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CHÚA ĐỘNG LÒNG THƯƠNG  
RỒI SAI TÔI ĐI. 
_________________________________________________________________________ 
Lm Giuse Mai Văn Thịnh DCCT 
 
Hình ảnh ‘người chăn chiên’ đã được các ngôn sứ thời Cựu Ước dùng để ám chỉ đến các vị lãnh đạo về 
phần đời cũng như trong đạo của người Do Thái. Khái niệm này đã bắt đầu xuất hiện khi dân Do Thái bị 
lưu đầy bên Babylon. Đó là giai đoạn đau khổ. Họ mất đi tất cả, sống lưu đầy và chịu nhiều khổ dịch như 
những con người nô lệ. Trong hoàn cảnh cơ cực như thế, họ dành nhiều thời gian để ôn lại bàn tay của 
Thiên Chúa đã thể hiện trong quá khứ và nhìn về tương lai với niềm hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ giải 
thoát và đưa họ trở về cố hương.  
 
Một trong những khuôn mặt sáng giá xuất hiện trong thời lưu đầy, đó là ngôn sứ Ê-dê-ki-en. Ngôn sứ đã 
khơi lên niềm hy vọng cho dân bằng cách trình bầy Thiên Chúa là Người chăn chiên tốt lành, là Mục tử 
nhân hậu, là Đấng dẫn đường để dẫn dắt đàn chiên, tìm chỗ cho chiên ăn, dẫn lại về đàn các con chiên 
lạc đường và cứu chiên thoát khỏi các cạm bẫy, các hiểm nguy của các thợ săn và thú dữ.  
 
Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã thẳng thắn nói ra những sai lầm của các nhà 
lãnh đạo thời bấy giờ, đó chính là thay vì quy tụ, họ lại làm cho đàn chiên bị phân tán; thay vì chăm sóc 
họ lại xâu xé đàn chiên! Nhưng Thiên Chúa vẫn là chủ. Vì thế cho dù các vị lãnh đạo có sai lầm khiến 
cho đàn chiên của Chúa bị tan tác. Sau cùng Ngài cũng qui tụ đàn chiên và trao vào tay một vị mục tử 
duy nhất, từ dòng giống Đa-vít. Người được sai đến để cất đi các nỗi lo sợ rồi dắt họ về đồng cỏ xanh 
tươi và đầy mầu mỡ.  
 
Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã áp dụng cho chính Người một cách thật tự nhiên hình ảnh vị 
Mục Tử mà ngôn sứ Giêrêmia đã loan báo. 
 
Kính thưa quí ông bà và anh chị em. 
Trình thuật trong bài Tin Mừng tuy ngắn gọn nhưng diễn tả dung mạo của Đức Giêsu thật thân tình, gần 
gũi và đầy tình người. Người cho chúng ta biết tâm tình của vị mục tử ấy. Đức Giêsu không chỉ tin và 
trao cho các ông chia sẻ sứ mạng với Người; nhưng Đức Giêsu còn dậy cho họ biết một điều sâu thẳm 
nữa là các ông chỉ có thể trao ban cho người khác điều mà các ông phải nhận lãnh trước. Muốn lo cho 
người khác thì trước tiên các ông cũng cần lo cho bản thân mình. Trong tâm tình yêu mến, với một thái 
độ rất ân cần trong việc chăm sóc các Tông đồ, Người đã khuyên họ: “Anh em hãy lánh riêng ra, đến 
một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”.  
 
Khi đưa cho họ lời khuyên này, Đức Giêsu nói lên lòng quan tâm của Người đến toàn bộ con người của 
người môn đệ hơn là công việc, Người muốn các ông noi gương Người khi yêu cầu họ nghỉ ngơi. Cả 
các con nữa hãy dành những giây phút để lắng đọng tâm hồn, để múc lấy nguồn năng lực rồi mới có thể 
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trao ban. Có nghĩa là, muốn cho công việc rao giảng được bền lâu các Tông đồ cần ý thức rằng nghỉ 
ngơi cũng là một phần của sứ vụ. Trong giây phút đó họ không hưởng thụ, nhưng nạp thêm sức lực để 
công việc phục vụ được hữu hiệu và lâu dài hơn. 
 
Tuy ý định của Đức Giêsu thật tốt, nhưng mọi nỗ lực, cố gắng để tìm một giây phút cho tâm hồn đuợc 
thư dãn và thân xác được nghỉ ngơi cũng không thực hiện được. Cùng với nhóm 12, Đức Giêsu đã lên 
thuyền, nhưng đám đông dân chúng đã chạy đến trước nơi Thầy trò sắp đến.  
 
Trước cảnh tượng đó, lòng dạ của Đức Giêsu rối bời. Người sững sờ nhìn họ. Những khuôn mặt mệt 
nhọc, những buớc chân lê thê trên đường tìm Người. Cảnh tượng trước mắt khiến cho tâm hồn của 
Chúa bị rung động một cách mãnh liệt hơn. Người biết họ đang khao khát điều gì. Người không thể bỏ 
rơi khiến họ phải bơ vơ và lạc bước. Với tấm lòng của người mục tử, trái tim Chúa đau nhói vì đám 
đông theo Người như bầy chiên không người chăn dắt. Người không thể để họ bơ vơ, cho nên đã tiếp 
tục dậy dỗ họ. 
 
Nhìn lại lịch sử giáo hội, chúng ta thấy rất nhiều gương sáng của các đấng đã noi gương Đức Giêsu, 
sẵn sàng hy sinh tất cả để ra đi phục vụ đàn chiên bị bỏ rơi, không người chăm sóc.  
 
Như trường hợp của Cha Thánh An Phong. Trước tiên ngài là linh mục triều. Sau nhiều ngày tháng miệt 
mài nhiệt tâm phục vụ tại các họ đạo khiến ngài bị kiệt sức. Vì thế bác sĩ buộc ngài và các bạn đồng 
hành phải đi dưỡng sức tại Scala, thuộc xứ Naples. Vị trí và phong cảnh của Scala thật trữ tình. Nó nằm 
trên một ngọn núi hướng ra mặt biển, không khí thật trong lành. Quả là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi.  
 
Tuy nhiên, phong cảnh trữ tình và không khí trong lành như thế cũng không quyến rũ được ngài. Trái lại, 
chính những ngọn gió đó đã làm thay đổi đời ngài. Vì vừa đến nơi Thánh An Phong đã nhận thấy những 
người nông dân, kẻ chăn chiên và dân chúng tại Scala là những người bơ vơ, không ai đoái hoài, không 
ai quan tâm và chăm sóc cho họ.  
 
Quả thật, số giáo sĩ tại vương quốc Naples lúc đó không thiếu. Dựa trên một bản thống kê tương đối 
chính xác thì tại Naples có 130 giám mục, 56.000 linh mục triều, 31.000 nam tu sĩ bao gồm các cha và 
các thầy và 26.000 nữ tu. Với một con số đông như thế, mà không một ai tình nguyện ra đi để lo cho họ 
hay giả như có ai được sai đến thì cũng tìm cách khước từ. Họ chọn những nơi có những ‘con chiên 
béo’ để làm thịt. Chắc hẳn thịt của những ‘con chiên béo’ này thơm và ngon hơn!  
 
Như Đức Giêsu, thay vì nghỉ ngơi và dưỡng sức, cha AnPhong và các bạn đồng hành lập tức mở lớp 
giáo lý buổi tối tại tư gia để dậy dỗ và chuẩn bị cho họ lĩnh nhận các bí tích. Nghe tiếng ngài, dân chúng 
thuộc các vùng lân cận lũ lượt kéo đến để nghe giảng dậy. Qua kinh nghiệm này, ngài nhận rõ con 
đường phải đi nên đã sáng lập một nhà dòng mà ngày nay chúng ta gọi là Dòng Chúa Cứu Thế, chuyên 
lo cho những người bị bỏ rơi, bơ vơ không nơi nương tựa, những người nghèo khó. 
 
Trong tinh thần nói trên, xin mời anh chị em cùng nghe một kinh nghiệm.  
Số là, cho đến nay, tôi sống với các cha, các thầy trong cộng đoàn hưu dưỡng này cũng gần đuợc 3 
năm. Người ta nói đạt đến tuổi 70 đã là hiếm, nhưng tu sĩ nhỏ tuổi nhất trong cộng đoàn này đã đuợc 
79, dĩ nhiên không kể đến tôi. Thời gian làm việc của các ngài đã trôi qua. Mọi vinh dự và thử thách 
cũng là những chuyện của quá khứ. Hiện nay, chúng tôi về đây để chuẩn bị cho buớc nhẩy kế tiếp, 
bước nhẩy sau cùng để san sẻ hào quang và ánh sáng Phục Sinh với Chúa. Vì thế, trong giai đoạn này, 
anh em cố gắng tạo một bầu khí yêu thương, giúp nhau sống trong vui vẻ rồi hân hoan nhẩy bước sau 
cùng này. Tinh thần và sự chăm sóc này cũng được nới rộng và trải dài cho quí cha, quí thầy đang ở 
trong các nhà dưỡng lão.  
 
Trong nhà dưỡng lão, họ được chăm sóc rất cẩn thận, ân cần và đôi khi chuyên biệt hơn những người 
bình thường. Nói chung, nhân viên đều được đào tạo và đối xử với các cụ rất tốt. Dường như đó là nơi 
lý tưởng cho những ngày còn lại của cuộc đời. Tuy nhiên, không mấy người lại vui vẻ và chấp nhận 
sống trong môi trường đó. Ngày ngày, họ trông mong sẽ có người đến thăm. Lúc nào sắc diện và khuôn 
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mặt của họ cũng trầm tư và suy nghĩ. Không biết ai sẽ đến thăm tôi hôm nay? Con trai hay con gái? Hay 
là một đứa cháu nào đây? Nhưng ngày này qua ngày khác, vẫn không một ai. Thật đau thương! 
 
Chính vì biết như vậy nên chúng tôi dành nhiều thời gian đến thăm anh em tại các nhà duỡng lão. 
Chúng tôi cố gắng làm tốt công tác này. Tuy là như thế, qua những lần viếng thăm tôi mới nhận ra một 
điều là cho dù các cha, thầy được chăm sóc thật chu đáo, nhưng dường như anh em vẫn khao khát 
điều gì đó mà các chuyên viên, dù tài giỏi và ân cần trong việc chăm sóc cũng không đem lại cho họ 
được. Phải chăng đó là tình gia đình, nghĩa huynh đệ của anh em cùng Dòng?   
 
Giống như người mục tử biết từng con chiên thì anh em có cùng một chí hướng, chia sẻ một hướng đi, 
cùng chung một đặc sủng cũng biết về nhau nên sự quan tâm và hiện diện bên nhau cũng đặc biệt hơn. 
 
Vì thế, đừng cho ai có cảm tưởng là họ đang sống bơ vơ, bị bỏ rơi và không ai quan tâm đến họ. Tâm 
trạng của người bị bỏ rơi và bơ vơ là một trong những hình thức đau khổ nhất mà con người phải gánh 
chịu. Đức Giêsu hôm nay bức xúc vì đám đông theo Người như bị bỏ rơi, không ai chăm sóc nên Người 
đã hy sinh chuyện nghỉ ngơi để chăm lo và dậy dỗ cho họ.  
 
Từ trải nghiệm nói trên, tôi chợt nhớ lại một san sẻ khác của một cha cố, tuy ngài đã khuất, nhưng điều 
mà ngài nói vẫn lưu lại như sau: “Muốn công việc phục vụ người tất bạt, bơ vơ, nghèo khổ được hữu 
hiệu, anh em chúng mình, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế cần phải có con tim rung cảm, con tim bị bốc 
cháy bằng trái tim nhân hậu và rực cháy lửa yêu mến của Chúa.” Và điều này cần đuợc áp dụng cho 
anh em mình trước tiên. Đừng bỏ rơi ai và đừng để ai bị bơ vơ! 
 
Còn chúng ta thì sao? Tôi không phải là Chúa. Tôi không thuộc về nhóm 12. Và tôi cũng chẳng phải là 
Thánh AnPhong. Tôi không phải là cha, thầy hay một tu sĩ nào đó. Tôi chỉ là một con người thật bình 
thường.  
 
Đúng vậy, xin bạn đừng lo! Bởi vì Chúa không đòi chúng ta trao ban hơn điều chúng ta có thể nhận lĩnh. 
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng mọi chương trình mục vụ của chúng ta phải được xuất phát từ lòng từ bi và 
nhân hậu của Đức Giêsu.  
 
Vì thế, với niềm vinh dự của người môn đệ, nhân danh Chúa chúng ta ra đi. Và, trước khi ra đi, chúng ta 
hãy tập để đôi mắt của chúng ta nhận ra dấu chân của những con người đang bơ vơ, lạc bước và 
không ai đoái hoài bằng đôi mắt từ bi, nhân hậu và luôn thương xót của Chúa.  
 
Amen! 
Lm Giuse Mai Văn Thịnh, DCCT 

 

"XƯƠNG DA THỊT NÀY CHA ÔNG MIỆT MÀI…" 

Lm Vĩnh Sang DCCT 

Những ngày này tôi đang đồng hành với một khóa tĩnh tâm của một 
Dòng nữ, mỗi sáng tôi dùng một chút gì đó để uống thuốc, thường thì trái bắp, 
củ khoai lang hay quả chuối.  

Hôm qua trên bàn cơm có củ khoai lang luộc kha khá lớn, nhưng khi gọt 
vỏ thì phát hiện ra cả hai đầu củ khoai đều bị hà (sùng ăn), tôi nói với hai cô bé 
khấn sinh có nhiệm vụ giúp đỡ cha giảng phòng: “Khóa tĩnh tâm lần này chúng 
con có mấy người tên Hà?”, hai cô bé dễ thương hiền lành chất phác, sau khi suy 

nghĩ một lúc trả lời: “Thưa ông ngoại, có hai chị: Thu Hà và Châu Hà”, “Hèn gì hai chị Hà gặm hết hai đầu củ 
khoai của ông!”...  

Sáng hôm nay hai cô bé đưa khoai lên, có hai củ khoai nhỏ. Đứng tăn tó một lúc rồi hai cô lấy một 
trong hai củ khoai cất đi, tôi hỏi: “Sao vậy?” hai cô trả lời: “Dạ, hình như có hà bên trong"… Tôi đùa: “Đâu 



Duc in Altum số 103 Quý 3-2018 

 

T r a n g  4 | 55 

 

có, giờ này Hà còn trong Nhà Nguyện mà!” Rồi tôi nhặt lấy lại củ khoai nghi là đã bị hà, cắt ra xem thử, 
quả thật không có hà, thế là hai cô bé bị tôi… ghép cho cái tội “có âm mưu thâm độc, chiếm đoạt phần ăn 
của ông ngoại!” 

Thực phẩm, nước uống và không khí là những điều cần 
thiết không thể không có cho sự sống của chúng ta. Nếu một 
trong ba nguồn cung cấp năng lượng ấy mà mất đi, chúng ta 
không thể tồn tại, hoặc một trong ba nguồn năng lượng ấy bị ô 
nhiễm, chắc chắn chúng ta sẽ phải chịu bệnh tật gây ra bởi sự 
ô nhiễm của chúng. 

Nhìn lại đất nước của chúng ta hôm nay, không cái gì là 
không ô nhiễm, ba nguồn cung cấp năng lượng cho con người 
hoàn toàn bị ô nhiễm, không ai không biết chuyện này và 
không bút nào tả hết được sự ô nhiễm mà chúng ta, người dân 
Việt Nam phải gánh chịu. Nguồn gốc ở đâu thì chúng ta cũng 
biết hết rồi, gian dối đến mấy cũng không thể che đậy được nữa. Người có tiền cố gắng hạn chế bằng 
cách ăn những thức ăn có nguồn ngoại nhập với giá cao nhưng họ quên rằng chất độc leo lên bàn ăn 
của họ mỗi ngày qua từng hạt muối, qua từng giọt nước mắm, cái khí độc thải ra tức các chất thải công 
nghiệp, các nhà máy nhiệt điện lỗi thời, từ khói bụi hơi xăng, len lỏi vào từng hang cùng ngõ ngách của 
mọi căn phòng chúng ta sinh sống và làm việc. 

Nhớ những hình ảnh trên dưới 60 năm về trước, bọn trẻ chúng tôi theo cha mẹ thủa ban đầu di 
cư vào Nam năm 1954, mỗi sáng phải xếp hàng để nhận một ổ bánh mì nóng bên trong có miếng pho 
mát (fromage) vàng béo ngậy, trong lòng cái bánh mì còn có quết một lớp bơ (beurre) trắng ngần lấy từ 
những thùng bơ lớn có hình bà sơ (soeur) đội cái nón rộng vành, lại thêm một ca lớn tràn sữa nóng hổi, 
lấy từ những thùng nhôm lớn đặt ở cuối sân Nhà Thờ, sau này tò mò mới biết sữa được nấu từ sữa bột 
trong bao nhựa có thùng giấy màu vàng bên ngoài, hình hai bàn tay bắt chặt lấy nhau.  

Những ngày đầu bọn chúng tôi khổ sở lắm vì uống sữa vào bị đi tiêu chảy liên tục, may mà hồi đó 
quá nghèo chỉ mặc mỗi một chiếc quần cộc nên thao tác tương đối nhanh, dù vậy chúng tôi vẫn không thể 
thoát được sự kiểm soát của các Dì Phước phụ trách buổi ăn sáng bắt buộc này. Sau này chúng tôi mới 
biết đó là Chương Trình Sức Khỏe Quốc Gia mà chính phủ cụ Ngô Đình Diệm thực hiện cho bọn trẻ 
chúng tôi, có lẽ nhờ vậy mà sau này thế hệ chúng tôi có được sức khỏe căn bản để vượt qua cơn đói kéo 
dài cả chục năm sau 1975 do chính sách ngăn sông cấm chợ của Nhà Nước XHCN bày ra.  

Ngày ấy, mới di cư, nhà ở của dân chỉ là những túp lều hay là căn nhà lá, còn Nhà Thờ thì dựng 
bằng mái tôn vách gỗ, tháp chuông bằng gỗ treo một miếng sắt lớn làm kẻng, khá lắm thì có cái vỏ trái 
bom gõ thay chuông. Mãi đến cuối thập niên 60 người ta mới nghĩ đến chuyện xây Nhà Thờ, tuy nhiên 
nhà ở thì vẫn còn toàn mái tôn, nhà tôi chỉ có một sàn bêtông nhỏ bố tôi xây năm 1967, đến sau Tết 
Mậu Thân 68, khi Việt Cộng pháo kích vào Sàigòn hằng 
đêm, cả xóm kéo đến ngủ nhờ dưới tấm sàn bê tông ấy 
cho an toàn. Sống trong tình trạng như thế mà chính 
quyền khi xưa ấy vẫn luôn nghĩ đến sức khỏe của giống 
nòi bằng cách buộc bọn trẻ chúng tôi phải ăn uống đủ dinh 
dưỡng… 

Mấy ngày nay nhiều hung tin liên tiếp đến với tôi... 

Người anh kế tôi vào bệnh viện mổ tiền liệt tuyến, 
khi trở về bị kiệt sức ngất đi, trở lại bệnh viện bác sĩ nói 
thiếu máu trầm trọng, vào máu vẫn không thấy khá hơn, 
kiểm tra cẩn thận phát hiện nhiều khối u trong nội tạng, xét 
nghiệm sâu thêm kết luận khó có thể chữa trị vì ung thư đã 
di căn khắp nơi, ống nhựa đã được đưa vào qua lồng ngực bên phải, mấy lần định chemo nhưng không 
thể được vì không còn sức.  

Một Nữ Tu trẻ, cháu của một cha thân quen, chị hay gọi tôi là ông nội, tuần trước từ Thanh Hóa 
điện vào cho tôi, nhờ tôi tìm trên Tây Nguyên một loại cây thuốc tên là Trinh Nữ Hoàng Cung để uống, chị 
ngậm ngùi báo tin cho tôi: “Ông ơi, con bị ung thư rồi!” Một cựu tù nhân lương tâm, trong nhóm đọc kinh 
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tối với chúng tôi theo mệnh lệnh Fatima, anh buồn rầu thông báo xin cầu nguyện, em gái anh bị ung thư 
lưỡi, cô ấy có nguyện vọng xin thanh tẩy để gia nhập đạo Công Giáo.  

Cũng những ngày này, một cộng tác viên của chúng tôi sống ở miền cao nguyên, cô bé điện về 
trong nước mắt: “Xin ông cầu nguyện cho dượng con, dượng con bị ung thư gan đang hấp hối, con nhìn 
dượng con trên giường bệnh đau đớn con đau lòng lắm!” Và thêm một cháu dâu nhà tôi xin cầu nguyện vì 
chú của cháu bị ung thư bao tử, rất cần sự nâng đỡ thiêng liêng…  

Quanh mình, những người thân đã bắt đầu cảm nhận cái đau đớn của ung thư, không còn là ai 
xa lạ nữa nhưng ung thư đã xộc thẳng vào nhà mình rồi! 

Mỗi ngày trên đất nước này có hơn 300 người chết vì 
ung thư, nghĩa là gần 11 vạn nạn nhân, Tổ Chức Y Tế Thế Giới 
(WHO) cảnh báo sẽ có bùng nổ ung thư tại Việt Nam, Tổ Chức 
Môi Trường Thế Giới thì lên tiếng về mức ô nhiễm không khí 
nghiêm trọng do các nhà máy nhiệt điện lỗi thời, vận hành theo 
công nghệ của Trung Quốc ngay trên quê hương tội nghiệp 
của chúng ta. 

Cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang đã hát: “Xương da thịt này cha ông miệt mài…” Xương da thịt 
ấy bao đời tổ tiên chăm chút giữ gìn, nay bỗng bị đem ra phá hủy, giống nòi chúng ta rồi sẽ ra sao? Bà 
Huyện Thanh Quan xa xưa, trong bài "Đèo Ngang", đã bật lên hai câu thơ xót xa:  

"Nhớ nước đau lòng con Quốc Quốc,  
Thương nhà mỏi miệng cái Gia Gia…" 

Vậy chứ Tổ Quốc có còn không? Và nếu còn thì có con chim Quốc nào sức để bay về tổ? Có 
con chim Gia nào nhắc ta về với cội nguồn không? Kể ra thì người xưa cũng còn có chim Quốc để đau 
lòng, còn có chim Gia để kêu than. Bây giờ chất độc đã hủy hoại mọi sinh vật, Quốc Quốc chẳng còn, 
Gia Gia cũng biệt tăm! Chữ S méo mó dị dạng, rồi sẽ biến mất trên bản đồ thế giới!  

“Từng giờ qua đi trong đau nhức không thôi!” Ông Nguyễn Đức Quang đã ôm đàn du ca mà 
thốt lên như thế trong thời chiến tranh. “Việt Nam quê hương ngạo nghễ”, bây giờ quê hương mình có 
được tồn tại chăng để mà ngạo nghễ tự hào? 

Lạy Chúa, xin cứu chúng con, cứu dân tộc chúng con, cứu đất nước này khỏi họa diệt 
vong. Con hết lòng trông cậy vào Chúa. 

Lm. VĨNH SANG, DCCT, 19.7.2018 
Đầu đề trích từ bài "Việt Nam quê hương ngạo nghễ"  
của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang  

 

 

Con Người, nơi tiếp cận của hai thế giới? 
Ngẫm nghĩ về Cái Tôi trong Triết học và Thần học 

Nguyễn Duy Vũ 

 

Dẫn Nhập 

Một từ mà chúng ta luôn sử dụng đều đặn hằng ngày là từ “tôi”. Hình như đại từ này hoàn toàn chỉ về 
một cái gì: Nó chỉ về tôi, người đang nói. Nó có nghĩa là tôi khi tôi nói về nó mười năm trước, mười ngày 
trước, mười giây trước. Nhưng con người  mà nói nó trong quá khứ có phải cùng là một con người đang 
nói về nó bây giờ không? Xem lại tấm ảnh lúc tuổi thơ, ta nhận ra đó là “tuổi thơ của mình” chứ không 
phải của một đứa trẻ nào khác. Chừng nào mình còn xưng “tôi” là muốn nói đến một cái gì không thay 
đổi, không thể lẫn lộn, dù tóc đã bạc ! 
 
Tôi thay đổi liên tục: khi tôi viết xong câu này, tư thế tôi sẽ thay đổi đôi chút, mạch máu trong người tôi 
sẽ chảy, ý thức của tôi về sự vật chung quanh sẽ có phần thay đổi ...vậy chính xác từ “tôi” có nghĩa gì? 
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Nếu “ai đó” còn tồn tại sau cái chết của thân xác tôi và tiếp tục sống ở một thế giới khác, “ai đó” có thể là 
chính tôi không? Nếu có sự sống lại của thân xác theo như đức tin Kitô giáo, phải chăng thân xác ấy sẽ 
là thân xác của tôi, hay chỉ là một bản sao của thân xác tôi?  
 

Bản Ngã Cá Nhân và Sự Bất Tử 

Các nhà triết học phương Tây thẩm tra cái gì, nếu có, làm chúng là cùng một con người trong suốt cuộc 
đời là vấn đề về bản ngã cá nhân. Rồi trong khi khá khó cắt nghĩa cái gì tạo nên bản ngã một con người 
từ lúc này sang lúc khác và từ năm này qua năm khác, vấn đề lại càng sâu sắc hơn đối với những ai tin 
vào sự bất tử của cá nhân. Các nhà triết học đã đưa ra rất nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề bản 
ngã cá nhân và sự bất tử.  
 
Nếu có một cái gì thuộc tinh thần hay thể lý duy trì bản ngã cá nhân của chúng ta suốt cuộc đời này, thì 
có lẽ cái gì ấy, hoặc bất kể là gì, sẽ tồn tại sau khi tôi chết và tiếp tục còn tồn tại ở một đời sau. Nếu thế, 
và nếu cái gì đó là tôi, và nếu đời sống bên kia tiếp tục tồn tại mãi mãi, thì – bất chấp cái chết không 
tránh khỏi ở đời này – tôi bất tử. 
 
Nhiều tôn giáo như Kitô giáo tin rằng một phần của tôi tồn tại sau khi tôi chết – đó là linh hồn tôi. Theo 
niềm tin này, linh hồn tôi được kết hợp với thân xác tôi ở đời này, nhưng khi chết, nó rời bỏ thân xác và 
bước vào thế giới bên kia. Nơi đó, theo đa số các tôn giáo, nó được Thượng Đế phán xét và tùy theo, 
được thưởng hay chịu phạt. Trong khi lý thuyết về linh hồn bất tử có thể thuộc về niềm tin tôn giáo, một 
số nhà triết học tin rằng điều này có thể giải thích bằng triết học. Triết gia Plato trong tác phẩm Phaedo 
đã chủ trương rằng con người có một linh hồn, rằng linh hồn là nguyên lý của sự sống, rằng sự sống tự 
bản chất loại trừ sự chết, và rằng cái gì không bị chết thì sống mãi. Tuy nhiên, những tác giả bênh vực 
sự bất tử của linh hồn dựa trên tôn giáo hay triết học cần phải giải thích liệu linh hồn còn tồn tại ấy có 
phải là tôi hay không. Liệu cái linh hồn tách khỏi thân xác ấy có là tôi, hay chỉ một phần của cái hỗn hợp 
thân xác/ linh hồn tôi tiếp tục sống, tôi có tiếp tục sống hay không? 
 
Giáo lý Công Giáo dạy rằng thân xác tôi sẽ phục sinh vào lúc nào đó sau khi chết và kết hợp lại với linh 
hồn đã rời thân xác trước kia. Nhưng một thân xác phục sinh chắc chắn sẽ rất khác với (và chắc là sẽ 
tốt hơn) thân xác tôi có ở trần gian này. Liệu một thân xác phục sinh có giống đủ để chúng ta gọi nó, dù 
theo nghĩa rộng, là cùng một thân xác không?  
 

Bản Ngã trong Học Thuyết Phật Giáo 

Khái niệm về bản ngã vốn là một khái niệm đặt biệt quan trọng trong triết học châu Á. Một học thuyết cơ 
bản trong Ấn giáo cho rằng con người có một ngã thường hằng - atman trong tiếng Phạn, ngôn ngữ của 
kinh thánh Ấn giáo, atta trong tiếng Pali, ngôn ngữ của kinh thánh Phật giáo nguyên thủy – và sự khôn 
ngoan này hệ tại việc nhận thức rằng ngã thường hằng của chúng ta, theo một nghĩa sâu xa, là đồng 
nhất với Brahman, Ngã Tuyệt Đối, nền tảng của Hữu thể. Một học thuyết cơ bản của Phật giáo, ngược 
lại, chủ trương vô ngã, không có ngã thường hằng. Trong “Bài Thuyết Pháp ngắn cho Saccaka”,1 một 
người tranh luận thông minh và tự phụ không chấp nhận học thuyết “vô ngã”, Đức Phật giải thích ngũ 
uẩn rằng: “Sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô 
thường. Sắc không phải là ngã, thọ không phải ngã, tưởng không phải là ngã, hành không phải ngã, 
hành không phải ngã, thức không phải là ngã.” 
 
Ngũ uẩn là năm điều mà người ta coi là ngã của con người: sắc (hình dáng, thân xác), thọ (cảm thọ, 
tình cảm), hành (các hành vi của ý chí), tưởng (các tri giác, cảm giác), và ý thức của con người. Chúng 
ta có khuynh hướng nghĩ rằng một hay nhiều thứ ấy tồn tại xuyên qua thời gian, và làm cho tôi là tôi. 
Chúng ta đồng nhất mình với cái giả thiết về ngã này, và dành tất cả sức lực để bảo tồn và phát huy nó. 
Thế nhưng Đức Phật bảo rằng không điều nào trong năm điều ấy có thể là ngã thường hằng, vì thế theo 

                                                           
1
 Saccaka là con trai của Nigantha, một phụ nữ Jaina giáo. Jaina giáo là một giáo thuyết phát sinh vào thời kỳ Đức Phật, và còn 

tồn tại đến ngày nay như Phật giáo.  
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Ngài không có điều nào tự nó là thường hằng. Mỗi uẩn đều ở trong trạng thái lưu chuyển liên tục – 
tướng mạo, các tình cảm, cảm giác, hành vi của ý chí và ý thức của tôi. Một con người không là gì khác 
ngoài một tập hợp trong ngũ uẩn này. Không có bản ngã thường hằng, tức là không có “tôi”. 
 
Đức Phật giải thích thêm rằng, người ta đạt tới niết bàn nhờ chứng ngộ được về ngã. Và sự chứng ngộ 
nói về từng uẩn rằng, “Đây không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải ngã của tôi.” Ai 
chứng ngộ được rằng không có ngã thường hằng, người đó “đã sống cuộc đời mình, đã tới mục tiêu 
cao nhất, bẻ gẫy các xiềng xích của hiện hữu, và được giải thoát nhờ sự giác ngộ sau cùng.”   
 

Nhân Chủng Học Cận Đại – Vài Khái niệm 

Có một mối liên hệ khá mật thiết giữa bộ môn Nhân Chủng Học, một phân khoa triết học, và môn Nhân 
Chủng Thần Học, một phân khoa thần học Kitô giáo.2 
 
Nhân chủng học (Anh ngữ là Anthropology) - đến từ nguyên nghĩa Hy lạp logos (khoa học) và antropos 
(con người) – là khoa triết học nghiên cứu về nguồn gốc của đời sống con người và sự phát triển của 
văn hóa nhân loại ở những phương diện khác nhau như sinh lý, tâm lý, xã hội... Và xin bắt đầu từ Đức 
quốc với triết gia lừng danh Emmanuel Kant (1724-1804), tác giả đã từng xử dụng từ này để làm tiêu 
đề cho tác phẩm Anthropologie in Pragmatischer Hinsicht (Nhân chủng học dưới cái nhìn thực tiễn, 
1778). Qua tác phẩm này, Kant xét con người được nghiên cứu như một thực thể biệt lập, được xem 
như là “trung tâm của vũ trụ” chứ không là một thành viên của vũ trụ; hơn nữa con người được nhìn 
như một tổng thể, khác với các triết gia cổ điển chỉ chú trọng đến linh hồn mà không để ý tới thân xác. 
Với Kant, nhân chủng học là khoa học về con người, được đúc kết từ những trải nghiệm và nhắm tới 
mục tiêu luân lý. 
 
Và rồi nhìn Friedrich Nietzsche (1844-1900) đảo lộn các giá trị khi qua các tác phẩm của ông về đạo 
đức học cho tôi thấy một sự chỉ trích gay gắt nền đạo đức truyền thống phương Tây, đặt biệt nền đạo 
đức được hình thành bởi Kitô giáo, như thích hợp với nô lệ hơn là với những con người tự do mà 
Nietzsche coi là một sự phản bội đời sống con người. Trong đạo đức học của “đoàn lũ”, các tật xấu của 
những kẻ yếu được tuyên bố là nhân đức3. Ông cũng tìm cách làm lộ chân tướng động lực đích thực 
của các hành động con người khi ông bác bỏ khái niệm rằng người ta có thể hành động một cách vị tha 
và tìm kiếm lợi của người khác hơn sự hạnh phúc của chính mình. Mọi hành động của chúng ta, theo 
Nietzsche, đều dựa trên các ước muốn bảo tồn sự sống của mình, khoái lạc, và quyền lực. Các ước 
muốn này hoàn toàn quyết định hành động con người. Các ví dụ Nietzsche nêu ra như việc người lính 
sẵn sàng chết để bảo vệ quê hương, hay người mẹ tận tụy hy sinh bản thân lo cho cho con cái, thì thực 
ra những người này, họ đang yêu thích một phần của bản thân họ – những ước muốn – hơn là phần 
khác của họ. Nietzsche tin rằng ước muốn cơ bản nhất là ước muốn sống một cuộc đời sung mãn và 
mạnh mẽ – ước muốn này Nietzsche gọi là “ý muốn quyền lực”.4 
 
Kế tới, tôi tìm đến nhà phân tâm học lừng lẫy Sigmund Freud (1856-1939) với Luật Tâm Thần mà 
thường được gọi là Nguyên tắc Khoái lạc (Pleasure Principle). Xung đột bản năng, đặc biệt rõ ràng nơi 
trẻ nhỏ khi bản ngã và siêu ngã chưa phát triển, tìm kiếm khoái lạc tức thời, nó không có lý trí và không 
suy nghĩ đến hậu quả lâu dài của hành động. Ngược lại, bản ngã có lý trí tinh vi phức tạp hơn trong việc 
truy tìm khoái lạc. Trong Tương Lai của một Ảo Tưởng (The Future of an Illusion), Freud ứng dụng học 
thuyết tâm thần của ông vào tôn giáo khi ông coi niềm tin tôn giáo là một ảo tưởng. Ông xem tôn giáo là 
“tài sản tinh thần” (mental asset) vì tín hữu đặt niềm tin vào một Thiên Chúa toàn năng khi Ngài chăm 
sóc họ ở đời này và về đời sau, Thiên Chúa sẽ thưởng người lành và trừng phạt kẻ tội lỗi. Freud xem 
tôn giáo là tài sản tinh thần của nền văn minh có nghĩa là sự đền bù mà các cá nhân nhận được cho các 

                                                           
2
 Việt ngữ xem ra chưa thống nhất tên gọi, có hai từ tương đương được dùng là Nhân Học và Nhân Học Kitô. 

3
 Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil, trans. Helen Zimmern, in The Complete Works of Friedrich Nietzsche, (1909-

1911). 
4
 Friedrich Nietzsche, Human, All Too Human, trans. Helen Zimmern, in The Complete Works of Friedrich Nietzsche, (1909-

1911). 
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hy sinh họ phải tạo ra để sống chung hòa bình trong xã hội. Mọi cá nhân được dẫn dắt bởi các bản năng 
tình dục và sự gây hấn dựa vào xung động bản năng, nhưng nền văn minh sẽ sụp đổ nếu con người 
trực tiếp tuân theo nguyên tắc khoái lạc và chỉ tìm kiếm sự thỏa mãn bản năng tức thời. Tôn giáo là tài 
sản tinh thần vì nó cống hiến sự đền bù tâm lý cho những khước từ bản năng: Mặc dầu tôi từ bỏ khoái 
lạc nhất thời, song tôi có nguồn an ủi vì biết rằng Chúa sẽ hài lòng về tôi và sẽ thưởng công cho tôi ở 
đời sau (và có lẽ cả đời này nữa). Tôi còn có thêm nguồn an ủi là biết rằng Chúa công bằng vô cùng sẽ 
trừng phạt những kẻ sống ích kỷ, chiều theo bản năng, nếu không đời này thì cũng sẽ ở đời sau. Ngoài 
ra, tôn giáo còn cung cấp các đáp án cho các vấn đề quan trọng mà dường như không thể trả lời theo 
cách khác được, như ý nghĩa cuộc đời chẳng hạn. Theo Freud, việc chấp nhận niềm tin dựa vào nền 
tảng nhu cầu của tâm lý hơn là dựa vào nền tảng có chứng cứ và lý trí khoa học là thiếu trách nhiệm về 
phương diện tri thức. Ông tuyên bố: “Không biết thì là không biết; không có quyền tin vào bất cứ điều gì 
có thể bắt nguồn từ đó” (Ignorance is ignorance; no right to believe anything is derired from it) ...Theo 
Freud, công việc khoa học là con đường duy nhất có thể dẫn chúng ta đến tri thức thực tại nằm ngoài 
chúng ta. Được làm việc và sử dụng trí tuệ thì tốt hơn là chạy trốn vào việc thực hiện những ước muốn 
ấu trĩ.5 
 
Sau đó, người tôi phải bàn đến là Jean-Paul Sartre (1905 -1980) mà chủ trương căn bản triết học đạo 
đức của ông là tự do. Sartre nhìn tự do như nét đặc trưng phân biệt con người với mọi thực thể khác 
trong vũ trụ. “Con người thì tự do, con người là sự tự do.” (L'homme est libre, l'homme est la liberté). Vì 
chúng ta tự do, chúng ta có thể làm mình trở thành hữu thể mà chúng ta chọn. Không có một bản tính 
con người được có sẵn, không có Thượng Đế nào đã có một kế hoạch là chúng ta sẽ phải thế nào hay 
chúng ta phải sống ra sao (Sartre là người vô thần). Sartre đề cao tinh thần trách nhiệm khi ông nói rằng 
chúng ta tự do làm ra chính mình thành loại hữu thể mà chúng ta chọn, chúng ta chịu trách nhiệm hoàn 
toàn về việc chúng ta là con người nào. Sartre tỏ ra không mấy kiên nhẫn với những người trốn tránh 
trách nhiệm của họ, bằng cách cho rằng các chọn lựa của họ bị quyết định bởi tính di truyền và môi 
trường của họ. Thuyết tất định là một thuyết làm người ta thoải mái, vì nó cho chúng ta lý do để bào 
chữa cho các hành động mà chúng ta ước gì đã không làm. Thuyết Hiện Sinh bác bỏ loại suy nghĩ này 
và cho nó là sai lạc và không thành thật. Nếu tôi là người hèn nhát, chính tôi làm mình thành kẻ hèn 
nhát bởi sự kiện tôi đã tự do chọn chạy trốn nguy hiểm; tôi không có ai để đổ lỗi, ngoài chính mình. 
Trách nhiệm chúng ta không dừng lại ở bản thân chúng ta. Sartre cho rằng mỗi người chịu trách nhiệm 
về mọi người. Đây là một khẳng định mạnh, và thoạt nghe khó chấp nhận. Ý tưởng của Sartre ở đây là 
khi tôi làm một chọn lựa, tôi đưa mình như một mẫu mực cho loài người xem, tôi tạo ra một định nghĩa 
về bản tính con người, một hình ảnh mà tôi đã quyết định là một con người phải là như thế nào. Sartre 
nêu ví dụ về việc lập gia đình. Khi tôi quyết định lập gia đình, tôi tuyên bộ rằng hôn nhân là một giá trị và 
sống đời sống hôn nhân  là một phần của cái mà một con người nghĩa là gì. Qua sự chọn lựa của tôi, 
“tôi đang đưa tất cả nhân loại chứ không phải một mình tôi vào chế độ một vợ một chồng. Vì vậy, tôi 
chịu trách nhiệm về mình và về mọi người khác.”6 Chúng ta có thể tìm cách trốn tránh bằng việc không 
chọn lựa, nhưng cố gắng này là sự chủ bại: Quyết định không chọn lựa tự nó là một chọn lựa. Nếu 
chúng ta tìm cách tránh trách nhiệm của mình bằng cách quyết định theo lời khuyên của một ai khác, 
điều này cũng là một cái chọn mà chúng ta làm. Nói tóm, “con người bị kết án phải tự do” – (l'homme est 
condamné à être libre). 
 

Thêm vài suy nghĩ về Tự Do Chọn Lựa 

Nhiều nhà triết học như J.P. Sartre vừa kể trên đã coi tự do chọn lựa như một khả năng phân biệt con 
người với mọi tạo vật khác. Cây cỏ không tự quyết định việc chúng sẽ lớn lên hay phản ứng với các 
thay đổi trong môi trường như thế nào; các hoạt động của chúng hoàn toàn được lập trình trong các gen 
của chúng. Động vật phức tạp hơn, nhưng các hoạt động của chúng hình như được quyết định bởi các 

                                                           
5
 Sigmund Freud, Tương Lai của một Ảo Tưởng - The Future of an Illusion, translated from German by James Strachey, W.W. 

Norton Company, 1989. 
6
 Jean Paul Sartre, Chủ Nghĩa Hiện Sinh là một Chủ Nghĩa Nhân Văn, “The Humanism of Existentialism,” The Philosophy of 

Existentialism, ed. Wadw Baskin, Philosophical Library, New York, 1965. 
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bản năng và các kinh nghiệm quá khứ của chúng. Chỉ có con người mới có khả năng chọn lựa và tự 
quyết định mình sẽ chọn trong một tình huống nào đó. 
 
Một yếu tố đi đôi với tự do chọn lựa là trách nhiệm đạo đức. Nếu tôi chọn phạm một trọng tội nào, thì tôi 
chịu trách nhiệm về hành vi của mình và có thể bị xã hội trừng phạt một cách hợp pháp. Hơn nữa, nếu 
tôi cảm thấy có lỗi vì điều mình đã làm, đó là vì tôi cảm thấy mình có trách nhiệm trong việc phạm tội và 
tin rằng mình đã có thể không phạm điều ấy nếu tôi đã chọn như thế.  
 
Xét về khía cạnh tích cực thì nếu tôi được đoàn thể hay xã hội khen vì tôi đã thực hiện một hành động 
quảng đại nào đó, chính là xã hội giả thiết rằng tôi đã làm hành động đó do tôi lựa chọn; và nếu tôi hài 
lòng với chính mình về hành động quảng đại đó thì chính vì tôi tin rằng tôi đã chọn làm hành động đó 
một cách tự do. Các loài vật, giống như con người, cũng làm các hành động kéo theo những hậu quả tốt 
và xấu, nhưng chúng ta không xem loài vật là những tác nhân đạo đức vì các hành động của chúng 
không phát xuất từ sự chọn lựa tự do. 
 
Vừa trình bày trên đây được gọi là Thuyết Tự Do – Anh ngữ gọi là Libertarianism, nguyên gốc La Tinh 
Libertas. 
Nhưng ngược lại, lý thuyết cho rằng chúng ta không có tự do chọn lựa vì mọi hành động của chúng ta bị 
quyết định hoàn toàn bởi các nguên nhân đi trước thì được gọi là Thuyết Tất Định, Anh ngữ là 
Determinism. Như nhà tâm lý học B. F. Skinner (1904-1990) tuyên bố: 
Một phân tích khoa học về hành vi cư xử, theo tôi nghĩ, phải giả thiết rằng hành vi cư xử của một người 
được kiểm soát bởi lịch sử di truyền và môi trường của người ấy hơn là bởi chính người ấy như một tác 
nhân khởi xướng và sáng tạo.  
 
Thuyết Tất Định có những hình thức khác nhau, tùy vào nhân tố chính khiến chúng ta hành động một 
cách nhất định nào đó. Các hình thức thông thường nhất tập trung vào yếu tố môi trường, di truyền, tâm 
lý, hay Thượng Đế. 
 
Skinner không cho rằng ông đã chứng minh chúng ta không có ý chí tự do; ông chỉ tuyên bố rằng có vô 
số bằng chứng cho thấy có một sự tất định hoàn toàn, và bằng chứng càng trở nên mạnh hơn khi khoa 
học tiến bộ. Mục tiêu nghiên cứu của Skinner cơ bản là một mục tiêu nhân đạo: Ông muốn sử dụng 
khoa học mới của ông về hành vi để giúp con người có một đời sống tốt đẹp và hiệu quả hơn. Tất cả 
những gì chúng ta làm đều là kết quả của một sự kiểm soát nào đó, và phần lớn sự kiểm soát này đến 
từ xã hội mà phần lớn là ngẫu nhiên và không có kế hoạch. 
 

Bước qua Nhân Chủng Thần Học 

Mộng tưởng bằng lý trí và khoa học có thể xây dựng hay làm thăng tiến xã hội của một nhân loại mới 
với những con người mới. Nhưng tiếc thay ngay sau đó, một thế giới hạnh phúc đã bị tan vỡ với hai trận 
thế chiến khủng khiếp. “Tiến bộ”, ý tưởng nền tảng của nền văn minh “Ánh Sáng”, rốt cuộc dẫn đến 
bóng đêm của những tan vỡ và tàn sát...Hết chỗ bám víu, con người quay về với chính mình để tự hỏi: 
“Đời có ý nghĩa gì không? Lịch sử đi về đâu? Con người là gì? ...” Không ít người đang quay cuồng rơi 
vào chủ nghĩa Hoài Nghi (Skepticism) hoặc Hư Vô (Nihilism) hay Tương Đối (Relativism). Tham vọng ấy 
có thể xem như thất bại; bởi lẽ, con người ngày nay không dám chắc là họ đã thật sự hiểu biết được 
chính mình, thì làm sao dám nghĩ đến chuyện xây dựng một thế giới mới! 
 
Để cộng tác vào những giải pháp cho các vấn nạn kể trên của con người thời đại hôm nay, Nhân Chủng 
thần học đã ra đời trước cuộc thế chiến thứ hai. Bộ môn này được phát triễn mạnh mẽ thật ra bắt nguồn 
từ công đồng Vatican II, khi trong môn thần học, con người bắt đầu được chú ý nhiều hơn. Dĩ nhiên, các 
ngành khoa học nhân văn đã giúp các nhà thần học và các nhà luân lý trong những suy tư về con 
người, dù rằng trong thực tế, trong quá trình lịch sử những ngành này đã có lúc không đồng thuận với 
Giáo hội trong cách tôn vinh con người.  
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Trong thời đại hôm nay, khi nhân loại đang sống trong khắc khoải vì không tìm ra ý nghĩa của cuộc đời 
và của giòng lịch sử, dựa trên đường hướng của Công đồng Vatican II, thần học hy vọng múc lấy ánh 
sáng từ nguồn mặc khải, để cùng đồng hành với con người thời đại đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Con 
người là gì? Lịch sử đi về đâu? 
 
Để trả lời, đa số các nhà thần học đều xoay quanh đến bốn chủ đề lớn về con người mang ý nghĩa quan 
trọng đến nỗi họ không thể bàn đến nhân học trong thần học Kitô giáo mà không đề cập đến chúng.7 
Những chủ đề đó là: 
 

 Con Người là hình ảnh của Thiên Chúa 

 Con Người phạm tội và được cứu chữa 

 Con Người là Ngã vị trước mặt Thiên Chúa 

 Con Người mang chiều kích xã hội 
 

1. Hình Ảnh của Thiên Chúa 

Khi những tôn giáo mới xuất hiện, thì các tôn giáo mới này thật ra không sáng tác ra những thuật ngữ 
hay những ý niệm hoàn toàn mới. Đúng ra, các tôn giáo mới này vay mượn những tư tưởng, ý niệm 
thần học từ những tôn giáo cũ và từ những nền văn hóa chung quanh, rồi hiệu chỉnh, bổ sung tổng hợp 
các ý niệm, điều hợp ngôn ngữ cho tới khi những tri thức mới mẻ và tính sáng tạo biểu hiện một cách rõ 
ràng. 
 
Trong thời kỳ sơ khai, khi bàn về con người, các nhà rao giảng và các tư tưởng gia của Kitô giáo đã 
phải vay mượn ý niệm qua cụm từ “hình ảnh của Thiên Chúa” từ trong Thánh kinh của đạo Do Thái. 
Ngay sau đó, để tạo thêm sắc thái cho ý niệm ấy họ đã vay mượn thêm những ý tưởng khác của triết 
học Hy Lạp. Một lý do về sự tâm đắc với cụm từ này là vì cũng giống như người Do Thái, nhóm Kitô 
hữu tiên khởi cũng phải đối đầu với những nền văn hóa có quan niệm về con người rất mâu thuẫn với 
đức tin Kitô giáo. Khi định cư trong vùng Palestine thời đó, người Do Thái phải đối đầu với những câu 
chuyện về sự sáng tạo vũ trụ và con người của giống dân xứ Canaan và Mesopotamian. Vì thế, những 
nhà tư tưởng Do Thái đã phải thay đổi các câu chuyện ấy để điều chỉnh những quan niệm về con người 
chất chứa trong đó, kết quả cuối cùng họ gặt hái được chính là bộ Sách Sáng Thế trong Cựu Ước. Một 
khi câu chuyện sáng tạo này của Do Thái dạy rằng Thiên Chúa duy nhất, Đấng sáng tạo ra mọi vật trong 
vũ trụ, đã hữu ý tạo ra con người như để “cai quản” các tạo vật khác thì nó đã thiết lập một mối tương 
quan giữa Thiên Chúa và con người. Phẩm giá của con người được khẳng định bởi hàm ý rằng con 
người thực thi một vai trò giống như Thiên Chúa chứ không phải giống như những tạo vật khác. 
 
Tương tự như thế, các tư tưởng gia của Kitô giáo sơ khai như Justin, Theoplilus, Tatian và Clement 
8đã dùng khoa nhân học Do Thái về hình ảnh của Thiên Chúa để chống lại những quan niệm phổ biến 
đe dọa đức tin Kitô giáo. Sang đến thế kỷ thứ 2, Irenaeas, Tertullian, Hippolytus và một số giáo phụ 
khác đã nhận ra Ngộ đạo thuyết (Gnosticism)9 là một lạc giáo nguy hiểm và họ đã kịch liệt chống lại qua 
các văn liệu của mình. 
 
Cyril (CN 380-444) dựa vào những giáo huấn của các giáo phụ đi trước, dạy rằng có nhiều cách con 
người có thể nhận ra là hình ảnh Thiên Chúa. Một trong những cách ấy liên quan đến việc con người sở 
hữu những phẩm tính mà Thiên Chúa sở hữu một cách tối ưu vì chỉ có con người – trên hết mọi sinh vật 

                                                           
7
 Xin đọc: Mary M. Garascia, C.PP.S, Theological Anthropology (The Liturgical Press, Minnesota 1993). 

8
 Justin Martyr, nhập đạo Kitô từ Tà giáo (Paganism) và trở thành một nhà truyền giáo tiên khởi. Ông chịu tử đạo tại Rome 

vào khoảng năm CN 165. 
9
 Ngộ đạo thuyết bao gồm các quan điểm phức tạp mà các Giáo phụ Kitô sơ khai nhận thấy sai lạc. Chẳng hạn những người 

theo Ngộ đạo tin rằng thế giới vật chất và thân xác thể lý là xấu xa, và rằng thế giới đã được tạo ra bởi một nguồn lực sáng 
tạo vốn đã tách ra khỏi sự hiệp nhất với Thiên Chúa do sự kiêu ngạo. Vì thế , con người không thể chịu trách nhiệm về sự dữ, 
bởi vì được tạo dựng bởi một quyền lực không hoàn hảo và có thân xác. Thần học về hình ảnh của Thiên Chúa đã điều chỉnh 
những giáo huấn này của Ngộ đạo thuyết. 
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khác trên trái đất, được ban cho lý trí – mới có thể khoan dung và mới có khả năng đạt đến được các 
nhân đức. Khi Cyril nói  “có khả năng đạt đến được các nhân đức”, ngài bác bỏ các hình thức khác nhau 
của thuyết tất định của phái Ngộ đạo khi họ tin rằng con người được tạo thành để rồi trở nên tốt hay xấu 
tùy vào ngẫu hứng của tạo hóa, một vị thần xoàng hay một lực sáng tạo nào đó. Đối với các Kitô hữu, 
ngay từ thời giáo hội tiên khởi Cyril đã nhận định tự do là một tiên đề thiết yếu trong đạo đức trách 
nhiệm cá nhân, ông viết: 
Từ ban đầu, con người được dựng nên với một trí khôn cao vượt trên tội lỗi và các đam mê. Tuy nhiên, 
con người không phải là không có khả năng nghiêng chiều theo bất cứ hướng nào mình thích; bởi vì 
Đấng Tạo Hóa tuyệt vời của vũ trụ nghĩ rằng thật là phải lẽ việc gắn cho con người những quyền kiểm 
soát trên ý chí của mình, và để cho ý chí con người tự vận động để tranh thủ bất cứ gì mình muốn. Lý trí 
là cái liên quan đến sự chủ ý chọn lựa, chứ không phải là kết quả của cưỡng bách, cũng không bị thiết 
định cứng ngắt bởi các quy luật tự nhiên đến nỗi con người không thể vấp ngã, vì đây là đặc điểm riêng 
của yếu tính tối thượng.10 
 
Tuy nhiên, đối với Cyril hay với cả thánh Augustine, người đương thời của Cyril, không phải sự hoàn 
toàn tự do chọn lựa là cái phản ảnh Thiên Chúa. Đúng hơn, chỉ sự chọn lựa điều tốt mới phản ảnh 
Thiên Chúa. Khi áp dụng tư tưởng Hy Lạp, các tư tưởng gia Kitô giáo nói rằng tạo vật là một diễn tả sự 
tốt lành mà Thiên Chúa tự thông truyền, một sự tham dự vào chính bản tính chỉ thuộc riêng của Thiên 
Chúa. Vì thế, sự tự do đích thực – tức sự tự do có năng lực phản ảnh Thiên Chúa – không phải là sự 
chọn lựa giữa tốt và xấu nhưng là sự chọn lựa điều tốt lành, đức hạnh. Cyril nói thêm: 
 
Bản tính con người đã thấm nhuần nỗi khát vọng mọi điều tốt lành, và thấm nhuần ý muốn nuôi dưỡng 
sự thiện và công lý. Bởi đó chúng ta nói rằng đây là cách mà con người được dựng nên theo hình ảnh 
Thiên Chúa và giống Ngài.11 
 
Tới đây, chúng ta đã thấy rằng theo Kitô giáo, con người là “hình ảnh của Thiên Chúa” có nghĩa rằng 
con người được tạo nên là những hữu thể tốt lành, có lý trí và tự do bởi một vị Thiên Chúa là nguồn của 
tất cả điều tất yếu này.  
 
Tính chất quan trọng cuối chúng ta sẽ bàn tới về Đấng Tạo Hóa trao ban cho các tạo vật dưới cái nhìn 
hình ảnh của Thiên Chúa đó là sự chết. 
 
Theo tư tưởng Hy Lạp, một vật càng hoàn hảo thì càng ổn định và bất biến. Con người có một phẩm giá 
cao hơn các tạo vật khác một phần vì con người có một linh hồn dù là thụ tạo song giống Thiên Chúa, 
bất khả hủy hoại. 
 
Tuy nhiên, tín đồ Kitô giáo không chỉ khẳng định sự bất tử của linh hồn mà họ còn tin thêm rằng chính 
Đấng sáng lập ra tôn giáo họ đã sống lại từ cõi chết. Đây là điểm nổi bật của thần học Kitô khi tuyên bố 
rằng Ngôi Lời qua cuộc nhập thể, đã liên kết thân xác khả diệt của con người vào với bản tính của 
Người để chuyển hóa thân xác ấy – sau khi mọi kẻ chết được sống lại – sẽ trở thành bất khả hủy diệt. 
Chính ý niệm về sự phục sinh của thân xác của giáo thuyết nhân học Kitô đã đánh bại tất cả những mẫu 
thức tư tưởng cổ xưa lẫn hiện đại vốn xem thường, chà đạp hay giảm gía trị thân xác. Chắc chắn ý 
niệm về nhân vị đã ảnh hưởng nhiều đến lịch sử phát triển các nền văn hóa, luật pháp và xã hội các 
nước phương Tây. 
 
Rất tiếc, đã có lúc trong lịch sử, những lý tưởng cổ điển này chỉ được ủng hộ một cách “lý thuyết suông” 
trong xã hội. Những ví dụ mà người ta không khó khăn lắm để tìm thấy; chẳng hạn như khuynh hướng 
xem phụ nữ như hình ảnh kém hoàn hảo hơn của Thiên Chúa, hoặc cách diễn giải sứ mệnh cai quản 
trái đất như là sự cho phép khai thác cách triệt để xuyên qua việc công nghiệp hóa vô giới hạn góp phần 
tạo ra cuộc khủng hoảng môi trường sinh thái hiện nay. 
 

                                                           
10

 Walter J. Burghard, “The Image of God in Man,” Studies in Christian Antiquity (Woostock College Press, 1957) 46. 
11

 Ibid, 48. 
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Chính vì thế imago Dei (hình ảnh của Thiên Chúa) là một ý niệm nền tảng cho thần học luân lý Công 
Giáo và các thông điệp xã hội của các giáo hoàng qua nhiều thế kỷ. Ngày nay, đó là cội nguồn thần học 
trong thế giới các nước thứ ba nơi mà phẩm giá của người nghèo và những người bị áp bức, bị chà đạp 
bởi các chế độ độc tài chuyên chế và những người nắm giữ quyền lực kinh tế. 
 

2. Con Người Sa Ngã và Được Cứu Độ 

Khi còn là một thái tử trẻ chưa giác ngộ, truyền thuyết kể rằng Đức Phật ngày kia rời cung điện làm một 
chuyến mạo hiểm. Trên đường, ngài gặp một ông lão, một người bệnh, một xác chết và một người ăn 
xin. Những hình ảnh này đã thôi thúc ngài tìm kiếm nguồn gốc của đau khổ và dẫn đưa ngài tới sự khai 
trí nền tảng của đạo Phật: Đau khổ là do cố bám, do muốn chiếm hữu một cái gì đó – của cải, sức khỏe, 
sự sống hay chính cái ngã. Tất cả những cái đó thực sự là trống không. Đối với người giác ngộ, tức là 
người hoàn toàn siêu thoát khỏi những ham muốn, điều có hay không có những cái đó sẽ không thể gây 
ra đau khổ cho họ. 
 
Tôn giáo nào cũng đương đầu với vấn đề đau khổ. Những câu trả lời của Phật giáo và Kitô giáo tuy có 
những điểm tương đồng, nhưng có lẽ các Kitô hữu sẽ nói với những bạn Phật tử: “Vấn đề không đơn 
giản như thế đâu”. Có hai điểm then chốt khi phân tích sự khác biệt về hiện tượng sự dữ và đau khổ của 
Kitô giáo so với Phật giáo. 
 
Thứ nhất, Kitô giáo nhận định sự dữ là một thực tại lịch sử mà mỗi cá nhân phải đối đầu và sự dữ ấy 
gây ra đau khổ bất chấp xu hướng bên trong của cá nhân ấy như thế nào. 
Thứ hai, theo những suy nghiệm của Kitô giáo về nỗ lực thanh luyện bản ngã khỏi những dục vọng đam 
mê phóng túng và thoát khỏi những bon chen chạy theo sự dữ đưa đến kết luận là sức thúc đẩy lướt 
qua làm điều xấu chỉ do bởi sức mạnh cứu độ của Thiên Chúa chứ không thể hoàn toàn bởi sự hiểu biết 
hoặc bởi công phu khổ luyện. 
Chỉ Kitô giáo có vị sáng lập của mình cũng là nạn nhân của cái chết tuẫn đạo khi so với tất cả các tôn 
giáo khác. Và chính “Thập giá là một sự ô nhục và là cớ vấp phạm” (1 Cr 1,23), như vào khoảng năm 
60, thánh Phaolô đã tuyên bố. Thập giá phô bày bản chất sự tàn phá và cuối cùng là cái chết của con 
người hiển nhiên phải đối diện trong lịch sử cuộc sống nhân loại.  
 
Ý nghĩa trên đây đã được cảm nhận bởi các môn đệ của Đức Giêsu khi niềm kỳ vọng về một triều đại 
mới của Thiên Chúa đã tắt ngúm khi Người chịu đóng đinh. Cuộc khổ nạn của Người được xem như 
một sự xác nhận hiển nhiên về số phận thảm thương của con người là nạn nhân của sự dữ.  
Nhưng ngay sau đó, cuộc Phục Sinh đã xảy ra. 
 
Về phương diện thể lý, cho dù cuộc Phục Sinh đã diễn ra như thế nào chăng nữa, các Kitô hữu tiên 
khởi đã hiểu sự Phục Sinh như là một cuộc lật đổ cặp bài trùng sự dữ là đau khổ và sự chết. 
 
Một minh họa nổi tiếng từ Phúc Âm trình thuật theo Luca về sự kiện trên đường Emmau và ghi lại Lời 
Chúa Phục Sinh: 
 
Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? Rồi 
bắt đầu từ Môsê và tất cả cá ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong 
tất cả Sách Thánh. (Luca 24, 26-27) 
 
Thần Lý học Kitô giáo (Theodicy)12 hiểu sự sự đau khổ và sự chết như những thực tại ngoại thuộc. Hơn 
nữa học thuyết này tin rằng sự dữ ngoại tại và tình trạng tội lỗi bên trong con người có sự kết nối với 
nhau và có nguồn gốc từ trong tư tưởng Do Thái. Tình trạng mất nước, mất ngai vàng là hậu quả tội lỗi 
của dân tộc này, nhất là tội thờ ngẫu tượng. Những hành vi tội lỗi như thế đã đưa đến những hậu quả 
xa hơn nữa, điển hình là giả định của những người hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội, anh ta 
hay cha mẹ anh ta?” (Ga 9, 1). 

                                                           
12

 Cũng được gọi là Thần Học Tự Nhiên – Natural Theology. 
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Tuy nhiên, Thánh Kinh Do Thái không cung cấp một ý niệm rõ ràng về tội nguyên tổ cũng không đưa ra 
một thần học chặt chẽ về tội cá nhân. Chính trong Kitô giáo, những ý niệm về tội được trình bày tỉ mỉ để 
trở thành một nhận thức có hệ thống về thân phận con người, một nhận thức trong đó tội cá nhân và 
tình trạng của thế giới được nối kết với nhau một cách chặt chẽ. 
 
Tội nguyên tổ, mặc dù mang một cái nhìn bi quan, qua nhiều thời đại đã trở thành một giáo thuyết nền 
tảng của Kitô giáo, mà theo giải thích của Augustinô về một bản ngã bị phân hóa, một lý trí thoái hóa và 
một ý chí yếu nhược – xét như là di lụy của sự sa ngã của Adam – đã giúp nhiều người nhận hiểu cuộc 
đấu tranh của chính họ để sống một đời sống phù hợp với Tin Mừng. 
 
Trong lịch sử cận đại, vào giai đoạn lạc quan của những năm 1960, một số người cho rằng tội nguyên tổ 
nên được bỏ đi để thay vào đó xây dựng một khoa nhân chủng thần học ít bi quan hơn. Dĩ nhiên rất cần 
phải duyệt xét lại những giáo thuyết quan trọng để tinh lọc ý niệm về tội nguyên tổ để cho thuyết này 
thoát khỏi tính thần thoại tiền khoa học, khỏi sự hạ giá thân xác và khỏi nền tảng Thánh Kinh chênh 
vênh của học thuyết này. 
Hơn thế nữa, càng ngày các nhà thần học càng nhận thấy cách trình bày tội nguyên tổ theo lối cổ điển 
đã gây thương tổn lớn đến sứ nhiệm cứu độ mà Thiên Chúa đã quyết định tiến hành trong đức Giêsu, là 
tâm điểm của lịch sử nhân loại và là Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Không còn lý gì 
dùng để giải thích Đức Kitô như anh thợ máy đến trần gian để “sửa chữa” những “hư hỏng” do Adam đã 
lỡ gây ra, phá hỏng kế hoạch nguyên khởi của Thiên Chúa. Mà hơn hết, kế hoạch này ngay từ nguyên 
thủy phải là duy nhất, không đổi thay, sai sót ngay từ đầu Alpha đến cuối Omêga của Thiên Chúa. 
 
Một khi công việc duyệt xét đó đã được thực hiện, tội nguyên tổ sẽ giúp chúng ta nhận thức rằng bối 
cảnh lịch sử mà trong đó mọi người được sinh ra vốn đã bị tàn phá do tội lỗi. Tội nguyên tổ lúc ấy sẽ nói 
lên được rằng thế giới mà chúng ta đi vào lúc chào đời thiếu vẻ đẹp và sự hòa điệu mà Thiên Chúa 
nhắm đến khi Ngài sáng tạo. Nó cho thấy chúng ta cần Thiên Chúa không chỉ như một Đấng Tạo Hóa 
nâng đỡ chúng ta mà còn như một vị cứu tinh cứu chúng ta khỏi bị hủy diệt bởi sự dữ ở bên ngoài 
chúng ta và cả bên trong chính mỗi người chúng ta nữa. 
 

3. Bản Ngã Trước Mặt Thiên Chúa 

Khi chúng ta nói về bản ngã, chúng ta đang đi vào một cuộc trò chuyện rất phức tạp về ba hạn từ có liên 
hệ chặt chẽ và đôi lúc được sử dụng thay thế lẫn nhau, đó là: nhân vị, cá nhân và bản ngã (the 
person, the individual, and the self). Trong phạm vi bài chúng ta không thể duyệt xét toàn bộ lịch sử của 
những từ này, nhưng thiết tưởng cần phải có vài ý niệm để dễ dàng theo dõi câu chuyện. 
“Nhân vị” xưa nay được dùng trong thần học và triết học, qui chiếu đến những phẩm tính chung mà mỗi 
cá nhân đều có do sự kiện là thành viên của loài người. Tôma Aquinô (Thomas Aquinas 1225 - 1274) đã 
nói về con người như là những bản thể cá vị có lý tính - humans as individual substances of a rational 
nature .13 Lý tính phổ quát (universal intelligence) vận hành xuyên qua các ý niệm vĩnh cữu bằng cùng 
một phương cách giống nhau nơi mọi người, bất chấp những khác biệt giữa những cá nhân. Qua hai 
tiếng “nhân vị” linh hồn vĩnh cữu được nhấn mạnh vì nhân vị là linh hồn con người được thể hiện ra. 
Linh hồn được xem như nguyên lý về sự cá vị hóa của thân xác, vì thân xác sẽ chết còn linh hồn thì 
vĩnh tồn. Vì thế, linh hồn vĩnh cữu này trở nên mối hiệp nhất với Thiên Chúa và các linh hồn khác và đó 
là tư tưởng chính yếu của thần học thời trung cổ – medieval thought. 
 
“Bản ngã”, một thuật ngữ hiện đại hơn, mô tả cá nhân với những phẩm tính và những đặc điểm phân 
biệt của mỗi con người với các thành viên khác của loài người. Bản ngã là cái tôi hay cá tính đã đạt 
được qua quá trình chúng ta hành động, suy tư, hồi tưởng, và khi chúng ta hội nhập các kinh nghiệm 
của chính mình thành những mô hình ứng xử và hình thành cá tính của mỗi người chúng ta. Chịu ảnh 
hưởng rất nhiều từ tư tưởng Tôma Aquinô, các triết gia hiểu bản ngã như chủ thể của hành động qua 
đó con người vận hành lý trí và ý chí. Aquinô so sánh lý trí như ánh đèn pha của chiếc xe hơi soi tìm lối 

                                                           
13

 Summa Theologiae Ia Iiae, Q.10, bản Anh Ngữ của Paul J. Glenn, A Tour of the Summa (Tan Books, 1978) 109. 
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đi cho ý chí, cho năng lực chọn lựa, để lái xe đi14. Aquinô quan niệm làm người nghĩa là hành động theo 
cách của con người. Bởi vì mỗi cá vị – individual person- là một thực thể có trách nhiệm với một lương 
tâm bất khả xâm phạm, nên các cá nhân phải hành động theo các phán đoán đầy trách nhiệm của mình 
ngay trong cả những trường hợp mà các phán đoán ấy đặt cơ sở trên các dữ kiện hay lý luận sai lầm. 
 
Tuy nhiên sau đó, như đã đề cập phần đầu, song hành với những phong trào tương tự trong những tư 
tưởng trần thế, suy tư về nhân vị đã thay đổi từ mối quan tâm về yếu tính hay bản tính con người phổ 
quát – vốn chỉ thể hiện chính nó nơi những cá thể nhất thời – sang sự nhấn mạnh đến cá vị tính trong 
đó sự hiện hữu chuyên biệt và hành vi độc đáo của nó trở thành nền tảng cho mọi ý niệm khả tín về bản 
tính con người. Cuối cùng, mối quan tâm đến cá vị trở thành một dòng suy tư mạnh mẽ được nuôi 
dưỡng bởi những chủ nghĩa nhân bản, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa dân tộc, và cuối cùng là chủ 
nghĩa hiện sinh. 
 
Có lẽ ý niệm về một bản ngã có tính cá vị, tự thức, tự trị (self conscious, autonomous self) dường như là 
một ý niệm nguy hiểm trong bối cảnh mà mục tiêu hiệp nhất là trọng tâm của thần học Công giáo. Nhìn 
lại lịch sử, công việc chủ yếu của Giáo Hội là hiệp nhất nhiều dân tộc khác lẫn nhau thành một ekklesia 
xuyên qua một hệ thống khá chặt chẽ các biểu tượng, các thực hành và các niềm tin. Do đó mục tiêu 
thiêng liêng của nhân vị là hành trình trở về hiệp nhất với sự Thiện.  
 
Một số tư tưởng hiện đại chẳng hạn như bảo rằng không có những ý niệm tuyệt đối về chân lý mà chỉ có 
những ý niệm tương đối thôi, và rằng nền tảng duy nhất của luân lý chính là những quy ước xã hội. 
Nhiều dạng khác nhau của thuyết tất định cho thấy hành vi ứng xử của con người có thể được nhận 
hiểu một cách thích đáng trong quy chiếu đến những động cơ kinh tế hay những quy luật sinh học. Tư 
tưởng hiện sinh ban đầu đã khẳng định một cách bi quan rằng nhân vị con người bị bỏ mặc để tự xoay 
sở tìm cách giải quyết trong các tình trạng lưỡng nan của mình. Chủ nghĩa nhân bản duy thực nghiệm 
chủ trương con người đã vượt qua khỏi tôn giáo và hoàn toàn có khả năng tự giải quyết bất cứ vấn đề 
nào của mình, kể cả khả năng tạo ra một trật tự thế giới mới. 
 
Cuối cùng, thiết tưởng Giáo Hội thời nay đã bắt đầu vận dụng các yếu tố của những thế giới quan hiện 
đại, gồm cả nhận thức về bản ngã. Đây cho thấy một lập trường mới của Giáo Hội về phương cách tiếp 
cận đặc sắc hơn với văn hóa thời đại. Một số nhà thần học tên tuổi như David Tracy15 nhận thấy đôi khi 
Giáo Hội đề kháng những ý tưởng tốt bởi chính cách hiểu sai lạc của Giáo Hội về sứ điệp Tin Mừng. Vì 
thế, điều quan trọng là Giáo Hội phải liên tục tự phê phán những quan điểm của mình. Tuy nhiên công 
việc tự phê ấy không hề có nghĩa rằng Giáo Hội sẽ chấp nhận một cách tự động những tư tưởng của 
trần thế vì các ý niệm này cũng phải được đặt trong ánh sáng của Tin Mừng và chịu sự phê phán nếu 
cần. Và đây chính là công việc của thần học. 
 
Vì thế, trong Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội Trong Thế Giới Hôm Nay, Vatican II vừa xác nhận vừa bác 
bỏ những ý niệm hiện đại về bản ngã. Công đồng xác nhận tính ham hiểu biết và những tài năng sáng 
tạo của con người. Công đồng khẳng định phẩm giá của lương tâm cá nhân và tình yêu nhân loại. 
Những niềm hy vọng và những nỗi ưu tư của chính con người, những vấn nạn của con người về chính 
mình và về thế giới, đó thực sự là những dữ kiện làm khởi điểm suy tư cho văn kiện này. 

                                                           
14

 Ibid.  
15

 David Tracy sinh năm 1939, chịu chức linh mục Công giáo năm 1963, giáo sư thần học và là tác giả của: 

 Blessed Rage for Order: The New Pluralism in Theology (1975) 

 Toward Vatican III: The Work that Needs To Be Done, with Hans Küng and Johann Baptist Metz (1978) 

 The Analogical Imagination: Christian Theology and the Culture of Pluralism (1981) 

 Talking About God: Doing Theology in the Context of Modern Pluralism, with John Cobb (1983) 

 Short History of the Interpretation of the Bible, with Robert Grant (1984) 

 A Catholic Vision, with Stephen Happel (1984) 

 Plurality and Ambiguity (1987) 

 Dialogue with the Other: The Inter-Religious Dialogue (1990) 

 On Naming the Present: God, Hermeneutics, and Church (1994) 
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Truyền thống Công giáo bác bỏ một cách chủ yếu bất cứ cách nhận hiểu nào về nhân vị có bao hàm 
việc loại trừ Thiên Chúa xét như một yếu tố thiết yếu trong một định nghĩa về nhân vị. Nói cách khác, 
truyền thống Công giáo không nghĩ rằng bản ngã có thể được mô tả thích đáng mà không qui chiếu đến 
Thiên Chúa.    
Đằng khác, nhiều nhà thần học ngày nay tin rằng một định nghĩa thích đáng về Thiên Chúa cũng phải 
bao hàm một qui chiếu đến bản ngã con người. Theo Schubert Ogden, thần học gia Tin lành, định nghĩa 
Thiên Chúa là “nền tảng khách quan trong chính thực tại của niềm tự tin bất tuyệt nơi chúng ta về giá trị 
cuối cùng của cuộc hiện sinh của mình”16. Còn đối với Karl Rahner, một nhà thần học Công giáo, thì 
Thiên Chúa là chân trời vô giới hạn lùi mãi đến vô cùng trước tinh thần tra vấn của chúng ta17. 
 
Điều được nhận ra thêm là trong khi khoa nhân chủng thần học của Công giáo đặc biệt đánh giá cao 
tính nhất quán hay hoàn thiện của lương tâm cá nhân cũng như tất cả những yếu tố khác đóng góp vào 
ý niệm hiện đại về cá thể tâm lý  (the psychological individual), thì truyền thống Công giáo dường như 
đôi khi bảo thủ trong thế đứng trong xã hội hiện nay. Một đặc điểm của giáo thuyết Công giáo mà nhiều 
học giả đã ghi nhận đó là khuynh hướng giữ thế trung lập đối với các quan điểm đối kháng hơn là chọn 
quan điểm này và bỏ quan điểm kia. Giáo thuyết Công giáo thiên về một khoa nhân học có tính khẳng 
định ngã vị trong khi đồng thời vẫn khẳng định những yếu tố cộng đồng của nhân vị tính, chẳng hạn như 
lý trí, linh hồn và mối tương quan với Thiên Chúa là Đấng đang truyền dạy cho tất cả mọi người và mọi 
nơi. Nếu không trân trọng tính cộng đồng  của nhân vị, thì điều nhấn mạnh về cái bản ngã của thời đại 
hôm nay có thể trở thành một sự sùng bái cái tôi ích kỷ của mình. Hiện nay con người ta đang đánh mất 
khả năng vượt qua các quan điểm riêng của mình để có thể đối thoại với tha nhân và cùng với tha nhân 
tạo lập một thế giới trong đó tất cả mọi người với những khác biệt của mỗi người có thể sống chung 
trong hòa điệu.  
 
Ngã vị chỉ toàn đạt tiềm năng tối đa khi nhuần thấm mối quan hệ xã hội của nó và đó là chủ đề thứ tư 
khoa nhân học Công giáo tiếp sau đây. 
 

4. Chiều Kích Xã Hội của Nhân Vị 

Bản tính xã hội của nhân vị không phải luôn luôn được khẳng định trong lịch sử Công Giáo. Thông 
thường mối quan tâm chủ yếu của người Công giáo là duy trì đời sống đạo, theo đuổi sự thánh thiện cá 
nhân. Còn trách nhiệm diễn tả tính xã hội trong Kitô giáo thì công việc đó được ký thác cho các vị tu trì 
có quyền hành. Tham gia vào các công việc trần thế bị coi như làm sút giảm khả năng trở nên hoàn 
thiện về mặt thiêng liêng bởi vì trần thế được xem như là hạ cấp trong một vũ trụ hai tầng. Nhiều lúc lối 
suy nghĩ như thế đã biến thành nỗi nghi ngờ trắng trợn cho rằng thế gian là cái gì thù địch với chiều kích 
tôn giáo của con người. Từ lối nhìn bài xích trần thế này, người ta chỉ thấy rằng sự hiện thực hóa trong 
lịch sử của vương quốc Thiên Chúa chỉ là chính Giáo hội và cơ cấu tổ chức của Giáo hội mà thôi. 
 
Gần đây, bản tính xã hội của nhân vị đã được vãn hồi và nêu bật trong giáo huấn Công giáo. Các chủ 
đề nhân vị đã được thấy rất nhiều trong các văn kiện của Vatican II.18 Tình yêu giữa vợ chồng được đề 
cập đến như là yếu tố nền tảng của hôn nhân, và hôn nhân chính là cộng đoàn chủ chốt của Kitô giáo. 
Các cặp vợ chồng nên thánh xuyên qua mối tương quan với nhau và với con cái (LG 11, GS 48-51). 
Chính Giáo hội được mô tả bằng hạn từ có tính xã hội là Dân Chúa (LG, chương 2), một hình ảnh có 

                                                           
16

 Schubert Ogden, in The Reality of God defines God as “the objective ground in reality itself of our ineradicable confidence 
in the final worth of our existence.”(New York: Harper and Row, 1983) 37. 
17

 Karl Rahner, Các Nền Tảng của Đức tin Kitô giáo – Foundations of Christian Faith (NY: Crossroad, 1985) 20, 22-23. Đối với 
Rahner, suy tư về kinh nghiệm con người không phải là sự chứng thực duy nhất về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Rahner còn 
nghĩ rằng đặc tính chính yếu của Thiên Chúa qua mạc khải là sự kiện Thiên Chúa liên lạc với tạo vật và rằng sự siêu việt của 
con người là một khả năng được ban cho đặc biệt để đón nhận mạc khải của Thiên Chúa. 
18

 . Lumen Gentium (LG) – Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội 

   . Gaudium Et Spes (GS) –  Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội 
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gốc rễ trong cổ truyền Thánh Kinh và các thời đại giáo phụ. Và vì thế, các mối tương quan trong Dân 
Chúa cần mang tính hỗ tương hơn là tính phẩm trật. 
 
Trong chủ đề chuyển hóa xã hội, Vatican II dạy rằng Giáo hội phải làm thấm nhuần ánh sáng của Tin 
Mừng vào trong trật tự xã hội (GS 41;57-59). Giáo hội của Vatican II hiểu rằng, giống như một cuộc hôn 
nhân, khi chỗ ở của mình là trong thế trần, vì thế sự tiến bộ của Giáo hội và của thế giới phải có liên 
quan chặt chẽ với nhau. Phẩm vị và phúc lợi con người tùy thuộc vào các hoàn cảnh của trật tự xã hội. 
Sự đề cao mới mẻ này về mối phụ thuộc hỗ tương giữa Giáo hội, xã hội, và cá nhân dẫn tới một sự lật 
ngược ngoạn mục của nền linh đạo trước đây về sự thánh thiện cá nhân và sự khinh thị trần thế, giờ 
đây được Vatican II mô tả là “thuộc trong số những sai lầm nghiêm trọng nhất của thời đại chúng 
ta !“ (GS 43). 
 
Vatican II dự kiến rằng chính người giáo dân chứ không phải một chức sắc trong giáo hội sẽ đem ánh 
sáng của truyền thống Công giáo vào trong trật tự trần thế khi công đồng khẳng định rằng tính tự trị của 
các xã hội, các nghành tri thức, và các giá trị trần thế tương thích với Tin Mừng (GS 36;cf. 42, 57). 
 
Sau hết, những kêu gọi chuyển hóa trật tự xã hội, được bao hàm trong một nhận thức về bản tính xã hội 
của nhân vị, là một chủ đề mới có tầm quan trọng của khoa nhân học Công giáo. Nó có tiềm năng kết 
hợp người Công giáo và những người thuộc các truyền thống khác lại với nhau, những người cùng chia 
sẻ thao thức muốn giải quyết các vấn đề xã hội như nghèo đói, kỳ thị, những tai họa về sinh thái, chiến 
tranh, vv...Vì thế, chủ đề này tạo ra một linh đạo mới trong đó công việc của một con người, những trách 
nhiệm trần thế và mối tương quan xã hội của con người ấy được xác nhận rõ ràng là những bí tích của 
sự hiện diện Thiên Chúa trong đời sống con người. 
 

Kết Luận 
Sinh vật học không cung cấp cho nhân vị con người một môi trường chuyên biệt để sinh sống. Thật vậy, 
con người phải sáng tạo ra một môi trường, một nền văn hóa. Nền văn hóa này chứa đựng nhiều yếu tố 
cần thiết để con người sinh hoạt, bao gồm những vai trò và các quy luật đạo đức cho các hành vi con 
người cư xử. Nền móng của những luân lý này lại là những niềm tin mà chúng còn làm nền tảng hơn để 
xác định ý nghĩa cho mỗi nhân vị. Sự xác định ý nghĩa này rất quan trọng vì chính nó định hình cho đứa 
trẻ sinh ra, rồi lớn lên, hội nhập vào trong bối cảnh văn hóa và xã hội ấy. 
Lịch sử văn hóa, mà nhất là tại phương Tây, cho thấy khoa nhân học Kitô giáo đóng góp một phần lớn 
cho sự định hình nhân vị con người qua bốn chủ đề chính được trình bày trên đây, mặc dầu vắn tắt 
nhưng hy vọng đã đào sâu phần nào vào mầu nhiệm con người. 
Trọng tâm của những suy tư này là sự kiện con người được nhìn nhận như một ngôi vị cùng với ý chí 
hứa sẽ triển nở cách viên mãn, trong vinh dự trở nên nghĩa tử, “đồng thừa kế với Đức Kitô” (Rm 8,17), 
nghĩa là được chọn gọi, được thánh hóa và được vinh quang trong Người, nhất là được gọi Thiên Chúa 
như Người đã kêu: “Abba, Cha ơi!”. 
Trước đây, trong các bộ môn bàn về tạo dựng, ân sủng và tội nguyên tổ, nhân học Kitô dường như 
dừng lại ở sách Sáng thế chứ không chịu đi xa hơn để tìm chìa khóa giải đáp ý nghĩa của con người nơi 
Đức Kitô. Ngày nay, Đức Kitô không chỉ là trung tâm của thần học, nhưng còn phải là đích điểm hướng 
về của mọi nghành nhân học, của con người và của lịch sử. 
Và sau hết, tôi tin rằng những giằng co về thân phận con người, nếu không tan biến, thì sẽ dịu bớt một 
khi vai trò của Đức Kitô được thấm hiểu và được đề cao; bởi lẽ chính Người là “Đấng mặc khải con 
người cho con người”19, theo nghĩa là Người đã giúp cho con người sống cho ra người, sống xứng 
đáng với phẩm giá con người. Hiểu như thế thì Kitô giáo không phải cái gì bó buộc áp đặt lên con 
người; trái lại, đáp ứng những khát vọng sâu xa nhất trong tâm hồn con người nơi trần thế.  
 
Nguyễn Duy Vũ 
(Sydney, giữa đông 2018) 
1
 Lời mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thường nói. “Jesus alone shows man to himself”  
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__________________________________________________________________________________ 
 

GIA ĐÌNH ANPHONG SYDNEY HỌP MẶT MỪNG LỄ THÁNH TỔ 
 

Mây Chiều ghi nhanh 
 

 

 

Những đợt giá lạnh buốt ngày càng giảm dần cường độ vào đầu tháng 8, chầm chậm nhường chỗ cho 

những làn khí ấm áp trở về, những cành cây khô nay nảy mầm, sự sống như trở lại sau những ngày 

đông ảm đạm. 

Sự sống đang bừng lên sau giấc ngủ dài, cũng là thời điểm Gia đình Anphong Sydney họp mặt mừng lễ 

thánh tổ phụ Anphong sô, trước là gặp gỡ hàn huyên, sau là đóng góp tài lực yểm trợ Dòng Chúa Cứu 

Thế Việt Nam. 

Năm nay, địa điểm họp mặt nằm trên đồi thơ mộng Cecil Hills, nơi đây nằm san sát những căn nhà lầu 

trương đối còn mới, và anh chị Nhuận & Nông đang chuẩn bị đón chào đón anh chị em đến căn nhà số 

22 nằm trên đường Tudor Crescent, một căn nhà ấm cúng đã từng đón tiếp anh em nhiều lần, và lần 

nào cũng đầy tình thân ái. 

Chức vụ MC thì anh Vũ Nhuận đã độc quyền từ lâu, và xem ra không thấy có ai ngắm nghé cái chức vụ 

của anh, nên anh cứ an tâm mà tại vị nhé. 

Người vui nhất hôm nay là đương kim Chi Hội Trưởng Duy Lâm và Chi Hội Phó Ngọc Tá, vì hai anh sẽ 

mãn nhiệm kỳ, nhường chỗ cho anh em mới. Nghe nói chức sắc thấy oai phong lẫm liệt quá, tưởng ai 

cũng ham mê, nhưng trong gia đình Anphong Sydney, mỗi lần bầu cử đến, hình như anh em nào cũng 

tìm cách né tránh, chẳng thế mà MC Vũ Nhuận đã phải chạy ngược xuôi, uốn ba tấc lưỡi, mà chẳng biết 

anh có hứa hẹn gì không, để thuyết phục một Simon mới vác thánh giá. 

Nhưng nắng chiều thật êm dịu đang tỏa xuống ngọn đồi Cecil Hills vốn đã thơ mộng nay càng thơ mộng 

hơn. Trước giờ lễ, lần nào MC Vũ Nhuận cũng mời anh chị em ra trước nhà anh để chụp hình lưu niệm. 

Mây Chiều xin hoan hô MC Vũ Nhuận hết mình, vì nhờ anh mà anh em ta có những tầm hình kỷ niệm 

yêu quí, mà thêm nữa nhìn lại dung nhan của mình những năm trước đây, khi mình còn xinh đẹp và trẻ 

trung. 
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Như mọi lần, Cha Thịnh, người anh em thân thương của chúng ta, bao giờ cũng sẵn sàng tham gia sinh 

hoạt của gia đình Anphong. Mây Chiều xin anh em hoan hô Cha Thịnh, vì Cha đã đặt ưu tiên số 1 là gia 

đình Anphong. 

Giờ hoàng đạo đã điểm: 4 giờ chiều ngày 04 tháng 8 năm 2018 - anh chị em đang tìm chỗ ngồi trong 

phòng khách, rồi hành lang, rồi cả phòng bếp, vì số người có mặt quá đông, không thể dưới 70 người, 

một con số kỷ lục chưa từng có, nhất là sự có mặt của rất nhiều thân hữu như chị Phụng (Tính) và bè 

bạn của chị, như cô Huyền, cháu anh Tá, một người rất gắn bó với gia đình Anphong, có mặt trong mọi 

sinh hoạt và đóng góp cả công lẫn của. Gia đình anh chị Mai Tá thì ngoài anh chị, còn thêm hai con trai, 

một con dâu và hai đứa cháu nữa. Chị Mai lần này cũng làm phó nhòm, đi tới đi lui, chăm chú ghi lại 

những tấm hình thân thương nhất và MC Vũ Nhuận cũng ghi hình liên tục, không phải để lưu giữ riêng 

cho mình, mà ngay sau đó sẽ lên Facebook hay YouTube để tất cả bè bạn năm châu theo dõi và 

thưởng thức. 

Mở đầu chương trình, anh Tiến Hùng đã đọc tiểu sử Cha thánh Anphongsô, mà anh em mừng lễ hôm 

nay. MC Vũ Nhuận cũng nhắc khéo là tuy bữa nay mừng lễ Cha thánh, nhưng các lời nguyện và bài đọc 

là của lễ Chủ nhật nên ngày mai anh em không phải đi lễ Chủ Nhật nữa. 

 Tiếng đàn bắt đầu dạo lên, đánh tan bầu không khí thinh lặng, Anthony – trưởng nam anh chị Mai Tá 

đang nhẹ nhàng lả lướt những ngón tay trên phím đàn, mà cách chơi đàn của Anthony thật đặc sắc, 

theo phong cách sáng tạo, bay bổng chứ không cứng ngắc. Lời ca, tiếng đàn cứ như quyện lẫn vào 

nhau, bay lên trời cao ngợi khen Chúa, là Cha chí thánh. 

“Hát lên bài ca, hãy hát lên bai ca chúc tụng Thiên Chúa. Sáng trong niềm tin khắp thế nhân chung tiếng 

hoan ca dâng Chúa Thiên đình. 

Trong ánh Xuân tươi, trong gió đông tàn, qua khắp không gian muôn khúc tân ca mau vang xa.” 

Tới phần thuyết giảng, Cha Thịnh đã nói lên ý nghĩa đích thực việc chúng ta tụ họp nơi đây để làm gì? 

Mây Chiều đã nghe Cha giảng nhiều lần, nhưng quả thực chưa bao giờ Cha giảng hay như lần này. 

Nhờ được thần linh soi sáng, Cha đã thao thao bất tuyệt. Cha thán phục gia đình Anphong, cứ tưởng 

sớm bị rã đám, nhưng xem ra ngày càng lớn mạnh mới là phép lạ. Theo Cha, không phải vì anh Tá, anh 

Nhuận mà gia đình Anphong sống mạnh, sống dai, mà vì tất cả các thành viên trong gia đình cũng như 

tất cả các thân hữu. Thành viên tới đây để ôn lại quá khứ, nhưng thân hữu thì sao, mãnh lực nào đưa 

họ tới đây? Theo Cha, tất cả chúng ta tới đây không phải vì lợi nhuận mà vì hồng ân Thiên Chúa, muốn 

biến cuộc đời chúng ta trở thành quà tặng cho nhau, và Cha còn nói nhiều nữa, nhưng Mây chiều không 

nhớ hết. Mong bà con thông cảm cho. 

Để kết thúc thánh lễ, bài ca “Mẹ yêu thương” được cất lên, một bài ca mà Dòng thánh bao giờ cũng xử 

dụng để khép lại những buổi sinh hoạt, lễ lạc. 

            “Mẹ yêu thương, lòng con mến thương 

            Sớm hôm nơi đây, sống vui hiệp vầy 

            Sau ngày lễ trôi qua êm đềm 

            Con không quên dâng lên niềm thương mến 

            Mẹ luôn sẵn tay đầy âu yếm, tuôn ban muôn ơn phúc cho con” 

Thánh lễ kết thúc, Chi hội trưởng Duy Lâm mở lời chào mừng và cảm tạ Cha cũng như tất cả anh chị 

em đã có mặt hôm nay. Giọng nói anh thật xúc động khi nhắc đến nhiệm kỳ hai năm vừa qua, mà ai 
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cũng phải công nhận một nhiệm kỳ đầy thành công và vượt trội. Theo MC Vũ Nhuận, Duy Lâm hôm nay 

thật vui vì trút bỏ được cây thánh giá, mà càng vui hơn vì anh vừa được thăng chức Ông Nội. 

Phần sôi động nhất tiếp theo, là chọn Chi hội trưởng mới, và anh em đang chờ đợi một cái gì đó mới lạ. 

Sau thì bổ ngửa, vì sáng kiến mới lạ của MC Vũ Nhuận, “người tạo Vua”, vì trước đây, anh nhắm ai thì 

thế nào người đó cũng được chọn. Nhưng năm nay, anh trình làng một sáng kiến cực kỳ mới lạ, đó là 

thay vì bầu phiếu, thì chúng ta sẽ xoay tua, thứ tự kẻ trước người sau lần lượt vác thánh giá. Riêng đối 

với anh em U70 trở lên, thì xin về nhà đuổi gà cho vợ nhé. Chức sắc dành cho anh em trẻ tuổi - chẳng 

biết MC Vũ Nhuận có bàn bạc với đấng bậc nào không mà Mây Chiều hoàn toàn không biết gì hết, 

không nghe gì hết- nhưng nghĩ cho cùng, bầu cử hay xoay vòng cũng vậy mà thôi, tất cả đều do MC Vũ 

Nhuận, người tạo Vua lèo lái. Thế nhưng xem ra cách xoay vòng này ….. có tính cách chưa thuyết phục 

cho lắm (?). Thế rồi Đắc Dzũng được xoay tua làm Chi Hội Trưởng nhiệm kỳ hai năm 2018-2020. Khi 

Hội Trưởng mới Đắc Dzũng chấp nhận vác thánh giá và theo anh trước đây 12 năm, anh đã từng gánh 

vác thánh giá một lần rồi. Theo thông lệ anh sẽ chọn cho mình một Chi hội phó để phụ giúp và anh chọn 

“Nguyễn Hoàng Chương”. Không biết sao mà anh đã đổi cả tên lẫn họ lẫn tên đệm của anh Chương 

vốn là Phạm Văn Chương. Nhưng lầm lẫn đó không làm anh Chương phật lòng, tuy đã vào hàng U80 

nhưng anh vẫn vui vẻ nhận lời anh Đắc Dzũng. Kể từ nay gia đình Anphong Sydney  có Chi Hội Trưởng  

và Chi Hội Phó mới, sổ sách được bàn giao ngay sau đó và chị Mai lại có dịp chụp hình lễ bàn giao. Tất 

cả phần nghi lễ hoàn tất, anh em lặng lẽ trao cho Chi Hội Trưởng mới những bì thơ ân tình nặng trĩu, và 

ngay sau đó Chi Hội Trưởng Đắc Dzũng, Chi Hội Phó Chương và Văn Dũng đã kiểm tra rồi kết toán số 

tiền anh chị em đóng góp yểm trợ Dòng Thánh – mà đây là mục đích  chính yếu của bữa nay. 

 

 

Khi mọi thủ tục xong xuôi, cũng tới lúc cái bụng làm reo, mà MC Vũ Nhuận đã nhắc mình phải kết thúc 

sớm phần này, để Cha Thịnh có thì giờ nếm một món ăn đặc sắc Bắc kỳ nào đó, để còn kịp tới nhà thờ 

Chúa Kitô Vua xứ Bass Hills làm lễ vọng Chủ nhật. 

Các con dâu cha Thánh đã mau lẹ bày những món ăn hấp dẫn trên dãy bàn dài dưới mái che phía sau 

nhà anh chị Nhuận & Nông. Chưa lần nào có món ăn đa dạng như lần này, và vô cùng dồi dào. Đây là 

những món ăn mà chính bàn tay mỗi anh chị em đã nấu nướng kỹ càng, trình bày đẹp mắt, rồi đem tới 

để cùng nhau chia sẻ. 

Mây Chiều thuộc lớp U80, nhớ ít quên nhiều, cố gắng liệt kê ra đây những món ăn mà chỉ nghe cũng 

thấy hấp dẫn rồi. 

Trước tiên là gia chủ Nhuận & Nông với món Gỏi Cá cơm và Bánh cuốn nhân thịt, Anh chị Mai Tá với 

món gia truyền Xôi vò & Nem rán. Chi hội trưởng Duy Lâm & Phương Anh có bánh Pâté chaud mùi 

thơm ngào ngạt. Anh chị Hùng & Nga có món Mì Xào đồ biển. Anh chị Chương &Lê với bánh rau câu 

trà xanh. Anh chị Hoa & Hùng có cánh Gà nướng. Chị Bích Thủy với món Gimbap Hàn quốc. Anh chị 



Duc in Altum số 103 Quý 3-2018 

 

T r a n g  20 | 55 

 

Phụng & Dũng với món Gà nấu chanh muối và tráng miệng Đậu hũ chén nước đường . Anh chị Loan & 

Hậu, Anh chị Hoa &Hùng (gia đình Bác Liên) có món gia truyền cực kỳ hiếm hoi là Dồi heo Bắc kỳ, Mì 

xào đồ biển và Mussel xanh xào hành. Anh chị Dũng & Chi tuy vắng mặt nhưng cũng đem tới hai mâm 

Gỏi cuốn tôm thịt  mà các tay nhậu vô cùng ưa thích. Chị Mỹ Hương với món bánh ít rất dẻo. Anh chị Vũ 

Nam & Vân có món Gà xì dầu. Chi hội trưởng Đắc Dzũng có thùng bia và Mì xào đồ biển. Anh chị Công 

&Hương có món Gà quay. Anh chị Lợi có món Bánh Chuối (nước cốt dừa đậu phọng). Anh Linh đem 

nước ngọt. Anh Trung, hàng xóm anh chị Nhuận & Nông với 2 chai rượu Piggs Peake 2016. Anh chị 

Dũng & Nam - em chị Nông có Chè Nếp đậu và Chè Bà Ba. Và còn nhiều nhiều món nữa mà Mây Chiều 

cố gắng lắm mới có thể ghi lại được bấy nhiêu, có gì thiếu sót, xin cả nhà thứ lỗi. Chưa bữa nào ẩm 

thực phong phú và đa dạng như bữa nay. Anh chị em tụm 3 tụm 7 vừa thưởng thức món ăn vừa trò 

chuyện cười đùa như pháo rang. 

 

 

 

 

 

Trở về khuya, những luồng khí lạnh đang tỏa xuống đồi Cecil Hills. Phe chị em ta tuần tự rút lui vào 

phòng bếp, mở đầu hội nghị bàn tròn, còn phe ta vẫn an tọa ngoài mái hiên, may nhờ lò sưởi gas bên 

cạnh tỏa ra hơi ấm- lâu lâu chị Mai lại mở cửa ra ngoài chụp cho anh em những tấm hình ghi nhớ. Sau 

cùng tất cả anh em đều rút vào phòng bếp theo yêu cầu của phe chị em ta, và câu chuyện lại tiếp tục. 

Tuy nhiên, vì đề tài liên quan đến tuổi già, rồi nhà dưỡng lão v.v. nên những tiếng cười đùa bớt dần. 

Rồi giờ chia tay cũng đến, gia chủ Nhuận & Nông suốt ngày bận rộn đón tiếp và chiêu đãi, đã đến lúc 

cần nghỉ ngơi. 

Hẹn gặp ngày họp mặt sắp tới, mà dù có muốn thì ngày hôm nay cũng sẽ đi mất, chuẩn bị sẵn sàng cho 

ngày mai. 
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Mây Chiều ghi nhanh 

Ghi chú: Mây Chiều là bút hiệu của CHP Phạm Văn Chương (cùng lớp với cha Tiến Lộc)  
 

Đính kèm danh sách anh chị yểm trợ tài chánh cho Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam nhân ngày 4/8/2018 
mừng lễ Thánh Anphongsô: 
 
1.    Bác Trần Trọng Luật                                             $200 
2.    A/C Nguyễn Văn Dũng &Phụng                           $250 
3.    A/C Lê Duy Phước&Lượng                                  $150 
4.    Chị Thu Hồng                                                       $100 
5.    A/C Tâm & Hân                                                    $100 
6.    Chị Kim Dung (Anh Hùng RIP)                             $200 
7.    A/C Vũ Hùng & Hòa                                             $100 
8.    A/C Vũ Hải Nam &Vân                                         $100 
9.    Cô Bích Huyền                                                     $150 
10.  A/C Trân Ngọc Tá & Mai                                      $300 
11.  A/C Thành & Uyển                                                  $50 
12.  A/C Nguyễn Duy Vũ &Thu                                   $500 
13.  A/C Nguyễn An Bình & Hòa                                 $200 
14.  A/C Trịnh thị Hòa &Tiên                                        $300 
15.  A/C Phạm Văn Chương & Lê                               $376    
16.  Chị Lê Anh (Canley Heights)                                $100 
17.  A/C Công Thành &Hương                                    $250 
18.  Chị Liên (Hoa)                                                       $200 
19.  Bs Diệp                                                                 $500 
20.  A/C Nguyễn Hồng Tân & Loan                             $200 
21.  A/C Đào Hưởng                                                   $120 
22.  Chị Phụng (Tính)                                                  $150 
23.  Bà Mỹ                                                                     $50 
24.  A/C Đắc Dzũng & Vân                                          $200 
25.  Chị Hoàng Thị Thả                                               $150 
26.  Ông Vũ Đình Đính Vũ                                           $100 
27.  A/C Nguyễn Tiến Hùng & Nga                             $400 
28.  A/C Công & Hương                                              $100 
29.  Bác Cung                                                              $100 
30.  Bác Anna Lộ                                                         $100 
31.  Cô Mỹ Hương  (con Bác Cảnh CĐT)                   $150 
32.  A/C Nhuận & Nông                                               $300 
33.  A/C Dũng & Chi                                                    $500 
34.  A/C Lê Văn Lệ & An                                             $100 
35.  Bác Kim                                                                $100 
36.  A/C Nguyễn Kim Linh &Tin                                  $150 
37.  A/C Nguyễn Anh Phương & Chi                          $100 
38.  A/C Hùng &Hoa (con Bác Liên)                             $50 
39.  Nguyễn Duy Lâm & Phương Anh                       $200 
40.  Cháu Trần Audrey                                                  $83    
41.  Cháu Trần Alistair                                                 $100 
42.  Trần Anthony                                                        $571 
43.  Chị Vòng                                                               $100 
    ___________ 
 
                                                                        Cộng:    $8,300 
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            Nhóm NBN (Nhớ Bạn Nghèo)                          $2,000    
       ________________ 
             TỔNG CỘNG:                                                 $10,300 
 
- Ngày 7/8/2018: Nguyễn Duy Lâm liên lạc với Lm Guise Nguyễn Ngọc Bích, Bề trên Giám Tỉnh DCCT 
VN về việc gửi tiền và nhận được hồi âm. 
- Ngày 8/8/2018: Đã gửi cho Nguyễn Minh Phương (Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế): 
* $4950 AUD (người gửi Nguyễn Duy Lâm) 
* $4900 AUD (người gửi Trần Ngọc Tá) 
* Lệ phí: $18.50 x 2 = $37 
* Còn lại $413 (nhập quỹ) 
Bổ túc vào giờ chót: 
Anh Hải (bà con cha Thịnh) 100$ 
 

THÁNH LỄ ĐẦU TAY CỦA TÂN LINH MỤC GUISE NGUYỄN XUÂN HIẾU TẠI SYDNEY 

________________________________________________________________ 

       Kim Phụng ghi nhanh 
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"Từ ngàn xưa Cha đã yêu con 

Cha gọi con giữa muôn người 

Giờ đây con hân hoan bước lên bàn Thánh 

Dâng hiến Cha xác hồn trắng tinh như ánh quang rạng ngời......." 

    Ý và lời nhạc trên là lý do mà Gia Đình An Phong chi hội Sydney cùng các thân hữu vui mừng tụ họp 
hôm nay (25/6/2018) tại nhà anh chị Mai Tá để hân hoan chào mừng và tham dự Thánh Lễ đầu tay 
(bằng tiếng Việt) của Cha Giuse Nguyễn Xuân Hiếu.  

    Ngoài các anh chị trong Gia Đình An Phong,  em thấy có rất đông các thân hữu và các anh chị nhóm 
Nhớ Bạn Nghèo, nhóm Hát Cho Nhau cũng như nhóm Giáo Lý Thánh Kinh của anh Lợi và một số anh 
chị khác mà em chưa biết bởi đông quá. Đó hẳn là một điều rất trân trọng nói lên được tình cảm của các 
anh chị đối với Gia Đình An Phong nói chung và cách riêng đối với vị tân linh mục.  

    Mở đầu thánh lễ hôm nay theo lời giới thiệu của anh Vũ Nhuận thì có các Cha sau  

- Tân linh mục Giuse Nguyễn Xuân Hiếu 

- Cha bố Ngô Văn Viễn 

- Cha anh Đinh Minh Thoả 

- Cha anh Phạm Hoài Sâm 

- Cha Châu cha bề trên Cộng Đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Vũng Tàu 

- Cha Thông Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đang làm việc bên Trung Quốc 

- Và dĩ nhiên cả Cha Thịnh nhà mình nữa.  

   Cả 7 Cha cho thánh lễ hôm nay thì quả là quá long trọng hèn gì mà 7 giờ bắt đầu lễ mà 6:30 mọi 
người ai nấy đã ổn định chổ ngồi xem ra rất ư là nghiêm túc.  

   Sau bài Tin Mừng Cha tân linh mục đã có một bài giảng đầu tay thật là xuất sắc đánh động lòng 
người. Ngài kể lại khoảng thơ ấu của Ngài với những cuộc sống đời thường khó nhọc bằng lời lẻ chân 
tình và khiêm tốn. Đến ngày hôm nay trên bục giảng trước mặt cộng đồng Ngài rao giảng lời Chúa với 
tâm tình tạ ơn Chúa đã chọn Ngài giống như từ ngàn xưa tiên tri Jeremiah cũng đã nói “Trước khi cho 
ngươi thành hình trong dạ mẹ. Ta đã biết ngươi Trước khi ngươi lọt lòng mẹ. Ta đã thánh hoá ngươi” 
như là một châm ngôn mà Cha Hiếu đã tâm đắc trong ngày Cha thụ phong linh mục. 

   Xin Chúa luôn che chở và dang tay dẫn dắt Cha trong nhiệm vụ mới mà Chúa ban cho Cha để Cha 
hoàn thành làm đẹp lòng Chúa. 

   Sau phần thánh lễ không ít người xếp hàng dài chờ Tân linh mục ban phép lành linh thiêng đầu tay và 
sau đó là một buổi tiệc liên hoan với rất nhiều thức ăn ngon do các chị trong Gia Đình An Phong cũng 
như các thân hữu mang tới cùng chung vui với các Cha.  
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   Đặc biệt vui nhộn là màn văn nghệ đột xuất trong buổi liên hoan mà các ca sĩ là các tu sĩ ngoài Minh 
Thành là tu xuất. Tân linh mục hát quá hay và nhảy quá đẹp. Cha hát mà như truyền lửa thanh xuân, 
lửa nhiệt huyết đến với cộng đoàn vậy.  Các Cha anh cũng chẳng kém làm không khí vui tươi đầy tiếng 
cười tiếng hát cười vui rôm rả. Nhạc đạo mà thế này thì quá tuyệt. Không khí vui nhộn trong lời ca tiếng 
hát của các Cha lan tỏa ra làm tất cả mọi người như được truyền thêm năng lực và như hồi sinh sống 
lại giây phút tuổi trẻ đầy sinh lực của vài chục năm về trước. Thật tuyệt vời.  

   Tiệc tan, ra về khí đêm lạnh nhưng lòng thấy ấm. Ấm tình bạn, tình thầy, tình cộng đồng dân Chúa. 
Đúng là “Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan niềm vui” như bài hát anh Vũ Nhuận chọn ngày hôm nay.  

   Ước gì lửa nhiệt tình của tân linh mục sẽ lan ra lan mãi ra cho bao nhiêu người vô tình ngoài kia, 
ngoài xã hội.  

  Kim Phụng 

____________________ 

Khóc bạn Hoài Mỹ 

 

Phạm Văn Chương  

Sự chết, dù được bảo bọc với rất nhiều mỹ từ ngọt ngào như về miền vĩnh hằng, về miền cực lạc, bao 
giờ nó cũng đem lại đớn đau và mất mát, mà người ra đi càng gần gũi, thân thiết, thì sự đau thương 
càng nhân lên gấp bội. 

Từ khi nghe tin Hoài Mỹ, người bạn thân thiết của tôi, bị căn bệnh ung thư phổi quái ác tàn phá cơ thể, 
mà nó đã bước qua giai đoạn bốn rồi, tôi bổng nhận ra một bầu trời u ám sắp đến. Mà xem ra, những ai 
đã vướng vào căn bệnh quái ác này, khi khám phá ra thì nó đã ở giai đoạn quá trễ rồi, có hóa trị hay xạ 
trị gì đi nữa, cũng chẳng đem lại kết quả nào, mà chỉ cố gắng kéo dài thêm đời sống. 

Tin Hoài Mỹ vĩnh viễn từ giã cõi đời vào ngày 23 tháng 7 năm 2018 không gây bất ngờ, vì tất cả đã 
phỏng đoán được, và Hoài Mỹ đã chuẩn bị kỹ lưỡng để về với Chúa. 

Chúng ta, các bạn của Hoài Mỹ, ai cũng đều dâng lời cầu nguyện cho Hoài Mỹ, nhưng thử hỏi đức tin 
của chúng ta vững vàng và mạnh mẽ đến mức nào? Thì đây, chúng ta tìm được câu trả lời trong sách 
phúc âm. Chuyện kể rằng, ngày kia, các môn đệ thưa với Chúa rằng, “ Xin thêm lòng tin cho chúng 
con”, và Chúa đã đáp, “ Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thì dù anh em có bảo cây dâu này bật 
rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em”.Cần ghi chú thêm cây dâu là loại cây 
tương đối lớn ở Do Thái, có bộ rễ rất to và khỏe, còn cây cải là loại có hạt nhỏ xíu như đầu cây kim. 

Xem ra, chúng ta cần cầu xin Chúa mỗi ngày, để Chúa thêm lòng tin cho chúng ta. Vì ở xa vạn dặm, tôi 
không có cơ hội đưa tiễn người bạn “nối khố” của tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Phải nói rằng, Hoài Mỹ 
là người bạn rất thân thiết của tôi, là ông bạn vàng của tôi, một danh từ mà chúng tôi thường dùng để 
gọi nhau. Chúng tôi đã quen biết nhau dưới mái trường Đệ Tử ViệnThái Hà Ấp Hà Nội, cùng dự thi vào 
lớp 10 niên học 1953-1954. Cha Trépanier, lúc bấy giờ là Giám Đốc Đệ Tử Viện Hà Nội, cùng Soeur 
Paule, người giám sát kỳ thi tuyển, và ngay trong ngày, chúng tôi (anh Hoài Mỹ và tôi ) được chính cha 
Trépanier tuyên bố trúng tuyển, chuẩn bị nhập học lớp 10 chương trình Pháp. Rồi anh em chúng tôi 
nhập học vào lớp 10, dưới sự dậy dỗ chu đáo của Soeur Paule.  

Với thời gian chúng tôi quen biết lẫn nhau, nhưng giờ đây, ở vào lứa tuổi U80, tôi chỉ còn nhớ tên một 
số ít bạn cùng lớp lúc bấy giờ là Uông Đại Lực (đã qua đời), Soạn, Vũ Ngọc Lợi, Bách và gương mặt 
bầu Phạm Công Luận. Tôi nhớ Hoài Mỹ và Luận nhiều nhất vì vào cuối niên học 1953 -1954, cha 
Trépanier, thấy ba anh em chúng tôi học hành thuộc loại khá, nên trước khi nghỉ hè, đã cho ba anh em 
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chúng tôi mượn sách về học thêm để chuẩn bị năm tới nhảy vào lớp 8 , thay vì lên lớp 9 như thường 
tình. Lúc này riêng tôi còn được gọi với cái tên cúng cơm là Nguyệt, mà sau này chị tôi đã nghe mgười 
ta mà đổi thành Chương khi làm giấy thế vì khai sinh. 

Nhưng tình hình chiến sự bổng chốc trở nên vô cùng nghiêm trọng, tin loan truyền quân đội Pháp thua 
trận tại Điện Biên Phủ, rồi sắp ra đời hiệp định chia đôi đất nước, vân vân .. mà với sự hiểu biết của một 
đứa trẻ mới 12 tuổi, vào thời bấy giờ vẫn còn ngô nghê và khờ khạo, chúng tôi xem ra chẳng hiểu tình 
hình ra sao.Cho đến khi có Hiệp Định Genève chia đôi đất nước được ký kết ngày 20 tháng 7 năm 
1954, họ cho thời hạn 1 năm nếu ai muốn di cư vào miền Nam sinh sống thì tự do chọn lựa. Thế là 
những dòng người, nhất là Công Giáo, đã lũ lượt tìm đường di cư vào miền Nam, bỏ lại tất cả ruộng 
đất, nhà cửa, đất đai, tài sản, đúng là “bỏ của chạy lấy người”. Chính trong hoàn cảnh rối beng như thế, 
cha Trépanier tuyên bố giải tán Đệ Tử Viện, và đồng thời thu xếp cho những anh em lớp lớn được di cư 
vào Nam để tiếp tục việc học hành, còn lớp nhỏ thì cha đặc ân nhận ba anh em chúng tôi di cư vào 
Nam, mọi việc đều do cha sắp xếp. Chính cha Trépanier là một vị ân nhân vĩ đại của ba anh em chúng 
tôi.  

Thế là cả ba anh em chúng tôi được cha cho ăn ở trong nhà Dòng, chờ đợi chuyến bay để lên đường. 
Vào thời điểm này, hàng hàng lớp lớp người đang nằm chờ các chuyến bay hay các chuyến tầu há 
mồm để kịp di cư vào Nam, vì thế trong khuôn viên DCCT Hà Nội, đã có đủ mọi tầng lớp người tụ tập 
ngày cũng như đêm. Đến ngày sắp xếp, ba anh em chúng tôi được di cư bằng máy bay quân sự, cũng 
nhờ sự thương mến của cha Trépanier dành cho anh em chúng tôi. Cùng đi với chúng tôi, cũng có một 
số gia đình, nhưng cho đến nay tôi không còn nhớ ai. Máy bay hạ cánh vào một buổi trưa xuống phi 
trường Liên Khương, gần thành phố.  

Lúc này cái bụng của chúng tôi bị cơn đói hành hạ ác liệt, vì trong suốt chuyuến bay, không ai cho 
chúng tôi uống cả một ngụm nước nói gì đến ăn. Lát sau, tôi thấy có một bà đầm dáng người to lớn xuất 
hiện, đưa tay đếm số người mới đến. Cứ tưởng bà đầm đếm số người để cho ăn trưa, ai ngờ chờ dài 
cổ mà chẳng thấy động tĩnh gì. Thì ra, bà đầm đếm số người để sắp xếp xe buýt đến đón về trung tâm 
tạm cư. Lát sau, xe đến và tất cả đều lên xe. Tại trung tâm tạm cư này, nhóm chúng tôi được thưởng 
thức một bữa cơm với cá khô nướng thật tuyệt vời.Sau đó thì ba anh em chúng tôi được xe của DCCT 
Đà Lạt tới đón về nhà Dòng. Tại đây chúng tôi được hoà nhập với các anh lớp cao hơn đã đến trước. 
Còn xuất phát từ lớp 10 thì chỉ có ba anh em chúng tôi. Cũng bởi vì đi đâu cũng có nhau nên tình cảm 
giữa ba người chúng tôi rất gắn bó.  

 

Tạm trú tại nhà Dòng Đà Lạt một thời gian, cha Trépanier sắp xếp cho ba anh em chúng tôi di chuyển 
gia nhập vào Đệ Tử Viện Saigon, mà lúc bấy giờ có cha Sơn làm Giám Đốc. Tại đây chúng tôi được 
hòa nhập với các anh em Đệ Tử Viện Saigon cùng lớp mà tôi còn nhớ có anh Thu, Hoàng Antoine, 
Hiền, Ơn, Thiên, Lợi, Lâm, Điềm. 

Vào năm 1956, Đệ Tử Viện Saigon và Huế được sát nhập vào Đệ Tử Viện Vũng Tầu. Tại đây chúng tôi 
có thêm bạn mới từ Huế như Khuê, Sang, Hoàng (tự Hoàng Gồng), Tuấn, Phi, Bạch thầy Sáu và Sâm 
nhạc sĩ, cùng được phong thánh khi còn sống.  

Có một kỷ niệm mà tôi không thể nào quên, đó là Hoài Mỹ cùng Bạch đã yểm trợ tôi ra tranh cử chức vị 
Tổng Thống vào tháng 4 năm 1961. Số là các anh em lớp dự thi trung học và tú tài, trong kỳ hè, được 
các cha cho ở lại Đệ Tử Viện để học bài dọn thi. Để thay đổi bầu không khí, anh em đã nghĩ ra trò chơi 
bầu người đại diện trong thời gian này. Chính Hoài Mỹ và Bạch là hai anh em đã hết mình cổ động cho 
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gà nhà là ứng cử viên Phạm Trọc, vì lúc ấy cái đầu tôi bị cạo trọc lóc. Tôi không còn nhớ đã ra tranh cử 
với anh em nào. Kết quả là nhờ sự vận động hết mình của Hoài Mỹ và Bạch, cùng sự yểm trợ của các 
anh em cùng lớp, tôi đã thắng cử với đa số phiếu, và đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tại nhà ăn của 
Đệ Tử Viện, Tổng Thống Phạm Trọc, đem lại niềm vui cho anh em cùng lớp. 

Thời gian cứ thế trôi đi cho đến một ngày Hoài Mỹ gây bàng hoàng khi nói lời giã từ rời mái trường thân 
yêu. Thế là từ nay chỉ còn lại một minh tôi xuất phát từ lớp 10 của Đệ Tử Viện Hà Nội. Rồi cũng một thời 
gian dài sau đó, Đệ Tử Viện, anh em xuất phát từ lớp 10, cũng chẳng còn ai. 

Hoài Mỹ và tôi không gặp nhau đã khá lâu. Mãi vào dịp tôi cưới vợ tại Saigon vào tháng 12 năm1974, 
tình cờ tôi gặp lại hai bạn Hoài Mỹ và Bạch, tôi lại có dịp mời hai bạn đến dự tiệc cưới của tôi, tại nhà 
hàng Kim Đô, Saigon. 

Rồi đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, mỗi anh em lại tản mác đi mỗi người một nơi, cho đến khi tôi định 
cư ổn định tại Sydney, đọc báo tình cờ thấy tên Hoài Mỹ, và chúng tôi lại thư từ bắt liên lạc lại cho đến 
ngày Hoài Mỹ nghỉ cuộc chơi. 

Tôi khóc thương đã mất đi một người bạn hiền, nhưng giọt nước mắt chỉ xoa dịu một phần nào, chứ 
không làm tan biến hoàn toàn cái mất mát lớn lao trong ký ức đầy kỷ niệm thơ ấu trong tôi. Tôi đang 
nghĩ đến anh và vẫn bước đi trên con đường đời, nhưng ở một nơi nào đó, ông bạn vàng của tôi, có thể 
đang nhìn tôi mà mỉm cười. 

 

Phạm văn Chương 

Khóc bạn Hoài Mỹ và vẫn nhớ bạn Công Luận – Viết xong ngày 20 tháng 8 năm 2018    

  
  
  

 

Giọng cũ xa gần 

Dân Gầy phụ trách 
 
Giáo Điểm Tiên Phước là một giáo điểm mà hằng năm chi hội Sydney có thói quen nhớ đến. Thế nhưng 
chúng ta chưa biết gì về giáo điểm này.  
 
Nay cha Đinh Hữu Thoại vừa cung cấp một số thông tin và hình ảnh, xin chia sẻ với cả nhà.  
 
"Giáo xứ Tiên Phước là một vùng truyền giáo của anh em DCCT tại GP Đà Nẵng, được GP giao cho 
Nhà Dòng lo việc truyền giáo cho 3 huyện của tỉnh Quảng Nam là Tiên Phước, Bắc Trà My và Nam Trà 
My (giáp huyện Tumơrông của tỉnh Kontum). Một vùng rộng lớn như này nhưng chỉ có một Nhà thờ duy 
nhất với số giáo dân khiêm tốn khoảng 1.600. Nơi xa nhất cách Nhà thờ giáo xứ 75km, đường núi ngoằn 
ngoèo... 
 
Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Đà Nẵng hiện có 3 Linh mục, sống tạm thời trong khuôn viên Giáo xứ. 
Kế hoạch trong tương lai gần là tìm đất tại Bắc Trà My (cách Tiên Phước 25km) để xây dựng Tu viện và 
mở rộng việc truyền giáo lên Nam Trà My (cách Bắc Trà My 50km). 
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Xin cầu nguyện cho anh em Dòng Chúa Cứu Thế và bà con tại đây. 
 
TẠ ƠN CHÚA ĐÃ CHO HOÀN TẤT CÔNG TRÌNH CỦA GIÁO XỨ TIÊN PHƯỚC 
 
Theo lời cha Bề trên Chánh xứ Philipphe M. Lê Văn Vui, DCCT thì ý tưởng xây dựng nhà mục vụ này 
khởi sự từ năm 2011. Nhưng đến năm 2015 mới chính thức khởi công với quy mô ban đầu chỉ một tầng 
với 5 gian phòng.  
 
Nhìn thấy nhu cầu sinh hoạt của Giáo xứ, nhất là mỗi dịp hè tập trung các em ở xa về, nên Gx quyết 
định làm thêm tầng nữa.... 
 
Khó khăn khách quan và chủ quan khiến cho công trình kéo dài tận...3 năm! 
Giáo dân TP hầu hết làm nông nên nội lực đóng góp khá khiêm tốn. Cũng may nhờ những ân nhân 
trong và ngoài nước, có cả những người gốc TP định cư ở Hoa Kỳ chịu khó đi gõ cửa anh chị em trong 
gia đình họ gửi về giúp Giáo xứ mà công trình dần đi tới hoàn thành... 
 
“Leo lưng cọp nên không xuống được nữa”. Tuy công trình hoàn tất nhưng vẫn còn nợ tiền vật tư và 
công thợ khoảng 300 triệu. Ước mong được quý ân nhân giúp đỡ để thanh toán cho họ.  
 
Trong buổi làm phép công trình sáng nay, cũng là ngày Gx mừng lễ Bổn mạng Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
chúng tôi nói với giáo dân: “Anh chủ thầu giờ thành anh chủ nợ”! 

Xin cám ơn quý ân nhân xa gần của Giáo xứ đã giúp đỡ xây dựng công trình này. Xin Chúa trả công bội 
hậu cho lòng quảng đại của quý vị.  
 
 
*Bài thơ không đề 

Sáng ra nở một nụ cười, 
Thân tâm khoái hoạt vào đời tự tin. 
Cám ơn giường ấm nệm êm, 
Cám ơn chăn chiếu, mùng mền khéo ru. 
Cám ơn chân tánh chân như, 
Cám ơn tất cả vạn từ chúng sinh. 
Cho ta được vẫn là mình, 
Thân tâm một khối an bình thảnh thơi. 
(Nguyễn Văn Tạ) 
 
*Những sẻ chia muộn màng về…tuổi không còn trẻ 
 
Lời nói thực tế của một nhóm người già 
Chúng ta đã già rồi! Nhưng mà hiện tại sức khoẻ vẫn còn tốt, đầu óc hãy còn minh mẫn, già rồi trông 
cậy vào ai! Phải phân chia ra nhiều giai đoạn mà nói. 
 
Giai đoạn thứ nhứt 
Sau khi đã về hưu, tuổi từ 60 đến 70, sức khoẻ cũng như điều kiện hãy còn tốt. Thích ăn gì thì ăn, thích 
mặc gì thì cứ mặc, thích chơi đùa gì thì cứ chơi đùa, chẳng nên tự bạc đãi mình, vì những ngày giờ này 
sẽ không còn là bao lâu nữa, cần phải nắm lấy (cơ hội). Nắm giữ một ít tiền, giữ lại căn nhà, biết tự an 
bài tốt cho con đường sau cùng của mình. 
 
Tình trạng kính tế của con cái được tốt là của chính chúng, con cái hiếu thuận là phẩm hạnh tốt của 
chúng. Chúng ta chẳng nên cự tuyệt sự giúp đỡ của con cái, không nên cự tuyệt sự hiếu kính của 
chúng. Nhưng quan trọng nhứt là phải biết tự nương tựa vào chính mình, tự an bài tốt cho sinh hoạt của 
chính chúng ta. 
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Giai đoạn thứ hai 
Qua hết đoạn tuổi bảy mươi (tức ở vào tuổi bát tuần) mà không có bệnh hoạn gì, cuộc sống hãy còn 
được tự do, đó là không có những vấn đề gì lớn xảy ra, nhưng phải nên nhớ rằng mình đúng là đã già 
rồi, thể lực và tinh lực sẽ không còn tốt nữa, các phản ứng tự nhiên của mình cũng sẽ từ từ xấu đi. 
Nên ăn cơm chậm lại để đề phòng mắc nghẹn; đi đứng cần chậm lại để đề phòng bị té ngã. 
Chẳng nên tranh hơn người, cần biết tự chăm sóc cho chính bản thân mình! 
Đừng nên đi "quán xuyến" việc này việc kia, lo lắng sinh hoạt của con cái. Có người còn đi giữ cháu nội 
cháu ngoại nữa. 
Cần phải biết "ích kỷ" một chút để, tự chăm sóc, trông coi chính mình. 
Mọi việc phải biết để cho nó hoà theo tự nhiên, phải làm tí công việc quét dọn rác, phải biết cố gắng giữ 
gìn cho cái trạng thái sức khoẻ của mình được lâu dài hơn. 
Để cho cái năng lực tự chủ về cuộc sống của mình có thể kéo dài thêm, không phải nhờ vào sự chăm 
sóc của người khác, thì có phải là tốt hơn không? 
  
Giai đoạn thứ ba 
Sức khoẻ đã suy yếu rồi, phải cần đến người giúp chăm sóc cho mình, việc này nhất định phải được 
chuẩn bị từ trước, tuyệt đại đa số con người ít ai tránh khỏi được cái cửa ải này. 
 Phải biết điều chỉnh tốt cho lòng mình, phải biết thích ứng với hoàn cảnh, sinh lão bịnh tử, với cái Tử là 
cái việc thường tình của đời người. 
  
Ta cứ thản nhiên mà đối diện với nó, vì đó là cái đoạn cuối của đời người, chẳng có gì mà phải sợ nó, đã 
có chuẩn bị trước rồi, thì chẳng có chi mà cảm thấy phải khó chịu. 
Hoặc là vào viện dưỡng lão, hoặc là mướn người đến nhà trông coi chăm sóc cho mình, lượng sức 
lượng tình mà làm, nhất định là phải có biện pháp. 
  
Nguyên tắc là chẳng nên "làm khổ" con cái của mình, đừng để con cái mang nặng cái tâm lý không tốt, 
làm thêm nhiều công việc nhà, gánh nặng thêm sự tốn hao tài chánh hạn hẹp của gia đình. 
Tự mình phải biết khắc phục thêm một chút, cái cuộc đời nầy của mình, cái gì khổ, cái gì khó khăn cũng 
đã qua rồi, hãy tin tưởng rằng cái đoạn đường nhân sinh cuối cùng cũng sẽ dễ dàng mà bước qua. 
  
Giai đoạn thứ tư 
Đầu óc ta minh mẫn, bệnh tật đeo mang không cách nào thoát khỏi, lúc mà cái phẩm chất của sinh 
mạng đến điểm tệ hại nhất, phải biết dám đối diện với cái chết, cương quyết không để người nhà phải 
lao khổ tái cứu sinh, không để bà con thân hữu phải chịu hứng chịu những hao tốn vô ích. 
"Già rồi" trông cậy vào ai? Chính mình, chính mình, lại vẫn là chính mình. 
  
Già rồi thì phải làm sao? 
  
Tại sao lại có cái ý nghĩ nầy, đó là do bởi tôi luôn nhận thấy, người già trên 80, không cần phải hạn chế 
đồ ăn của họ phải thanh đạm, cũng không cần phải giảm cân, ăn được là quan trọng nhứt 
 Muốn ăn gì thì cứ ăn, có thể cho là ăn được những món ngon của thế gian nầy, để cho cuộc sống càng 
thêm vui sướng và thích thú. Hạn chế người già không được làm cái nầy, ăn cái kia là đi ngược lại cái 
nhân tính của con người, mà lại cũng chẳng có gì gọi là căn cứ khoa học cả. 
 
Trên thực tế, càng ngày càng có nhiều hiển thị chứng cứ của khoa học là, người già cần ăn ngon thêm 
một chút, cần mập thêm một tí, để cho cơ thể họ có thêm năng lực để đối kháng bệnh tật, đối kháng tính 
trầm cảm. 
  
Tôi mong ước là, các cụ lão niên đều có thể hưởng thụ được sự tốt đẹp của đoạn cuối con đường nhân 
sinh của chính mình, mà không phải lưu lại bất cứ một điều gì hối tiếc. 
Có thể cũng đừng kỳ vọng chờ đợi để lại cho thế hệ kế tiếp. 
Lời kết luận: 
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Câu nói đúng của tục ngữ: "biết lo về tài chánh thì không nghèo, có kế hoạch thì không rối rắm, có 
chuẩn bị thì không bận rộn". Chúng ta với tư cách là lão niên "dự bị quân" đã có ý tốt chuẩn bị hay 
chưa? 
 
Chỉ cần sự việc chưa xảy ra, phải có chuẩn bị cho tốt, sau nầy sẽ khỏi phải lo lắng cho cuộc sống ở tuổi 
xế chiều. 
  
Thứ nhất: Lão Kiện 
 Sự chuẩn bị trước tiên là cái khả năng làm cho sức khỏe tốt ở tuổi già, ngày thường cần chú ý đến "tam 
dưỡng": 
  
1-ăn uống dinh dưỡng, 
2-chú trọng bảo dưỡng, 
3-phải biết tu dưỡng. 
  
Thứ hai: Lão Cư 
 a/- Đối với sự việc cùng con cháu ở chung, phải rán nhẫn nhịn bằng cách im hơi lặng tiếng trong cuộc 
sống, chi bằng 
 b/- Vui sống hưởng thụ với cuộc sống đơn lẻ độc thân, bất luận là trong thành phố hay khu ngoại ô, 
những nơi thích hợp cho chính bản thân mình, đồng thời là nơi có những quán ăn gần nhà mà mình ưa 
thích nhứt.. 
  
Thứ ba: Lão Bổn 
- Đã nuôi dưỡng được con cái, mà không thể có cách nào để dưỡng già. Là cha mẹ của người ta thì phải 
nhớ biết tự lập tự cường, chưa vào trong quan tài thì đừng bao giờ chia gia sản. 
  
Thứ tư: Lão Hữu 
 - Có được một người bạn tốt, người hảo hữu cùng ăn chung và người bạn đời đều quan trọng như 
nhau, bình thường cần phải biết kết rộng thiện duyên, nhận thức nhiều về các loại bằng hữu, là để 
hưởng thụ được cái bí quyết của nhân sinh.  
Nói tóm lại, dù bạn là một trường thọ lão ông hay lão phụ, cuối cùng, bạn cũng chỉ là một con người. 
Cái câu nói nầy thật không bi thiết chút nào, lại cũng không có gì phải lo sợ, hoàn toàn do bạn tự an bài 
cách sống như thế nào, để coi bạn có hay không có cái tâm lý thành thục, có yêu thích cái gì đó thì rất 
đáng để bạn trực tiếp đi làm. 
 
Có được cái sức khoẻ tốt hay hạnh phúc, cũng đừng hy vọng để lại cho con cái. 
Các lão bằng hữu ơi, cần phải ghi nhớ là chúng ta đều là những con người của cái thế hệ cuối cùng hiếu 
thuận với cha mẹ, lại cũng là những con người của cái thế hệ thứ nhất bị con cái bỏ rơi. 
 
Xin đừng có "nhân tại thiên đàng, tiền tại ngân hàng", cái gọi là "một mình rất buồn tẻ", "già rồi mà 
chẳng có ai phục dịch", những tín hiệu phiến diện v.v và v.v... đã là những câu nói lỗi thời từ lâu rồi. 
Hãy nhận thức cách rõ ràng là: tiền tài, giàu sang chỉ là những số tự mà thôi, danh lợi cũng chỉ là một 
đoản kỳ tạm hư vinh, cuộc sống mới đúng là cái toàn diện của đời người, 
 
Hãy là cái người "vui sống hưởng thụ cái cảnh già độc thân", thì cuộc đời mình sẽ có những mùa Xuân 
rực rỡ trở lại, với chính mình, điều kiện là: thân thể cường tráng, có tiền, có thì giờ, có bạn bè, lại cũng 
có cái không gian chuyên thuộc của riêng mình.  
  
*Giọng cũ vừa gần lại vừa xa: 
Đó là chất giọng đầy những thông-tin của anh trưởng chi hội An Phong ở Việt Nam, Thanh Hà, như sau: 
 
Kính gửi:  
Cha Giang, các Capo và Anh Chị Em Gia Đình An Phong. 
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Thân mời Anh Chị Em tham dự Thánh Lễ CN thứ 2 hàng tháng: 08/07/2018 lúc 08g00 tại Nhà Nguyện 
máy lạnh lầu 1, Lễ ban Bí Tích Khai Tâm cho lớp Giáo Lý Dự Tòng K22. 
Gia đình tham dự đông vui - cầu nguyện và chung vui với mấy em. 
 
Xin cảm ơn! 
Tổng Capo Thanh Hà 
 
Tái bút: 
- Sau thánh Lễ có sinh hoạt bình thường. 
- Thông báo chính thức Lễ Giỗ Tổ An Phong vào CN 29/07/2018. 
 

*Và, một tin tức…mình của người anh em từ Úc Châu: 
 
Tin tức … mình của người anh em rất mới như sau:  
 

Kính gởi cha Thịnh và quí anh chị em GĐAP Sydney,  
Xin báo quí anh chị em, GĐAP Sydney sẽ mừng lễ thánh An Phong vào: 
  
Chiều Thứ bảy ngày 4 tháng 8 năm 2018.  
Tại 22 Tudor Crescent, 
Cecil Hill NSW 2171 
(tư gia anh chị Bích Nông Vũ Nhuận) 
 
Với chương trình như sau:  
     - 15:00g Tập họp, hàn huyên tâm sự 
     - 16:00g Thánh Lễ do Linh Mục Mai văn Thịnh chủ tế  
 
Tiếp theo là phần bầu Tân Chi Hội Trưởng cho niên khóa 2018-2020 
Và cũng như thường lệ chúng ta sẽ đóng góp tài chánh chia sẽ với Tỉnh Dòng Việt Nam và mang theo 
những món ăn đặc biệt để cùng chung vui. 
 
Cô bác lớn tuổi nào không lái xe đi ban đêm được xin liên lạc em số 0416221231 để được người đến 
đón. 
 
Kính mời 
Nguyễn Duy Lâm – Trần Ngọc Tá 
 

*Tin về ngày họp mặt của Lớp Têrêxa tại quê nhà: Họp Mặt ngày 4/7/18 

 
Buổi họp diễn ra ngày hôm qua, nhưng hôm nay mới rảnh để tường trình lại cho anh em. Có 2 cháu nội 
nhỏ trong mùa nghỉ hè là ông bà bận rộn lắm. 
 
Xin tóm tắt là buổi họp rất là vui và ấm cúng. Chỉ tiếc là hai vợ chồng Nguyễn Văn Thu và Tiến Lộc 
không tham dự được. Lý do Tiến Lộc không tham dự được thà anh em đã biết, còn hai vợ chồng Thu thì 
hôm nay mình mời nói ra. Đó là hai vợ chồng Thu dự tính là sẽ về Việt Nam chơi 3 tháng, nhưng đến 
tháng thứ 2 thì Thu và chị Cửu bị đủ thứ bệnh vì khí hậu quá khắc nghiệt đối với hai vợ chồng Việt Kiều 
đã xa quê hương đến mấy chục năm nay, do đó hai người phải quyết-định về sớm hơn dự-tính nên 
không thể tham dự buổi họp mặt của anh em mình được. 
  
Hôm Thu ghé nhà mình, Thu ôm tong teo không thể tưởng tượng đó là Việt Kiều MỸ. Thật tội nghiệp! 
Thấy mà thương quá trời. Tuy bề ngoài thì như thế nhưng tình nghiã với anh em lớp Têrêxa thì vẫn mặn 
nồng như thưở xưa. Thu gửi lại $100US để cùng chung với vợ chồng Phạm Văn Chương (cũng góp 
$100US) để chi trả cho bữa ăn trưa của anh em mình. Ngoài ra, Thu cũng như Chương cũng nhớ đến 

https://maps.google.com/?q=22+Tudor+Crescent,+Cecil+Hill+NSW+2171&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=22+Tudor+Crescent,+Cecil+Hill+NSW+2171&entry=gmail&source=g
https://goo.gl/maps/n7UegphuPd92
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tình cảnh của Thái và của Ơn và nhờ mình chuyển cho 2 người mỗi người 1.000.000 VNd. Thật là đáng 
trân trọng tình nghĩa của Thu và Chương.  
  
Còn nữa, trong thời gian anh em chung vui, thày sáu Sĩ Bạch gọi về 3 lần để nói chuyện với anh em. 
Anh em ai cũng khen ngợi và cam động trước tình nghĩa của Sĩ Bạch. Mình có nhắc lại là khi lớp Têrêxa 
chúng mình kết thúc 1 năm Nhà Tập và làm Lễ Khấn Dòng ở Nha trang thì Bạch cùng với Mẹ Bạch từ 
Đà Nẵng vào tham dự lễ chúng mình Khấn Dòng. Tình nghĩa như thế thì không làm Linh Mục thì đáng 
làm Thày Sáu, anh em trong buổi họp mặt đã nói thế. Thật là quý hoá và cảm động. 
  
Buổi họp có mặt 9 người: Cha Sang, Ơn, vợ chồng Chương, vợ chồng Khuê, Bs Danh và vợ chồng Bs 
Nghĩa (lop của Tấn, do cha Tiến Lộc mời). Cha Sang đến trước tiên và ghé vào quán café trước nhà 
mình để đàm đạo với bạn café mỗi sáng của mình, rồi lần lượt Danh, Ơn, vợ chồng Chương và vợ 
chồng Nghĩa đến. Khi đông đủ thì anh em bước qua đường đi vào quán ăn “Indochine” để dùng cơm 
trưa và hàn huyên. Bạn Ơn phải về sớm trước 1 giờ để đưa bà xã đi lọc thện ở Bệnh Viện. Anh em ngồi 
lại cho đến 1giờ30 rồi trở về nhà Khuê dùng tráng miệng và đàm đạo tiếp mãi cho đến 2giờ30. Sau đo 
cha Sang dẫn hai vợ chồng Chương qua thăm nhà dòng Kỳ Đồng (đã hơn 50 năm hai người chưa đặt 
chân đến nhà dòng mới được xây dựng thêm,) rồi 3 người xuống nhà dòng ở Mai Thôn thăm cha Tiến 
Lộc. 
  
Đó là những sự kiện bên ngoài đã diễn ra hôm họp mặ, còn trong lòng ai cũng cảm thấy gần gũi và thân 
thương với nhau, và ước mong những cuộc họp như thế này sẽ được diễn ra đều đặn mỗi năm cho đến 
khi chúng ta về họp mặt vĩnh cửu ở Nước Trời. 
  
Cũng xin nhắc lại là THU đã đóng góp $100 US cho chương trình Hỗ Trợ Ơn Gọi của lớp Têrêxa chúng 
mình cho năm 2018.  Cha Sang cũng đã đóng góp $200US và 3.000.000VNd. Cha Tiến Lộc thì đã đóng 
trước từ năm ngoái. Đến đầu tháng 9 mình sẽ viết thư nhắc nhở anh em nha. 
  
Xin chào tất cả và xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta, đặc biệt xin Chúa thương xót bạn Đào 
Quang Mỹ của chúng ta được ít đau đớn hơn trong giai đọan này. 
Cảm ơn Danh đã gửi 2 ảnh chụp ở phòng ăn “Indochine”. Ảnh người trọc đầu, miệng không răng, đó là 
Nguyễn Văn Ơn của chúng mình đó, Hoàng ơi. Ơn lám hai hàm răng giả rồi mà mang vào ăn không 
được nên chẳng thèm mang nữa. Nên hom đó Ơn chỉ ăn được mấy con tôm thôi. Thật là tội nghiệp. 
  
Thân ái, 
Anrê Lê Văn Khuê 
 

Lễ nhận các bí tích khai tâm của GLDT K.21 - Họp mặt GĐAP tháng 7 
Chuyện vui họp mặt anh em NCY 
1. Lễ nhận các bí tích khai tâm của Lớp GLDT Khóa 21:  
Sáng nay 8/7 tại nhà nguyện Hiệp nhất ở Kỳ Đồng đã diễn ra thánh Lễ nhận các bí tích khai tâm Kitô 
giáo của Lớp Giáo lý Dự tòng (GLDT) Khóa 21. Thánh lễ do cha Giang, linh hướng của Gia đình An 
Phong - DCCT (GĐAP), làm chủ tế.  

  
Các lớp GLDT này là do anh em GĐAP tổ chức dưới sự cho phép của bề trên DCCT. Ban giảng huấn 
gồm: Thầy Nghi (phụ trách), Thầy Huy và Thầy Việt có sự giúp sức của cha Giang trong phần nói về các 
bí tích và sự cộng tác trong điều hành của Cô Uyên.  

  
Theo Thầy Nghi cho biết, mỗi năm anh em GĐAP mở 2 khóa GLDT với thời gian khoảng 5 tháng/ khóa. 
Đây là khóa 21 và đang chiêu sinh mở khóa 22 vào thứ Bảy tuần sau. 
Tại buổi lễ này đã diễn ra các bí tích và nghi thức: Xức dầu trừ tà, Thánh Tẩy, Thắp Nến và Thêm Sức 
cho khoảng 09 em.  

 
2. Họp mặt GĐAP tháng 7/2018: 
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Tổng Capo (TCP) Thanh Hà chủ trì. Cuộc họp mặt này chủ yếu bàn về việc tổ chức Lễ Giỗ Thánh Tổ 
phụ An Phong sẽ diễn ra vào ngày 29/7/2018 tại Lầu 3 Sảnh AnPhong - Nhà sách ĐMHCG 38 Kỳ Đồng. 
  
- Tổng Capo cho biết vừa qua đã tổ chức đi thăm hỏi trên chục anh em già yếu thuộc nhóm Lớp Eugène 
Larouche như các bác: Tính, Mẫn (trợ sĩ), Đắc, Ngọc (nha sĩ), Báu, Thiện (linh mục) và 1 số cựu tu sĩ ở 
miệt Thủ Đức..... 
- Phần giới thiệu hoạt động GĐAP trong năm qua cũng sẽ được thực hiện tóm tắt bằng Pano hình ảnh 
như năm ngoái. Sẽ có thêm các nội dung mới là giới thiệu trình làng anh em GĐAP Vũng Tàu (con cái 
cha Quy) và vài tấm gương điển hình nổi bật khác (xin không tiết lộ). 

  
Chuyện vui họp mặt anh em Nhóm Cố Yến 

1. Họp mặt tại nhà Sĩ: 
Nguyên Võ Lực Sĩ có đưa còn trai tên Bảo học rất giỏi: Top 10 Học Sinh chuyên toán TP.HCM, lớp 11 
được Huy chương vàng Olympic môn toán. Y chuẩn bị cho đứa con trai này lên đường sang Mỹ du học. 
Đây là đứa con thứ 3, trước đó có 2 đứa con gái đã qua Mỹ du học. Nay y tổ chức ăn mừng... 

  
Tại đây, Triệu đại ca (người mặc áo carô xanh) có kể câu chuyện gặp gỡ Văn Từ, cả 2 đều ở bên 
Mỹ. Triệu từ Minnesota bay qua nhiều chặng đến West Minton gặp Từ, hai người vô 1 quán nhậu có 
mấy em Việt Nam phục vụ. Mới nhậu 2 chai Từ móc ra tặng “boa” mỗi em 5 đồng, thấy cũng được. 
Nhậu thêm 2 chai nữa Từ móc ra “boa” 20 đồng, thấy đã bắt đầu quá hớp nhưng cuối cùng nổi hứng Từ 
móc ra “boa” thêm 40 đồng nữa. Hết tiền, cả hai anh em đi xe bus về...Từ vẫn sống phóng khoáng với 
anh em như ngày xưa...Chúng tôi hỏi thêm: có làm gì không mà boa dữ vậy, khai ra? Đại ca Triệu cho 
hay bên Mỹ không như đi bia ôm ở Việt Nam, ngồi nói chuyện và ngó thì được; ai mà đụng đậy gì mà bị 
mấy em la làng thì bảo vệ tống ra khỏi cửa ngay hay có khi còn bị đi tù! 
 
2. Giỗ thân phụ của Quyết, Cựu Để Tử Vĩnh Long: 
Lễ giỗ giáp năm này được tổ chức tại nhà thờ Phú Thọ Hòa, Tân Phú do Lm. Giuse Phạm Cao Thanh 
Sơn DCCT làm chủ tế. 

 
Trong các hình ăn tiệc dưới đây, xin quý vị lưu ý 2 nhân vật chính là đương sự trong 1 câu chuyện lọa 
sẽ kể tiếp theo: 1 người mặc áo thung xanh đậm (Út Giàu), ngồi kế bên người mặc áo thun đỏ và 1 
người mặc áo sơ-mi trắng có đeo dấu tang (Quyết).  

 
Nguyên trước đó Quyết có mời nhiều anh em Nhóm Cố Yến và Jean De Dieu đi dự lễ giỗ này. Nhưng 
trong thời khắc lúc 2 người này chưa giáp mặt tại đám giỗ thì Giàu và Quyết lại phát biểu ý kiến trái 
chiều nhau gây khó hiểu: 
 
- Trước đó Út Giàu đã gửi tin nhắn với anh em than vãn là bị bỏ sót, không được mời tham dự đám giỗ 
này. Ngay cả khi đến tại nhà thờ này mà y còn càm ràm nói là chỉ biết sơ qua rồi nhiệt tình đến thôi chứ 
không có được mời (?) 
* Nên nhớ Giàu là người có vai vế: là Vice Capo của Nhóm Cố Yến (NCY), chỉ đứng sau Capo Đức và 
được coi như là Bộ trưởng Bộ Thông tin vì y là người duy nhất nắm đầu mối tên họ, gia cảnh, địa chỉ, số 
điện thoại vanh vách của toàn thể anh em Nhóm Cố Yến. 
- Còn Quyết thì than phiền với anh em là anh Giàu dạo này sao thấy lạ quá: em điện thoại cho ảnh để 
mời đi đám giỗ thì ảnh nói đang mắc gặt lúa ở dưới quê (?), còn hỏi xin số Điện Thoại anh em để mời 
thì ảnh phủi nói không có lưu số Điện Thoại của anh em nào ráo (?!). Cuối cùng Quyết phải Điện Thoại 
sang hỏi Nam (người mặc áo thung đỏ) mới có được số Điện Thoại mời anh em. 
 
Đây là vụ án mới, Út Giàu mới lấy thêm bà nào ở dưới quê và mãi mê gặt lúa mà quên hết anh em 
chăng? Câu chuyện tạm yên vì đang tham dự lễ và 2 người này chưa sáp mặt nhau. Sau thánh lễ khi 
vào bàn, chúng tôi cho tổ chức đối chất giữa 2 đương sự với kết quả như sau: 
 
Quyết khẳng định có mời Giàu bằng 2 cú Điện Thoại và 1 tin nhắn: ảnh trả lời ù ờ, hỏi xin số Điện Thoại 
thì không cho. Còn Giàu thì lúc đó nhe răng cười trừ mà không nói được tiếng nào. Hình dưới đây cho 



Duc in Altum số 103 Quý 3-2018 

 

T r a n g  33 | 55 

 

thấy Quyết đang quyết liệt chỉ tay tố khổ, còn Giàu đang cầm cái nắp nồi lẫu hình như tính lấy che cái 
mặt! 
Chuyện đã ngã ngũ. 

  
Thấy vụ này bất bình thường, các chuyên gia phân tâm học và phân tích lôgích tình huống đưa 
ra 05 giả thuyết như sau: 
 
1/ Giàu đã có 1 bà nào mới ở dưới quê và mắc gặt lúa giúp cho gia đình bên... vợ nên trả lời trớt 
quớt? Giả thuyết này có khả năng không đúng vì thám tử chúng tôi cho hay lúc đó y đang dự đám cưới 
của 1 đứa cháu ở dưới quê. 
2/ Giàu ở dưới quê dự đám cưới nên sợ lên trễ không tham dự đám giỗ này kịp nên quê độ và nảy sinh 
ý muốn cho anh em khác cũng bị "huốc", không được tham dự như mình? 
3/ Giàu bị bệnh Alzheimer đến thời kỳ cuối và đang chuyển qua... teo não? Giả thuyết này cũng khó khả 
thi vì như vậy thì làm sao y biết đường mà chạy xe đến đây. 
4/ Giàu ghét những anh em mà Quyết nêu tên muốn mời dự đám giỗ nên không muốn cho số Điện 
Thoại, chỉ thế thôi? 
5/ Giàu là Bộ trưởng Bộ Truyền thông, mọi cuộc họp mặt đáng lẽ phải mời thông qua Giàu. Nay Quyết 
xin số Điện Thoại để trực tiếp mời, qua mặt đàn anh nên anh Giàu quê độ, ghét không thèm nói? 
 
Chúng tôi vẫn chưa nghiêng vào giả thuyết nào. Quả thực cho đến nay đây là 1 ẩn tình chưa từng 
có trong lịch sử Nhóm Cố Yến. Để tránh tình trạng nói trên, anh em nên lưu số Điện Thoại của nhau cho 
chắc ăn. 
Minh Sĩ 
 

*Định nghĩa: Vợ? 
Hình như là câu nói nghe cũng khá quen? 
Thôi thì, vị nào chưa từng nghe hoặc đọc những giòng này, thì đây một giới thiệu: 
 
Vợ lại có nhiều định nghĩa. Từ triết học, đến kinh tế, xã hội, khảo cổ… đều có một định nghĩa riêng về 
‘vợ’. Phụ nữ mà biết được điều này hẳn sẽ rất vui mừng. 
Vợ là gì? 
-Về mặt triết học: Vợ là một thực thể độc lập tồn tại bên ngoài ta, ngoài ý muốn của ta, là phạm trù chỉ 
sự sợ hãi của đàn ông. 
-Về mặt kinh tế: Vợ là ngân hàng vô luật pháp, không thể lệ: Gửi vào thì dễ, rút ra thì khó mà không thể 
kiện cáo gì được. 
-Về mặt tài sản: Vợ là cái gì đó rất cũ mà không thể thanh lý được. 
-Về mặt xã hội: Vợ là cá nhân tự do, tình nguyện về chung sống với ta nhưng lại luôn tố cáo ta làm mất 
tự do của cô ấy, và nếu như ta trả lại thì lại không nhận. 
-Về mặt khảo cổ học: Vợ là một loại đồ cổ càng để lâu càng mất giá. 
-Về mặt sinh học: Vợ được ví như là sư tử. 
-Về mặt vật lý: Vợ là một loại vật chất tồn tại vĩnh cữu nhất. 
-Về mặt công nghệ: Vợ là một trạm radar thu phát sóng nhanh nhất. 
-Về mặt võ thuật: Vợ là một võ sư sưu tập được rất nhiều môn phái từ tiểu hổ võ, boxing võ, vắt chanh 
võ, ngắt chuối võ, … 
-Về mặt toán học: Vợ là một hàm bất biến và có giới hạn là vô cùng, không có tiệm cận. Rất nhiều 
nghiệm càng giải càng đau đầu, ức chế. 
-Nhà động vật học: Vợ là một cá thể không thuần chủng do lai tạo giữa nai và sư tử. 
-Người nông dân: Vợ là miếng đất cằn cỗi nhưng chúng ta cứ phải cày vì cầm cố, rao bán không được. 
-Nhà giáo: Vợ là một học sinh tối dạ, cứ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi. 
-Người bán vé số: Vợ là tờ vé số khi mới mua ai cũng hi vọng sẽ trúng độc đắc. 
-Nhà vật lý học: Vợ có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, từ dạng cho chồng ra khỏi nhà đến 
dạng bầm dập te tua, là cơ sở để đàn ông đào hố, nhảy lầu. 

 

https://www.alz.org/asian/about/what_is_alzheimers.asp?nL=VI&dL=VI
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*Lại cũng tin buồn từ …Mỹ Quốc: 
Tin là tin về anh cựu đệ tử họ Bùi người miền Trung, như sau: 
 
TIN BUỒN. R.I.P. Cựu Đệ Tử DCCT ANRÊ BÙI THIÊN KHUÊ 
     Thân gởi anh em Gia Đình An Phong và bạn hữu, 
     Xin gởi đến anh chị em và các bạn Thông báo TIN BUỒN về  
Anh  ANRÊ BÙI THIÊN KHUÊ, Cựu Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế, Chi Hội Nam Cali, Hoa Kỳ, thuộc Lớp 
Don Bosco (đồng song với các cha Phêrô Duy, Stanislas Thuỷ, và các anh Thạch, Trần ) đã được Chúa 
gọi về Nhà Chúa do đột quỵ nhồi máu cơ tim Lúc 02g00, ngày thứ Bảy 14 tháng 7 năm 2018 
Tại Westminer, California, USA 
Hưởng thọ 76 tuổi. 
Kính xin anh em Gia Đình An Phong và bạn hữu giúp lời cầu nguyện cho linh hồn anh ANRÊ KHUÊ 
được chóng về hưởng Nhan Thánh Chúa. 
  R.I.P. 
  Trần Công Thạch 
  Lớp Don Bosco. 
 
  
 Kính thông báo cùng Quý Anh chị Cựu Đệ Tử Nam Cali 
 
Anh Antôn Đào Quang Mỹ thân yêu cuả chi Hội Chúng ta vưà ra đi An bình trong Chuá 
lúc 1:05' PM ngày hôm nay 22 tháng 7, 2018 tại Bệnh viện Fountain Valley, CA. 
 
Cha Trần Quốc Bảo, STD đã có mặt làm các thủ tục và ban  phép lành sau cùng cho anh Mỹ 
bên cạnh sự hiện diện cuả Chị Nghiã và các Anh em, con Trai và mọi người thân nhất trong 
gia đình anh Đào Quang Mỹ. 
 
Xin Quý Anh Chị trong hội tiếp tục Cầu Nguyện cho Linh hồn Antôn được Chuá thương mau 
đón nhận vào An nghỉ trong Lòng Từ Ái vô biên cuả Chuá và Mẹ Hằng Cứu Giúp. 
 
Chương trình Cầu Nguyện và thăm viếng sẽ đưoc thông báo đến Quý Anh chị 
ngay khi gia đình thông báo. 
 
Thay Mặt.  
Cựu đệ tử Nguyễn Khiêm_Lê thế Hùng_Phan Ngọc Sơn_Ng, Lan Hương 
 
RA KHƠI – DUC IN ALTUM 
  
Thế là lễ Thánh An Phong lại về trong nắng hè nồng ấm… 
Anh em Cựu Đệ Tử DCCT khắp thế giới lại mien man nghĩ về lý tưởng Cứu Thế 
đã một thời đeo đuổi và lại nô nức tụ họp để mừng lễ thánh Tổ Phụ. 
  
Trong tinh thần ấy, Trần Quang Phục xin gởi tới anh em 
            
            Ca khúc: Ra Khơi – Duc In Altum 
            Lời và nhạc: Tran Quang Phục & Jennifer 
            Video: Anh Nguyễn Van Thu (lớp Cha Tiến Lộc) 
            Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=FA1yUndcqy8         
  
Xin mời anh chị em cùng hát với tất cả khí thế của thời trai trẻ thuở nào 
Và cùng tiếp tục RA KHƠI-DUC IN ALTUM 
            
            Vì dù đường đời muôn lối, 
            Lời Cha vẫn vang vọng trong hồn, 

https://www.youtube.com/watch?v=FA1yUndcqy8
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            Và tiếng Chúa kêu gọi vẫn thiết tha… 
  
1. Ngày xa xưa ấy, thầm nghe tiếng kêu gọi lên đường. Dạt dào yêu thương con tiến bước hiên ngang 
kiên cường. Cùng Thầy chí ái dâng hiến tuổi xuân cho đời, loan báo tin mừng muôn người, phúc ân 
chan hòa khắp nơi. 
  
ĐK. Ra khơi, nào cùng ra khơi, DUC IN ALTUM, lướt sóng căng buồm. Ra khơi, bão bùng xô tới, biển 
động chơi với, vững tay chèo lái. Ra khơi, cùng Thầy ra khơi, người người nơi nơi bắt cho đầy lưới. Ra 
khơi, lời Thầy chí ái, nguyện còn mãi mãi khắc ghi trong lòng. 
  
2. Đường đời muôn lối, lời Cha vẫn vang vọng trong hồn: “thợ gặt thiếu vắng trên muôn những cánh 
đồng lúa vàng.” Trần gian ai oán nước mắt anh em chan hòa, đây đó lan tràn gian tà, Chúa vẫn kêu gọi 
thiết tha. 
  
Xin mời anh em lên Youtube 
để nghe những ca khúc của đệ tử Cha Hoàng Diệp: 
https://www.youtube.com/results?search_query=tran+quang+phuc+jennifer 
 

Yuse Tran Quang Phục 

 

 

 *Sinh hoạt lễ thánh An Phong ở quê nhà: 
Lễ Thánh An Phong năm 2018. 

Sinh hoạt - Các báo cáo & Thánh lễ 
 

I. SINH HOẠT & CÁC BÁO CÁO: 
* Tập hát: cũng là 1 sinh hoạt thường lệ tại nhà nguyện trước khi đi vào sinh hoạt chính thức hay Thánh 
lễ. Các anh em ta sẽ tập hát thánh ca và cùng hát vài bài hát cộng đồng. Phần này do anh Nghi - Ca 
trưởng chủ trì.  

 
Vị này cũng là người phụ trách các lớp Giáo lý Dự tòng mà sinh hoạt trong năm nay đã được báo cáo 
tại panô số 3 và kế bên là hình thầy Nghi và các em GLDT tham dự Lễ: 

  
Đây là phần báo cáo từ các nhóm hoạt động công tác của GĐAP  

trong năm qua và có mời thêm 1 vài cá nhân lên phát biểu. 
 

1. Cha linh hướng Giang phát biểu khai mạc phần sinh hoạt. 
2. Phát biểu của Già Làng: 
Già Làng thường nói những lời giãn dị mà vui và thấm đượm tinh thần gia thất nên làm cho người ta 
hay quên (vì mãi nghe nên quên ghi nhớ lại). Lần này chúng tôi cũng không nhớ Già nói gì nhưng đặc 
phái viên của chúng tôi trà trộn ngồi ở bên dưới đã ghi nhận được các động thái lạ của ngài và về tường 
trình lại sau đó: Đó là ít nhất 2 lần Già Làng đã nhắc đến các em Giáo lý dự tòng và nghiêng đầu về phía 
các em đó như là để giới thiệu, bày tỏ niềm vui và mời gọi các em tham gia vào sinh hoạt chung của 
GĐAP. 
 
Sở dĩ chúng tôi nói "lạ" là do trước đây khá lâu, Già tỏ vẻ dị ứng với "người ngoài" vì Già từng có quan 
niệm GĐAP theo nghĩa hẹp là chỉ gồm các anh em đã từng "tu trong viện". Điều này gặp sự phản đối 
của 1 số anh em khác muốn mở rộng GĐAP theo chiều hướng trẻ hóa đội ngũ này. Nếu nhớ không lầm 

https://www.youtube.com/results?search_query=tran+quang+phuc+jennifer
https://www.youtube.com/watch?v=FA1yUndcqy8&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=FA1yUndcqy8&authuser=0
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là đã từng xảy ra tranh luận về việc này, Già đã làm mặt giận bỏ cuộc họp ra về và sau đó ít tham gia 
họp với anh em...Nhưng chuyện gì TC đã xếp đặt thì không thể nào làm khác đi được. Nhân có cơ 
duyên, Già tham dự vào sinh hoạt chung với các em vài lần thì thấy nhóm này sinh hoạt bài bản và nhiệt 
thành. Và thế, từ chỗ dị ứng nay Già đã chuyển sang lòng mến. 
* Trong cuộc sinh hoạt Tết năm nay, lần đầu tiên thấy Già Làng lì xì và Già chỉ chọn lì xì cho các em trẻ 
này. Đó là điều minh chứng cho những phân tích suy đoán của chúng tôi nói trên là đúng. 

  
3. Báo cáo tổng kết của Tổng Capo Thanh Hà (tóm tắt): 

 
a. Công tác đã thực hiện: 
3.1. Duy trì Thánh lễ và sinh hoạt hàng tháng, có sự tham dự của các nhóm GLDT và HLHN 
3.2. Tham dự các lễ kỷ niệm, bổn mạng các lớp, nhà dòng, tang gia, cưới xin... 
3.3 Tổ chức các chương trình đặc biệt; 
- Lễ giỗ An Phong 
- Tất niên, Tân niên, chúc Tết nhà dòng, tặng quà nhà hưu dưỡng 
- Tĩnh tâm Noel 2017 
- Tặng quà Noel, Cây Mùa Xuân ở Cần Giờ chỗ cha Tâm 
- Giỗ Ông Cố Yến; huy động đóng góp cho nhà dòng Mỹ Thuận, nhà Dự tập Mai Thôn (NCY) 
- Quy tụ và hậu hỗ trợ lớp GLDT, tổ chức sinh hoạt ở Cần Giờ, thực hiện đều. 
- Chương trình Đồng hành giúp âm thanh ánh sáng cho các giáo xứ, giáo điểm (chủ yếu ở Tây Nguyên). 
3.4. Các lớp Giáo lý (GLDT & GLHN): vẫn hoạt động bình thường. GLDT: 2 khóa/năm, GLHN: 3 
khóa/năm. Có gặp khó khăn, ít học viên ở các lớp GLDT. 
3.5. Đã bắt đầu đi thăm viếng các Trưởng lão (11 nhà): 
Nhiều người bệnh tật năm tại chỗ, có người đã mất... 
Chương trình này khởi đầu thực hiện do sự gợi ý và...chỉ điểm của Già làng Vũ Sinh Hiên trong hoạt 
động của GĐAP trong năm nay, đã được trình bày tại pano số 2.  

 
* Theo chúng tôi, đây là điểm mới mang lại nhiều ý nghĩa (sẽ nhấn mạnh tiếp theo sau)  
b. Kế hoạch sắp tới: 
- Duy trì các sinh hoạt: Cây Noel - Tết - Tĩnh tâm 
- Mở rộng thông tin liên lạc qua số ĐT, email 
- Tiếp tục thăm viếng các bậc đàn anh tuổi già, các anh em đau bệnh, chia sẻ cầu nguyện cho nhau. 
Các capo báo cho danh sách và tình trạng anh em lớp mình. 
- Mong nhà Dòng quan tâm, chia sẻ thông tin nhà Dòng cho anh em. 
* Đặc biệt: nhiệm kỳ Tổng Capo, đề nghị 3 năm thì thôi. Sang năm lễ An Phong 2019, sẽ bầu chọn lại 
cho đổi mới và khí thế hơn. 
 
c. Tài chánh: 
Hiện không có quỹ, còn nợ 2,5 triệu đồng. Mong anh em cảm thông và chung tay góp sức. 
* Vấn đề tài chánh sau buổi lễ này lại tiếp tục thâm hụt thêm 3 triệu đồng. Chúng ta sẽ chứng kiến màn 
"xin tiền" ngoạn mục của các diễn viên thượng thặng cùng với câu thần chú huyền bí, làm thay đổi cục 
diện ngân sách từ âm sang dương ở tập tiếp theo. 
 
4. Phát biểu của anh Hưng: 
Anh Hưng nói những thông tin mới lạ về Thánh An Phong mà chưa từng được nghe qua, tập trung về 
diễn biến trong giai đoạn chàng thanh niên Alphonsus Maria de Liguori thuộc Vương Quốc Naples đã 
học và thi đổ 2 bằng tiến sĩ đạo và đời. Trong câu chuyện này, khán thính giả nghe anh kể vanh vách 
những chi tiết như: năm xẩy ra sự kiện, tên các ông thầy của Alphonsus, tên của chủ tịch hội đồng chấm 
thi, tấm bằng tiến sĩ đó là gì, do ai cấp...thậm chí cả tựa đề các bài thi của chàng thí sinh Alphonsus. 
Nếu nhớ không lầm thì 2 bài thi mà chàng tự chọn lại trùng với 2 vấn đề đang có nhiều ý kiến tranh cãi 
hiện nay: Đời sống độc thân linh mục & Vấn đề rước lễ  
Theo anh kết luận, chúng ta có 1 ông thánh tiến sĩ thật tuyệt vời, các dòng khác (như dòng Tên) đã học 
tập và có lời khen như vậy. Thánh An Phong được phong thánh tiến sĩ nhanh nhất trong các thánh. 
Tổng số tác phẩm của Thánh xuất bản còn nhiều gấp đôiShakespeare....Nhưng dường như nhà Dòng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare


Duc in Altum số 103 Quý 3-2018 

 

T r a n g  37 | 55 

 

không khai thác đúng mức (bụt nhà không thiêng, như trường hợp bản dịch và chú giải Kinh Thánh - 
Kerygma của Lm.Nguyễn Thế Thuấn, CSsR - Thanh Hà sau đó bổ sung thêm) 
* Chúng tôi có phỏng vấn anh Hưng sao mà biết được những điều hay lạ như vậy. Anh cho biết đã 
nghiên cứu trong 1 cuốn sách bằng tiếng Pháp dày cộm về Cuộc đời của St.Alphonse có tên là... 
 
5. Phát biểu của bác Trương Văn Ngọc, đại diện Nhóm Trưởng Lão: 
Bác này chống gậy đến dự Lễ. Phát biểu đại ý: Bày tỏ niềm vui và sự xúc động khi có đại diện GĐAP 
đến thăm và tặng quà cho những anh em già yếu, bệnh tật...mà tưởng chừng như đã bị quên lãng. 
* Trong dịp Lễ này chúng tôi thấy lần đầu tiên có sự hiện diện của những anh chị em cao niên, có người 
nay đã mất thì vợ hay con cháu họ thay mặt đến tham dự như hình dưới đây: 

  
6. Phát biểu của đại diện Nhóm Cố Yến - Minh Giàu (Vice Capo): 
Giới thiệu về sự hình thành của Nhóm Cố Yến (NCY) 
* Do thay người báo cáo, không kịp chuẩn bị trước nên rất tiếc phần này không lột tả được hết các hoạt 
động nổi bật của NCY trong năm nay: tổ chức lễ giỗ OCY hàng năm, huy động hỗ trợ tài chánh cho 
Cộng đoàn Mỹ Thuận, huy động các đại gia, cả người ngoài đạo, hỗ trợ tài chánh cho nhà Dự tập Mai 
Thôn (Hùng Dũng thực hiện). 
7. Phát biểu của đại diện GĐAP Vũng Tàu - Anh Chánh nhóm trưởng: 
Trong đó có đọan: con cái cha Quy, dưới sự giáo dục của Cha, sau này ra đời không thể nào làm điều 
ác và thiếu đạo đức được 
* Được biết GĐAP.VT sẽ tổ chức Lễ AP vào 1/8 và có mời GĐAP VN đến tham dự tại Vũng Tàu. 
8. Báo cáo của Nhóm Đồng Hành (NĐH) - Cao Dương Hùng:  
Hoạt động của NĐH đã được báo cáo tóm tắt tại panô số 4, 5 và 6. 

   
CDH giới thiệu lại các giáo điểm truyền giáo có sự hỗ trợ về âm thanh, ánh sáng của NĐH tại Tây 
Nguyên và kể 4, 5 năm câu chuyện về hoạt động của Nhóm tại các giáo điểm này. 
Câu chuyện chót khá thú vị cho thấy có Ngài cùng đồng hành và xếp đặt mọi sự một cách nhãn tiền và 
cảm nhận được là gần như là đã chạm đến Ngài (có thu âm trước đó): 
- Hôm nọ cha Thịnh ở Gx.PleiKly cầu cứu: nhà thờ thiếu âm thanh. Nguyên là các nhà thờ tại Tây 
Nguyên thường không có vách, gió thổi lồng lộng. Nhà thờ này âm thanh bệ rạc, các tín hữu không 
nghe được Kinh Thánh, lời giảng gì, nghe tiếng được tiếng mất. 
- Cử Bách là chuyên viên kỹ thuật đến khảo sát thì y cho hay: ở đây sử dụng loa karaoke chắp vá, nếu 
sửa chữa loa cũ thì sẽ nhanh hư lại. Phải chi có 8 triệu (giá gốc) thì thay mới dàn loa chuyên dùng hiện 
đại và bền hơn. 
- Cao Dương Hùng (CDH) nghe liền duyệt đồng ý nhưng sau đó trong bụng y cảm thấy lo lắng vì không 
có đồng bạc nào trong túi, không biết lấy tiền ở đâu ra.  
- Đang tâm trạng như vậy thì bổng dưng có 1 cú ĐT từ đứa em muốn xin lễ giùm, hỏi có biết chỗ 
nào...linh không vì cô này có đứa con đang phỏng vấn đi Mỹ du học, muốn khấn để được đậu. CDH hỏi 
em có xin lễ ở đâu chưa. Cô này nói đã xin lễ ở nhiều nhà thờ rồi, mỗi nơi một số tiền. CDH bảo Chúa 
thì chỉ có 1 Chúa mà thôi, đưa tiền cho anh xin lễ ở nhà thờ Pleikly. Ở đây cần 8 triệu để làm dàn âm 
thanh. Em đừng xin ở đâu nữa hết và hãy nhớ "Cám ơn Ngài". 
- Nhờ số tiền dâng của lễ đó mà mọi chuyện tiến tiến tốt đẹp. Vài ngày sau, tới phiên cha Thịnh áy náy 
ĐT cho CDH hỏi: anh Hùng ơi, chuyện phỏng vấn đó ra sao rồi? CDH bảo: cậu này dài hơi. Công việc 
của mình là lắp đạt hệ thống âm thanh cho nhà thờ vừa tiết kiệm vừa hiệu quả là đã hoàn thành xong. 
Còn việc kia là chuyện của Chúa lo. Ông dài tay chi vậy? 
- Và kết quả sau đó là em đó đi phỏng vấn...rớt thật! Nhưng chuyện tiếp theo mới thấy có bàn tay của 
Ngài xếp đặt như chuyện cổ tích. Sau khi rớt phỏng vấn đi Mỹ du học, em này được cơ hội đậu phỏng 
vấn đi du học ở Úc với khả năng được làm thường trú nhân nếu số điểm đạt 70 điểm. Nhà trường lo cho 
vừa học vừa làm. Ngoài ra có 1 gia đình ở Úc rước về quý như vàng vì em này là 1 ca sĩ nghiệp dư 
trong khi gia đình này lại rất thích hát karaoke... 
* Không biết do báo cáo của CDH súc tích hay sao mà có 1 khán giả nghe xong ngõ ý ủng hộ NĐH: 

 
9. Phát biểu của anh Huân: 
Anh Huân phát biểu về những trải nghiệm khi anh tham gia cùng NĐH đi các giáo điểm ở Tây Nguyên. 
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I. THÁNH LỄ: 
Do linh mục Nguyện Đức Thông, Phó Giám tỉnh làm chủ tế. 
Trong bài giảng ngài đã nhắc lại giai đoạn lịch sử khi DCCT bị chia cắt ra làm hai vì Tòa Thánh có lúc 
chỉ công nhận những nhà ở trong địa phận Tòa Thánh, còn những nhà nằm bên ngoài địa phận thì 
không công nhận là DCCT. Cha Thánh An Phong đã khóc và thảng thốt kêu lên rằng: Xin đừng chia cắt 
con tôi. Tôi chỉ có một đứa con này mà thôi! Từ đó linh mục chủ tế giảng về tinh thần hiệp nhất trong 
nhà dòng, trong GĐAP: ta phải là niềm vui đừng là tin buồn, hãy trở thành nên bánh và là đầy tớ cho 
nhau... 
 

*Thư gửi Lm Giám Tỉnh DCCT VN 
Dưới đây, anh Nguyễn Duy Lâm, cựu Chi Hội Trưởng Gia Đình An Phong Sydney thay mặt anh 
Trưởng vừa đắc cử là Nguyễn Đắc Dũng gửi thư cho Lm Giám Tỉnh VN, để chuyển quà… 
Bức thư nà cũng gọn nhẹ như bao giờ. Mời bà con đọc cho biết: 
 
Kính gửi 
L.m Giuse Nguyễn ngọc Bích 
Bề Trên Giám tỉnh DCCT VN 
 
Kính thưa cha Bề Trên, 
Trước hết con xin kính chúc đến cha Bề Trên, cùng quí cha quí thầy DCCT Việt Nam những lời 
kính chúc tốt đẹp nhất. 
Cũng như mọi năm trước nhân dịp mừng lễ Thánh An Phong, anh chị em Gia Đình An Phong 
Sydney chúng con muốn chia sẽ ít tài chánh để đóng góp với tỉnh dòng Việt Nam. 
Xin cha cho con biết cha con có thể gửi trực tiếp đến cha quản lý dòng Lm Nguyễn Minh 
Phương tại 38 Kỳ Đồng Q3 được không?  Hoặc cha có cách nào khác xin cho chúng con biết. 
 
Mong cha hồi âm. 
Nay kính 
Nguyễn Duy Lâm 
(Học trò xưa năm 1971 của cha ở Thủ Đức) 
 
Minh Sỹ - Gia Đình An Phong Việt Nam: 
"Cám ơn anh nào viết này. Nhiều chi tiết đã được.... sáng tỏ với giọng văn rất là duyên dáng." 
 
Cam on Quy Anh Trong gia dinh AN Phong Sydney Uc da co mot sinh hoat guong mau...hinh anh chia 
se phong phu. 
 
Nhat la Bai Phong su ghi Nhanh cua May Chieu that quyen ru lam nguoi doc tuong chung cung dang 
duoc tham du truc tiep ngay vui cua chi Hoi ben Uc. Dong gop cho Nha Dong VN cua chi Hoi Sydney 
that dang kinh phuc... 
 
Ben Nay chi hoi Cdt Nam Cali dang lam vao tinh trang tang gia boi roi vi buon nhieu hon vui trong nam 
nay co toi 4 anh lon Cdt tu gia cuoc choi, ra di ve voi Chua... con chua ke het cac nguoi than cua gia 
dinh anh em Cdt thi khong biet bao nhieu! Tu dau nam toi gio, anh chi trong chi Hoi cu Cau Nguyen doc 
kinh lien tuc hang thang cho moi linh hon da xep hang noi tiep ra di...khong ngung. Vi Vay, buon qua ha. 
Xin Quy Anh Cdt ben Uc cau nguyen cho anh em ben nay duoc hoi phuc "niem tin va hi vong" cua minh 
nhanh chong hon nghe..... 
Cuoi cung cam on tat ca moi chia se buon vui cho nhau cua tat ca cac anh chi Cdt gia dinh An Phong 
khap noi...(sorry bai danh di khong co dau vi dung tren Linux OS! chua co tieng Viet!!)-  
Cựu đệ tử Khiem Nguyen 
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- Ngày 7/8/2018: Nguyễn Duy Lâm liên lạc với Lm Guise Nguyễn Ngọc Bích, Bề trên Giám Tỉnh DCCT 
VN về việc gửi tiền và nhận được hồi âm 
 
 Ghi chú: Mây Chiều là bút hiệu của CHP Phạm Văn Chương (cùng lớp với cha Tiến Lộc)  
Ciao 
Chúc cả nhà MỘT NGÀY VUI  
Vũ Nhuận  
 
*Gia Đình An Phong cảm ơn nhóm Nhớ Bạn Nghèo 
Vừa qua, nhóm Nhớ Bạn Nghèo ở Sydney có hỗ trợ Gia Đình An Phong Sydney một số tiền giúp người 
nghèo ở Việt Nam. Anh Nguyễn Duy Lâm lúc ấy đang là đương kim Chi Hội Trưởng đã viết thư cảm ơn 
nhóm này như sau: 
 
Thư cảm ơn 

Kính gửi anh chị Tùng Trang và các anh chị em Nhóm Nhớ Bạn Nghèo! 

Anh chi em Gia Đình An Phong Sydney chúng tôi đã nhận được $2000 của các anh chị phụ giúp tỉnh 
Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam trong công việc giúp đở đồng bào bị bỏ rơi. 
 
Tôi xin được đại điện chân thành cám ơn anh chị em Nhóm Nhớ Bạn Nghèo một lần nữa đã bỏ nhiều 
công sức thời giờ đóng góp và giúp đỡ cho những người đang gặp khó khăn thiệt thoài bất công.  Số 
tiền này hôm ngày 7 tháng 8 đã được gửi về tỉnh Dòng và đã nhận được đầy đủ. 
  
Nguyện xin Chúa và Mẹ Hằng Cứu ban nhiều Hồng Ân đến cùng anh chị em. 
 
Nguyễn Đắc Dũng 
Phạm Văn Chương  
Nguyễn Duy Lâm 
 
*Lại cũng có bài thơ về facebook còn gọi là “Phây” 
Thơ rằng: 
  

Chúng mình quen biết trên Phây 
Chưa hề biết mặt biết mày ra sao  
Nhìn ảnh ...anh cũng cao cao  
Đẹp trai phong độ bảnh bao gọn gàng 
 
Em thì lý lịch đàng hoàng  
Nhan sắc cũng thuộc vào hàng hót gơn 
Nhưng mà vẫn ế đến giờ  
Bởi vì em vẫn hững hờ chưa yêu  
 
Quen anh em bỗng liêu xiêu  
Bởi vì anh có nhiều điều giống em  
Cả hai đều thích ăn kem  
Thích đi du lịch thích xem phim hài  
 
Thích ngồi chém gió lai rai  
Thích ăn ốc luộc thích xài đồ chua 
Thích đi dạo dưới trời mưa  
Bao nhiêu sở thích đều vừa lòng nhau  
Thế rồi trò chuyện đêm thâu 
Thật là ý hợp tâm đầu thích ghê 
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Càng ngày lại thấy càng mê 
Anh thề sẽ rước em về làm dâu  
 
Lâu ngày tính chuyện trầu cau  
Chúng mình hò hẹn gặp nhau một lần  
Hôm ấy trời mới vào xuân  
Áo dài em mặc thêm phần đoan trang  
 
Chờ anh ở chỗ cổng làng  
Con tim nó đập rộn ràng xốn xao  
Ngỡ rằng được gặp anh hào  
Ngỡ rằng sẽ được mộng đào thành đôi  
 
Bỗng nhiên em thấy rụng rời  
Khi thấy ông cụ cất lời chào em  
Giật mình em ngẩng nhìn xem  
Tưởng rằng mình gặp ma trêu ban ngày  
 
Trời ơi người tình trên phây  
Chính là ông cụ đứng đây sao trời  
Hoảng hồn em chạy đứt hơi  
Từ nay chẳng dám yêu người trên phây. 

Vương Điền  
 
 
 __________________________________________________________________ 

DU LỊCH THÀNH PHỐ NỮU ƯỚC 
Mây Chiều 

                                                               (tiếp theo và hết) 
 

Từ 15 tháng 10 năm 2017 đến 12 tháng 11 năm 2017 
Phần 2: Khách sạn Windsor tại phố Tầu Nữu Ước và Little Italy 
 
Khách sạn Windsor – được xếp hạng 3 sao – nằm ở góc đường Forsyth và Broome. Trước mặt là 

một công viên nhỏ, sáng ra có một số người ra tập TaiChi, và những đường bao quanh như Chrystie, 
Delancey và Eldridge, tất cả tạo thành một Phố Tầu Nữu Ước đặc thù trong lòng nước Mỹ. 
 
China Town hay Phố Tầu của Nữu Ước được hình thành vào khoảng năm 1880, một khu sinh hoạt 
buôn bán sầm uất nhất của người Tầu, nơi tập trung nhiều người Tầu đông nhất nước Mỹ, cũng là một 
điểm du lịch hấp dẫn nhất với hàng trăm tiệm ăn, tiệm tạp hóa, tiệm buôn bán và cũng nổi tiếng là một 
thành phố đắt đỏ nhất nước Mỹ. Người người đi lại tấp nập trên đại lộ huyết mạch Canal, là con đường 
ranh giới với Little Italy.  
 
Phố Tầu thu hút không những bởi sự khác lạ, mà bởi chính nét đặc trưng sẵn có: phong cách trang trí, 
cách trình bầy thực phẩm, đồ lưu niệm, lề lối buôn bán, tất cả  sự hài hòa làm nổi bật nét quyến rũ văn 
hóa phương Đông trong lòng nước Mỹ. 
 
Little Italy nằm sát bên phố Tầu, là một nước Ý thu nhỏ nhằm 
phát huy văn hóa và truyền thống của di dân Ý trên đất nước 
Mỹ. Du khách đã nhận ra Little Italy khi thấy bảng, đón chào 

mừng du khách 
“Welcome to Little Italy” 

https://www.facebook.com/vuong.dien.7
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được dựng cao trên con đường Mulberry. Vào giữa thế kỷ thứ 19, đông đảo di dân Ý sinh sống tại khu 
phố này. Rồi 100 năm sau người Tầu kéo đến đây và cứ thế họ lấn chiếm gần trọn khu này, đến mức 
nay phố Ý nhỏ này chỉ còn thu gọn trên đường Mulberry với các tiệm ăn bán thức ăn kiểu Ý.  
Phố Tầu gợi lại cho chúng tôi hình ảnh một Chợ Lớn của Saigon khi xưa tại Việt Nam, cũng tiệm gà vịt 
quay, bánh bao, mì, hủ tíu, tiệm tạp hóa, phở... Người Việt chúng ta tại Nữu Ước chưa có môt khu phố 
riêng như Cabramatta hay Marrickville tại Sydney, cho nên thỉnh thoảng chen chân vào khu phố Tầu, ta 
thấy thấp thoáng một hai tiệm ăn, nhà hàng với tên Việt như nhà hàng Nha Trang, tiệm bán thuộc tây 
với tên Việt Nam. 
 
Lề đường dành cho khách bộ hành rất rộng, tuy nhiên, người buôn bán cũng đã lấn chiếm để bán hàng. 
Hầu như nhà nào cũng có hầm phía dưới tầng trệt, mà cửa hầm để bước xuống lại nằm ngay trên lề 
đường sát với căn phố. Có thể hầm này là khu sinh hoạt của gia đình còn tầng trệt dùng để buôn bán. 
Có khi tầng hầm lại là một cơ ở buôn bán như một tiệm cắt tóc, hay uốn tóc vv. Chúng tôi nhận thấy có 
khác biệt là tại Nữu Ước không có cửa hàng bách hoá nào to lớn tập trung nhiều hàng hóa thường nhật 
hay đồ ăn, rau quả tại một nơi như Coles hay Woolworths, như tại Úc. Họ không dùng thùng rác có nắp 
xanh nắp vàng như tại Sydney củaÚc mà dùng ngay các bao rác to bằng nhựa plastic mầu đen, để 
trước cửa nhà hay cửa tiệm, các bao thùng giấy carton thì được bó lại rồi chất đống trên lề đường. Sẽ 
có hai người theo xe rác chất rác lên xe, và tài xế lo lái xe cũng có khi phải nhẩy xuống lo phụ một 
tay.Trông giống như hình ảnh xe rác tại Sydney có lẽ cả 10 năm hơn về trước. Tại trung tâm Manhattan, 
cách đổ rác cũng như vậy. 
 
Khách sạn chỉ có ở thôi, không có ăn sáng, nhưng bước ra cửa là có hàng quán bán đầy đủ các món 
hợp khẩu vị, cho nên sáng ra bước khỏi khách sạn là chúng tôi có ngay món lót dạ như cháo thịt, bánh 
bao, bánh cuốn, bánh mì ...giá rất bình dân. Có bàn có ghế ngồi ăn trong 30 phút thì không phải trả tiền 
gì thêm. Điều kiện này nói rõ trên các bảng dán trên tường chung quanh quán ăn. Do vậy mà quán ăn 
nào cũng thấy tấp nập dân đi làm cũng có mà cũng có cả du khách vào. Chúng tôi thay đổi món ăn 
sáng, có khi vào tiệm này, có khi băng qua đường thử vào một tiệm khác, tất cả đều gần cả.  
 
Nếu muốn dùng bánh mì kiểu Việt Nam thì vào tiệm Việt nam do người Việt làm chủ. Nhưng cách thức 
bán lại khác với tại Sydney. Tiệm có bán bánh mì chỉ trưng ra bảng có hình các loại bánh mì Việt Nam, 
thí dụ như bánh mì thịt, xíu mại, giò chả hay gà xé vân vân nhưng tuyệt nhiên không thấy cái bánh mì 
nào, hay gìò chả, rau hành, cà rốt cắt sẵn trong tủ kính nào hết. Lý do là chỉ khi mình đã muốn mua một 
loại bánh mì nào đó, họ lấy giấy đặt hàng (order) phía trước, rồi mới đi vào phía sau chuẩn bị. Đôi khi 
mình phải ngồi đợi vài phút sau đó. Một lúc sau, người bán mới mang bánh mì mình đã đặt ra, mình có 
thể ngồi trên ghế nhỏ ăn tại chỗ thật nhanh nhưng không thể vừa ăn vừa nói chuyện gẫu như trong một 
tiệm cà phê được. Như vậy khác với tại Sydney, người bán không kẹp thịt trước, mà chỉ khi có người 
đặt, họ mới làm.        
  

Phần 3: Khách sạn Salisbury tại Nữu Ước 
 
Khách sạn Salisbury được xếp hạng 4 sao, nằm ngay tại trung tâm thành phố, chung quanh nhiều phố 
xá hàng ăn và các cơ sở thương mại và các tòa nhà nổi tiếng, tuy nhiên khách sạn không cung cấp 
nước nóng, nước uống hay trà, càphê. Các trung tâm thương mại nổi tiếng như trung tâm Rockfeller 
Plaza, Gulliver’s Gate, Top of the Rock, nhà thờ Công giáo St Patrick, và High Line cũng không xa. 

Và nhất là một nơi không thể thiếu trong chuyến du lịch Nữu Ước là 
Central Park, chỉ có 3 phút đi bộ từ khách sạn. Đây là nơi được coi 
như lá phổi của thành phố Nữu Ước, là nơi duy nhất có nhiều cây 
xanh trong thành phố. 
Chúng tôi ngay phút đầu, đã bị thu hút ngay bởi vẻ đẹp hào nhoáng 
cửa khu trung tâm thương mại Rockefeller, rất sầm uất, mỗi ngày 
có thể tiếp đón trung bình hơn 200,000 người. Vì là gần Giáng Sinh 
cho năm 2017, nên nay đã có một cây Giáng Sinh cao 30 mét đã 
được trang hoàng rất đẹp ngay trong khu vườn trước tòa nhà. 

Ngoài ra phía trước còn có một sân trượt băng mở cửa mổi ngày. Gần đó là tòa nhà Top of The Rock, 
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từ tầng thứ 70 của toà nhà Rockefeller, ta có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh đẹp tráng lệ của thành phố 
Nữu Ước.   
 
Chúng tôi cũng vào thăm Gulliver’s Gate. Đây là một địa điểm du lịch mới khách thành từ tháng 4 năm 
2017. Tại đây chúng ta sẽ chiêm nghưỡng khoảng 50 địa điểm nổi tiếng trên thế giới qua những mô 
hình thu nhỏ rất công phu và tỉ mỉ. Khi mua vé vào, mỗi người sẽ được cho một chìa khoá dùng trong 
việc khởi động cho các toà nhà hay địa điểm nho nhỏ nổi tiếng trên thế giới với đủ mầu sắc như thật. 
Trẻ em trong khoảng 10 hay 12 tuổi rất thích hợp cho các loại khám phá kiểu này giống như anh chàng 
Gulliver đi lạc vào đất nước tí hon Lilliput, người trở thành to lớn so với dân bản xứ.  
 
Lạc vào đây, mỗi người xem được coi như là một nhân vật Gulliver, sẽ dùng chìa khoá cắm vào một cái 
hộp để trước toà nhà hay địa điểm đó, xoay chìa khoá sẽ thấy đèn chớp, nếu mùa đông sẽ thấy người 
ta trượt tuyết, xe cộ di chuyển trên cầu... Nói chung, cái gì cũng thấy với một góc cạnh rất tỉ mỉ. Một 
điểm đặc biệt nơi đây có thể làm một bức tượng nhỏ của chính bạn, tùy cỡ nên giá cả cũng thay đổi. Khi 
tượng hoàn thành trông cũng rất giống người thật. Vì giá cả cũng mắc nên chúng tôi bỏ qua nhu cầu 
này. Trong đầu, chúng tôi nghĩ chắc chỉ có đất Mỹ mới nghĩ ra chiêu moi tiền kiểu này của các du khách.  
                                                                                

 Tử Cấm Thành của Trung Quốc  
trong Gulliver’s Gate. 
 
Chúng tôi nhận xét các nhân viên trong khu giải trí này đa số là 
người Do Thái, vì họ có đội một nón nhỏ trên đầu. Nên biết là dân 
Do thái sống tại Nữu Ước rất đông. Tại đây ta sẽ thấy chừng 50 
thành phố từ 5 đại lục của thế giới, như đồi trà trên sườn đồi của 
Nhật, tháp Eiffel của Pháp, cầu London của Anh , Quốc hội Mỹ, 

cầu Brooklyn của Nữu Ước, hay ruộng bậc thang của Việt Nam. 
 

 
 
Belvedere Tower trong Central Park 
 
Tuy nhiên, hấp dẫn nhất là Central Park. Chúng tôi đã vào hai lần mà vẫn chưa thấy đủ, dù mỗi lần vào 
là một ngày trời. Đó là vì công viên này rộng tới 340 ha, một thảm xanh nằm giữa lòng đô thị. Hàng năm 
Central Park đón nhận 36 triệu du khách, một mô hình thu nhỏ của thành phố Nữu Ước. Trong đó, 
chúng tôi vào thăm một sở thú nho nhỏ, có hồ ao, có vườn bảo tồn, một khu rừng thiên nhiên rộng lớn, 
một rạp chiếu phim ngoài trời thường diễn ra các lễ hội trong mùa hè. Chúng tôi cũng vào một rạp chiếu 
phim 4 D, rồi dùng xe ngựa đi một vòng khu công viên nổi tiếng này. Hiện đang là mùa Thu tại Nữu 
Ước, nên cảnh đẹp với lá vàng thấp thoáng đâu đây.  
 
Quả thực vào công viên này, nếu có thì giờ chúng ta đi dạo quanh cả ngày cũng cảm thấy chưa đủ, vì 
công viên có nhiều lối ra vào, nên bất cứ muốn ra nơi nào, cũng thấy phố xá và hàng ăn.  
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Chúng tôi cũng ghé qua Strawberry Fields trong Central Park, 
nơi tưởng niệm John Lennon của ban nhạc The Beatles nổi tiếng. 
Khu vườn này được người vợ Nhật của John Lennon là Yoko 
Ono, bỏ công và bỏ sức kêu gọi mọi người trên thế giới giúp vào 
để kêu gọi hòa bình cho thế giới vào năm 1981. John Lennon bị 
bắn chết ngày 8 tháng 12 năm 1980 bởi một người hâm mộ tên 
David Chapman, trước tòa nhà Dakota, thuộc đường số 72, rất 
gần khu Strawberry Fields. Ngày nay Strawberry Field trong 

Central Park của Nữu Ước có công trình tưởng niệm John Lennon với một bức khảm, ở giữa bức khảm 
là tựa đề ca khúc nổi tiếng Imagine của John Lennon. Hiện nay bà góa Yoko Ono vẫn còn sống tại một 
căn hộ trong tòa nhà Dakota.    
     

Phần 4: Khách sạn Pennsylvania 
 
Khách sạn này nằm trên đường số 7, đối diện với tòa nhà Madison Square, một trung tâm trình diện thể 
thao và âm nhạc lớn nhất Nữu Ước. Khách sạn Pennsylvania là một khách sạn cổ kính, được xây cất 
xong từ năm 1919, được xếp hạng 3 sao,nhưng lại nằm tại một vị trí vô cùng thuận lợi cho du khách 
nên lúc nào quầy tiếp tân cũng có hàng dẫy đuôi người xếp hàng dài dài, gồm nhiều quốc tịch nhẫn nại 
chờ đợi. Nó nằm gần toà nhà Empire State Building chỉ cách có 7 phút đi bộ, rồi Times Square chừng 
10 phút đi bộ, cửa hàng bách hóa Macy’s chừng 6 phút đi bộ, khu Broadway trung tâm ca nhạc kịch 
nghệ chỉ đi bộ 13 phút. Lại thêm cửa tiệm B & H chuyên về nhiếp ảnh cho dân chơi nhiếp ảnh thứ thiệt 
nổi tiếng trên thế giới cho cả video, photo và Pro Audio,với nguyên một góc phố hai từng lầu cũng chỉ 
cách khách sạn chừng 10 phút đi bộ. Nhà ga Pennsylvania là một nhà ga nhộn nhịp, nằm đối diện 
khách sạn nhưng có nhiều ngõ ra, có tới 650,000 hành khách sử dụng nhà ga với nhiều đường xe lửa 
nằm sâu dưới lòng đất, để đi các tiểu bang khác như Boston, Philadelphia, Washington DC,  vân vân. 
Khách sạn này không cung cấp gì cho du khách ngoài cái giường, cái ghế để va ly, không có nước 
uống, phòng tắm và vệ sinh nhỏ và có vẻ không được bảo trì kỹ lưỡng. Cái gì cũng chật chội, trên trang 
review không được cho điểm cao chỉ trừ vị trí của khách sạn mà thôi.  

 
 
Từ khách sạn, chúng tôi có thể thấy biểu tượng của Times Square, một biểu tượng sinh động với đồng 
hồ chạy suốt ngày của Nữu Ước với biệt danh là ngã tư của thế giới. Nơi đây, nổi tiếng không phải là 
một địa điểm vui chơi, mà vì sinh hoạt sôi động lúc nào cũng choáng ngợp ngày lẫn đêm, với nhiều đèn 
hiệu tắt mở, chữ chạy liên tục, hình ảnh quảng cáo đa diện, không cái nào giống cái nào, do đó nơi này 
không bao giờ ngủ, nó thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Đây cũng là nơi thành phố Nữu Ước chọn 
làm nơi count down đón mừng năm mới hàng năm. Bao quanh Times Square là các quán cà phê, cửa 
hàng thời trang, mà trên cao là những bảng quảng cáo rộng lớn bằng cả một màn ảnh chíếu phim rộng 
lớn, với những hình ảnh sống động, thay đổi mầu sắc liên tục, lại thêm nhạc thích hợp.  
 
Trong khi ở một góc khác lại là một màn ảnh chạy tin ngắn, cập nhật từng phút. Càng về khuya, đèn 
sáng đủ mầu làm tăng thêm phần sống động cho khu vực nổi tiếng này với nhiều đèn mầu chớp chớp 
hoặc một vũ đoàn với các bản nhạc vui tươi chiếu liên tục. Thật đúng là một thành phố không bao giờ 
ngủ. Càng khuya thì người ta đi lại càng tấp nập.Tuy nhiên an ninh lại được bảo đảm tối đa,vì chúng tôi 
thấy xe cảnh sát, và nhiều cảnh sát với sắc phục mầu đen có mặt khắp nơi. Ngay tại đây cũng có một 
trạm cảnh sát lưu động nhỏ. 
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ề đêm, chúng tôi cũng đến thăm Bảo tàng Madame Toussaud rất gần khách sạn. Khu bảo tàng này 
gồm nhiều tầng trình bầy nhiều nhân vật nổi tiếng trong tất cả các ngành ngay cả chính trị, kinh tế, 
truyền thông, thể thao... chứ không chỉ trong lãnh vực giải trí hay ca nhạc, và cả quốc tế chứ không chỉ 
là những nhân vật của nước Mỹ. Bước vào là như bước vào một mê hồn trận với các tượng bằng sáp 
của lịch sử Mỹ, rồi cả gia đình Hoàng Gia Anh, với nhân vật nổi tiếng Công Nương Diana, rồi qua gia 
đình Obama, Kennedy..., từ tài tử giai nhân, lãnh tụ chính trị và tôn giáo và cả các nhân vật nổi tiếng 
trong ca nhạc hay đóng phim, lần lượt trình bầy trong 5 tầng lầu qua nhiều tượng bằng sáp như người 
thật. Mỗi tượng sáp này cần 4 tháng để hoàn tất với chi phí US$300,000. Du khách vẫn vào cửa dù bên 
ngoài trời đã tối, tha hồ tạo dáng, chụp hình chung với tài tử mình ưa thích hay những nhân vật trong 
phim mình hâm mộ. 

 
Gần đấy còn có cửa hàng Macy’s về đêm với đèn sáng lộng lẫy, 
vì gần Giáng Sinh, nên bên trong còn có những dàn hình di động 
với xe trượt tuyết, con nai, ông già NoEn, không khí nhộn nhịp với 
mùa Giáng Sinh sắp đến. Vào phía trong mới thấy được sự sang 
trọng, quyến rũ của cách trình bầy của mỗi gian hàng trong 
Macy’s. 
 
Chúng tôi cũng đến thăm nhà thờ Công giáo St Patrick, một 

nhà thờ công giáo chen chân nằm giữa chốn phồn hoa, được xếp hạng 11 trong số 150 công trình kiến 
trúc nổi tiếng của nước Mỹ, thu hút 3 triệu du khách đến thăm viếng mỗi năm. Nhà thờ được xây cất 
theo phong cách Gothic, có nét như những nhà thờ được xây cất thời Trung Cổ tại Âu Châu. Bên trong 
vòm nhà thờ cao vút, uy nghi. Nhà thờ có thể đón nhận một lúc 2400 người đến dự lễ, Nhà thờ này đặc 
biệt có một đại phong cầm có tới 9838 ống. Bên ngoài nhà thờ đã được dùng để quay phim Spider 
Man.   
 
Đến Nữu Ước là phải nói tới các bảo tàng viện tại đây. Những du khách phải có thì giờ nhiều đi thăm 
các bảo tàng viện tại đây thì mới thấy cái thú vị, cái độc đáo của thành phố này. Các tour du lịch qua các 
đại lý lẽ dĩ nhiên họ không thể để mình nhiều thì giờ thả hồn trong các bảo tàng viện tại đây. Chúng tôi 
may mắn có dịp tự mình vẽ đường đi nước bước, tuy cũng có cái cực của nó nhưng thật lại đáng đồng 
tiền. Chúng tôi cứ tà tà đi thăm nhiều bảo tàng như Museum of the city of New York nói về sự hình 
thànhcủa thành phố, Cooper Hewitt Museum về khoa học, Guggenheim Museum về kiến trúc, 
Museum of Eldridge St nói về những ngày đầu định cư của người Do Thái trên đất Mỹ, qua Tenement 
Museum tại 67 Orchard St là bảo tàng nói về cuộc sống những ngày đầu di dân của người Ái nhĩ lan, 
người Anh từ Scotland, rồi người Ý, người Hung...Nhưng vĩ đại nhất phải kể đến là American Museum 
of Natural History ngay về phía tây của Central Park. Người bán vé có nói tùy mình mua vé cũng được 
mà cho donation cũng được, và còn nói với tôi là cần 3 ngày mới xem được khá đầy đủ hết của bảo 
tàng viện này. Lúc đầu tôi không tin, nhưng sau khi vào nguyên một ngày mà vẫn chưa hết, tôi mới thấy 
cần 3 ngày thật. Ngay khi mở cửa từ sáng sớm 8 am đã có một đuôi người chờ đợi vào xem. 
 

Khu trình bầy thú vật Châu Á  
 
Viện bảo tàng này gồm khoảng 6 tầng, mỗi tầng là một chuyên đề 
và mỗi tầng đều chứng tỏ công phu nghiên cứu cái hay và đẹp 
của riêng nó.  Nào là khu tiến hoá của động vật, thực vật và con 
người. Còn khu tập hợp các loại đất, đá trên và ngoài quả địa cầu, 
khu trình bầy sự phát triển của loài người. Có một tầng riêng về 
sưu tập hóa thạch của loài khủng long rất đồ sộ cùng các sưu tập 

các loài thú đã tuyệt chủng. Cũng có một tầng riêng lưu trữ và bảo quản các di sản khoa học và văn hóa 
của nhân loại lớn nhất thế giới. Tất cả được trình bầy trong 25 khu với 46 gian trưng bầy, phòng nghiên 
cứu và thư viện. Nơi đây mỗi ngày tiếpnhận 15 ngàn du khách. Chúng tôi đã dành ra nguyên hai ngày 
để vào thăm bảo tàng viện này, thế mà vẫn cảm thấy chưa thật đầy đủ. Mối chỗ muốn dừng lại để đọc 
những lời chú giải thì chắc mất cả tuần. Chúng tôi rất thích vào khu văn minh Ai Cập với tượng hình 
mummy.    
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Tuy đã xem nhiều nơi tại thành phố Nữu Ước trong hai tuần lễ và nghỉ ngơi tại ba khách sạn khác nhau 
được lựa chọn để gần các nơi cần xem để cắt giảm thời gian và chi phí di chuyển, thế mà vẫn có nhiều 
nơi chúng tôi vẫn chưa có dịp đặt chân đến. Lý do đây là một thành phố lớn, là cái nôi về hành chính và 
tài chính của nước Mỹ và có thể của thế giới, một thành phố đa văn hóa với 36 % cư dân sinh ra bên 
ngoài nước Mỹ với 170 ngôn ngữ được xử dụng, trong đó có tiếng Việt. 
 
Sinh hoạt thành phố thật đa dạng.Tại các góc phố chính hay công viên, vân vân vẫn thấy các xe đẩy 
nhỏ bán thức ăn nhanh, bán kem, bán mũ nón, bán đồ lưu niệm, vân vân. Tuy nhiên  người bán thường 
là các di dân có nước da sậm. Tất cả các taxi đều được sơn mầu vàng đậm, di chuyển đầy đường phố, 
tuy bên cạnh đó cũng có hệ thống Uber. Người ta không thấy xe lửa chạy trên mặt đất, tất cả hệ thống 
đều nằm ngầm dưới đất, chỉ thấy xe bus là chạy nhiều phía trên mà thôi. Tuy nhiên hệ thống xe lửa 
cũng dễ xử dụng, cũng xử dụng một vé như Opal mua trước để mở một trương mục, sau đó khi hết thì 
lại bỏ thêm. 
 
Tuy nhiên với giá đồng đều là US$2.80 là đi một lèo cho đến lúc mình ra khỏi, và không phải trình thẻ 
lần nữa, vì khi đi ra thì không phải làm gì cả. Đặc biệt khi vào một trạm xe lửa, khi quét vé rồi thì phải 
qua một cửa cao quá đầu người để vào bên trong, cho nên mấy anh nào đi lậu vé không thể nhẩy qua 
được. Ngoài ra các cửa tiệm buôn bán đều ngang tầm cỡ, không có những trung tâm buôn bán đồ ăn 
thường nhật như Coles hay Woolworths. Hệ thống nhà vệ sinh tại đây không dễ dàng để giải tỏa niêm 
riêng đâu nhé. Ngay khi vào một tiệm McDonald thì cũng phải mua một món gì đó, rồi dùng cái giấy biên 
lai đó mới vào được nhà vệ sinh. Không mua hàng thì không được dùng tiện nghi đó. Điều kiện này áp 
dụng chung cho cả mấy tiệm bán pizza... thế mới biết sống tại Úc sung sướng tới chừng nào. Tuy nhiên 
khi vào các nhà ga xe lửa hay xe bus đi xuyên tiểu bang thì được dùng nhà vệ sinh thoải mái. Nhưng 
vào những chỗ đó cũng phải đi hỏi, vì nó to và rộng lắm, mình có thể đi lạc lắm.  
 
Trong việc ăn uống, vào nhà hàng thường người bán ghi giá tiền trên thực đơn, nhưng người mua sau 
đó phải trả thêm tiền tip giao động trong khoảng 10% tới 20% và thường là 15% .Mua vật dụng gì 
hay quà lưu niệm, khi ra quầy trả tiền là người bán cũng tính thêm 10% nếu món đồ thuộc loại đắt tiền. 
Tiền phụ thêm này có thể khiến người mua giật mình. Tuy nhiên cũng có trường hợp thường là di dân, 
chũ nhân các tiệm buôn bán nhỏ (thường là Ấn độ, Pakistan...), có giá tiền ghi sẵn như vậy nhưng nếu 
người mua tỏ ra muốn mua, thì họ có thể tự động giảm giá một cách bất ngờ. Trong việc buôn bán, dù 
trong nhà hàng hay ngoài tiệm, khi trả tiền thối lại bao giờ họ cũng để vào khay không bao giờ trao trực 
tiếp cho khách. Khi người mua đưa tiền trả cho món hàng với mệnh giá cao như US$50 hay US$100, 
bao giờ tôi cũng thấy họ dùng một cây viết gạch tới lui trên đồng tiền đó để kiểm chứng xem đây là tiền 
thật hay tiền giả. 
 
Tạm thay cho lời kết là, chúng tôi thấy thật câu nói” đi một ngày đàng học một sàng khôn” thật đúng. Đi 
xa mới thấy nhiều chuyện lạ, nhiều chuyện mà khi sống ở Úc mình không cảm nhận là mình may mắn 
sung sướng. 
 
Sau chuyến đi này, chúng tôi thật sự cảm thấy mình may mắn sống trên đất Úc hiền hòa này, mức độ lo 
bị khủng bố không cao như tại Nữu Ước. Sau mỗi chuyến đi, khi về lại quê hương Úc, sẽ thấy nắng 
không đâu ấm bằng nơi đây, lại được về ngủ trên cái giường thân yêu là một niềm hạnh phúc của con 
người.   
 
Viết xong ngày 18 tháng 8 năm 2018 
Mây Chiều   
____________________________________ 

 

Ấn Độ - Thiên đường và Địa ngục (tiếp theo) 
________________________________________________________________ 

Hải Triều Ý Tâm  
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15. Pháo đài Chittorgarh – Tiếng vọng từ quá khứ 
 
Nhắc đến Ấn Độ, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều quá quen thuộc với hình ảnh những bước chân của 
biết bao nhà thám hiểm khắp thế giới muốn tìm đến chinh phục đỉnh Tuyết Sơn ngàn năm kỳ bí. Ấn Độ 
cũng là miền đất hành hương của những tín đồ Phật giáo, Ấn giáo và vô số các giáo phái lớn nhỏ khác 
có nguồn gốc từ tiểu lục địa rộng lớn này. Bên cạnh đó, Ấn Độ còn nhuốm một vẻ đẹp đầy màu sắc từ 
đời thường cho đến các đền đài, cung điện xa xưa, đủ sức hấp dẫn lữ khách dấn thân vào những địa 
danh ít người biết đến, những bãi phế tích hoang tàn nằm ẩn mình trong rừng sâu đang chờ con người 
ngày nào đó sẽ đưa ra ánh sáng. Đi đến những chỗ này, tuy hành trình khám phá của tôi có thêm phần 
nhọc nhằn, nhưng cũng thật đầy ý nghĩa. Một trong số những nơi đáng xem nhất, nhưng lại không có 
sách hướng dẫn du lịch nào ghi chép nó, có lẽ vì địa danh này nằm khá xa con lộ chính, không tiện 
đường giao thông đi lại. Muốn vào tận nơi tham quan, chỉ có cách là thuê loại xe lôi ba bánh mới có thể 
luồn lách qua những con đường quê chật hẹp, gập ghềnh khó đi. 
 

Đó là tòa cổ thành hoang phế và cũng là cựu đế đô của triều đại Mewar, 

được biết dưới tên Pháo đài Chittorgarh. Đường đi đến pháo đài cũng hết 

sức gian nan vất vả, mãi gần giữa trưa đoàn chúng tôi mới vào đến thị trấn 

Bhilwara sau mấy tiếng lái xe từ Biệt thự 'Phi lao' Aodhi, để từ đây đón thêm 

chuyến xe lôi chạy vào sâu trong khu vực cổ thành. Chúng tôi chỉ kịp ăn 

bữa trưa qua loa bên một quán cóc ven vệ đường, rồi vội vã đi bộ ra đường 

cái, nhờ người ngoắc hộ một chiếc xe lôi nào trông an toàn nhất. Dân địa phương ở đây xem ra hãy còn 

giữ nhiều nét chất phác của vùng thôn quê đơn sơ với nụ cười thân thiện, khiến tôi an tâm hơn khi ngồi 

lên xe lôi do một anh chàng Ấn Độ lực lưỡng chở đi. Chúng tôi 4 người còn đang phân vân chưa biết sẽ 

phải sắp xếp ngồi thế nào cho ổn thỏa, thì anh lơ xe đã xổ một tràng thổ ngữ.  Thấy chúng tôi đớ người, 

anh mới phát hiện ra chúng tôi không phải là dân bản địa nên vung tay chỉ thẳng mặt tôi, ý nói: 'Mời anh 

lên... băng sau, nhường băng trước cho gia đình cô tôi'. Thôi thì kệ, lạ nước lạ cái, không dám phản ứng 

gì. Tôi ôm mớ hành lý lỉnh kỉnh lò dò theo nấc thang lên chỗ anh lơ xe chỉ, bụng tự nhủ: 'Ít ra mình cũng 

có cái chỗ để ngồi, tuy là ngồi ngược chiều quay mặt ra đằng sau, nhưng không phải leo lên... mui xe 

ngồi là tốt rồi'. 

Chiếc xe lôi này trông chẳng khác chi con cào cào bay, lúc nào cũng 

muốn chồm tới. Tôi vừa ngồi lên là chiếc xe vọt tới muốn nhớm bánh 

trước. Suốt đoạn đường mười mấy cây số tôi phải nhiều lần xin anh lơ 

giảm bớt tốc độ.  Qua những khúc cong mà anh vẫn cứ phóng ào ào, dễ 

bay xuống ruộng quá.  Thế nhưng càng can, anh càng rồ ga, như muốn 

nói với tôi rằng: ‘Ông anh yên tâm, mười mấy năm trong nghề mà!’ Chạy 

được ít lâu thì xe gặp cảnh sát công lộ tuýt còi.  Xe dừng, lơ xe chạy đến 

hoa chân múa tay, chỉ vào tôi trên yên sau loạn xạ cả lên. Thế rồi, cảnh sát khoát tay cho xe chạy. Anh 

lơ xe dùng vốn tiếng Anh củ chuối của mình lý giải thì tôi mới hiểu ra cái vinh dự ngồi băng ghế sau là 

chỉ dành riêng cho người nước ngoài thôi. Thật là một cử chỉ ưu ái, bởi nếu bị dồn trong mớ bòng bong 

đứng ngồi cứng ngắc trong thùng xe phía trước thật không dễ chịu tí nào.   

Gió lồng lộng thổi, quang cảnh mở rộng trong tầm mắt, tôi lắc lư với cung đường đèo dốc nâng độ cao 

lên dần. Càng đi càng thấy mệt, gió làm khô da thịt, hắt hơi nóng rát. Hai bên đường vắng ngắt, thỉnh 

thoảng mới thấy có một chiếc xe lôi chạy xuôi. Sau hơn nửa giờ rong ruổi, người ê ẩm vì dằn xóc, bụng 

sôi lọc xọc vì thiếu ăn, miệng khô đắng vì nóng khát, cuối cùng tôi cũng đến được khu vực cổ thành, là 

nơi từng diễn ra những trận đánh khốc liệt nhất trong lịch sử giữ nước của vương quốc Mewar. Đến nơi 

rồi mà tim tôi hãy còn đập mạnh vì mấy cú phóng ẩu của anh lơ xe. Bây giờ nghĩ lại thì thấy vui vui. 
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Bên cổng thành bày mấy quán bán hàng rong phần lớn bán cho dân làng đi cấy gần đấy. Cảnh nghèo 

hiện ra thấy rõ, nhưng cũng thật thanh bình, không thấy nạn chèo kéo khách hay cướp giật xảy ra bao 

giờ. Ở đây, người ta vẫn còn sử dụng những ngọn đèn dầu 'măng sông' treo lơ lửng trên trần nhà, đong 

đưa theo gió, khiến tôi nhớ đến khúc thơ sầu của bà huyện Thanh Quan tả thuở thanh bình nước ta hồi 

mấy trăm năm trước: 

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà, 

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. 

Lom khom dưới núi tiều vài chú, 

Lác đác bên sông rợ mấy nhà. 

(Bà huyện Thanh Quan: Qua đèo Ngang) 

Bây giờ nghe nói xe qua đèo Ngang không dám dừng, vì dân ‘cái bang’ nằm dài suốt con đường đèo. 

Hễ thấy xe là họ sụp lạy như tế sao.  Khách trên xe, động lòng, vứt thức ăn, tiền bạc xuống. Nếu xe 

chẳng may bị hư thì y như cục thịt rơi vào tổ kiến, chỉ một nhoáng là không còn gì. Trông cảnh núi non 

quê người mà lòng bồn chồn nhớ quê, nhớ nước. Mỗi người chúng ta, dù sống ở phương trời nào thì 

hình ảnh quê hương vẫn luôn canh cánh bên lòng. Những giòng sông hiu quạnh, những cánh đồng bát 

ngát màu xanh, những núi non hùng vĩ, biểu tượng của hồn thiêng đất nước từ bao đời nay, tưởng 

không bao giờ phai mờ. Vậy mà tôi không ngờ đất nước mình lại có ngày thê thảm đến như thế, nghĩ 

mà ‘đau lòng con quốc quốc’! 

 

Thành cổ Chittorgarh ngày nay chẳng còn gì nhiều ngoài những cụm di tích đá vụn nằm trỏng trơ giữa 

bãi đất trống. Xưa kia, nó từng là tòa pháo đài phòng thủ kiên cố nhất của Ấn Độ cổ, với bức tường 

thành nối dài mười mấy cây số liên tiếp. Kinh đô xưa của vương triều Mewar hùng mạnh tọa lạc ở đây 

trong suốt 8 thế kỷ, sinh tồn cùng với vận nước, ‘khóc cười theo mệnh nước nổi trôi’ (Phạm Duy: Tình 

ca). Khởi đầu từ thế kỷ thứ 8, khi vị anh hùng áo vải Bappa Rawal tiếp nhận thành Chittorgarh như sính 

lễ hồi môn của quận chúa Solanki theo xa giá về nhà chồng, và lập nên triều đại Sisodia. Từ đó cho đến 

hết thế kỷ 16, con cháu vua Bappa đã cai trị trên giải đất rộng lớn gọi là Mewar này, bao gồm phần đất 

của hai tỉnh bang Gujarat và Rajasthan hiện nay.   
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Thực ra, đây là vùng đất tổ của các vì vua cai trị các tiểu vương quốc trong xứ Rajasthan sau này. Đem 

chữ Rajasthan chiết tự ra, thì raja nghĩa là nhà vua (hoặc tiểu vương, những vị vua của một vùng) sthan 

là vùng đất, vậy Rajasthan là 'vùng đất của các ông vua'. Đẳng cấp chiến binh ở vùng này gọi là Rajput, 

những hiệp sĩ đề cao lòng dũng cảm và quyết tử trong tinh thần thượng võ, chiến đấu hăng say cho đến 

hơi thở cuối. Quả vậy, lịch sử đã ghi lại ba trận tử chiến lớn nhất xảy ra tại thành Chittorgarh. Khi thành 

thất thủ lần thứ 3, các chiến binh Rajput đã khoác chiến bào màu vàng phi ngựa ra khỏi cổng thành 

quyết tử, trong khi vợ con họ tự sát bằng cách nhảy vào những giàn hỏa táng cực lớn, nhất quyết không 

chịu rơi vào tay quân thù. Trận lớn nhất là năm 1535, đã có 32 ngàn chiến binh quyết tử, 13 ngàn phụ 

nữ và trẻ em chết trên giàn thiêu. 

 

Ngày xưa, thường khi con cái hư hỏng thì người mẹ hay bị lên án 'con hư tại mẹ', còn xã tắc lâm vong 

thì cho rằng 'hồng nhan họa thủy', tức sắc đẹp của phụ nữ là mầm mống gây nên họa diệt vong của một 

quốc gia, một dân tộc. Cổ nhân ta quan niệm các tai họa được xếp từ cao xuống thấp: thủy, hỏa, đạo, 

tặc. Nghĩa là chiến tranh còn được xếp sau cùng.  Hồng nhan được ví với họa thuỷ, là cái họa lớn nhất. 

Ngoài ra còn tiềm ẩn một ý nghĩa khác, 'thủy' bao giờ cũng mềm mại, thân cận, không có những biểu 

hiện đáng sợ như lửa, trộm cướp và chiến tranh, nhưng hiệu quả tàn phá thì 'hết sạch'. Vương quốc 

Mewar bị tiêu tan thành mây khói chỉ vì bà hoàng hậu Padmini, được xem là một trong những phụ nữ 

đẹp nhất vào thời của bà. Chẳng mấy chốc, nhan sắc diễm lệ của hoàng hậu lan truyền đến tai vị Hồi 

vương (Sultan) ở Delhi tên là Allauddin Khilji. Vương bèn dẫn quân bao vây vương quốc Mewar, trú 

đóng dưới chân thành Chittorgaurh, định chiếm lấy người đẹp tuyển làm ái thiếp.   

Sau đó vương sai bộ hạ thân tín đến báo với vua Mewar rằng sẽ không phá sập thành nếu vua chịu cho 

mình được gặp mặt mỹ nhân một lần để thỏa nỗi nhớ mong. Theo tập tục thời bấy giờ, người đàn bà đã 

có chồng thường lấy giải khăn the che mặt chứ không để cho đàn ông khác thấy khuôn mặt mình.  

Nhưng để cứu nguy cho bá tánh vô tội sống trong thành thoát khỏi nạn binh lửa, vua đành phải miễn 

cưỡng chấp nhận với một điều kiện đưa ra. Đó là vương chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của nàng 

Padmini mà thôi sau khi chịu tước bỏ hết khí giới để tiến vào trong thành. Và như thế, vương một mình 

đi nghênh ngang vào nơi cung cấm rồi bước lên đỉnh đồi nhìn ngắm dáng hình chim sa cá lặn của giai 

nhân in bóng trên mặt hồ sen. 

 

Chưa kịp nom rõ mặt thì gót ngọc đã lùi khuất sau rèm, vua Mewar vội đưa tay tiễn vương ra về. Quá 

say mê trước dung nhan tuyệt sắc của nàng, vương bèn toan tính chuyện cướp người, đi ngược với lời 

hứa lúc ban đầu.  Khi vua Mewar đưa tiễn vương ra tận ngoài cổng thành, vương phất tay ra hiệu cho 
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đám thuộc hạ đã núp sẵn bên ngoài bắt cóc vua Mewar về làm con tin. Tuy yêu chồng tha thiết, nhưng 

một nước không thể không có vua, nàng Padmini tiết phụ đành gạt lệ sai người đi bẩm báo sẽ sang hầu 

hạ ngay. Kiệu hoa, võng lọng đã chuẩn bị sẵn sàng ngoài sân, mỗi cái do 6 xa phu cầm đòn khiêng. May 

thay một cung nữ theo hầu nguyện thay nàng đi thế, rồi sắp xếp gài các chiến binh làm người phu 

khiêng kiệu cưới. Vương chẳng nghi ngờ gì, vì trướng rủ màn che phủ kín mít đoàn kiệu hoa. Đi trước là 

hai tên lính hầu vừa gõ cồng vừa rao to cho dân mau tránh đường. Vừa vào đến nơi thì tất cả nhất loạt 

xông ra, cứu lấy vua Mewar. Tổng cộng có hơn 7 ngàn thị vệ thiện chiến nhất tử nạn trong đợt cứu giá, 

là một tổn thất nặng nề không sao cứu vãn được.   

 

Vì thế khi Hồi Vương mở chiến dịch lịch sử công phá thành, vua Mewar không còn quân tinh nhuệ để ra 

trận giáp chiến nữa, mà đầu hàng thì quá ư nhục nhã. Không thể chịu đựng nổi cảnh nước mất nhà tan, 

nàng Padmini tập họp tất cả các chị em phụ nữ trong thành, đem các trẻ em giấu đi nơi khác. Xong đâu 

đó rồi, tất cả các phụ nữ đều mặc bộ áo cưới lộng lẫy nhất của mình, quay nhìn các đấng phu quân một 

lần cuối, và đâm đầu vào ngọn lửa mà tự thiêu. Cảnh tượng thật bi thiết. Vua Mewar ngửa mặt lên trời, 

nhỏ máu ăn thề cùng với ba quân tướng sĩ rằng ngày nào chưa tái chiếm thành trì Chittorgarh, thì con 

cháu hoàng tộc sẽ không ngủ trên nệm ấm chăn êm, không sống xa hoa trong cung vàng điện ngọc, 

không dùng thức ăn trên đĩa bạc mâm đồng. Lời thề này, con cháu vẫn thực thi di huấn của tổ tiên cho 

đến tận ngày nay, không bao giờ dám quên. Khi ăn, họ lót lá sen trên mỗi mâm dĩa đựng thức ăn, và trải 

chiếu gai dưới giường nệm của mình. 

Ngoài quan ải, trống chầu gióng lên liên hồi, càng lúc càng cấp bách, trai tráng trong thành lặng lẽ bôi 

đống tro tàn của vợ con mình lên đầu lên ngực, rồi khoác áo chiến bào phi ngựa ra ngoài cổng thành, 

quyết tử chiến một phen chứ không chịu quy hàng. Sau lần tử thủ đó, vương triều Mewar ở Chittorgarh 

còn sống lây lất cho mãi đến cuối thế kỷ 16 mới bị diệt vong hẳn dưới sự thống lãnh của vị vua tài ba 

Pratap. Con cháu chạy tứ tán, lưu lạc mỗi người một phương, để rồi có một chi chạy đến thành Udaipur, 

lập nên triều đại hậu Mewar cho đến mãi gần đây, trở thành một phủ thành lớn nhất nhì của bang 

Rajasthan. Nhưng Chittorgarh không bao giờ chiếm lại được từ tay quân thù, vĩnh viễn là nơi âm u 

hoang phế, ít người lai vãng trong đêm khuya vắng. 

Nền gác tía nơi nàng Padmini đứng soi bóng mình bên mặt hồ sen nay vẫn còn, người khách du có thể 

leo lên mái lầu phong nguyệt mà mơ về cõi xa xăm nào đó. Đứng cạnh tôi là một cụ bà Ấn Độ với giải 

voan trắng nõn che mặt, run run nghiêng mình soi bóng nước, bâng khuâng tìm lại nét sắc son ngày 

trước. Thời gian đã sói mòn hầu hết những di tích lịch sử của một thời dựng nước. Những viên gạch 

nay đã ngả màu mốc đen, có nhiều chỗ bị tróc lở, nứt bể. Hình dung cả một giòng lịch sử tang thương 

đã trôi qua, tự nhiên tôi cảm thấy bồi hồi xúc động, chợt nhớ đến hình ảnh sư cụ chùa Long Giáng, nhớ 

chú tiểu Lan trong Hồn bướm mơ tiên, nhớ cả tiếng ca nhi trong thơ Vương Bột đời Đường: 

Bên sông đây gác Đằng Vương, 
Múa ca đã hết, ngọc vàng nào ai?... 

Cột rồng Nam phố mây bay, 
Rèm châu mưa cuốn ngàn Tây sớm chiều. 
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In đầm, mây vẩn vơ trôi, 
Tang thương vật đổi, sao dời mấy thâu. 

Đằng vương trong gác giờ đâu? 
Trường Giang nước vẫn chảy mau mé ngoài. 

(Vương Bột: Đằng Vương các 

Bản dịch Tản Đà) 

Nơi đây bây giờ chỉ cắm tấm bảng nhỏ viết bằng hai thứ tiếng Anh Ấn: 'Di tích được Bộ Văn Hóa công 

nhận', bỏ mặc cho thiên nhiên xâm thực, không một công trình bảo tồn. Tôi có cảm tưởng như mỗi bước 

chân khi dạo trên nền gạch cổ, cứ như một lần được chạm vào quá khứ của những vương triều hùng 

mạnh, của những triều đại xa xưa mà nay đã mịt mờ dấu tích. Lịch sử luôn luôn nói đến mấy ngàn năm 

văn hiến, song văn hiến đã không được gìn giữ mà còn để cho hao mòn tàn tạ. 

16. 'Bạch thành' Udaipur – Một 'Venice phương Đông' không bao giờ cạn đáy 

 

Xa cổ thành Chittorgarh, nhưng sao tôi quên được buổi trưa chan chát nắng, ngồi lẻ loi trên đỉnh đồi 

cao, bên đầm sen thơm ngát mà thầm tiếc thương cho số kiếp phong trần của hoàng hậu Padmini xinh 

đẹp, bắt khách má hồng phải đền nợ nước, chịu lắm nỗi truân chuyên. Nhớ làm sao cảnh trời hôm ấy: 

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, 

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu. 

(Xuân Diệu: Vì sao) 

Bức thành xưa cũ mong manh chênh vênh trên triền đồi nghiêng nắng chạy mê mải hun hút vào xa 

thẳm, như muốn đuổi theo những tia nắng hanh vàng, để lại trong lòng kẻ lãng du nơi tôi một niềm cô 

đơn trống vắng khi hạnh phúc vừa chớm qua tay, phải vội nói lời ly biệt. Để rồi tiếp tục lên xe đi cho nốt 

cuộc lữ hành gió bụi, lang thang trôi dạt đến thành phố Udaipur vào một buổi chiều nắng muộn. Được 

mệnh danh là 'thành phố của hồ nước', hay còn gọi là 'Bạch thành', vì hầu như tất cả các dinh thự trong 

thành đều sơn bằng vôi trắng, tạo vẻ đẹp dịu dàng, tinh khiết cho thành phố. Udaipur trông giống như 

một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, hài hòa giữa đồi núi nghiêng nghiêng, bên những hồ nước trong 

xanh, quyến rũ bao quanh. 
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Đã từng là kinh đô sau cùng của triều đại hậu Mewar hơn nửa ngàn năm qua, thành phố Udaipur còn 

nổi tiếng là một trong những thành phố lãng mạn nhất trên thế giới, và được bầu là 'Venice của phương 

Đông'. Mới đây, độc giả tạp chí Travel Leisure của Mỹ đã bình chọn Udaipur là 'Thành phố du lịch xuất 

sắc nhất thế giới năm 2009'. Đây là lần đầu tiên một thành phố thuộc khu vực Nam Á chiếm vị trí đầu 

bảng xếp hạng này, nhưng cũng khiến người dân địa phương lo lắng hơn cho tương lai của thắng cảnh. 

Để thu hút du khách đến đây nghỉ ngơi tịnh dưỡng, vấn đề bảo tồn văn hóa, di sản, ẩm thực, thu gom 

rác thải, cấm sử dụng túi nhựa đã trở nên tối cần thiết. Và quan trọng nhất là bảo quản các hồ nước 

trong thành phố cho thật tốt, vì thiếu nước sẽ dẫn đến thiếu vắng du khách. Vào những mùa khô hạn, cả 

năm hồ nước lớn tự nhiên và nhân tạo bao bọc lấy thành phố (hồ Pichola, hồ Udai Sagar, hồ Fateh 

Sagar, hồ Rajsamand và hồ Jaisamand) bị vơi đi ít nhiều. Có năm hồ cạn đến độ các khách sạn tọa tạc 

trên những cù lao nổi nằm rải rác giữa hồ, trước giờ quen sử dụng ghe thuyền đưa khách ra đảo, năm 

đó phải sắm xe Four wheel drive để vận chuyển khách qua lại. 

 

Khí hậu ở đây quanh năm mát mẻ rất dễ chịu, đường phố sạch đẹp và ít xe cộ nên không khí trong lành 

hơn những đô thị khác. Màu trắng tinh khôi bao phủ khắp thành phố, và những ngôi biệt thự sơn vôi 

trắng đẹp nhất thường tập trung quanh hồ Pichola, là một trong những hồ nhân tạo lớn và lâu đời nhất ở 

đây, có niên đại từ năm 1362, dài 4 cây số, ngang 3 cây số.  Cảnh quan tuyệt đẹp của hồ Pichola này 

được xem là một trong những địa điểm lãng mạn, trữ tình nhất thế giới, rất lý tưởng cho các cặp uyên 

ương đến hưởng tuần trăng mật. Quanh hồ Pichola có bốn khách sạn sang trọng (Oberoi Udaivilas, 

Leela Palace Kempinski, Shiv Niwas và Fateh Prakash) và một bảo tàng thành phố. Nối hồ Pichola với 

hồ Saroop Sagar là một cây cầu cổ và từ hồ này lại có thêm hồ Fateh Sagar trải dài ra tận khu vực 

ngoại ô thành phố. Án ngữ xa xa là dãy núi Aravali trùng điệp một màu tím thẫm ẩn hiện sau những tầng 

mây bạc, là hai món quà tặng thiên nhiên vô giá, từ lâu đã trở thành biểu tượng cho vẻ sơn thủy hữu 

tình của vùng đất Bạch thành nên thơ. Nhìn từ xa, ngọn Aravali thoai thoải tuôn ra hai phía, trông giống 

như con công, con phượng đang xòe đôi cánh che chở cho đế thành, như có tả phù hữu bật theo giúp 

các bậc đế vương tạo dựng nên cơ nghiệp ngàn đời. 

 

Núi không cao, không cheo leo gập ghềnh nhưng núi Aravali mang cái dáng vẻ của một con người trầm 

tư mặc tưởng, thanh thoát lâng lâng hồn người.  Cái đẹp của núi không phải là về mặt phong thủy che 

chở cho Bạch thành.  Cái đẹp của núi chính là chỗ nó gần gũi với người dân đất cố đô. Nó trở thành một 

cái đài, một ngôi lầu cao vút, và khi leo lên đó, người ta có thể phóng tầm mắt mình chiêm ngưỡng vẻ 

đẹp dịu hiền của thành phố Trắng, lắng nghe những tiếng vọng từ bên dưới rất xa, và có cảm tưởng 

như mình đang ở vào một thế giới nào đó, thoát tục. Đông qua, xuân lại, thời gian biến chuyển đổi thay, 
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đã gần hơn nửa thế kỷ nay, cây cối trên núi hầu như không còn. Những năm gần đây, núi Aravali đã 

được sống lại. Từ xa du khách có thể thấy được các cụm thông trên núi, tuy chưa lớn lắm nhưng cũng 

đã phủ xanh được ngọn núi này.  Những ngày lộng gió, đứng dưới chân núi ta lại bắt đầu nghe điệu 

nhạc thông reo réo rắt, mời gọi ta dừng gót, quay về với thiên nhiên, nguồn cội. 

 

Udaipur có nhiều cung điện và ngự hoa viên của các đời đế vương để lại, nhưng tựu trung có 2 nơi nổi 

tiếng nhất rất đáng đi xem, là cung điện hoàng gia City Palace và cung điện bờ hồ Lake Palace. Có thể 

nói City Palace là khu vực hoàng thành xưa, tập hợp quần thể các cung điện hùng vĩ xây trên một ngọn 

đồi cao ngay sát bờ hồ Pichola. Từ trên các tháp trắng ngà, các ‘ban công’ và các sân thượng nhìn 

xuống thành phố và nhìn xuống hồ cảnh rất đẹp. City Palace được bao quanh bởi một bức tường cao, 

có nhiều cổng vào. Ở bên trong, đa số các cung điện ngày nay đã được biến thành bảo tàng viện. Đáng 

chú ý nhất là bộ sưu tập các bức tranh dân gian thu nhỏ (miniature painting), vẽ với một nghệ thuật thủ 

công cực kỳ tinh xảo.  Chiếc bút vẽ được làm từ lông con sóc và tạo ra những nét vẽ siêu nhỏ. Muốn 

xem cho rõ thường phải dùng kính lúp để nhìn những chi tiết nhỏ li ti của nó.  Chi tiết càng nhỏ thì mức 

độ dịu và chuyển màu càng tự nhiên. Chất liệu và màu sắc các loại tranh này đại khái khá giống giòng 

tranh dân gian Đông Hồ nước ta về mặt kết cấu, bố cục, nhưng đa dạng và tinh xảo hơn nhiều. Mỗi bức 

tranh kể một câu chuyện có thứ tự đầu đuôi như loại truyện tranh bán cho con nít, nhiều khi rất hóm 

hỉnh, và đầy những chi tiết lấy từ khung cảnh thật bên ngoài. 

 

Hoàng thành City Palace được maharana Udai Singh khởi công xây cất năm 1559, là vị đại vương sáng 

lập ra đô thành Udaipur, và các thế hệ maharana sau cứ thế nới rộng ra thêm. Dân của thành phố này 

rất tự hào là nơi duy nhất trên đất Ấn không bị người Hồi giáo hoặc người Anh chiếm đóng. Do đó, đây 

cũng là nơi duy nhất có chức tước maharana, là thứ bậc cao nhất trong hệ thống quyền hành thời trước 

độc lập. Có thể nói nôm na, maharana là các ông vua lớn ngang hàng với tước hiệu đại vương của 

nước ta, trong khi vua chúa các vùng khác chỉ được phong tước hiệu maharaja mà thôi, tương đương 

với các ông vua con, hay tiểu vương công hầu cai trị một xứ nhỏ, và rajput là các ông tướng đánh nhau 

ngoài mặt trận, bảo vệ giang sơn, bờ cõi. Ông maharana cuối cùng của Udaipur nghe đâu bị sạt nghiệp, 

chỉ còn 3 chiếc xe Rolls Royce, 1 thớt voi và 150 lính hầu mà thôi. 
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Đối diện với hoàng thành City Palace, trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ, là đền Jag Mandir xây dựng năm 

1624. Trước đây, điện này từng là dinh thự của Đại đế Shah Jahan, người sau này đã ra lệnh xây dựng 

đền Taj Mahal ở Agra để thương nhớ người vợ quá cố của mình. Nhưng gần đây, dân địa phương đã 

biến thành ngôi đền thờ Ấn giáo, là thắng cảnh đẹp vô ngần của thành phố.  Người ta bảo nhau rằng 

chính Shah Jahan đã lấy cảm hứng từ ngôi đền Jag Mandir này để phác họa ra Taj Mahah lừng danh 

thế giới. Tọa lạc trên một hòn đảo khác là cung điện Lake Palace có niên đại từ thế kỷ 18, xây toàn bằng 

đá thạch trắng. Ngày xưa, đó là nơi các ông maharana dùng để tiếp đãi các thượng khách từ phương 

xa đến chầu hầu. Giờ đây, Lake Palace cũng đã được biến thành khách sạn rộng lớn, nguy nga đẹp 

như mơ.  Một trong những phim James Bond điệp viên 007 (Bạch Tuộc Octupussy) đã được quay ở đó. 

 

Nguồn nước chủ yếu của năm hồ nước lớn, cung cấp nước xài cho cư dân thành phố, là do con sông 

Banas đổ vào, vốn là nhánh phụ lưu của con sông Hằng, khúc sông linh thiêng nhất của dân tộc Ấn. Vì 

thế mà rải rác dọc theo ven hồ là các bến tắm lộ thiên gọi là ghat, xây cất quy mô tráng lệ như một đền 

đài tôn giáo với hàng trăm nấc thang đá nối dài xuống nước. Ngoài ra còn có vài bến được dùng làm nơi 

hỏa táng. Đối với người Ấn, được một lần tắm trên sông Hằng để rửa sạch tội lỗi, và khi nhắm mắt xuôi 

tay, được hỏa táng, tro tàn rắc xuống giòng sông thiêng để linh hồn sớm siêu thoát, là ước nguyện 

thiêng liêng nhất của những người Ấn mộ đạo trên đất nước này.  

 

Tôi cũng theo giòng người lũ lượt xuống thuyền ra khơi làm chuyến du ngoạn ngũ hồ, lênh đênh trên 

con đò nhỏ chèo ra giữa giòng ngắm cảnh hoàng hôn rơi nhẹ trên mặt hồ huyền bí. Mái chèo nhẹ khua 

vờn sóng nước, tôi lặng nhìn nước hồ chậm trôi trong buổi chiều tà đùng đục nắng.  Ngoài xa, vài chiếc 

thuyền nan êm lướt theo giòng xuôi ngược.  Có đoàn khách tham quan lặng lẽ ngắm cảnh mặt trời đi 

ngủ sớm. Có con đò nhỏ đong đầy hàng hóa của người dân bán buôn tất tả đi về. Có chiếc ghe bầu chở 

đoàn hành hương vui mừng hát ca rộn ràng trên giòng nước thiêng, họ đã mơ một lần trong đời được 

viếng. Còn đang say ngắm cảnh vật dọc hai bên hồ, thì mũi tôi chợt ngửi mùi da thịt cháy khen khét tạt 
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ngang khi đám gió nhè nhẹ đưa khói đâu đó bay về. Té ra, đò tôi đang tiến gần đến một bãi hỏa thiêu 

nằm ngay mé hồ.  Nhưng khác với những lời đồn đại mà tôi từng nghe những người đi về kể lại, mùi tử 

khí ở đây không đến nỗi dễ sợ như tôi tưởng tượng. Đã là con người, sinh lão bệnh tử là chuyện 

thường tình, trước sau gì cũng sẽ đến lượt mình, thì tại sao chúng ta phải hoảng sợ khi phải đối diện với 

cái chết nhỉ? 

 

Tôi bỗng nghe tiếng chim ồn ã, rồi thấy một con đò nhỏ chầm chậm trôi ra khơi, theo sau là đám chim từ 

đâu ùa về, bay chấp chới. Và thỉnh thoảng lũ chim lại chao chát tranh nhau sà xuống mặt nước. Nhìn kỹ 

mới biết, đó là lúc ông lão lái đò rải tro xuống sông. Nắm tro tàn của những người đã không đến được 

sông Hằng linh thiêng trước khi nhắm mắt. Không phải ước nguyện một lần tắm sông Hằng nào ai cũng 

sẽ thỏa. Không phải ước mong khi mất được hỏa táng bên bờ sông thiêng ai cũng sẽ được. Do vậy, để 

thỏa ước nguyện được trở về với Mẹ sông Hằng của người thân, nhiều người đã mang tro cốt của 

những kiếp người từ xa xôi về đây, rải trên sông, trên hồ nào mà giòng nước sẽ tuôn chảy cuồn cuộn ra 

sông Hằng, ra biển cả bao la. Để người ở lại, lòng thêm thanh thản. Để người ra đi, tìm được bờ mê 

bến giác.  Để con sông thiêng chở nặng thêm những nhọc nhằn của những kiếp người khổ ải.  Để lũ 

chim bên hồ mỗi ngày chao chát réo gọi, như ngàn năm đã qua: 

Chiếc bách buồn về phận nổi nênh, 

Giữa giòng ngao ngán nỗi lênh đênh. 

(Hồ Xuân Hương: Tự tình) 

Tuy tôi may mắn được đắm mình trong ánh hoàng hôn huyền hoặc, bóng chiêu dương hồng lên rực rỡ 

trên mặt hồ thiêng, nhưng tôi vẫn không thể quên đám chim lặn lội sớm chiều đó. Chia tay miền sông 

nước tôi đi. Những đêm chập chờn mộng mị trên những chuyến xe khuya, sớm chiều cọc cạch xuyên 

Ấn, tôi như vẫn nghe tiếng lũ chim đang chao chát tranh nhau chút tro tàn, bên chiếc đò con chênh vênh 

giữa giòng nước đục lờ. Tro tàn của những kiếp người rồi sẽ theo cánh chim bay vút lên trời xanh, hay 

sẽ theo giòng nước về nơi biển rộng sông dài, hay sẽ vướng mắc vào một nhánh kinh đen nào đó, để 

vẫn mãi vướng víu không xa được phận người phiền muộn.  Ai đã mong, ai nào hay, ai sẽ biết, kiếp 

người lận đận rồi đây sẽ lưu lạc về đâu? 

 

Lênh đênh qua cửa Thần Phù, 

Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. 

(Ca dao) 
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