúc 

bấy giờ. Theo lời truyền ngôn, vương sai quân lính ngày đêm đắp 32 thành trì trong toàn 

quốc để ngăn chặn bọn giặc phương Bắc.  Nhưng khi xây đến thành cuối cùng thì xây mãi 

không xong, xây cao bao nhiêu thì đất sụt lở bấy nhiêu. Vương lo quá, bèn lập đàn cầu tế 

thần linh. Trong lúc đó, một vị thần hiện ra dưới bóng con voi ngà mà dân gian gọi là Bạch 

Tượng, và bảo vương phải đi tìm người tình nguyện tế sống hiến dâng lên thần linh mới 

mong xây xong được. Thần còn dặn thêm khi đem kẻ xấu số ra chém đầu, đầu rơi đến đâu 

thì lập đền thờ ở đó, phần thân ngã xuống thì xây tòa thành cùng với pháo đài bên trên. Sau 

nhiều ngày tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, cuối cùng mới có một chiến binh chịu xả thân 

cứu nước. Ngày nay, phía bên cạnh cổng chính là đền thờ Hanuman Pol, tưởng niệm vị 

chiến binh dũng cảm năm xưa, đã vì nước quên mình, cứu muôn dân thoát khỏi giặc ngoại 

xâm.   

Cũng theo lời truyền ngôn, sau khi xây xong, vương bèn tuyên chỉ cho con cháu vị chiến 

binh ấy được đời đời hưởng công danh phú quý. Bây giờ họ vẫn còn sống ở một gia trang 

rộng lớn cách tòa thành không xa. Sau đó, vương lệnh cho toàn thể dân chúng trong thành 

phải ngày đêm khai khẩn đất đai canh tác không ngừng nghỉ để chuẩn bị lương thảo chờ 

ngày khai chiến, lao động cật lực cho đến khi nào lúa gạo chất đầy kho thì mới ngưng. Dân 

trong thôn đến nay vẫn còn kể hằng đêm, vương phải dùng đến 50 cân bơ đặc và hơn 100 

cân vải bông để thắp sáng những ngọn đèn dầu cho dân chúng làm việc thâu đêm. Nhờ đó 

mà vương đã đánh bật được nhiều cuộc tấn công vũ bão của giặc ngoại xâm đến từ nước 

láng giềng Marwar ở phương Bắc kéo đến.  

  

 

 

Kể từ đó, Vạn Lý thành trở thành biên giới phân chia cương vực giữa hai nước Mewar và 

Marwar, là hai vương quốc hùng mạnh thời cổ.  Thành trì này còn là nơi lánh nạn cho các vị 

quốc vương Mewar chạy về đây ẩn núp mỗi khi nước nhà có biến. Điển hình là Đại Thái tử 

Udai, vị ấu chúa lên ngôi trị vì Mewar, đã được các đại thần đưa về đây tạm lánh một thời 

gian vào năm 1535, khi cổ thành Chittorgarh bao bọc lấy Kinh sư bị phá. Sau này, Thái tử 

Udai lên ngôi Quốc Vương Mewar, dời đô về Udaipur, mở mang bờ cõi đến các phiên bang 

lân cận, trở nên một vương triều hùng mạnh lúc bấy giờ.  Trong quá trình lập thành cho đến 

nay, chỉ duy nhất một lần cổ thành bị thất thủ do thiếu nước uống. Lần đó, thiên triều Mughal 

do Đại đế Akbar phải hợp lực với đại quân các nước chư hầu như Lãnh chúa Man Singh 

thành Amber (cai trị toàn xứ Rajasthan), Lãnh chúa Udai Singh của vương quốc Marwar, và 

Hồi vương xứ Gujarat, công kích từ các mặt đánh vào mới phá được cửa thành. 



 

 

 

'Bất đáo trường thành phi hảo hán' – Có phải vì câu nói bất hủ đó của người Trung Quốc 

mà bất kỳ du khách nào khi thăm viếng các tòa thành của thế giới đều cố đặt chân lên 

thành, hay vì cảm giác đứng giữa đất trời rộng lớn để được nhìn thấy toàn cảnh mảnh đất 

hùng vĩ bao bọc lấy nó? Đó có thể là những câu chuyện hào hùng đầy nước mắt, mồ hôi và 

xương máu của hàng triệu con người đã ngã xuống vì tổ quốc. Và cũng có thể đó là những 

câu chuyện đàm tiếu trong dân gian, rằng để lấy được nụ cười của các nàng Ái Cơ kiều 

diễm mà các vị Quốc Vương lắm phen bị mất thành, mất mạng và mất luôn người đẹp. 

Những câu chuyện, những mảnh đời, những ký ức, lịch sử, chiến tranh, quá khứ đau 

thương, niềm vui tái ngộ, tất cả đều hiện hữu trên thành Vạn Lý hôm ấy. 

14. Biệt thự nghỉ dưỡng ‘Phi Lao’ Aodhi  
và những đôi mắt Ấn chứa ẩn bao ý tình 
 
Ánh chiều buông dần xuống miền biên tái Kumbhalgarh, trời lại đổ cơn mưa lất phất. Chúng 

tôi lần ra xe đi ngược về hướng ngoại ô để tá túc qua đêm tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp, 

xây trên sườn núi mát mẻ theo phong cách thẩm mỹ truyền thống Nepal mà họ gọi là phong 

cách Shikhara. Các ngôi biệt thự ở đây đều mang dáng vẻ hoang dại của núi rừng nhiệt đới, 

với những hàng phi lao bạt ngàn reo vui trong gió, với những bộ mái bằng thẳng tắp vươn 

ra bốn phía, được đan lợp bằng loại cỏ tranh đặc biệt vô cùng bền chắc, có độ chống ẩm 

lạnh cao. 

Sau chiếc cổng đá đồ sộ trổ hai lối cầu thang ở hai bên góc là khoảng sân vuông vức được 

lát cỏ ô bàn cờ, dẫn chúng tôi đến một tòa Thanh Phong Các buông rèm nhẹ bay phấp phới, 

là gian tiếp tân của biệt khu nghỉ dưỡng. Mỗi căn biệt thự ở đây đều nằm trên đồi cao tách 

biệt hẳn nhau, ngăn cách bằng khoảnh vườn nho nhỏ trồng đầy cỏ cây, hoa lá. Riêng căn 

phòng của tôi được bài trí như một chòi nghỉ đơn sơ giữa chốn thiên nhiên, núi rừng.  Tông 

màu chủ đạo là nâu đất của giò hoa phong lan, ngọt ngào và lãng mạn, là nơi chốn lý tưởng 

để giúp tôi tìm lại những khoảnh khắc thư giãn riêng tư cho riêng mình. 

 



 

 

Bước vào đây, dường như sự nhộn nhịp, huyên náo chốn thị thành đã nhường chỗ cho sự 

tĩnh tại, bình yên một cách lạ kỳ toát lên từ vẻ đẹp của các tòa kiến trúc, nơi những nét 

chạm trổ tinh tế, cầu kỳ trên các chất liệu gỗ, đá, gạch…thăng hoa theo cảm xúc của những 

người nghệ nhân từ hàng trăm năm trước, và để lại cho hậu thế hôm nay một kiệt tác về 

nghệ thuật nơi trái tim của vùng sơn cước. Nhưng điểm nhấn lôi cuốn nhất đối với tôi khi 

tiếp cận với không gian thoáng đãng của khu biệt thự là hàng dừa xanh xen kẽ với bụi chuối 

trải bóng xuống mặt hồ tịnh tâm trầm mặc. Giữa lòng hồ là những phiến đá trắng nối dài ra 

đến ven bờ, tạo nên con đường dạo mát bồng bềnh trôi nổi trên mặt nước, hòa nhập với 

cảnh sắc thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo sự kín đáo của khu nghỉ dưỡng. 

 

 

 

Tối đến, toàn khu được thắp lên bằng những bó đuốc soi đường sáng rực, trải dài men theo 

lối đi ngoài sân, dẫn đến khu đốt lửa trại nhộn nhịp qua những tiết mục trình diễn các màn 

múa lửa, quay vòng thật hấp dẫn của hai ông cháu gầy còm được gọi đến giúp vui cho buổi 

sinh họat thêm phần sinh động. Ánh lửa bập bùng được khơi lên cho chúng tôi ngồi vây 

quanh sưởi ấm giữa đêm khuya giá lạnh, vừa ăn vừa xem màn trình diễn. Nhưng sao tôi 

vẫn không thể quên được khóe mắt long lanh ngấn lệ của hai ông cháu múa dạo buổi tối 

hôm ấy. Dáng điệu họ thật khốn khổ, ánh mắt họ thật cam phận, và chỉ lâu lâu mới len lén 

liếc nhìn lên những thực khách béo tốt là chúng tôi đang ngồi xem trên kia.  Khi lui về phòng 

nghỉ ngơi, tôi cứ chập chờn nhớ mãi về những đôi mắt Ấn nói lên biết bao nỗi tâm tư thầm 

kín mà tôi đã từng gặp trong suốt cuộc hành trình gian lao, gió bụi. Bây giờ, không biết 

những đôi mắt u hoài ấy đã tìm ra con đường giải thoát cho chính mình chưa? 

Từ đường phố thủ đô Delhi cho đến Agra, thành phố du lịch với tòa pháo đài Đỏ và ngôi đền 

Taj Mahal nổi tiếng; từ đoạn sông Hằng chảy qua miền Phật Tích, nơi mà người ta thiêu xác 

người chết trên bờ và tắm mình trong giòng nước thiêng ngay cạnh đấy, đến hồ Pushkar, 



nơi thần Brahma hạ sinh dưới phàm trần trên đóa sen xanh rơi từ trời xuống; từ con đường 

dẫn lên đỉnh núi Ranakpur, thánh tích khởi nguồn ra đạo Kỳ Na, đến ngôi đền Vàng ở 

Amritsar, là nơi đức giáo chủ đạo Sikh tử vì đạo, là những địa danh gắn liền với tôn giáo và 

nền văn minh Ấn Độ. Đâu đâu tôi cũng bắt gặp những đôi mắt ấy. Những đôi mắt to, đen 

nằm ẩn trong những hốc mắt sâu thẳm, gợi lên cho tôi, người lần đầu tiên tiếp xúc với con 

người và đất nước Ấn Độ, cả một trời bí ẩn. Hơn thế, còn là huyền bí, đôi khi thần bí, nơi 

những người mà theo cách ăn mặc và dáng vẻ bên ngoài, tôi đoán là những vị đạo sĩ. 

Những đạo sĩ mà tôi đã gặp ngoài cửa các miếu thờ vào buổi sáng tờ mờ sương, lúc người 

ta bắt đầu đổ đến cầu xin chuyện tình duyên, hay các vị đạo sĩ mà tôi thấy ngồi ung dung tự 

tại trên hàng ghế đá bên mặt hồ sắc xanh lục bên ngoài ngôi đền Vàng lộng lẫy. Những đôi 

mắt khiến người ta liên tưởng đến đôi mắt Tagore và những vần thơ thâm trầm, minh triết 

của ông: 

 

Cõi đời ơi, khi tôi đã chết rồi, 
Thì trong cõi vắng lặng của ngươi. 

Chỉ một lời này còn lại: 
Tôi đã từng yêu... 

Rằng tôi tin ở tình yêu của con người, 
Đó là lời nói cuối cùng của tôi. 

(thơ Tagore: Những con chim bay lạc, bài 277 và bài 325 
Đào Xuân Quý dịch) 

 

 

Nhưng, cũng những đôi mắt to, đen, huyền hoặc như nhau ấy, dường như mỗi đôi mắt lại 

nói với tôi một điều khác nhau, kể cho tôi một câu chuyện khác nhau. Này là đôi mắt lanh lợi 

của em bé gái nhào lộn làm xiếc bên ngoài một nhà hàng ở tỉnh lẻ Bikaner xa xôi để xin 

khách qua đường vài đồng xu bố thí. Hay cô bé bán hoa và đèn cho du khách đi thuyền 

mua thả xuống mặt hồ thiêng ở Udaipur trong tiếng kinh cầu rầm rì vẳng ra từ một ngôi đền 

gần đấy.  Này là đôi mắt cầu khẩn của bé gái ăn xin đứng ngoài hàng rào khách sạn ở 

Jaisalmer, vừa nhìn đăm đăm vào trong sân vừa vỗ trống và miệng hát líu lo bằng tiếng Ấn 

với cái giọng mà tôi không thể nào quên: một chút khàn nhưng sâu, da diết.   

Này là đôi mắt khá tinh anh của một phụ nữ trông dáng người non trẻ, với đứa con thơ nằm 

vật vưỡng dưới chân mẹ bên cạnh cái nón khất thực rách nát tả tơi, tay khảy cây đàn Sitar, 

hát một bài hát mà tôi không rõ nghĩa, bên ngoài ngôi đền thờ vị thần âm nhạc Brahma ở hồ 

Pushkar. Này là những đôi mắt u buồn, nhẫn nhục chịu phận và những bàn tay khô đen lấm 

bùn đất, chìa ra xin bố thí của những phụ nữ lớn tuổi, cùng những đôi vai gầy guộc ngồi dọc 

hai bên đường dẫn lên đỉnh núi đô thành Jaipur. Và này là cặp mắt xanh biếc, ngời sáng 

của một chàng rể gốc người Sikh phương Bắc, mà đám cưới được tổ chức linh đình, sang 



trọng với cả một đám rước và những đợt bắn pháo bông ngoài đường trước khi tiến vào 

trong một khách sạn ở Amritsar. Mà nghe nói gia đình cô dâu chú rể đã bao hết tất cả các 

phòng cho khách dự tiệc cưới ở lại qua đêm, trừ mấy phòng của chúng tôi đã lỡ đặt từ 

trước, họ không thể dời đi nơi khác được. 

 

 

Và này nữa, cặp mắt vừa ngời sáng vừa sâu kín của những phụ nữ dáng vẻ thượng lưu, đài 

các mà tôi đã gặp ở pháo đài Đỏ, ở đền Taj Mahal. Những cặp mắt và dáng dấp yêu kiều 

làm tôi nhớ đến nàng Mumtaz Mahal, hoàng hậu yêu dấu của vua Shah Jahan mà vì nàng, 

ông đã cho xây dựng nên bài thơ kiến trúc mang tên nàng. Liệu có thể đẹp hơn, hút hồn 

hơn những đôi mắt tôi vừa thấy không? Có thể lắm chứ!  Nếu không, chưa chắc đã có Taj 

Mahal cho hậu thế ngưỡng mộ mối tình bất tử của đôi tình nhân lãng mạn nhất trong lịch 

sử. 

Nhưng cũng những đôi mắt thoạt nhìn vẻ ngoài giống nhau ấy, hẳn là có số phận khác 

nhau, tùy vào đẳng cấp của họ trong xã hội Ấn. Cũng giống như vào một buổi chiều trời sắp 

tắt nắng, khi đoàn du khách chúng tôi vừa rời khu đền đổ nát trong thành Kumbhalgarh, bỏ 

lại sau lưng ngôi đền đá kỳ vĩ với những tượng nữ thần tuyệt đẹp và những đôi trai thanh 

gái lịch rủ nhau đến lễ đền để cầu xin hạnh phúc. Thì một thanh niên ăn xin đuổi theo chúng 

tôi từ bên này đường sang phía bên kia đường, qua hầm chui có bậc thang lên xuống khá 

dốc. Nhưng anh ta không phải đuổi theo trên đôi chân mà bò dưới đất rất nhanh, bằng cả 

đôi chân tàn tật và hai tay thoăn thoắt, cho đến khi anh được người ta bố thí. Cảnh tượng 

làm tôi xốn xang không chịu đựng nổi. 

Và đó là sự tương phản, sự đối nghịch không che giấu trong xã hội Ấn. Ở đó, bên cạnh 

những đền đài thành quách tráng lệ, nguy nga khiến người ta phải sững sờ kinh ngạc, hoặc 

bên ngoài những di tích lịch sử, tôn giáo được gìn giữ, chăm sóc rất sạch sẽ, tươm tất, cẩn 

thận, là những cảnh tượng khốn khổ và dơ bẩn cũng phô bày ra đấy. Như cảnh tượng và 

mùi xú uế nồng nặc mà tôi đã trải qua ở Lam thành Jodhpur, hay ở dưới chân tòa pháo đài 

Kuchaman nằm sâu trên núi. 

Lẽ đương nhiên, sự cách biệt giữa sang trọng và nghèo hèn, xa hoa và khốn khổ, dư dật và 

thiếu đói ở đâu chẳng có. Nhưng ở đây, sự cách biệt, sự tương phản xã hội phô bày ra lồ lộ.  

Vậy mà dường như nó không dẫn đến sự đối đầu gay gắt, đến thù hận và bạo lực một còn 

một mất, giữa hai khối tự do và cộng sản, như ở các quốc gia khác. Bạo lực và thù hận vẫn 

có đấy, nhưng là giữa những ông vua ham chinh phạt hay là trong những âm mưu lật đổ 

cung đình ngay cả giữa con và cha của những vương triều xa xưa trong quá khứ, như 

chuyện của A Xà Thế và vua cha Tần Bà Sa La trong tích cổ Phật giáo, hay chuyện của 



Aurangzeb giam cầm vua cha Shah Jahan cho đến chết. Hoặc là giữa các sắc tộc và các 

lực lượng tôn giáo quá khích trong cái tiểu lục địa bao la huyền bí này. 

Nhưng dường như với sự cách biệt giữa các đẳng cấp trong xã hội Ấn, người ta nếu không 

vui vẻ thì cũng đành lòng nhận lấy kiếp phận của mình. Và tìm kiếm con đường giải thoát 

riêng khỏi kiếp đời trầm luân, nếu cái nghiệp của mình là thế. Phải chăng vì vậy mà Ấn Độ là 

mảnh đất khởi nguồn của nhiều tôn giáo lớn và vĩ nhân trên thế giới? 

Cái bể khổ của kiếp người, không chỉ do sinh lão bệnh tử gây ra mà còn do kiếp phận xã hội 

và dục vọng con người mang lại. Chắc thời nào cũng thế, có lẽ chỉ khác ở quy mô và cách 

thức biểu hiện. Cái bể khổ mà Thái tử Tất Đạt Đa hơn 25 thế kỷ trước đã nhận ra bên ngoài 

thành Ca Tỳ La Vệ, ngày nay vẫn bày ra nhan nhản ngay trước mắt chúng ta. Và chắc sẽ 

còn như thế không biết đến bao giờ mới thoát. Và con người sẽ vẫn cứ mãi đi tìm con 

đường giải thoát cho riêng mình. Còn tôi, kẻ không biết gì về Phật và cũng không mong 

được 'thấy Phật', chỉ mong có thêm tí hiểu biết về nhân tình thế thái giữa cõi đời ô trọc này. 

Những lúc như thế, tôi bỗng nhận ra rằng, sau tất cả những 'âm thanh và cuồng nộ' của 

cuộc sống, xã hội và của lịch sử (xin mượn chữ của tiểu thuyết gia William Faulkner), con 

người sẽ lại phải quay trở lại đối diện với chính mình và với...Trời Xanh. 
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