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Vẫn Còn "Hẹn Thắp Lên" 

Trần Đình Sơn Cước 
 

  Đến mồng một tháng ba năm 2016, giáo sư Nguyễn Ngọc Lan đã về nước chúa tròn 9 năm. Gần 
10 năm có còn ai nhớ đến ông, kể cả người thương và ghét ông? Riêng tra vấn cuối đời của ông, 
chắc ông đã tìm được câu trả lời cho chính mình khi qua tới được " bờ bên kia". 

"Một mai đến tận đường cùng 
Khi chiều sương xuống, hỏi sương hỏi chiều 

Bao nhiêu lòng kể là nhiều 
Thập hình ngã bóng càng chiều càng xa " (1) 

 
  Trong bài tưởng nhớ trước linh cửu của ông, Linh mục Vũ Khởi Phụng, một linh mục cùng thuộc 
Dòng Chúa Cứu Thế với ông, đã nhận định về ông : "...Suốt đường đời của mình, anh Lan luôn 
thấy hình bóng cây thập giá trong mọi biến cố. Thập giá là cái đau đớn, cái rách nát, cái nhức nhối 
xuyên suốt cuộc nhân sinh. Thập giá ấy giải thích những tiếng kêu dằn vặt, chói chang, đôi khi chói 
tai của anh. Cuối cùng khi những tâm tư và bức xúc của anh vẫn còn y nguyên trong lòng mà thân 
xác thì cứ tàn tạ mãi không đường hồi phục, anh đã cảm thấy thập giá nơi cá nhân mình, nó cứ " 
ngã bóng" mãi, " càng chiều càng xa" không biết đến tận những sâu thẳm nào. Một cảm nhận như 
lạ lùng bỡ ngỡ nhưng cũng là cảm nhận tất nhiên, bởi nếu có một " cùng đường", một " chiều 
sương" nào mà thập giá không "ngã bóng" thì ở đó chẳng thể có cứu độ, chẳng thể có phục hồi...". 
(2) 

  Đối với thế hệ chúng tôi, cha Lan, anh Lan là một con người đặc biệt, khó quên. 

  "...Con người ấy luôn luôn thấy chẳng có gì lý tưởng như lòng mình tha thiết mong đợi. Từ trong 
đạo đến ngoài đời, từ trong Giáo Hội đến ngoài xã hội, anh luôn luôn phát hiện những điều bất cập. 
Anh nói và viết nhiều điều sâu cay về người này việc nọ, mà người ta vẫn quý anh, là vì trước khi 
thốt ra những điều sâu cay, thì trong thâm tâm anh là người đau đớn trước tiên. Sắc mặt anh tái 
xanh mỗi khi sắp đưa ra một nhận xét nghiệt ngã. Anh không phải là người đứng ngoài để phê 
phán, đoán xét và lên giọng dạy dỗ lung tung cho sướng miệng, hay cho thỏa một nỗi hậm hực, 
hận thù nào đó. Anh là người có một mối tình quá cao sáng với con người và với cuộc đời, để rồi 
khi giáp mặt với những tiêu cực vô số, thì chính cái tình yêu ấy ở nơi anh bị xúc phạm, bị quằn 
quại...". (2) 

https://docs.google.com/a/giadinhanphong.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Z2lhZGluaGFucGhvbmcuY29tfHd3d3xneDo0OTE3ZGJmYjQ4M2U4ZTcz
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  Cha Lan, anh Lan là một người gây nhiều tranh cãi. 

  "...Xã hội chúng ta có một từ trước kia rất ít được nhắc tới, nhưng khoảng chừng một năm nay thì 
hay được nói đến: đó là từ " phản biện". Có thể anh Lan từ ngày còn trẻ tới giờ vẫn là một bậc thầy 
" phản biện"... Là giáo sĩ hay giáo dân, anh vẫn thao thức vì trong Hội Thánh còn nhiều điều chưa 
vươn lên đến tầm Tin Mừng và anh cũng nói thẳng ra. Là công dân, anh đau cái đau của dân tộc. 
Trước 1975, anh chống lại chế độ miền Nam. Chế độ ấy sụp đổ năm 1975, anh đã thỏa mãn chưa? 
Thưa chưa, cho đến ngày này anh vẫn tiếp tục phản biện, và bằng lòng trả giá, bằng lòng mất hết 
để trung thực với lòng mình...". (2) 

  Tưởng nhớ ông, khi ông vừa về nước Chúa năm 2007, Thân hữu và đệ tử của ông ở San Jose đã 
xin một Thánh Lễ cầu nguyện cho ông ở nhà thờ Saint Patrick. 

 

Linh mục Phan Tấn Lực cử hành Thánh Lễ Nhà văn Hoàng Ngọc Biên nhắc nhớ kỷ niệm 

 
  Cùng các Các LM. Lực , LM. Hội . 
     Anh Lan có hai "đệ tử ruột" là anh Đoàn Tường và Nguyễn Văn Đức. Hai anh nguyên là chủng 
sinh của Dòng Chúa Cứu Thế. Khi đang học cao học triết tại Đại Học Văn Khoa Huế mỗi lần cha 
Lan, giáo sư thỉnh giảng môn Triết của Đại Học Văn Khoa Huế ra giảng dạy, anh Đức là tài xế xe 
gắn máy cho cha Lan đi đến các cuộc diễn thuyết, gặp gỡ thân hữu và sinh viên. Nếu Đoàn Tường 
tham gia tòa soạn tạp chí Đối Diện, thì chính anh Đức là người hì hục đánh stencils, quay roneo 
hầu hết các số báo Đối Diện, Đứng Dậy, Đồng Dao, ĐD, ( những số báo không có nhà in nào nhận 
in vì không có giấy phép xuất bản) ngay tại Dòng Chúa Cứu Thế Thủ Đức, sau đó được chiếc xe 
hơi hai ngựa của một Soeur chở đi đóng gói và phát hành. Ít ai biết sự ''đồng lỏa" của "Thầy Sáu" 
Nguyễn Văn Đức trong việc xuất bản những số báo Đối Diện của cha Lan lúc đó. "Thầy Sáu" Đức 
sau 1975 cũng được nếm cơm tù cách mạng khi nhà dòng Chúa Cứu Thế Thủ Đức bị tiếm đoạt. Vì 
tấm lòng với thầy, anh Đức đã liên lạc với Linh mục Phan Tấn Lực xin Thánh Lễ cầu nguyện cho 
linh hồn anh Lan... 
     Nhà văn, họa sĩ Hoàng Ngọc Biên là một người bạn thân của anh Lan. Sau năm 1975, anh Biên, 
nhà văn Diễm Châu, nhạc sĩ Cao Thanh Tùng,... có lúc về góp tay với tờ Đứng Dậy. Họ thường 
gặp gỡ chuyện trò, cơm trưa ở trụ sở đường 20 Bà Huyện Thanh Quan. Nhớ về giai đoạn nầy, nhà 
văn Hoàng Ngọc Biên kể:Logo cho tạp chí . Phụ trách Mỹ thuật và Biên tập Sinh hoạt Văn 
hóa tạp chí Đứng dậy của LM. Chân Tín và anh Nguyễn Ngọc Lan. Năm nhà thơ Huy Cận đến ăn 
trưa ở tòa soạn Đứng dậy, vị Bộ trưởng “cách mạng” nhìn cái logo và các bìa báo in typo của Đứng 
dậy và nói (không biết có ý gì) “các anh ghê thật: chúng tôi ba mươi năm hơn xã hội chủ nghĩa mà 
chưa bao giờ có được một cái emblème nào ra hồn...” 
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Chân Tín – Logo Đứng dậy -Nguyễn Ngọc Lan (3) 
 
     Khi tờ báo Tin Sáng và tạp chí Đứng Dậy " hoàn thành nhiệm vụ", theo lời kể của nhà nghiên 
cứu Lữ Phương, nguyên Thứ Trưởng Bộ Thông Tin thuộc Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cọng 
Hòa Miền Nam Việt Nam "...Nhiều anh em chúng tôi phân tán đi kiếm ăn linh tinh. Lúc này, anh 
Nguyễn Ngọc Lan đã hoàn tục, lập gia đình, cũng tập tễnh làm ăn bằng một nghề mới học: bán đồ 
gỗ cẩn xa cừ, nghe nói cũng chẳng khấm khá gì. Diễm Châu thất nghiệp, đi bộ lang thang trên 
đường phố vì mất xe đạp, trông thật nhếch nhác.Trần Tuấn Nhậm đi về miền Tây vượt biên không 
thoát và chết trong tù. Thế Nguyên mở quán nhậu sau chết vì tetanos. Hoàng Ngọc Biên bán cà 
phê, tụ tập anh em tán dóc cho vui..." (4).     Trong Thánh Lễ hôm nay, nhà văn Hoàng Ngọc Biên là 
người tổ chức, điều khiển chương trình, in chân dung anh Lan cho mỗi người tham dự cầu nguyện 
Thánh Lễ. Sau Thánh Lễ , anh Biên đã ôn lại một vài kỷ niệm về anh Lan, phân phát bản nhạc 
"Ngàn Thu Áo Tím " của nhạc sĩ Hoàng Trọng và Vĩnh Phúc cùng nhau hát trong tiếng đệm dương 
cầm của nhạc sĩ Hoàng Ngọc Trường để tưởng nhớ anh Lan vì, như anh Biên cho biết, lúc sinh 
thời anh Lan yêu thích bản nhạc theo điệu valse trữ tình đầy sắc màu tím, màu mà anh thường mơ 
tới trong " Chủ Nhật Hồng Giữa Mùa Tím " (5), vì ở nơi "...một người còn đó. Leo lét như ngọn đèn 
chầu" vẫn "mãi mãi trong tim. Một sắc tím hồng đọng lại".(6) 

 

 

 

Bìa trước và sau "Hẹn Thắp Lên" 
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     Vào những năm 1967 và 1969, nhà xuất bản Trình Bày thuộc tạp chí Trình Bày đã ấn hành hai 
tác phẩm gây chú ý của Linh Mục Nguyễn Ngọc Lan: " Chứng Từ Năm Năm" và " Đường Hay Pháo 
Đài". Tác phẩm cuối cùng của anh Nguyễn Ngọc Lan " Hẹn Thắp Lên" ( Lời Chứng Hai Mươi Lăm 
Năm 1975-2000) lại cũng được nhà xuất bản Trình Bày, đã "di tản" qua Strasbourg - Salt Lake City, 
in và phát hành ở hải ngoại vào năm 2000. Bài thơ " Lửa Tro" của nhà thơ Đỗ Trung Quân viết " 
tặng một người còn đó - ngọn đèn chầu" đã được chính anh Lan chọn in vào cuối sách " Thay Lời 
Bạt" với niềm tin : 

"...đôi khi 
ta nhớ về những ngọn lửa sắp lụi tàn 
lửa của tro than 
hẹn thắp lên một ban mai 
lành sạch".(7) 
 

     "Hẹn Thắp Lên" là ước hẹn, là niềm tin của giáo sư Nguyễn Ngọc Lan. Như Linh mục Vũ Khởi 
Phụng giảng giải : " Đức tin là bằng chứng cho những điều ta không thấy" (Dt 11, 1). Trong đoạn 
thư Do Thái ấy, tôi cho rằng có những cảm nghiệm mà anh Lan đã được dự phần, đó là những cảm 
nghiệm mà các tổ phụ đã từng trãi: " Các ngài mong ước một quê hương tốt đẹp hơn" (Dt 11,16). 
Anh Lan đã chứng minh đủ cho mọi người đều thấy, anh đâu có quê hương nào khác ngoài mảnh 
đất Việt Nam quằn quại bi tráng này...".(2)       Tưởng nhớ Giáo Sư Nguyễn Ngọc Lan, với thân hữu 
và đệ tử của anh, quê hương hôm nay vẫn còn phải " Hẹn Thắp Lên" một " ban mai lành sạch". 

Trần Đình Sơn Cước (Sunnyvale 2/2016) 

Ghi chú: 
(1) Thơ Nguyễn Ngọc Lan 
(2) Linh Mục Vũ Khởi Phụng: " Tưởng Nhớ Anh Phao-Lồ Nguyễn Ngọc Lan (1930-2007). 
Take2Tango.com 
(3) Hoàng Ngọc Biên " Cười Một Cách Nghiêm Chỉnh", CV không công bố 
(4) Lữ Phương: " Tưởng Nhớ Một Người Anh Em". diendan.org 
(5) Nguyễn Ngọc Lan: " Chủ Nhật Hồng Giữa Mùa Tím", nxb Tin Paris 1997 
(6) Thơ Diễm Châu: "Hẹn Thắp Lên" tr. 9 
(7) Thơ Đỗ Trung Quân: " Hẹn Thắp Lên" tr.347 
(8) Nguồn ảnh: nhà văn Hoàng Ngọc Biên cung cấp 

Diễn Đàn : Chúng tôi đã nhận được bài này từ tác giả trước ngày giỗ giáo sư Nguyễn 
Ngọc Lan, để đăng vào đúng ngày 01/03 vừa qua. Mà giờ này tối 07/03 mới đăng, thật có 
lỗi với gia đình và bạn hữu giáo sư, cùng độc giả. Xin được tha thứ vì một lý do kỹ thuật 
bất khả kháng : tại khu nhà của người phụ trách bài này, đêm 28-02 mưa gió rất 
lớn làm mất cả điện thoại lẫn khả năng sử dụng Internet cho đến sáng nay 07-03. 
                                        ______________________ 
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RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO DÂN BẢN ĐỊA TẠI Á CHÂU 

_______________________________________________________ 
Giám Mục Broderick Pabillo, Philippines, Thành Viên FABC-OE 
 
 “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh 

Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh 
em. và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế"  (Mt 28, 19-20).  

Đây là chỉ thị quan trọng mà Chúa Giêsu Kitô chúng ta đã trao phó cho chúng ta trước khi Ngài 
lên trời. Đây là sứ mạng của chúng ta là Hội Thánh. Chúng ta không thể an tâm nghỉ ngơi khi Tin 
Mừng chưa được rao giảng cho tất cả mọi người, mọi nơi. Một nhà triết học Pháp đã từng nói: "Thiên 
Chúa sẽ nói gì với chúng ta, nếu một số trong chúng ta đến với Ngài mà không có người khác?" 

Do đó, sứ vụ này không chỉ tốt cho những người mà chúng ta rao giảng mà còn tốt cho chúng 
ta, bởi vì chúng ta sẽ không thể sống thật với chính mình nếu chúng ta không vươn đến với những 
người khác.  

Trong thực tế, điều đó không phải là một chọn lựa, mà là một nghĩa vụ. Chúng ta hãy nghe lại 
lời nhắc nhở của Thánh Phaolô, vị đại tông đồ dân ngoại:  

 
“Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần 
thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! Tôi mà tự ý làm 
việc ấy, thì ắt tôi có công; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. (1 
Cor 9,16-17). Và một lần nữa: “Tình yêu Ðức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: nếu 
một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết. Ðức Kitô đã chết thay cho mọi 
người, để những ai đang sống, không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Ðấng đã 
chết và sống lại vì mình.” (2 Cor 5,14-15). 
 
Những người khác mà chúng ta phải tiếp cận là ai? Là tất cả, nhưng đặc biệt nhất là những 

người bị gạt ra bên lề xã hội. Khi Gioan Baotixita nghi ngờ Chúa Giêsu có thực sự là người được 
Thiên Chúa sai đến hay không, thì Chúa Giêsu đã trả lời cho các môn đệ của ông sai đến rằng:  

 
"Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ 
què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được 
nghe Tin Mừng” (Mt 11,4-5).  
 
Những gì đã được làm cho người bên lề xã hội và người nghèo là dấu chỉ cho thấy Chúa 

Giêsu thực sự là người được Thiên Chúa sai đến. Vì vậy, để trung thành với Chúa Kitô có nghĩa 
là chúng ta phải đến, tiếp cận đặc biệt với những người bị bỏ rơi, những người bên lề xã 
hội. 

Trong xã hội của chúng ta hôm nay có rất nhiều người bên lề xã hội trong kinh tế, giáo dục, 
khoa học kỹ thuật, văn hóa. Và như sự tiến triển của cái gọi là toàn cầu hóa đang thực hiện không 
khoan nhượng, trớ trêu thay là càng ngày càng nhiều người bị gạt ra bên lề. Một trong nhóm bên 
lề đó là chủ đề của cuộc thảo luận và chia sẻ của chúng ta trong những ngày này - các dân 
tộc bản địa.  

Tất cả các quốc gia của chúng ta đều có các nhóm dân tộc bản địa khác nhau. Họ có những 
đặc điểm thể lý, văn hóa, ngôn ngữ, tập tục và niềm tin khác với những người thuộc những nền văn 
hóa khác với những nền văn hóa thống tri.  

Khác nhau thật đó, nhưng chắc chắn không kém cổ kính, không kém sâu sắc và ngay trong 
nhiều trường hợp, không kém nhân đạo hơn. Đối với họ, với tính cách là Hội Thánh, chúng ta phải 
tiếp cận. Chúng ta mang lại cho họ Tin Mừng, không phải để thống trị họ nhưng gửi đến họ điều tốt 
lành mà chúng ta tin có thể giúp họ - Tin Mừng Thiên Chúa đã đến để chia sẻ sự sống của chúng ta 
trong Đức Giêsu Kitô để trong Ngài, chúng ta, và tất cả nhân loại cùng có thể tham dự vào sự sống 
của Thiên Chúa. 
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Loan báo Tin Mừng là một thách đố lớn lao, bởi vì, trong nhiều trường hợp ta không thể đến 
với các dân tộc bản địa được. Không thể đến được theo nơi chốn, vì nhiều người sống ở những 
chỗ xa thành phố và trung tâm của chúng ta. Không tới được theo ngôn ngữ vì nhiều dân tộc có 
ngôn ngữ của riêng mà rất ít người sử dụng. Không tới được theo văn hóa, vì họ có những phong 
tục và lối sống khác với những người còn lại.  

Do đó những thách thức lớn về việc đánh giá, việc thâm nhập và hội nhập văn hóa. Nhưng 
việc tiếp cận không chỉ là thách thức duy nhất. Cũng còn có gánh nặng của lịch sử mà chúng ta 
phải vác theo. Trong lịch sử Hội Thánh Công Giáo, cũng như các cộng đồng Kitô giáo khác, đã bị 
đồng hóa với Tây phương và sự bành trướng kinh tế và chính trị của nó. Cách nào đó đây không 
phải là vấn đề lịch sử mà thôi, mà trong nhiều trường hợp, điều đó còn xảy ra trong thực tế hiện 
tại. Ta không chỉ bị đồng hóa mà vẫn còn bị gắn chặt với vũ trụ quan văn hóa Tây Phương và 
những lối diễn tả Đức Tin của Tây Phương.  

Tiếp cận với anh chị em bản địa của chúng ta là một thách đố, không chỉ để giải thoát họ 
khỏi những cơ cấu tội lỗi mà còn tự giải thoát bản thân chúng ta khỏi những gì không phải là 
chúng ta, không phải là Á châu. Bởi cách sống của họ, vũ trụ quan của họ, những vấn nạn của họ 
và ngay cả những phản đối của họ, anh chị em bản địa của chúng ta của chúng ta có thể giúp 
chúng ta trở về với nguồn gốc và về với con người thật sự của chúng ta. 

Sau đó là thách đố về công lý và nhân quyền. Thật đáng buồn là tại nhiều quốc gia chúng 
ta, những dân tộc bản địa, hầu hết bao gồm những nhóm sắc tộc thiểu số, đã bị đối xử bất công và 
lạm dụng. Một lý do là nhiều khi họ không thể tự bảo vệ chính mình. Họ ít người, ở những nơi hẻo 
lánh xa xôi và không hiểu biết những quyền lợi của họ trước pháp luật. Họ cũng có những tập quán 
và phong tục khác với những tập quán và phong tục của nền văn hóa đang thống trị.  

Quan niệm về quyền sở hữu đất đai của họ là một thí dụ rõ ràng. Đất và rừng của họ, không 
chỉ sở hữu của họ mà còn là nơi tích tụ những truyền thống và bản sắc tâm linh của họ, đã bị các 
tập đoàn lớn và Nhà Nước chiếm đoạt, vì điều những người này quan tâm là kinh tế, là kiếm lời và 
đầu tư. Do đó rất nhiều người chủ đất bị cướp phá, lừa đảo, sách nhiễu và thủ tiêu mờ ám. Để rao 
giảng Tin Mừng cho những người bị bách hại đó, không chỉ là nói cho họ, mà còn ở với họ 
và bảo vệ họ. Họ cần cảm nghiệm Tin Mừng Thiên Chúa lo lắng đến họ qua những người mang 
Danh Ngài. 

Ước gì những ngày gặp gỡ này thực sự làm giầu cho tất cả chúng ta. Ước gì  chúng ta không 
chỉ chia sẻ những khó khăn – chắc có nhiều điều để chia sẻ - mà còn chia sẻ những chiến lược, 
những cái nhìn từ bên trong và những dự phóng mới cho việc loan báo Tin mừng cho 
những anh chị em sắc tộc của chúng ta! Khi chúng ta tiếp cận họ, chúng ta chia sẻ với họ nguồn 
phong phú của Đức Tin và chúng ta học hỏi nguồn phong phú của tính cách con người, tính cách 
liên hệ thâm sâu với thiên nhiên, và sự quyết tâm giữ lại căn tính như là một dân tộc đặc thù.  

Nơi họ và qua họ, chúng ta có thể được hướng tới một cách nhìn khác về Thượng Đế. 
Chúng ta cũng được phong phú hơn trong việc hiểu biết về Thiên Chúa chúng ta. Như Đức 
Cha Kenneth Craig, một giám mục truyền giáo Phi Châu đã nói:  

 
"Công việc đầu tiên trong việc tiếp cận một dân tộc khác, là cởi giày ta ra, vì đất chúng ta 
đang tiếp cận là thánh. Đàng khác, chúng ta coi chừng đang giẫm đạp lên giấc mơ của dân 
tộc khác. Nghiêm trọng hơn, chúng ta có thể quên mất rằng Thiên Chúa đã có mặt ở đó trước 
khi chúng ta đến". 
 
Lm Giuse Trần Sĩ Tín, DCCt trích-dịch 
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GIA ĐÌNH AN PHONG SYDNEY MỪNG LỄ THÁNH TỔ ANPHONGSÔ 

THỨ BẨY NGÀY 3 THÁNG 8 NĂM 2019 

 

Mây Chiều ghi nhanh 
 
  Sydney đang vào giữa mùa Đông giá lạnh, thế mà bữa nay, trời bổng nhiên trở nên ấm áp hơn lệ 
thường, trời mùa Đông nhưng lại hợp với lời mở đầu bài hát “Hè Vể” của nhạc sĩ Hùng Lân: “Trời 
hồng hồng, sáng trong trong, ngàn phượng rung nắng ngoài song...” Tin hay không tin vào phép 
mầu thì Mây Chiều cũng tin rằng GĐAP Sydney đã được thánh An Phong ban cho một món quà 
đặc biệt trong ngày các con cái hiếu thảo của ngài tụ tập mừng lễ Cha Thánh. Gìờ này, các anh chị 
em khắp nơi đang kéo nhau về Vũ Bích gia trang, một cái tên lạ nhưng lại không lạ chút nào vì Vũ 
Bích gia trang là một viên ngọc quý trên đồi Cecil. Vũ Bích chính là mái ấm của hai anh chị Nhuận 
và Nông, một mái ấm mà chắc chắn chúng ta đã đến đây nhiều lần, trong nhiều dịp khác nhau. 
Nhưng thường xuyên là đến mừng ngày lễ thánh tổ An Phong mỗi đầu tháng 8, cũng là dịp anh chị 
em xum họp hàn huyên sau thánh lễ, và đóng góp tài chánh cho công việc truyền giáo của DCCT 
nơi quê nhà. 
 

 
  Khi Mây Chiều bước vào phòng khách thì cái đập vào mắt May Chiều là một tấm poster khổ rộng 
được trưng bầy phía bên tay phải, chỗ dành cho việc hành lễ. Phần đầu có hàng chữ đậm nét Gia 
Đình An Phong Sydney, tiếp theo là hình cha Thánh Anphongsô đang chắp tay cầu nguyện, thêm 
vào hàng chữ Mừng Lễ Thánh Tổ An Phong, đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế,và phía dưới của 
tấm poster là hàng chữ: 

Hội Cựu Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế và Thân Hữu 
Duc In Altum – Ra Khơi 

 
  Mây Chiều xin thay mặt cả nhà cảm tạ và hoan hô anh chị Nhuận Nông hết mình 
về sáng kiến độc đáo của anh chị trong năm nay. Đây đích thực là một món quà 
tuyệt vời, vô giá dành cho cả nhà, poster quá hấp dẫn đến nỗi cha Giuse Thịnh đã 
phải thốt lên rằng đến nhà Dòng mà mừng lễ cha Thánh cũng chẳng có tấm poster 
tầm vóc cỡ này. 
 
  Bên tay trái là một Smart TV màn ảnh rộng, có lên hình sẵn cha Giám Tỉnh 
DCCT/VN sẽ có đôi lời đối với GĐAP Sydney. 
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  Sắp đến giờ Hoàng Đạo, và anh chị em đã tụ tập đông đủ trong phòng khách, ngoài hành lang và 
cả phòng bếp, vì số anh chị tham dự có trên năm mươi người. Ngoài cha Giuse Mai Văn Thịnh là 
chủ tế, còn thêm cha Phêrô Nguyễn Đức Thống, một linh mục DCCT/VN trẻ tuổi đang làm công 
việc truyền giáo tại Trung quốc. Năm nay cũng thiếu vắng tay đàn Anthony, nhưng bù lại MC Vũ 
Nhuận đã mời được Thu My,một thanh nữ trẻ trung đang chơi đàn organ cho giáo xứ Our Lady of 
Mount Carmel. Bầu không khí lúc này trở nên yên lặng, Thu My mở đầu lướt tay trên phím đàn, MC 
Vũ Nhuận cất tiếng hát Ca Nhập Lễ: 
 

Con sẽ hân hoan tiến vào Cung thánh, 
Tới gần Chúa Trời, tuổi thanh xuân reo vang 
Khúc nhạc êm ái, vương ánh sáng nơi nơi 
Gần bàn thờ Chúa, tâm hồn con thảnh thơi 
Trong nguổn vui thánh ân muôn đời. 

 
  Tiếng hát quyện với tiếng đàn êm ái bay lên cao trước tôn nhan Chúa, mà đâu có tình yêu Chúa, 
ở đó có Đức Chúa Trời. Trong phần giảng lễ, cha Phêrô Thống đã giảng một bài dài, tựu trung nói 
về ý nghĩa tin mừng hôm nay: Nếu chúng ta chỉ lo tích lũy của cải vật chất, là những của cải hư nát, 
thì chúng ta quên đi mất việc tích lũy của cải thiêng liêng, là việc cần thiết để hưởng nước Trời. 
 
  Đặc biệt tới phần chúc bình an cho nhau, anh chị em tham dự cùng nắm tay nhau thành một vòng 
tròn để cùng đọc kinh Lạy Cha, và sau đó chúc bình an cho nhau trong tình thương yêu. 

 
  Bài hát Ô ma Mère được MC Vũ Nhuận cất tiếng sau đó mọi người cùng đồng ca, để kết thúc 
phần thánh lễ. Mẹ đây không phải là người mẹ của chúng ta, mà mẹ đây là Dòng Thánh. Mà trong 
vòng tay Dòng Thánh, chúng ta lúc nào cũng sống trong vui tươi. Đây là một bài hát mà các cha 
cácthầu DCCT luôn luôn cất tiếng để chấm dứt các buổi lễ lạc, mà hiện nay không biết có còn lưu 
giữ thói quen này không. Thu My lần đầu được đánh đàn cho GĐAP nhưng tay nghề đã tỏ ra thật 
quen thuộcvới những ca khúc mới lạ. Hôm nay đặc biệt cũng có mặt Mẹ của chị Nga, từ Canada 
mới qua Sydney, để tham dự lễ cưới của cháu ngoại là một bác sĩ y khoa, con trai anh chị Tiến 
Hùng & Nga. Ngoài ra Mây Chiều còn nhận thấy có anh chị Gioan và Hạnh đến tham dự lần đầu. 
GĐAP Sydney có ba bác gái lớn tuổi là bác Liên, bác Kim, Bác Cung, cả ba bác đều tham dự và tỏ 
ra rất quý mến GĐAP, mặc dầu các bác trai đã được Chúa gọi về Trời. Ngay sau thánh lễ, MC Vũ 
Nhuận đã trình chiếu một video clip ngắn có cha Giám Tỉnh DCCT/VN Nguyễn Ngọc Bích, ngỏ lởi 
chào mừng GĐAP/Sydney và thân hữu. Đây cũng là một sáng kiến độc đáo của MC Vũ Nhuận. 
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Kế tiếp, MC Vũ Nhuận mời CHT Nguyễn Đắc Dzũng ngỏ lời chào mừng hai cha và cả nhà. Anh 
Đắc Dzũng ăn nói rất từ tốn, chân thành, những lời nói xuất phát từ con tim chứ không dùng những 
từ ngữ dao to búa lớn. Thêm nữa, mỗi lần xuất hiện, anh thường nở một nụ cười rất độc đáo, mà 
theo Mây Chiều nghĩ thì cha Thịnh rất tâm đắc, Mây Chiều chưa tìm ra một từ ngữ nào thích hợp 
để diễn tả sức thu hút của tiếng cười đó. 
 

  Bao giờ cũng vậy, mừng lễ thánh tổ tại nhà anh chị Nhận & Nông, sau thánh lễ, là màn chụp hình 
nguyên nhóm trước cửa nhà. Trời đang giữa Đông, nên mặt trời lặn sớm, nên cần chụp hình ngay 
khi còn đủ ánh sáng. Thế là cả nhà mau thu dọn ghế mang ra trước cửa, để sắp xếp chỗ ngồi cho 
các bác lớn tuổi và các chị, còn các anh chị khác thì đứng trên ghế phía sau. Phó nhòm là cô công 
chúa bé bỏng của anh chị Nhuận & Nông. Chị Mai Tá cũng thấy chụp hình nhưng là trong buổi lễ. 
Còn MC Vũ Nhuận thì khỏi chê, vừa điều khiển chương trình, vừa chụp hình từ mọi góc cạnh để có 
hình ảnh của tất cả các anh chị tham dự.   
 
  Mỗi năm, vào ngày lễ thánh AnPhong, GĐAP Sydney bao giờ cũng được cả nhà đóng góp tiền 
bạc để yểm trợ cho DCCT bên quê nhà, những cựu tu sinh và thân hữu lần nào cũng đóng góp thật 
rộng rãi, dẫu trong gia đình, điểm mặt thì chẳng thấy ai là đại gia. 

 
 
  Phần nghi lễ và chụp hình đã hoàn tất, cũng là 
lúc cái bụng đã làm reo, cũng là lúc nên bắt đầu 
tiệc liên hoan. Các nàng dâu của cha Thánh đã 
mau mắn sắp xếp thức ăn trên bàn, nhìn qua 
cũng thấy thức ăn thật đa dạng và dồi dào. 
Những món ăn này là do mỗi gia đình đã chọn lựa 
và nấu nướng tại nhà mang đến đây để cùng 
nhau thưởng thức. Này nhé, để nhậu với rượu bia 

thì có món nem chua, gỏi đu đủ, gỏi cá bạc và nhất là món mussel xào tiêu hạt. Để thưởng thức 
món thịt thì có thịt quay, món Ấn độ có cà ry gà đúng điệu, đặc sản thì có bánh cuốn nhân thịt, món 
Nhật có một khay sushi có thêm cả các túi xì dầu và washabi nho nhỏ, món Pháp có bánh choux à 
la crème, đặc sản miền Bắc có xôi gà, xôi vò chả chiên, bánh cuốn nhân thịt lại thêm bánh đúc và 
bánh gai. Các món bánh Việt Nam như bánh bò, bánh khoai mì, chè thơm ngon lại thêm tầu hũ 
đường, cái gì cũng ngon do bàn tay khéo léo của các chị. Còn nhiều món khác mà Mây Chiều 
không thể nhớ hết và nhất là làm sao mà có bụng để thưởng thức hết tất cả món ăn đóng góp hôm 
nay. 

 
Trong lúc cả nhà ăn uống hàn huyên, MC Vũ 
Nhuận giới thiệu CHP Chương thông báo một số 
tin tức, có thể tóm gọn như sau: 
Thứ nhất: Tài sản của GĐAP (bao gồm sách vở, 
album, thư tín, nhật ký v.v.) được cất giữ trong 
một va ly loại sách tay. Va ly này dùng để trình 
làng trong mọi sinh hoạt, để tất cả chúng ta có thể 
mở ra xem, tìm kiếm, tham khảo v.v. 
Thứ hai: Vào dịp lễ Tết sắp đến, gia đình anh chị 

Tâm & Hân có nhã ý mời cả nhà đến mừng Tết tại tư gia của anh chị, để anh Tâm có dịp gặp gỡ lại 
các anh chị em, vì anh vốn đang bị chứng bệnh “run tay chân”, di chuyển rất khó khăn. 

Thứ ba: Vào năm ngoái chúng ta có phần 
thưởng OAF, viết tắt cho chữ Order of 
Alphonsus Family, để tưởng thưởng các anh chị 
em đóng góp nhiều công sức cho GĐAP. Tuy 
nhiên, nhận thấy tên xưng OAF không thực 
dụng, nên được đổi tên mới là Phần Thưởng 
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Ra Khơi, trùng hợp với biểu trưng của GĐAP Sydney là DUC IN ALTUM. 
 
  Năm nay Mây Chiều nhận thấy anh Phương là con trai của bác Cung, đã có một sáng kiến hay là 
đốt hai lò sưởi bằng củi tại sân sau nhà anh chị Nhuận Nông, trời về đêm lạnh 
13 oC, nhưng anh chị em vẫn tụ tập quanh lửa hồng ấm áp. Mây Chiều cảm thấy cả nhà nên dành 
cho anh Phương một lời khen về sáng kiến này. 
 
Tiệc vui vẫn tiếp diễn, tiếng cười nói, cụng ly phía phải phía trái, chị Mai Tá chạy tới chạy lui, ngắm 
nghía, chụp hình, cũng như MC Vũ Nhuận luôn tay bấm máy, không phải để dành đó mà ngay đêm 
nay sẽ được tung lên Facebook, và các bạn bè từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý và Việt Nam đều có thể 
biết những tin tức mới nhất về hoạt động của GĐAP Sydney. 
          

  
  Lại thấy MC Vũ Nhuận tay cầm micro, giới thiệu nhà văn Trần Ngọc Mười Hai, ra mắt bà con cuốn 
sách Chuyện Phiếm Đạo Đời thứ 15 của anh, và hai cuốn sách nữa là “Gặp gỡ Đức Giê Su như lần 
đầu từng gặp” và “ Lời Chúa sẻ san năm C” . Nhà văn Trần Ngọc Mười Hai trong một thời gian 
tương đối ngắn, đã trình làng “Chuyện Phiếm Đạo Đời” thứ 15, mà sách lại được biếu không, tặng 
không, thì chúng ta đủ thấy tài năng của Trần Ngọc Mười Hai là siêu việt. Anh đã làm việc liên tục 
không nghỉ ngơi, lời giảng Tin Mừng của các cha thường chỉ giới hạn tại một nơi, một giáo xứ, 
nhưng phải công nhận lời rao giảng trong sách của Trần Ngọc Mười Hai thì lan rộng khắp nơi nơi, 
tỏa áng khắp chốn. Chúng ta đang đọc Chuyện Phiếm Đạo Đời số 15, rồi chắc chắn sẽ còn cơ hội 
đọc chuyện phiếm đao đời các số kế tiếp 16,17,18,19... Xin hoan hô tinh thần làm việc của nhà văn 
hết mình. Sự thực bao giờ cũng là sự thực. Không phải vì Mây Chiều vốn là người bạn học cùng 
lớp với anh mà bốc thơm anh, mà so ra trong mọi hoạt động, anh luôn đặt GĐAP Sydney vào vị trí 
ưu tiên số 1, nghĩa là làm gì thì làm, phải chọn GĐAP Sydney là trên hết. Ngoài ra, trong ngày lễ 
thánh An Phong năm nay, cũng xin hoan hô hết mình anh chị Nhuận & Nông, qua tấm áp phích khồ 
rộng hình cha Thánh An Phong, quá đủ để nói lên lòng yêu mến Dòng Thánh của anh chị qua việc 
làm. Trong lúc anh chị em đang khi ly khi tô, chén tạc chén thù, thưởng thức các món ăn cây nhà lá 
vườn, thì CHT và CHP Dzũng và Chương đang chăm chú kiểm điểm từng phong bì gói ghém món 
quà các anh chị dành cho Dòng Thánh trong căn phòng làm việc của anh Vũ Nhuận. Lần lượt mở 
ra từng phong bì mà cái nào cũng thấy nặng chĩu tình thương yêu, chan chứa biết bao ân tình. 
Ngoài những phong thơ của các anh chị em trong hội và thân hữu đã đành, còn thêm cả những 
phong thơ ân tình mà những người em của chị Mai Tá, tuy không cùng tôn giáo, nhưng cũng tặng 
một chút quà cho Dòng Thánh.  Một điểm đặc biệt nữa là những người con, người cháu của anh 
chị Mai Tá, bao giờ cũng trao tặng những con heo bỏ ống được nuôi bằng những đồng tiền cắc. 
Con heo của cháu Anthony, khéo nuôi đến nỗi bụng căng tròn, mập ú, mặc dầu Anthony chưa hề 
có mặt tại giảng đường Nông Lâm Súc ngày nào. Đặc biệt là cho đến nay, độc nhất chỉ có trong gia 
đình anh chị Mai Tá vỗ béo và cung cấp heo nuôi bằng tiền cắc. Nếu như được phổ biến rộng rãi 
hơn thì Dòng Thánh sẽ được tài trợ nhiều hơn. 
Dẫu có vui mấy chăng nữa quanh ngọn lửa hồng thì cũng đến lúc anh chị phải chia tay. Chia tay 
nhưng trong tâm tư còn lưu luyến, còn đọng lại nơi Vũ Bích gia trang một chút gì để nhớ để 
thương. Cùng hẹn gặp lại nhau trong lần kế tiếp. 
 
  Mây Chiều ghi nhanh 
  Xin đính kèm danh sách quý ân nhân yểm trợ tài chánh cho DCCT/VN  
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DANH SÁCH QUÍ ANH CHỊ YỂM TRỢ DCCT/VN 
VÀO THÁNG 7 NGÀY 03 THÁNG 8 NĂM 2019 

 

Chị Bích Thủy       $   100 

A/C Lê văn Lệ và An      $ 100 

A/C Nguyễn Duy Vũ và Thu     $ 600 

Cô Bích Huyền      $ 100 

Cô Thu My       $ 100 

A/C Duy Lâm và Phương Anh    $ 400 

A/C Uông Đại Công và Hương    $ 150 

A/C Nguyễn văn Dũng và Phụng    $ 250 

A/C Vũ Nhuận và Nông     $ 300 

Bác Liên       $ 150 

A/C Nguyễn Đắc Dzũng và Vân    $ 200 

A/C Nguyễn Tiến Hùng và Nga    $ 500 

Bác Kim       $ 100 

Bà Diệp       $ 500 

A/C Trần Trọng Dũng      $ 200 

A/C Tá Mai       $ 280 

A/C Nguyễn Hồng Tân và Loan    $ 200 

Ông Nguyễn Đình Đính     $ 200 

Chị Hoàng Thị Thả      $ 150 

A/C Đào và Hưởng      $ 150 

Chị Phụng (Tính)       $ 100 

Chị Vong       $ 100 

Chị Lệ Anh       $  50 

A/C Công Thành và Hương     $ 250 

A/C Nguyễn An Bình      $ 200 

A/C Phạm văn Chương và Lê    $ 300 

A/C Tiên và Hòa      $ 300 

Bác Cung       $  50 

A/C Thành và Uyển      $ 100 

Chị Kim Dung Lakemba     $ 200 

Một vị ẩn danh      $  50 

A/C Huỳnh Công Lợi      $ 150  

A/C Nguyễn Duy Phước và Lượng    $ 150 

Chị Thu Hồng       $ 100 

Cô Thúy Hạnh       $ 100 

A/C Linh Lan       $ 200 

A/C Kim Linh       $ 150 

Anh Hương Nam      $ 100 

A/C Minh Tâm và Hân     $ 100 

Tiền heo ống của con cháu gia đình anh chị Mai Tá  $ 630 

       _________________ 

 

TỔNG CỘNG:             $       8,110  
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Đã gửi $8.000 yểm trợ nhà Dòng theo email dưới đây:  
 
 
 

 
Yểm Trợ nhà Mẹ ở Việt Nam: 
 
Dưới đây là thư nhận tiền của Lm Jb Nguyễn Minh Phương Quản lý Tỉnh Dòng Việt Nam cho biết: 
 
Đã nhận tiền Vũ Nhuận 
 
 
From: MINH PHƯƠNG NGUYỄN <jbphuongcssr@yahoo.ca> 
Date: Mon, Aug 12, 2019 at 7:49 PM 
Subject: Đã nhận tiền 
To: <vunhuan1947@gmail.com>, lamteck@gmail.com <lamteck@gmail.com> 
 
Chào quý anh chị 
Tỉnh Dòng vừa nhận được số tiền quý anh chị chuyển về đóng góp với Tỉnh Dòng. 
Xin cám ơn quý anh chị. 
Xin Chúa ban cho quý anh chị muôn ơn lành. 
 
Kính thư 
Jb Nguyễn Minh Phương CSsR 

 
       
           

 

Giọng cũ xa gần 

Dân Gầy phụ trách 
 
*Những lời cảm ơn khá “rối bời”: 
Đó, là những cử chỉ “đẹp” giữa Chi Hội Trưởng/Phó và  
nhà họ Vũ ở Sydney. Thôi thì có cảm ơn cảm kích cũng 
đến thế này mà thôi. 
 

  
 
 

 
 

 

Kính thưa cả nhà, 
     Vào tối qua cả nhà đã xum họp tại Vũ Bích gia trang để mừng lễ cha thánh Anphongsô và sau 
đó là tiệc thân mật thưởng thức nhứng món ăn gia truyền do chính chúng ta nấu nướng và đem 
đến, trong một ngày âḿ áp giữa mùa đông gíá lạnh thì phải tin là có ơn thiêng ban cho cả nhà trong 
ngày mừng lễ cha thánh Anphong. Nhưng vô cùng đặc biệt là tấm poster khổ rộng với tiêu đề GIA 
DÌNH ANPHONG SYDNEY và hình cha thánh Anphong thật lộng lẫy của anh chị Nhuận Nông, tấm 
poster do anh chị Nhuận Nông thiét kế và tạo thành là một tấm poster tuyệt hảo mà cha bề trên 
Giuse Thịnh đã phải thốt lên lời rằng nhà Dòng cũng không sao mà có tấm hình này được. Xin cả 
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nhà nói vang lên lời cám ơn và vô cùng cám ơn sáng kiến cùa anh chí Nhuận Nông để từ nay trong 
các dịp lễ lạc cả nhà sẽ xin anh cho mượn ké poster này để trưng bày cho quan khách chiêm 
ngưỡng. 
     Một lần nữa, xin gởi đến cả nhả lời cám ơn thắm thiết nhất và mến chúc cả nhả luôn được mọi 
sư an lành, 
CHT Đắc Dzũng và CHP Văn Chương 

Dinh Vu dinhdinhvu@gmail.com 

Cám ơn anh cả Đắc Dzũng, anh hai Văn Chương. 
 

  

 

 

 
Tuổi Già Khổ Lắm Phải Không?  

 

Tuổi già khổ lắm, phải không?  
Chưa đi, chân mỏi! Chưa trông, mắt mờ!  
Ðêm nằm chưa ngủ đã mơ  
Cơm chưa "đụng đũa" đã no ngang rồi!  
Áo quần xốc xếch lôi thôi  
Nhớ quên, quên nhớ... chuyện đời nhi nhăng  
Nói to cứ ngỡ nói thầm  
Tay run cứ ngỡ phải cầm... ba toong.  
Tính ra ba bốn đứa con  
Chín mười đứa cháu, cũng không dễ gần  
Bởi vì già trẻ cách phân  
Chúng thăm, chúng muốn hiểu rằng chúng.... thương.  
Cho nên, ngày tháng cô đơn  
Tuổi già khổ lắm, phải không.... hỡi người?  
Thật tình, sướng quá đi rồi 
Sao không " nhìn xuống " cho đời... đẹp hơn  
Hãy thăm vài nursing home 
Thăm vài khu bệnh... nhà thương, thấm lòng.  
Ðời người nhiều nỗi truân chuyên 
Cứ gì già yếu, mà phiền, mà than!  
Trời cho sống ở trần gian 
Là vui , là hưởng bình an trong lòng 
Ban ngày, nhìn áng mây hồng 
Nhìn con chim hót, nhìn bông hoa cười ... 
Ban đêm, nhin ánh sao trời  
Nhìn trăng tình tứ, nhìn đời.... mê ly!  
Vậy thì... quẳng gánh lo đi 
Sống già, sống kỹ, tội chi.... sống buồn  
 
Vũ Nhuận NHƯ MỘT LỜI CÁM ƠN 

Thứ bảy 3.8.2019  

Gia Đình An Phong Sydney mừng Lễ Thánh Tổ An Phong - Sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế tại Vũ 
Gia Trang 22 Tudor Cres Cecil Hill Sydney 2171 với sự hiện diện của các cựu tu sinh, gia đình và 
thân hữu.  
Mở đầu với thánh lễ đồng tế do hai linh mục DCCT Yuse Mai Văn Thịnh và  
Phêrô Nguyễn Đức Thống.  
Một đoạn video - được thực hiện hồi tháng 5 vừa qua - cũng được trình chiếu với những tâm tình 
của Cha Bề Trên Giám Tỉnh DCCT Việt Nam - Giuse Nguyễn Ngọc Bích gửi Gia Đình An Phong 
Sydney.  

mailto:dinhdinhvu@gmail.com
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Sau đó anh CHT Nguyễn Đắc Dũng chúc lễ và theo truyền thống các thành viên được nhắc nhở 
đóng góp cho Tỉnh Dòng Mẹ Việt Nam. 
Kế tiếp là chụp hình lưu niệm và liên hoan với phần ẩm thực do các thành viên mang đến.  
Anh chị em chia tay với lời hẹn hò sẽ họp mặt mừng năm mới 2020 tại nhà anh Tâm & Chị Hân - 
Chipping Norton.  
Mong thay 
VN Enterprises News  
 
Ghi chú: Bài Ghi nhanh về Buổi Họp Mặt  Mừng Lễ Thánh Tổ với đầy đủ chi tiết  
sẽ được cây viết Mây Chiều thực hiện và sẽ được đăng trên Nội San Duc In Altum. 
 
NHƯ MỘT LỜI CÁM ƠN 
Xin ghi nhận tấm lòng quý mến của mọi thành viên trong Gia Đình An Phong Sydney bao gồm các 
cựu đệ tử DCCT cũng như thân hữu và gia đình đã dành cho Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt 
Nam nhân dịp lễ Thánh Tổ An Phong qua lời kinh nguyện và việc làm.  
 
Xin tinh thần Rao Giảng Tin Mừng cho NGƯỜI NGHÈO và để NGƯỜI NGHÈO rao giảng Tin Mừng 
cho chúng ta tiếp tục là ngọn lửa luôn cháy sáng trong tâm hồn.  
Một lần nữa  
A BIG THANK YOU  
FOR ALL OF YOU 
CHT Nguyễn Đắc Dũng 
CHP Phạm Văn Chương 
  

*Tin buồn từ thành phố…rất Sydney: 
Tin buồn, là tin báo bão từ Gia Đình An Phong Sydney rất như sau: 
 
Mến gởi quí anh chị trong GDAP và thân hữu. 
Nhận được tin Cụ bà Anna Nguyễn thị Sở, thân mẫu chị Nguyễn thị Nông 
và là nhạc mẫu cùa anh Vũ Nhuận , mới ṭa thế tại Việt nam vào ngày 27 
tháng 8́ năm 2019, GDAP Sydney và thân hữu xin gởi đến anh chị Nông 
Nhuận cùng tang quyến lời chia buồn sâu sa. Nguyện xin Chúa sớm dưa 
linh hồn Anna về hưởng Nước Chúa. 
 
Thay Mặt Gia Đình An Phong Sydney 
CHT Nguyễn đắc Dzũng 
CHP Phạm văn Chương 
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DU LỊCH HOBART, TASMANIA 

Cây Tasmanian Blue Gum có thể cao tới 70 mét và đường kính của 

thân cây có thể tới 2 mét, lá xanh, bông hình cầu (globulus), trắng ngà. Tasmanian Blue Gum được 

chọn làm biểu tượng của Tiểu bang Tasmania vào ngày 27/11/1962.   

Hobart là thủ phủ của tiểu bang được khám phá ra thứ hai sau Sydney, thành phố có con sông 

Derwent chảy qua, với núi bao quanh mang theo một cảnh thơ mộng cho thành phố thêm lãng 

mạn. 

 

  Khi chiếc máy bay Boeing A312 của hảng hàng không Jetstar vừa hạ cánh xuống phi trường 
Hobart, thủ phủ của tiều bang Tasmania hình trái táo của Úc,vào lúc 7.20 tối thứ bẩy ngày 13 tháng 
4 hăm 2019, thì trời đã thật tối rồi. Một luồng khí se lạnh vào giữa mùa Thu đang thấm vào da thịt. 
Phi trường rất nhỏ, chúng tôi đi bộ vào khu tiếp tân của thành phố Hobart. Đây cũng là một thành 
phố du lịch được yêu thích thứ ba sau Melbourne và Sydney. 
 
  Từ trên máy bay, chúng tôi đã báo cho cháu Phillip, con trai cả của chúng tôi là máy bay đã hạ 
cánh đúng giờ. Khi vào khu tiếp tân và còn đang nhìn quanh, thì đã thấy cháu đã đứng đợi tại cửa 
ra. Sau đó cháu đã dùng xe hơi đưa thẳng chúng tôi về khu nghỉ dưỡng mà cháu đã thuê trước 
trong ngày. Đây cũng là nơi cả gia đình sẽ tạm nghỉ trong suốt thời gian tại Hobart.  

Căn hộ của chúng tôi với ba phòng ngủ lớn   
 
Đây thuộc khu Ramada Resort, gần Seven Mile 
Beach. Tại Hobart. Gần một bãi biển cùng tên. Có 
nhiều căn nhà riêng biệt như trên, nằm rải rác trên 
một khu đất rất rộng. Mỗi căn đều có một khung cảnh 
riêng, rất tiện nghi và đầy đủ như tại nhà mình.  
 
Lúc này, vì đến nơi thì trời tối, nên không thể quan sát 
được nhiều, chỉ biết đây là một khu biệt lập khác với 

một khách sạn, rất thích hợp cho việc nghỉ dưỡng. Có một ban quản trị trông coi nên rất an ninh và 
yên tĩnh. Trở về một đời sống tại thôn quê nhưng tại Úc, thôn quê nhưng cũng đầy đủ tiện nghi như 
Tivi, Wifi, tủ lạnh, hệ thống lò sưởi, phòng tắm riêng có đủ hệ thống nước nóng lạnh, các thuốc gội 
đầu và tắm, cho một đơn vị với ba phòng ngủ. Bếp được cung cấp các dụng cụ làm bếp, cả ly tách 
chén, dao muỗng, bao gồm cả máy rửa chén và xà bông rửa chén cho sinh hoạt gia đình theo kiểu 
Úc. Nói chung rất sạch sẽ và lý tưởng. Lệ phí là $2000 cho 5 ngày, với ba phòng ngủ rộng.      
 
  Sau khi dùng bữa tối, chúng tôi cũng muốn nghỉ ngơi để ngày mai sớm được khám phá thành phố 
Hobart. Qua một đêm an lành và một buổi điểm tâm thanh đạm, chúng tôi xuống phố hướng về 



Duc in Altum 107 Quí 3-2019                                                                                                                         Trang 16 

 

trung tâm thành phố Hobart. Lái xe cũng mất khoảng nửa tiếng. Đường xá cũng tốt, như tại 
Sydney, nhưng xe cộ ít hơn, nhà cửa hai bên đường thưa thớt hơn, xa xa thấp thoáng một dẫy núi 
dài nơi chân trời. 
  Hobart là một thành phố nhỏ với dân số chưa quá 220,000 dân, nên sinh hoạt êm đềm, không vội 
vã, không tranh giành. Hôm nay là chủ nhật, chúng tôi dừng chân tại một chợ trời chuyên bán đồ ăn 
organic, và các thổ sản của dân chúng tại đây. Cũng thấy nhiều điều lạ lẫm. Chợ có tên là Farm 
Gate Market trên đường Bathurst St.  
 
  Mỗi ngày chủ nhật, dù mưa hay nắng,đều có các sạp bán sản phẩm tiêu biểu của tiểu bang ngay 
trong trung tâm thành phố. Khách đến mua sắm hay chỉ ngắm nghía cũng sẽ có cơ hội gặp ngay 
các nông gia cùng sản phẩm của họ. Chợ mở cửa từ 8.30 sáng tới 1 giờ trưa. Tại đây chúng tôi có 
nếm thử nhiều thứ, cái gì cũng ngon và lạ. Nhất là sạch và organic là được điểm tối đa. Đa số 
người bán hàng là dân da trắng, hoặc là Úc đặc, bầy bán các đặc sản từ nhà họ. Hai bên hàng 
quán chỉ dọc một con đường thôi là hết. Tuy nhiên cũng đầy đủ mọi thứ, có hàng bán cây cỏ, có 
hàng bán hoa, có hàng bán đồ ăn bánh nhân thịt, hay bánh nhân trái cây trông rất lạ. 
 
           

 
 
 

 
  Chợ bầy bán các loại rau củ địa phương, giá 
cả có vẻ mắc mỏ hơn Sydney nhưng chúng ta cũng phải hiểu lý do rồi, vì Tasmania là tiểu bang 
nhỏ ít người. Có các cửa hàng bán rượu chát được sản suất tại chỗ, rượu tạo Hobart thật đặc biệt. 
 

Bánh fruit pies này rất đặc biệt với nhân trái cây, 
không có thêm đường. Hương vị thật tươi và 
thơm, không thấy có bán tại Sydney. 
 
Càng về trưa thì chợ càng nhộn nhịp, người qua 
lại rất đông, có cả người địa phương và cũng có 
cả du khách đến. 
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  Khu chợ Salamanca gần đó cũng là một địa điểm chợ trời nhưng hôm nay chủ nhật nên không 
họp. Chợ Salamanca chỉ họp vào ngày thứ bẩy với nhiều người buôn bán hơn và khu rộng hơn, 
gần chỗ bến tầu. Chúng tôi không có dịp khám phá chừng 300 gian hàng tại đây. Đây mới là khu 
chợ trời hàng đầu của Hobart mà nhiều khách du lịch phải đến cho biết. Nhìn chung, các cơ sở 
hành chánh tại Hobart thường làm rất kiên cố bằng đá sa thạch, những kiến trúc mang phong cách 
Georgian xinh đẹp. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những toà nhà mới xây. Khu bến tầu 
Construction Dock là điểm kết thúc cuộc đua thuyền buồm hàng năm từ Sydney đến Hobart được 
tổ chức sau lễ Giáng sinh. 
  Chúng tôi ăn trưa tại khu Salamanca Bay với các hải sản của vùng này. Sau đó Phillip lái xe đưa 
chúng tôi đi thăm Port Arthur, cách xa Hobart khoảng một giờ lái xe. Hai bên đường lộ, nhà cửa 
cũng thưa thớt, rừng cây có chỗ thấy còn nguyên sơ, đời sống thanh bình in đậm nét. 
 
  Khu di tích lịch sử Port Arthur là khu giam giữ các tội nhân được Thống Đốc George Arthur lập ra 
vào năm 1830. Nơi đây giam giữ các người tù khổ sai được mang sang đây từ Anh quốc để thụ án 
lưu đầy, phải khai thác các mỏ than, và khai thác gỗ. Năm 1897, một trận hỏa hoạn tàn phá nhà tù 
này, nhưng phần còn lại vẫn còn được giữ lại cẩn thận, bao gồm tháp canh, nhà thờ, các nhà tù, 
bệnh viện, không kể các khu nhà cho nhân viên làm việc vẫn còn nguyên vẹn như khu vực dành 
cho người quản lý khu, ty cảnh sát, bưư điện, lớp học cho con các nhân viên. Giá vé vào cửa khá 
cao là $40/ng tuy có giảm giá cho người già là $33/ ng, cho hai ngày, có kèm theo một cuộc hành 
trình bằng thuyền trong 25 phút qua đảo Isle of Death, nhưng muốn lên đảo xem các nấm mồ của 

người tù nhân tại đây thì phải trả thêm tiền.  
Cảnh mùa thu tại Port Arthur tháng 4 năm 2019 
 
  Sau khi chiến tranh giành độc lập tại Mỹ chấm dứt, Anh quốc không còn được gởi các tù nhân qua 
Mỹ nữa nên họ xoay qua gởi các tù nhân tới vùng mới miệt dưới là Úc từ năm 1788. Có tất cả 
164.000 tù nhân được chở tới miệt dưới trong khoảng các năm 1788 đến 1868 trong 806 con 
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thuyền. Trong số đó có 76.000 tù nhân được di chuyển đến Tasmania. Trong số đó sau này, một số 
cựu tù nhân được di chuyển qua Nam Úc lập nghiệp.  

 
 
  Khu tù giam các tù nhân bị cách ly được giữ gìn cẩn thận, và các hình phạt dành cho khu biệt 
giam. Port Arthur là một di tích lịch sừ với quang cảnh thiên nhiên bao quanh tuyệt đẹp, với nuớc 
biển và trời xanh. Chúng tôi đến đây vào lúc chớm thu nhưng cũng còn có dịp ngắm những cây lá 
vàng quanh khu thật đẹp. 
 

 
  Chúng tôi lên du thuyền đi quanh vịnh Arthur, một trải nghiệm tuyệt vời để chiêm ngưởng toàn khu 
từ phía mặt nước trong xanh, nhìn về nhà tù uy nghiêm lung linh trong ánh nắng chiều, một nét đẹp 
hoang sơ mà con người vẫn còn gìn giữ. 
 

 
  Du thuyền có ghé qua Isle of the Death, nơi còn ghi lại nấm mồ của hơn 1000 người tù, làm việc, 
cả đàn bà và trẻ con tại đây trong thời gian 1833 đến 1877. Chúng tôi không ghé lên đảo chỉ ngắm 
nhìn từ du thuyền cũng thấy cảnh rất là đẹp. 
 
  Đến thăm Port Arthur của Tasmania, không ai không bùi ngùi nhớ lại vụ thảm sát vào ngày 28 
tháng 4 hăm 1996 tại một quán cà phê nằm trong khu vực du lịch này. Sự việc xẩy ra do tên cuồng 
tín Martin Bryant tự nhiên bắn chết 35 người và làm bị thương 23 người bị thương tại quán cà phê 
này. Hiện nay tên này vẫn bị giữ trong trại giam tại Tasmania với số năm bị tù là 1,035 năm do đã 
giết 35 mạng người .  
 

  Nơi xẩy ra vụ giết người là quán cà phê vẫn được giữ 
nguyên vẹn cho cây cỏ mọc, cách đó không xa độ vài 
bước chân là một cái hồ nước nhỏ để tưởng niệm 35 
nạn nhân, nhìn vào hồ ta thấy có 35 cái lá lấp lánh dưới 
làn nước trong. Trong một góc phía bên kia là một cây 
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thánh giá có ghi tên 35 người đã bị thảm sát. Đến khu vực này, ai cũng im lặng, ngồi xuống một 
băng ghé dài nghỉ chân, đồng thời suy nghĩ về cuộc đời. Tại sao ngày nay có những người cam 
tâm chấm dứt mạng sống của người khác, kể cả trẻ em, vô tội? Đây là hình các chiếc lá tượng 
trưng mà ít ai khám phá ra trong hồ. Tình cờ tôi nhìn thấy tại sao có một số người cứ loay hoay, 
chụp hình tại góc hồ, rồi đứng lên, đọc kinh hay làm một cử chỉ nào đó. Đợi họ đi, tôi tiến lên và thật 
tình cờ khám phá ra. Xin cầu cho linh hồn họ được an nghỉ theo bất cứ tôn giáo nào, họ đều đáng 
thương.   
 

 
  Việc này làm chúng tôi nghĩ đến giống như sự việc September 11 của New York vào năm 2001. 
Thấm thoát bao năm qua, biết bao nhiều người vô tội bị sát hại một cách vô lý. 
 
  Và cũng chính nhờ vụ thảm sát kinh hoàng này xẩy ra dưới thời Thủ Tướng thứ 25 cũa Úc lúc đó 
là John Howard (từ 11 tháng 3 năm 1996 đến 3 tháng 12 năm 2007) đã đưa đến việc ban hành một 
đạo luật kiểm soát súng ống thật chặt chẽ khiến những vụ giết người hàng loạt chấm dứt. Đây là 
một điểm đáng khen của nước Úc, trái lại tại Hoa Kỳ, việc nổ súng giết người vô tội hàng loạt vẫn 
thường xẩy ra, mà không biết cách nào giải quyết. 
 
  Sau đó chúng tôi có vào khu Museum của Port Arthur, nay là một khu trình bầy rất công phu. Rất 
thú vị và biết nhiều điều lạ. Thí dụ khi bạn đến thăm viếng một khu vực linh thiêng, hay thuộc loại di 
sản của nhân loại, đừng cố gắng mang về dù một cục sỏi, chút đất, hay cả một viên gạch, một lá 
khô ,,, về nhà làm kỷ niệm. Trong khu trưng bầy tại đây có nói rõ là viêc này đã gây nhiều tai họa 
cho người dám mang về các đồ vật này. Họ sẽ liên tiếp gặp điều không may, sau cùng phải mang 
trả lại thì mới thoát nạn. 
 
 Núi Wellington cách Hobart không xa, nhưng đề lái xe từ chân núi lên đỉnh cao 1271 mét phải mất 

từ 20 đến 25 phút trên một đoạn đường quanh co theo sườn núi. Trước đây, vào năm 1836, nhà 

thám hiểm Charles Darwin đã từng leo lên núi này khi ông đến thăm Hobart trong chuyến đi vòng 

quanh thế giới trên con tầu HMS Beagle, một con tầu nhỏ và căn phòng dành cho ông rất chật hẹp. 

Tuy nhiên, khi ghé qua Tasmania, ông đa nghiên cứu bằng con mắt của một nhà tự nhiên học, các 

hệ thực vật và hệ động vật của miền đất này, và đưa ra kết luận núi Wellington mà ông đang khám 

phá có nguồn gốc là một núi lửa đã ngưng hoạt động.  

  Xe leo lên tới đỉnh núi và chúng tôi bước ra khỏi xe, là gặp ngay những cơn gió mãnh liệt dồn dập 

tấn công chúng tôi tuy trời nắng ráo. Gió cứ như muốn thổi cuốn bay chúng tôi khỏi mặt đất. Mà 

đúng vậy, một ngày trên đỉnh núi có đủ bốn mùa: nắng ráo, bật chợt mưa, gió băng giá rồi lại tạnh 

ráo trở lại. Rổi lại tiếp theo sau đó những cơn gió vận tốc có thể đến 200km/giờ. Leo núi Wellington 

làm chúng tôi nhớ lại đã từng leo lên Mũi Hảo Vọng ở Nam Phi. Gíó tại Mũi Hảo Vọng rất hung dữ. 

Sức gió rất mãnh liệt, muốn di chuyển vài bước phải đặt tay lên chân bệ của khu đèn pha mà vẫn 

chưa đi nổi. Ta có cảm giác như cơn gió như muốn nhấc bổng mình lên khỏi mặt đất. Nếu không có 

bức tường đá dầy bên lối đi, chắc gió sẽ thổi bay mình xuống phía biển đang gầm thét phía dưới. 

Cảnh hùng vĩ, mới thấy con người thật bé nhỏ, bất lực trước sức mạnh của Đất Trời. 
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  Trở lại núi Wellington, trên đỉnh chỉ có một nhà vãng lai, cũng chính là nơi du khách đến tìm hiểu 

thêm chi tiết nói về núi Wellington, và từ đó có thể ngắm toàn thể cảnh Hobart qua các khung cửa 

kính dầy của trung tâm chỉ dẫn này. Tại đây hoàn toàn không có khu dành co du khách ăn uống, tuy 

nhiên nước uống thì tự do lấy từ lòng đất, mát 

lạnh và thật trong lành. 

  Để dùng cơm trưa, chúng tôi di chuyển đển một 

khu làng có tên là Agrarian Kitchen, thuộc 

Berriedale, trong khu New Norfolk. Đây là một 

nhà hàng chuyên chế biến các món ăn organic 

dùng các sản phẩm địa phương, cho nên giá cả 

không rẻ chút nào. Nhưng bù lại, chúng ta được 

thưởng thức các món ăn đậm đà hương vị ngọt 

ngào của một miền quê đất Úc. Được biết đây 

cũng là nơi dùng cho các sinh viên thực tập trong ngành học về Hospitality. Do đó cung cách phục 

vụ từ thức ăn, đổ uống, tiếp đãi khách đến rất chuẩn mực và được đánh giá cao. 

 

 Khu nhà ăn của Agrarian Kitchen. Khung cảnh rất 

nhà quê tiêu biểu cho miền quê nước Úc. Rất đông khách và bữa ăn phải đặt trước. 

 

 

Thành phố Hobart nhìn từ trên đường đến Bảo tàng MONA., nhìn qua dàn nho lá vàng 
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  Xong bữa ăn trưa, chúng tôi đến xem viện Bảo Tàng MONA, tại Berriedale cách đó không xa. 

MONA là chữ viết tắt của chữ Museum of Old and New Art (Bảo Tàng Nghệ thuật Cũ và Mới) . Đây 

là một viện bảo tàng tư nhân khánh thành vào năm 2011, mà người sở hữu chủ là ông David 

Walsh, người sinh trưởng tại Tasmania. 

 

Sân Tennis phía trước cửa vào MONA 

  MONA nằm sâu dưới vách đá và cửa vào ẩn mình đàng sau một sân tennis. Mới bước chân vào 

cửa ta thấy ngay một thác nước từ cao đổ xuống, nhưng thay vì là nước như thường tình thì lại là 

những giòng chữ mà du khách có thể đọc được, đang từ từ rơi từ trên xuống dưới. Thác nước 

được kiểm soát bởi 128 máy điện toán cho rơi xuống những giòng chữ. Một cái lạ khác là máy 

chuyển hóa thực phẩm từ khi con người ăn qua 

miệng rồi chuyển hóa thành phân.  

 

  Tất cả trình bầy cho các du khách thăm viếng 

thấy là một cái máy, người ta cho thức ăn thật 

như những thức ăn hàng ngày mà con người vẫn 

ăn như xúc xich, trứng, bánh mì v. v …, sau đó 

thức ăn sẽ đi qua từng bộ phận trong con người 

biểu tượng là những cái bình bằng máy, thức ăn 

sẽ chuyển hóa ra sao, để rồi sau cùng máy sẽ thải ra phân mầu nâu. Một chu kỳ như vậy thường là 

một ngày từ 2 giờ chiều hôm trước đến 2giờ chiều hôm sau. Chúng tôi đến là lúc người ta đang cho 

thức ăn vào máy, chúng tôi chỉ được quan sát giai đoạn cho máy ăn thực phẩm. Sau đó người trình 

bầy, chỉ cho xem phần phân đã chuyển hóa thành từ thức ăn từ 2 giờ chiều hôm trước. Và giai 

đoạn cho đi ra ngoài. Đi xem phần này cũng thấy lạ. Bảo tàng rất đông cả con nít và người lớn và là 

một viện bào tàng lớn nhất Úc Châu về loại này nằm trên một khoảng đất rộng 3.5 hecta và lưu giữ 

khoảng 2000 tác phẩm nghệ thuật mới và cũ. Hàng năm nơi đây thu hút khoảng 1.4 triệu người tới 

xem. Du khách sẽ di chuyển xuống tầng dưới bằng thang máy hình trụ để xem viện bảo tàng ở các 

tầng dưới. Du khách có thể đến viện bảo tàng này bằng xe bus, xe nhà riêng và cả ngay bằng phà. 

Do đó viện bảo tàng này có nhiều cái lạ nhất là dành cho những ai yêu thích nghệ thuật.  

 

Một cảnh phía trong của MONA  
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  Giá vào cửa viện bảo tàng này khá cao, cũng đúng thôi vì vị trí đắc biệt và tính chất cá biệt không 

giống một bảo tàng nào khác lại nằm bên bờ sông Derwent nên phong cảnh cũng nên thơ, hữu 

tình. Đặc biệt người dân sinh sống tại Tasmania lại được vào cửa miễn phí. 

 

 

  Mùa Thu nên Hobart trời mau tối, chúng tôi về lại khu 

resort nghỉ ngơi để sáng mai sẽ vào Công Viên Quốc 

Gia Freycinet. Công viên này được xếp hạng  là di sản 

quốc gia, nằm trên bờ biển phía Đông, và là một trong 

những khu bảo tồn thiên nhiên lâu đời nhất của Úc Châu 

và cũng là một trong những khu bảo tồn đẹp nhất nước 

Úc. Đây cũng là một công viên còn giữ được cảnh đẹp 

nguyên thủy với dải núi đá hoa cương bao bọc những bãi biển cát trắng mịn và ôm trong mình vịnh 

mang tên Wine Glass trong xanh tuyệt vời. Nơi đây, dân chúng thường đến cắm trại, đi bộ và đi xe 

đạp. Thật tuyêt vời với cảnh đẹp thiên nhiên mà nước Úc được tạo hóa ban cho. 

  Nếu được ở gần, mỗi ngày đến đây đi bộ, nhìn phong cảnh thiên nhiên cũng giúp ta yêu đời hơn. 

 

   Cũng nên nói thêm cho các bạn biết rằng chính phủ Úc cũng rất ưu đãi các bậc cao niên. Chúng 

tôi vào cửa không phải trả lệ phí đậu xe, nếu trên xe có một vị cao niên có mang thẻ cao niên. Các 

vị cao niên cũng không cần mua vé vì được miễn phí dù từ tiểu bang khác đến. Tuy nhiên những 

người trẻ khác đều phải trả tiền vé vào cửa và đậu xe. Đứng trên bờ cát trắng, xa xa dẫy núi chạy 

dài nơi chân trời, bên hàng cây xanh, còn gì tuyệt vời hơn khi được đặt chân đến nơi đây. Chúng 

tôi lái xe đi tiếp đến ngọn hải đăng. Đến nơi, sau khi đậu xe an toàn, một chú joey (baby kangaroo) 

bổng xuất hiện, Các trẻ em thích thú bao quanh chú bé kangaroo này cũng khá lâu.Sau đó chúng 

tôi đi bộ theo con đường mòn dốc cao một bên và vách núi một bên, xa xa là biển xanh thẵm với 

các ngọn núi nơi chân trời đến kh vực hải đăng. Quả thực nơi đây còn giữ lại nét đẹp nguyên thủy, 

chưa có nhiều bàn tay con người đụng đến. Cảnh đẹp thiên nhiên cứ từ từ xuất hiện theo bước 

chân. Đất nước Úc đẹp quá. 
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  Rời khu Công viên quốc gia, chúng tôi hướng về khu Chinatown của Hobart, nhỏ bé nằm gọn 

trên một khu phố trên con đường Elizabeth. Tại khu này, có nhiều nhà hàng Tầu và tiệm bán vịt 

quay, gà quay như thường thấy tiêu biểu cho khu phố Tầu nhưng giá cả đương nhiên phải cao hơn 

tại Sydney. Tình cờ chúng tôi thấy một nhà hàng Việt Nam mang tên Vina Yummy Kitchen, mà chủ 

nhân là người miền Nam. Ngoài các món của Việt Nam như phở gà, phở bò, hủ tíu còn thấy có 

những món Á Châu phổ biến như Laksa, Dimsim.    

  Chuyến đi vì công việc nên không ở lại nhiều ngày. Tasmania còn nhiều cảnh đẹp lắm, hẹn sẽ có 

ngày trở lại. 

  Viết xong ngày 30 tháng 8 năm 2019 

  Chương Lê  

 

 DU LỊCH ẤN ĐỘ - Chương 22-23 
Hải Triều Ý Tâm  

 22. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt nơi Thành Đỏ Agra 

 

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, 

Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. 

Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, 

Rọi suốt trăm năm một cõi đi về. 

(Trịnh Công Sơn: Một cõi đi về) 

 

   Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng bảo rằng 'bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi'. Cho nên dù biết rằng 

'đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt', tôi vẫn cứ tiếp tục đi. Đi mãi, đi miệt mài. Đi lang thang không 

ngừng nghỉ trên đất Ấn Độ mà chẳng cần biết điểm đến của mình là đâu. Và một chiều dừng chân 

bên tòa Thành Đỏ Tía Agra nằm kề cận ngôi đền tình yêu Taj Mahal, tôi bỗng nhận ra rằng cuộc 

đời trước mặt vẫn đẹp như tự thuở nào. Đời người tuy có ngắn ngủi với nhiều giới hạn của nó, 

nhưng cũng thật dài tăm tắp. Thân phận con người không như con thuyền vũ trụ, rời khỏi giàn 

phóng là lao thẳng vào không gian vô tận, vất bỏ hết tất cả ở đằng sau. Con người với đầy đủ tự do 

và nhân phẩm thì mỗi bước đi qua đều để lại một kinh nghiệm sống, một dấu ấn, một cái mốc cho 

đời mình và cho những người chung quanh. 
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   Những lúc như thế, nhìn lui là lẽ tất yếu không thể thiếu trong đời sống chúng ta. Không nhìn lui, 

đời mình sẽ không rõ gốc gác, nguồn cội.  Không nhìn lui, một dân tộc sẽ không có bề dày lịch sử, 

hay không biết gì về quá khứ oai phong của các thế hệ tiền nhân đi trước. Không nhìn lui, thì lấy ai 

nối tiếp bước chân mình?  Không chủ tâm mà tự nhiên tôi âm thầm nhìn lại những 'chặng đường', 

'những thành phố tôi đã đi qua': 

Đây Ba Lê, đây Luân Đôn, đây Vienne, 

(Ngô Thụy Miên: Em còn nhớ mùa xuân) 

   Có lúc côi cút lạc loài. Có lúc ngây ngô vụng dại. Có lúc khắc khổ buông trôi.  Có lúc say mê 

cuồng nhiệt, nhởn nhơ bay nhảy bên những loài hoa lạ đẹp tươi thi nhau đua nở trên đất khách.   

Nhưng! 

Nhưng có đâu bằng Sàigòn hôm qua. 

Nhưng có đâu bằng Sàigòn mai sau, 

Em có mơ ngày hát câu hồi hương? 

(Ngô Thụy Miên: Em còn nhớ mùa xuân) 

   Có thật thế không! Theo tôi thì không hẳn thế đâu nhạc sĩ Ngô Thụy Miên ơi!  Đã đành 'Sài Gòn 

đẹp lắm, Sài Gòn ới, Sài Gòn ơi!' Nhưng phong cảnh nước người cũng đẹp đâu kém gì Sài Gòn 

phồn hoa đô hội của chúng ta. Chỉ là chúng ta không thèm để tâm, đoái hoài đến nó thôi. Nghĩ thế 

nên tôi vẫn hân hoan vui bước, đi tìm hiểu và khám phá những nét đẹp khác người nơi ngoài phía 

chân trời xa tắp. Chính nhờ có cơ hội được đi du lịch đó đây mà tôi cảm thấy yêu quê hương mình 

tha thiết, nồng nàn hơn. Yêu tiếng nước tôi, yêu luôn cả bác nông phu cùng những câu hò giận hờn 

khôn nguôi của các o nghèo bên bờ sông Hương đằm thắm, hay yêu 'những trẻ quê bạn với đàn 

trâu' mà nhạc sĩ Phạm Duy đã xúc động viết nên trong bài Tình ca bất hủ, để lại cho đời. 

 

   Thành trì Đỏ Tía với cái tên Red Fort nằm ở thành phố Agra đã cho tôi những phút suy nghiệm về 

đời mình như thế. Nơi đây chính là cựu kinh thành do hoàng đế Akbar khởi công xây dựng từ năm 
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1565, là nơi mà triều đại hùng mạnh Moghul đã đóng đô cai trị gần hết nước Ấn Độ trong suốt hai 

thế kỷ thứ 16 và 17. Buổi đầu, thành được xây chỉ với mục đích quân sự, nhưng vua Shah Jahan 

sau đó đã nâng cấp lên thành một hệ thống cung điện to lớn nhất nước, có diện tích khoảng 2 cây 

số vuông, được dựng lên bằng đá ong đỏ nằm sát bên bờ sông Yamuna, một nhánh chính của con 

sông Hằng linh thiêng. Được các thế hệ hoàng đế Moghul liên tiếp trùng tu và phát triển, nối tiếp từ 

đời này sang đời khác, cho đến đời vua Shah Jahan thì công trình mới đạt đến giai đoạn hoàn mỹ 

nhất. Vào trong tham quan, du khách sẽ nhận thấy các kiểu dáng kiến trúc biến đổi qua từng thời kỳ 

khác nhau. Từ vẻ đẹp đơn sơ mộc mạc xây bằng sa thạch đỏ của thời kỳ định hình đầu tiên, chinh 

chiến triền miên. Cho đến lối trang trí rườm rà nhưng không kém phần quý phái vào giai đoạn cực 

thịnh nhất dưới thời vua Shah Jahan. Các công trình vào giai đoạn này đều sử dụng toàn bằng loại 

đá cẩm thạch trắng mà ông yêu thích, tương phản với màu đỏ rực bao phủ khắp không gian thành 

quách. 

   Chúng tôi đi dọc theo con dốc thoai thoải tiến vào trong thành. Thoáng hiện sau khung cửa là một 

khu vườn cảnh Ba Tư trải thảm cỏ xanh mướt, dẫn đến chính điện Jahangir do hoàng đế Akbar xây 

dựng. Đây là cung điện lợp ngói lưu ly to nhất và tráng lệ nhất, xây theo phong cách Ấn Độ cổ 

truyền.  Nội thất được trang trí bằng các hình tượng chạm khắc thi nhau nở rộ trên khắp các cột 

tháp, hành lang hay dãy ban công hóng mát vào những ngày hè oi bức.  Kế đến là 2 tòa cung điện 

Diwan-I-Khas và Diwan-I-Am nằm sát nhau, xây toàn bằng đá thạch trắng với những cột chạm đá 

quý. Đây là nơi hoàng đế thiết triều và đón tiếp các công sứ nước ngoài đến tuế/tiến cống nhà vua.  

Sau đó là khu hành cung Khas Mahal dành cho hoàng hậu vui chơi, cũng bằng đá thạch trắng, 

nhưng kiến trúc lả lướt và tươi mát hơn. Và cuối cùng, nơi có đám đông đang kiên nhẫn đứng xếp 

hàng vào xem là nhà tù vàng son, nơi vua Shah Jahan bị chính con ruột mình bắt giam lúc cuối đời. 

Ít ai ngờ rằng ngôi tháp tám góc với các cột chạm khắc xen lẫn với các bức tranh ghép mảnh sứ đủ 

màu đẹp lộng lẫy như thế lại là nơi giam nhốt vị vua già lủi thủi sống trong cảnh lẻ loi đơn độc cho 

đến chết. Lúc này mà tìm được một góc vắng vẻ nào đó để đọc thơ Hồ Dzếnh thì không gì hay 

bằng: 

Cha đợi con từ bao thế hệ, 

Nhớ mong nhiều nên mắt đã hầu khô. 

Áo chùng thâm buồn nổi giữa hư vô, 

Mơ ánh sáng cõi muôn trùng lạnh lẽo. 

Cha biết lắm lòng con nay đã héo, 

Bởi nhân tình không xứng ý con mong. 

Lấy cô đơn con đổi mộng vô cùng, 

Đấng Cao trọng con gặp toàn vị kỷ. 

(Hồ Dzếnh: Hồn chiều) 
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   Đến thăm Thành Đỏ Agra, tôi chợt nhớ đến màu đỏ tía của khu Tử Cấm Thành trong Nội Thành 

Huế mà tôi đã có dịp ghé qua. Nghe nói Thành Đỏ có quy mô không thua kém Tử Cấm Thành ở 

Huế hay Bắc Kinh bên Trung Quốc. Nhưng nếu Tử Cấm Thành là quy mô của triều đình có nhiều 

cung điện nằm rải rác không tập trung vào một chỗ thì Thành Đỏ là hành dinh có tính chất quân sự 

nên có kiến trúc như một thành quách nguy nga với vô số ngõ ngách thông thương lẫn nhau. 

   Thế nhưng, phía sau những bức tường thành to dày vĩ đại đó đã diễn ra những âm mưu đen tối 

đầy tội lỗi, kể cả trong một xứ nổi tiếng sùng đạo như Ấn Độ. Shah Jahan để lại cho đời sau những 

kiến trúc tầm cỡ quốc tế, nhưng ông lại bị chính con trai của mình là Aurangzeb cầm tù soán ngôi. 

Trong 8 năm cuối đời, ông bị con mình giam ở trong ngôi tháp bát giác này. May thay, ông còn 

diễm phúc được ngày ngày ngắm nhìn Taj Mahal từ phía cung điện ngục tù của mình.   

 

   Trong truyền thống vua chúa Ấn Độ, ta thấy lịch sử luôn lặp đi lặp lại nhiều lần chuyện con giết 

cha để giành đoạt ngôi báu như thế. Chuyện đứa con hoang đàng đã ám toán cha để đoạt ngai 

vàng được biết đến nhiều nhất là Tần Bà Sa La, nhà vua trị nước Ma Kiệt Đà trong thời Đức Phật 

tại thế. Ông và hoàng hậu Vi Đề Hy về sau lại bị con trai mình là Thái tử A Xà Thế cầm tù bỏ đói 

cho đến chết. Tần Bà Sa La vốn là đệ tử của Đức Phật.  Ông tôn trọng Ngài đến nỗi mỗi khi lên 

đỉnh núi Linh Thứu viếng thăm Phật Tổ, ông luôn luôn xuống kiệu mà đích thân đi bộ trèo lên đỉnh 

núi. Ngày nay, người dân khắp các nước Á Châu còn nhắc đến chuyện tích Tần Bà Sa La và khu 

vườn thiền Trúc Lâm mà ông đã cúng dường lên Phật Tổ. Cả A Xà Thế cũng còn được tôn trọng vì 

về sau, người con phạm tội ngỗ nghịch đó đã sám hối tỉnh ngộ và dốc lòng phụng sự Phật pháp. 

Ngài A Xà Thế cũng chính là người xây dựng giảng đường cho hội nghị kết tập lần thứ nhất sau khi 

Đức Phật vãng sanh. 
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   Tội lỗi là điều không thể tránh khỏi của cuộc đời làm người. Thi hào Goethe của Đức đã từng nói: 

‘Đời tôi chưa gặp ai mà tội lỗi của họ tôi không thể làm’.  Khiêm tốn biết bao và cũng thẳng thắn biết 

bao! Con người sinh ra hình như có một xu hướng nhất định sẽ làm những điều này điều nọ, xấu 

tốt đều có.  Nó phải tuân thủ những xu hướng đó, và cơ may của nó là qua những hành động hay 

dở của mình mà ngộ ra vài điều cho đời mình. Vì nếu không thông qua tội lỗi để tiến tới giác ngộ 

một cách thâm sâu cái thiện mỹ đích thực xuất phát từ trái tim mình thì cuộc đời xem ra không còn 

ý nghĩa gì. Né tránh tội lỗi, tập làm thánh nhân. Đó là điều đạo lý cơ bản chúng ta nên làm, nhưng 

cũng dễ là bước đường đi vào trong bóng tối của ngu muội và sa ngã. Đó là sự sai lầm dẫn đến 

phân chia thế giới làm hai phạm trù tốt xấu, đúng sai.  Xem sự vật như một hình ảnh đen trắng mà 

không biết rằng cuộc đời vốn đầy màu sắc, và thiện ác là một điều hết sức tương đối và thường có 

nguồn gốc rất sâu xa, thầm kín. 

   Có những hành động tuy rằng cùng hung cực ác, nhưng nó phải xảy ra để ăn khớp với một mắt 

xích nào đó của sự vật, để một biến cố khác được dịp xuất hiện. Muốn hiểu những điều đó phải có 

một tầm nhìn, thấy được những nguyên nhân nằm trong quá khứ xa xôi mà ngày nay nó mới bắt 

đầu đâm chồi nảy lộc.  Con người chúng ta chỉ có tầm nhìn của một kiếp người, thậm chí đầu óc 

nhiều khi còn không nhớ nổi chuyện quá mười năm quá khứ. Thế nhưng vẫn ngạo mạn dám lên án 

và đánh giá người khác, tưởng mình là kẻ thấu hiểu hết thảy mọi vật trên đời. Muốn hiểu đích thực 

sự vật thì phải hiểu giềng mối của nó, mà cũng chỉ có bậc thánh nhân mới thấy được tác động của 

nghiệp lực trải qua trăm muôn ngàn kiếp mới lãnh hội đủ khả năng và điều kiện để phán xét kẻ 

khác.   

   Phật Tổ hay các bậc chân tu ngộ đạo của các tôn giáo lớn trên thế giới luôn là những người như 

thế, và cũng chính vì thế mà không bao giờ lên án ai cả. Lúc nào trên môi Ngài cũng nở nụ cười 

khoan nhân độ lượng. Thời Thái tử A Xà Thế hãm hại cha mình là lúc Đức Phật còn tại thế, nhưng 

không ra tay giải cứu. Hai Đệ tử của Đức Phật là Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên bị ám sát thảm 

khốc, nhưng Ngài cũng đâu có can thiệp. Con trai Đức Phật là La Hầu La chết rất sớm, nhưng Ngài 

vẫn an nhiên tự tại, không giao động. 

   Vì thấy rõ giòng chảy của nghiệp chướng nên Đức Phật Thích Ca mới không xen vào hành động 

tác nghiệp của A Xà Thế. Người ta biết A Xà Thế phạm tội giết cha nhưng ít ai biết chuyện ông là 

hậu thân của một vị đạo sĩ. Ngày trước, vua cha là Tần Bà Sa La nghe lời sấm tiên tri rằng mình 

sắp sửa có con trai nên cho người đi tìm một vị thánh nhân đạo hạnh cao thâm, bức tử vị đó để 

mong thần khí người ấy thác sanh làm con mình. Đám tùy tùng của vua đã chọn ra một vị đạo sĩ 

nọ, nhưng vị này quá hoảng sợ mà bỏ chạy trốn, hóa thành con thỏ. Tần Bà Sa La bèn cho bắt con 

thỏ treo ngược lên, bỏ đói đến chết.  Thỏ đầu thai làm con trai của Tần Bà Sa La là Thái tử A Xà 

Thế.   
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   Cuối cùng, A Xà Thế trả báo bằng cách treo ngược bỏ đói vua cha, đúng như nghiệp ác mà Tần 

Bà Sa La khi trước đã tạo nên. Ta cũng biết thêm rằng hoàng hậu Vi Đề Hy, vợ của Tần Bà Sa La 

quá chán ngán đời người phù du vô thường, hành động vô nhân của con mình nên đã cầu xin Đức 

Phật Tổ dạy cho cách thác sinh vào một nơi ‘thanh tịnh’. Nghe lời nài xin thống thiết của bà, Phật 

Tổ mới giảng dạy kinh A Di Đà và thuyết pháp về cõi tịnh độ hằng đêm cho bà. Từ đó, ta có thể nói 

Tịnh Độ Tông bắt nguồn từ những hành động ngỗ nghịch của đứa con A Xà Thế hoang đàng, giải 

thoát chúng sinh ra khỏi bể khổ trầm luân. 

23. Đường về ôi quá dài, bên tòa thành chết Fatehpur Sikri 

Thôi về đi, 

Đường trần đâu có gì, 

Tóc xanh mấy mùa. 

Có nhiều khi, 

Từ vườn khuya bước về, 

Bàn chân ai rất nhẹ, 

Tựa hồn những năm xưa. 

(Trịnh Công Sơn: Phôi pha) 

   Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn quả là một phù thủy về ngôn ngữ, về khả năng dùng chữ đầy ấn tượng 

lạ kỳ trong các ca khúc mà ông đã để lại cho đời. Có thể nói từ lúc ông xuất hiện cho đến nay, nhạc 

Việt đã đổi mới ít nhiều mà chúng ta chưa có dịp bình tâm nhận xét. Chúng ta nhìn cảnh vật dưới 

vòm trời này với một góc nhìn khác lạ cũng chỉ vì ông. Chúng ta hãy thử nhắm mắt lại để nhìn 

quanh mà xem: gió mưa, nắng cát; sông biển, núi non, sa mạc, công viên; lá vàng, sỏi đá; rong rêu, 

lộc non; phố vắng, tháp cổ; mây bay, tóc rối; thân xác, cây già, v.v... ngần ấy hình tượng tản mác 

đều lấp lánh siêu thực trong các tình khúc của ông. Cũng đều biết cảm xúc, biết nhớ biết thương, 

biết cười biết khóc, biết vui biết buồn. Ông là một nhà thơ, một triết gia có hạng, trước khi là một 

nhạc sĩ. Chúng ta hãy cùng nhau nghe lại Phôi pha, hay Ru ta ngậm ngùi chẳng hạn, để rồi bàng 

hoàng nhớ lại về khoảng thời gian hơn 40 năm trước đây, ông đã dùng chữ như thế nào: 

Khi tình đã vội quên, 

Tim lăn trên đường mòn. 

Trên giọt máu cuồng điên, 

Con chim đứng lặng câm. 

Khi về trong mùa đông, 

Tay rong rêu muộn màng. 

Thôi chờ những rạng đông... 

(Trịnh Công Sơn: Ru ta ngậm ngùi) 
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   Khả năng đặc biệt đó, có lẽ ông phải có từ tiền kiếp, nhất là trong lối sử dụng hình dung từ bóng 

bẩy với những hình ảnh bất ngờ có sức biểu cảm lớn như trong hội họa. Thật vậy, ông viết nhạc 

tình bằng những nét bút họa sĩ trong tranh cổ, và ông khéo dùng kỹ thuật cổ họa lồng vào âm nhạc 

một cách tài tình. Ông đảo ngược ngôi vị chủ khách để vẽ ra những thăng hoa hay tàn phá của tình 

yêu, khi chủ đích là hát cho mình người tình nghe thôi. Cũng trong lối viết tình ca như thế, ông có 

thể là đứa bé ngây thơ nói về mối tình trăm tuổi, hoặc biến thành cụ già tóc bạc phơ ngồi ôn lại phút 

hoan lạc của cuộc đời trẻ dại. Người nghe cứ ngỡ rằng mình được mời vào ngôi vườn cũ. Thế rồi 

cảnh trí đổi thay, bao nhiêu hình tượng hay ý niệm của ước lệ cổ điển bỗng đảo tung, và ngôi vườn 

xưa chợt mở ra những khung trời mới lạ. Sự biến đổi gây choáng váng đó là gì, nếu không do tình 

yêu? 

 

 

   Ở Ấn Độ cũng có một mảnh vườn bị bỏ hoang như thế. Đó là Tử thành Fatehpur Sikri nằm cách 

Agra gần 40 cây số về hướng tây. Nhưng khác với khu vườn của người họ Trịnh, đã nhờ sức mạnh 

của tình yêu mà bừng lên sức sống, hoa viên này trên xứ Phật vĩnh viễn không được hồi sinh, phó 

mặc phận đời buông trôi theo cùng năm tháng. Chỉ vì thiếu vắng đi tình yêu, tấm lòng nhân ái của 

con người mà cả một tòa thành chết, kinh đô của đế chế Mughal hùng mạnh thời xưa, trải dài hằng 

mấy dặm dài, đã không được tái tạo. Trong khi ấy, ngay cả những sự vật vô tri vô giác như rong 

rêu, như sỏi đá, dưới bàn tay chăm bón của chàng nhạc sĩ họ Trịnh cũng thể hiện triết lý nương tựa 

vào nhau để mà sống của muôn loài trên mặt đất.  Nào là: 

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, 

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. 

(Trịnh Công Sơn: Diễm xưa) 

   Hay cụ thể hơn: 



Duc in Altum 107 Quí 3-2019                                                                                                                         Trang 30 

 

Sỏi đá trông em từng giờ, 

Nghe buồn nhịp chân bơ vơ. 

(Trịnh Công Sơn: Biển nhớ) 

 

   Sử sách ghi lại rằng, sau một loạt những chiến thắng đối với các tiểu vương Ấn Độ, Gielah Etdin 

Muhamet, một trong những hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn đã lên ngôi vua thứ 3 của triều đại 

Mughal với vương hiệu là Akbar và trị vì Ấn Độ trên 50 năm. Vị hoàng đế lừng danh này đã ra lệnh 

xây dựng kinh đô cho mình tại một vùng đất khô cằn bên một cái hồ không mấy lớn, và đặt tên cho 

đô thành mới của mình là Fatehpur Sikri (Thành phố chiến thắng).  Gần 20 ngàn tù binh và nô lệ 

được điều đến để xây kinh thành to đẹp nhất lúc bấy giờ. Vì thế, chỉ sau một thời gian ngắn một đế 

đô bằng đá sa thạch đỏ đã được nhanh chóng hoàn thành với một tốc độ kỷ lục. 

 

   Nằm trên một ngọn đồi cao, đế đô Fatehpur Sikri thu hút sự chú ý của tôi ngay từ khi chiếc xe 

khách chở cả nhóm tới đầu ngõ ngôi làng nhỏ cùng tên.  Xuống xe, chúng tôi lật đật đi bộ theo con 

đường đá sỏi gập ghềnh lên đỉnh đồi cao, len lỏi qua một góc chợ quê đặc trưng của Ấn Độ với 

những người dân thân thiện và các quầy hàng đủ màu sắc. Ấn tượng nhất là những quầy bán bột 

màu, là loại bột mà người dân địa phương thường tung lên người chúc phúc cho nhau trong dịp lễ 

lạc. Lên tới đỉnh đồi, chúng tôi lại hào hứng theo chân các tín đồ Hồi giáo bước vào giáo đường 

Jama Masjid rất nổi bật với cánh cổng khải hoàn môn Buland Darwaza (Victory Gate) cao tới 54 

thước, có lẽ là cánh cổng to nhất châu Á.  Cổng này có tên Chiến Thắng vì nó được xây dựng để 

ăn mừng chiến công lẫy lừng chinh phục xứ Gujarat của hoàng đế Akbar. Sau khi leo lên ngần ấy 

bậc tam cấp cao ngút ngàn, có khi phải bò lên vì say nắng, tôi ngỡ ngàng nhè nhẹ chạm tay vào 

cánh cổng thành vĩ đại không hề thay đổi, dù đã bị bỏ hoang phế hơn 4 thế kỷ qua. 

   Làm bằng đá sa thạch đỏ, chạm khắc tô điểm bằng cẩm thạch trắng ven riềm, cùng những bức 

phù điêu họa khắc, những mái vòm uốn cong trắng ngần... cổng thành trông thật rực rỡ, nhất là khi 

nắng chiều nhuộm phủ một màu đỏ nhè nhẹ huyền hoặc lên thành quách, cỏ cây. Nhìn ra khoảng 

sân rộng thênh thang của thánh đường không một bóng người, chỉ còn hắt lên đôi chút tia nắng 

vàng lẩn khuất sau đám mây xanh. Trong chính điện cũng vắng lặng như tờ, một vị giáo sĩ vẫn 
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nhẫn nại ngồi đọc kinh nhật tụng, thỉnh thoảng giương cặp mắt ơ hờ nhìn về hướng đám khách lạ 

lẫm tò mò tọc mạch, như đang làm ồn ào vấy bụi chốn thâm nghiêm. 

 

 

   Ngoài ngôi điện chính của thánh đường Hồi giáo ra, điểm thu hút tôi nhất là lăng mộ cẩm thạch 

trắng toát xây năm 1581 tưởng nhớ vị thánh Shaikh Salim Chishti tài ba, vốn là quân sư cho đại đế 

Akbar. Theo truyền thuyết, chính vị thánh này đã giúp Akbar có thái tử nối dõi ngôi báu cửu trùng. 

Lúc bấy giờ, vào khoảng năm 1560, khi 2 vị hoàng tử sinh đôi của Akbar đột ngột qua đời, ngôi vị 

thái tử bị bỏ trống. Quốc vương lo đến mất ăn mất ngủ, mặt mày tiều tụy, nom già đi thấy rõ. Các 

triều thần tâu rằng ở ngôi làng Sikri nghèo xơ xác có một vị giáo sĩ Salim đang sống ẩn dật và có tài 

tiên tri, không kém chi Gia Cát Khổng Minh thời Tam Quốc bên Trung Hoa.  Quốc vương nghe thế 

liền khởi giá đến cầu hiền. Cũng trong túp lều tranh hôm ấy, Salim đã tiên đoán rằng sắp tới Akbar 

sẽ có thêm một hoàng nam nối dõi, tướng mạo khôi ngô tuấn tú. Quả y rằng, năm 1569, hoàng hậu 

hạ sinh 1 hoàng nam và được đặt tên là Salim để tỏ lòng kính trọng vị giáo sĩ. Năm sau, Akbar 

quyết định sẽ xây dựng cung điện hoàng gia và dời kinh thành từ Delhi về đây để tôn vinh vị giáo sĩ, 

quân sư đoán việc như thần. Vì vậy mà ngày nay, các gia đình hiếm muộn vẫn tìm tới đây, gửi lời 

cầu nguyện vào những sợi chỉ đỏ buộc lên các khung cửa cẩm thạch phất phơ bay trong gió. 

 

   Lăng mộ thoạt nhìn không mấy gì nguy nga bề thế cho lắm, có phần hơi bé nhỏ nữa là đằng 

khác, nhưng nó lại là mẫu hình cho các lăng tẩm được xây dựng sau này trong suốt triều đại 

Mughal tại Agra, kể cả Taj Mahal. Độc đáo nhất theo tôi phải kể đến những tấm 'rèm cửa' làm bằng 

đá cẩm thạch vô cùng mỏng manh và tinh xảo. Không hiểu sao người ta có thể mài đá nhẵn nhụi 

bằng những dụng cụ thô sơ của thời ấy để có được một tác phẩm hoàn hảo đến như thế. Nhiều 

người cho rằng, 'tấm rèm' cẩm thạch ở đây tinh xảo nhất châu Á, so với các tác phẩm cùng nhóm. 

Được sử dụng như các bức tường của lăng mộ, 'những rèm đá' này vừa có tác dụng chắn sáng 

vừa có tác dụng nhập ánh sáng vừa đủ, làm cho bên trong lăng mộ luôn hắt vào một thứ ánh sáng 

dìu dịu đê mê hồn người. Trên tường là những hoa văn được chạm khắc bởi đá màu và xà cừ lấp 

lánh dưới ánh nắng chiếu xuyên qua những lỗ hổng nhỏ li ti, con ruồi bay cũng không lọt. 
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   Và còn nhiều nữa. Như nụ hoa hồng từ từ hé nở cho người ái mộ thưởng lãm, các tinh hoa kiến 

trúc của Fatehpur Sikri vẫn còn nằm ẩn mình sau những cánh cổng đá, nơi các lâu đài và cung điện 

đã chìm vào quên lãng hàng trăm năm nay. Lộ trình tham quan dần đưa chúng tôi đi qua ba tòa hậu 

cung với kiến trúc rất khác biệt của ba hoàng hậu thuộc ba tôn giáo khác nhau: Ấn Độ giáo, Hồi 

giáo và Thiên Chúa giáo, thể hiện nét đa văn hóa cực thịnh dưới thời Akbar trị vì. Ông không những 

là một nhà quân sự tài giỏi, mà còn là một nhà cai trị có tầm nhìn xa, biết hấp thụ cái hay của các 

nền văn hóa và tôn giáo khác, tích hợp vào sự nghiệp của mình. Công trình kiến trúc ở Fatehpur 

Sikri là một thí dụ điển hình cho cái nhìn cởi mở đó. Các cung điện còn sót lại đều pha trộn đủ loại 

kiến trúc và nghệ thuật khác nhau: vừa Hồi giáo, vừa Ấn giáo, vừa Phật giáo Tạng truyền, vừa đạo 

Kỳ Na, vừa đạo Sikh, vừa đạo Gia Tô, lại du nhập thêm văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư, tạo thành 

một tập hợp vô cùng phong phú và độc đáo. 

   Ở chính giữa thành là mặt hồ bán nguyệt nước xanh như ngọc, tỏa hương sen thơm ngát. Nổi 

trên mặt nước là sân khấu lộ thiên thời xưa dành để đàn ca, hát xướng phục vụ thú vui giải trí của 

hoàng gia. Chúng tôi lại leo lên vọng lâu các Daulat Khana, nơi khi xưa vua Akbar thường ngồi xem 

các buổi biểu diễn ngoài trời. Từ đây, có thể nhìn thấy toàn cảnh khu hoàng thành.  Nhưng nếu 

muốn nom rõ các đường nét kiến trúc tinh xảo cũng như sự tài hoa của các nghệ nhân cổ thì phải 

chịu khó mon men xuống thật gần, xem thật kỹ từng căn phòng.   

   Bắt đầu từ phòng họp kín của nhà vua và bốn vị tứ trụ đại thần đầu triều. Tòa cấm điện này có 

hình dáng và cấu trúc như một ổ bánh kem tròn và lớn úp ngược trên đỉnh một cây cột cao ngất, 

thoạt trông từa tựa như ngôi chùa Một Cột nước ta, nhưng đồ sộ hơn nhiều. Tại nơi ban công chót 

vót trên cao này, đã nhiều lần Đại đế Akbar cùng triều thần bí mật họp bàn việc quốc gia đại sự của 

đế quốc Moghul, bàn định kế hoạch thôn tính các nước láng giềng. Bên cạnh đó là một căn hầm 

nhỏ bí mật khoét sâu giữa hai bức tường đá dày cộm, là nơi các tài sản quốc gia như khối ngọc tỷ 

truyền quốc, thanh bảo kiếm khai triều, được cất giấu trong những hốc đá có cài đặt cơ quan tự 

động gắn trên tường, và được canh giữ ngày đêm bởi những con quái vật bộ dạng dữ tợn chạm 

khắc trên xà nhà. 

   Bước ra ngoài sân, là một sân chơi cờ Pasisi, là một loại cờ tướng cổ của người Ba Tư do Đại đế 

Akbar du nhập vào Ấn Độ, rất thịnh hành thời bấy giờ.  Bàn cờ rất lớn và đẹp, còn quân cờ là 

những chàng trai tuấn tú và những cô gái xinh đẹp, ăn mặc sặc sỡ, nhìn không chán mắt. Nơi góc 

sân phải có một chiếc cổng đá dẫn đến khoảng sân rộng lớn khác, lát gạch hoa trộn với đá ong rắn 

chắc. Đây là Sân Voi, tứ phía bao quanh bởi bức tường rêu nay đã mọc đầy, và một ít các kiến trúc 

hình tháp cao vút. Sân Voi được dùng làm nơi hành quyết các tội nhân bằng cách cho voi giày. Tội 

nhân nào thoát chết, thì được coi là vô tội.  Mỗi lần diễn ra hành hình, vua và triều thần lên những 

tháp cao ngồi xem và ra phán quyết cho các tử tội bị voi giày xéo. 

   Tiếp đến là hoa viên của các hoàng hậu với muôn hoa đang khoe sắc để tới thăm cung Rumi 

Sultana, vốn được coi là viên ngọc quý nhất của cụm di sản Fatehpur Sikri. Tuy không đồ sộ về 

kích thước, nhưng Rumi Sultana thật sự là một tuyệt tác điêu khắc. Mọi chi tiết trong căn phòng cao 

5 tầng bằng đá sa thạch này, từ mái nhà đến các bức tường, đều được chạm khắc in các họa tiết 

hoa lá, phong cảnh. Các đường trang trí mái uốn lượn cuộn hình tròn ở đây rất lạ mà tôi chưa bao 

giờ nhìn thấy ở bất cứ nơi đâu, có cảm giác như các thạch nhũ thiên nhiên trong động Phong Nha, 

động Hương Tích vậy. Trải qua hàng trăm năm dâu bể, các đường nét điêu khắc vẫn sắc sảo, sống 

động lạ thường. Cũng giống như các lâu đài thành quách ngoài kia, dù sắc đá sa thạch đã phai 

màu theo thời gian, nhưng vẫn còn ánh lên sắc hồng ấm áp dưới làn nắng nhạt cuối ngày. 
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   Một kinh thành to đẹp lộng lẫy như thế mà chỉ sử dụng được 14 năm rồi phải bỏ hoang vì không 

đủ nước cung cấp cho dân chúng dùng trong thành. Đại đế Akbar buộc phải dời đô về Lahore (nay 

là thủ đô của nước Pakistan) và sau đó mới di dời về Agra. Từ năm 1588 cho đến tận cuối thế kỷ 

thứ 19, tòa thành đỏ xinh đẹp này biến thành rừng rậm và nơi ở của muông thú.  Và cũng từ đó, 

không còn ai dám bén mảng tới khu đất bị bỏ hoang ấy nữa, vì thế mới có tên là 'Tử thành' hay 

'Thành chết'. Mãi đến đầu thế kỷ 20, toàn khu thành cổ mới được người Anh đến phát quang và 

phục chế lại thành một trong những khu di tích nổi tiếng nhất của Ấn Độ, được UNESCO công nhận 

là di sản văn hóa thế giới vào năm 1986. Ngày nay, Fatehpur Sikri vẫn là một thành phố bỏ hoang, 

nhà cửa đã bị thời gian bôi xóa. Chỉ có những cung điện của ông hoàng bà chúa là vẫn tồn tại, 

vững vàng, uy nghi, như để kể lại cả một quá khứ huy hoàng của dân tộc Ấn kiêu hùng cho hậu thế 

mai sau. 

GIA ĐÌNH AN PHONG SYDNEY ĐÓN TIẾP CHA GIUSE TRẦN NGỌC THAO   

 
Dưới đây là nội dung điện thư do nhà báo Vũ Nhuận kể về  
Việc đón tiếp Lm Giuse Trần Ngọc Thao,  
cựu Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 4 nhiệm kỳ sau 1975: 
 
Chào cả nhà, 
 
Vào chiều thứ hai 2.9.2019, Gia Đình An Phong Sydney đã tiếp đón cha Giuse Trần Ngọc Thao - 
nguyên bề trên giám tỉnh DCCT Việt Nam - tại Vũ Gia Trang.  
 
Với chương trình: 
1. Cầu nguyện cho DCCT Việt Nam 
2. Cầu nguyện cho cha Thao nhân kỷ niệm 60 năm linh mục 
3. Cầu nguyện cho thân mẫu chị Bích Nông mới qua đời tại VN.  
 
Cha Thao đã có dịp tâm tình với anh chị em và sau đó cắt bánh Mừng Ngọc Khánh Linh Mục. Kế 
tiếp là chụp hình kỷ niệm và liên hoan.  
 
Nhân dịp, anh chị em cũng chào đón anh Nguyễn Quý Bân (Lớp cha Tiến Lộc) và chị Nhung đến từ 
Noumea.  
 
Với những ai không có facebook, xin gửi một vài tấm hình tiêu biểu.  
 
Ciao 
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