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TÂN PHÚC ÂM HÓA HÔM NAY 

Năm nay, Tỉnh DCCT Việt Nam tổ chức mừng 50 năm hình thành và 

phát tiển tại Việt Nam, Năm 1924, Giáo Hội Việt Nam thỉnh cầu cùng Tòa 

Thánh gởi đến Việt Nam một Dòng Tu chuyên lo các cuộc Đại Phúc và giảng 

Tĩnh Tâm cho hàng Giáo Sĩ nhằm củng cố lòng tin của các tín hữu, Thánh Bộ 

Truyền Giáo đã ngỏ lời với DCCT, lập tức Tỉnh Dòng Thánh Anna ( Sainte 

Anne de Beaupré ) bên Canada, đã đáp lại lời gọi này từ Trung Ương của Hội 

Dòng, năm 1925, nhóm sai đầu tiên gồm ba người: hai Linh Mục và một thầy 

Trợ Sĩ đã đến Huế ( Ảnh chụp cha Eugène Larouche, một trong ba vị thừa sai 

tiên khởi của DCCT Canada đến Việt Nam ). 

Qua sử liệu, khi khởi sự công cuộc đến Việt Nam, Tỉnh Dòng Thánh Anna tách ra từ Tỉnh Dòng 

Bỉ, và mới chỉ được 14 năm đã được nâng lên hàng Tỉnh Dòng, số Tu Sĩ còn khiêm tốn, đặc biệt Tỉnh 

Dòng Thánh Anna đang lâm vào cơn lận đận về cơ sở và kinh tế, cuộc hỏa hoạn ở Québec đã thiêu rụi 

gần như toàn bộ tài sản của Tỉnh Dòng.  

Trong vòng 40 năm đầu tiên của sứ vụ tại Việt Nam, Tỉnh Dòng Thánh Anna đã gởi tổng cộng 67 

thừa sai ( hiện nay chỉ còn một mình cha già Jacques Huberdeau đang sống tại Québec ), nhưng thực 

tế cho thầy Tỉnh Dòng Thánh Anna đã gởi những vị xuất sắc nhất của Tỉnh Dòng cho sứ vụ tại Việt 

Nam. Sự đầu tư mạnh mẽ và quảng đại không chỉ nằm ở con số nhưng còn ở phẩm chất, nhờ những vị 

xuất sắc này mà sự phát triển nhiều mặt của Tỉnh Dòng Việt Nam được khởi sắc. 

Khi đến Việt Nam, công việc đầu tiên là đáp lại sự mong mỏi của Giáo Hội Việt, các thừa sai đã 

khởi sự các cuộc Đại Phúc và giảng Tĩnh Tâm cho các Tu Sĩ, Giáo Sĩ. Cùng với công việc mục vụ, các 

thừa sai bắt đầu ngay việc tuyển mộ ơn gọi và thiết lập các cấp đào tạo tại Việt Nam. Vị thừa sai quan 

tâm và dồn hết nỗ lực cho việc đào tạo là cha già Eugène Larouche, người đươc coi là “ông nội” của 

các cựu Đệ Tử người Việt Nam ( dù còn là Tu Sĩ trong Dòng hay không ). Thừa kế truyền thống từ Tỉnh 

Dòng Bỉ khi thiết lập Tỉnh Dòng Thánh Anna ở Québec, các thừa sai Canada khi xây dựng hệ thống đào 

tạo tại Việt Nam đã không gặp sự trở ngại nào đáng kể. 

Ngoại trừ các thừa sai 

ban đầu là Linh Mục và Trợ Sĩ, 

hầu hết các thừa sai sau này 

đều là sinh viên Thần Học của 

Tỉnh Dòng Mẹ bên Canada, họ 

được gởi đến Việt Nam khi còn 

rất non trẻ, học tiếng Việt ngay 

tại Việt Nam và ngồi cùng ghế 

với các sinh viên Việt Nam, cả 



hai lớp sinh viên thuộc hai dân tộc khác nhau đều ngồi chung một bàn, ăn chung một mâm, học chung 

một thầy, sống chung một nhà, cử hành chung các buổi Phụng Vụ, không hề có sự phân biệt hay đặc 

quyền đặc lợi dành cho riêng ai, không hề có châm chước du di cho bất cứ tiêu chuẩn nào của chương 

trình đào tạo. ( Ảnh chụp cộng đoàn DCCT Huế năm 1934 ). 

Điều quan trọng là các thừa sai đã xây dựng một chương trình đào tạo chung cho tất cả các sinh 

viên kể cả một số sinh viên từ các Giáo Phận gởi vào ( Đức Hồng Y Giuse Trịnh Văn Căn, Đức Giám 

Mục Đa Minh Nguyễn Văn Lãng… ). Các sinh viên Việt Nam học chung với các sinh viên Canada mà 

không hề thua kém, không hề mang mặc cảm nhược tiểu, cho dù phần đông trong số họ, những anh em 

trẻ Canada rất xuất sắc, ngược lại tình huynh đệ, sự hiệp nhất và đoàn kết theo tinh thần “gia thất” được 

định hướng và thực hiện như một triết lý về đào tạo trong Học Viện của Tỉnh Dòng. 

Theo thống kê vào cuối năm 2013, Tỉnh Dòng 

Việt Nam có 321 Tu Sĩ đang hiện diện tại Việt Nam, 

trong số đó có 199 Linh Mục, 11 Phó Tế chuyển tiếp. 

166 vị đã qua đời. 24 cộng đoàn lớn nhỏ, và trên 100 

Giáo Điểm. Một con số thống kê không phải là nhỏ.  

 Kỷ niệm 50 năm được nâng lên hàng Tỉnh 

Dòng, Tỉnh Dòng Việt Nam mới chỉ có vỏn vẹn 1 Linh 

Mục, 1 Tập Sinh, 15 Dự Tu và Dự Tập sinh người anh 

em sắc tộc thiểu số, một con số quá khiêm tốn cho một 

định  hướng rất rõ nét: “Loan báo Tin Mừng cho những 

người nghèo, những 

người bị bỏ rơi hơn cả, 

đăc biệt người sắc tộc thiểu số” ( ưu tiên số một của DCCT Việt Nam ). 

Không phủ nhận những hy sinh gian khổ của vùng truyền giáo, 60 năm 

Fyan, 45 năm cho người J’rai, 7 năm cho người Bahnar, ngoài ra còn có 

hơn 50 năm cho vùng Châu Ổ, Cần Giờ… và các vùng khác nữa ), nhưng 

sự quan tâm và tiến hành tuyển mộ, đào tạo người sắc tộc quá khiêm tốn. 

Chúng tôi mắc nợ tiền nhân, mắc nợ Hội Thánh và mắc nợ anh em người 

sắc tộc thiểu số một món nợ quá lớn ! 

Một cuộc hội thảo kéo dài 3 ngày trên Tây Nguyên trong tuần lễ 

vừa qua, về đề tài tuyển chọn và đào tạo Giáo Sĩ người sắc tộc, được phối 

hợp giữa Tỉnh Dòng và Giáo Phận Kon Tum vẫn còn cho thấy loay hoay 

trong đường hướng, chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và triết lý 

đào tạo. Một giai đoạn đất nước xã hội đã qua đi, nhưng với kinh nghiệm 

của Tỉnh Dòng Thánh Anna có soi sáng gì cho những suy nghĩ và trăn trở 

của chúng ta hôm nay không ? 

Công trình Phúc Âm Hóa cần phải đổi mới, canh tân và đem lại 

hiệu quả để xứng đáng gọi là Tân Phúc Âm Hóa. Nguyện xin Chúa Thánh 

Thần mà Hội Thánh đang kêu cầu đến để soi sáng chúng ta. 

Lm. VĨNH SANG, DCCT,  

Chúa Nhật 25.5.2014 

ĐẤNG BẢO HỘ TÌNH YÊU BẤT DIỆT  

Lm. Gioan Maria Nguyễn Văn Thích ( 1891 – 1978 ) làm giáo sư 

lâu năm, dạy đại học nhiều nơi, với lương bổng rất cao, nhưng ngài không 

giữ lại chút gì cho mình. Khi nhắm mắt lìa đời, ngài chỉ có vài bộ áo đã sờn 

cũ. Viện Dục Anh nuôi trẻ mồ côi ở Huế luôn được cha quan tâm và trao 

nhiều tiền bạc cho các nữ tu phụ trách. Cha còn là Tuyên Úy Pèllerin và 



Viện Bài Lao. Cha thường đến bệnh viện dâng Thánh Lễ, luôn đem tiền và quà đến cho bệnh nhân. 

Bao nhiêu năm làm giáo sư, cha vẫn đi một chiếc xe đạp duy nhất. Một hôm, cha đạp xe đạp nhà 

xứ Kim Long đến dạy học tại Đại Chủng Viện Kim Long, tình cờ bắt gặp một người đàn ông áo quần xơ 

xác đang chặt trộm buồng chuối của Chủng Viện. Thấy cha, ông ấy hoảng hốt toan bỏ chạy. Cha ôn tồn 

gọi người đó lại, móc túi đưa thêm ít tiền rồi nói: “Bác có muốn ăn chuối non nầy thì phải thêm cái gì để 

nấu ăn chứ. Bác cầm lấy chút tiền nầy mua tôm tép gì thêm vào cho đủ vị”. Vừa nói, cha vừa đưa tiền 

rồi đi vào dạy học. 

Một chuyện xảy ra làm rúng động thành phố Huế: Năm 1950, một bác sĩ tổ chức hội chợ từ 

thiện, với sự cộng tác của cha Thích. Giữa mấy gian hàng trò chơi lại có một sòng bạc thu hút nhiều 

khách. Cha Thích phản đối: “Cờ bạc không thể đi đôi với việc từ thiện”. Trưởng ban tổ chức không chịu 

nghe, cha Thích liền lấy micro khuyến cáo dẹp sòng bạc đó. Bác sĩ tổ chức giật micro trong tay cha. 

Trong lúc giằng co, bác sĩ tát vào má cha. Hồn nhiên và khiêm tốn, cha liền đưa má kia và nói: “Còn má 

này nữa, xin ngài hãy đánh cho đỡ giận.” Mọi người vây quanh đều sửng sốt ngỡ ngàng. Có người đã 

thốt lên: “Phải là một đấng thánh mới làm được như vậy !” Cuối cùng, ông trưởng ban tổ chức đã cúi 

đầu xin lỗi cha. ( WHĐ, Chân dung Linh Mục Việt Nam ). 

Chắc hẳn lòng mến của Lm. Gioan Maria Nguyễn Văn Thích hẳn quá nồng thắm, nên ngài mới 

sống đúng các điều răn của Đức Giêsu. Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh hôm nay với lời tâm huyết 

của Đức Giêsu khi sắp từ giã các môn đệ, tựa lời trăn trối sau cùng, khiến từng Kitô hữu phải nhìn lại 

cuộc sống đạo lâu nay. Có đúng đắn, trung thành, chính xác theo nguyện ước của Đấng Cứu Thế, hay 

lại trái ngược, đối nghịch với di chúc bất hủ này ?  

Tình Yêu bất diệt 

“Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” Tình Yêu mà Đức Giêsu nói 

đến không chút phù phiếm, tạm bợ, nhất thời như tình yêu nam nữ phổ biến, thông thường. Thánh 

Vianney luận về tình yêu trần tục, thế gian mau tàn úa, chán chường, thất vọng vì vị kỷ, hưởng thụ cá 

nhân: “Người ta yêu bản thân họ với một tình yêu vị kỷ và hướng về thế giới trần tục, về những thân xác 

hơn là tìm kiếm Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao người ta chẳng bao giờ được thoả mãn, chẳng bao giờ 

được bình an trong tâm hồn, họ luôn thấy bồn chồn bực bội, luôn luôn bị phiền lụy, bực mình.” ( Thánh 

Gioan Maria Vianney, Yêu Chúa ). 

Thánh Gioan giải nghĩa Tình Yêu Thiên Chúa siêu việt: “Ai không yêu thương, thì không biết Thiên 

Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu... Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã 

yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến, làm của lễ đền tội cho chúng ta. ( 1Ga 4, 8 – 10 ). 

Yêu mến Chúa, thì tuân giữ các giới răn của Người. Vậy là những điều nào quan trọng nhất ? 

“Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa, Đức Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó 

là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: Ngươi phải 

yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều 

răn ấy” ( Mt 22, 37 – 40 ). 

Trước khi bước vào cuộc tử nạn ly biệt, Đức Giêsu trăn trối điều răn mới nhất và sau cùng: 

“Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương 

nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” ( Ga 13, 34 ). 

Sau đó, không những Người còn tha thiết lập lại, nhấn mạnh và mở rộng hơn nữa, Tình Yêu tự 

hiến: “Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Không 

có tình yêu nào cao cả, hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” ( Ga 15, 12 

– 13 ). 

Nếu sống theo đúng các điều răn Đức Giêsu răn dạy để yêu quý Người, thì chẳng khác chi trân 

trọng mời đón Người sống trong chính bản thân mình, để Người toàn quyền định đoạt mọi sự trong 

cuộc đời mình, như Thánh Phaolô nhắn nhủ với tín hữu thành Galát: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi, 



mà là Đức Kitô sống trong tôi.” ( Gl 2, 20 ). Như vậy, “Dù ăn, dù sống, hay bất cứ làm việc gì, anh em 

hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa… Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Kitô.” ( 1Cr 

10, 31 và 11, 1 ). 

Một khi có Đức Giêsu ở trong lòng tín hữu Kitô, cũng như tín hữu được vinh dự ở trong Người, mới 

đích thực là một Tình Yêu bất diệt: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong 

người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái,vì không có Thầy, anh em chẳng làm được gì.” ( Ga 15, 5 ). 

Đấng Bảo Hộ Tình Yêu 

“Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác sẽ đến ở với anh 

em luôn mãi.” Đức Giêsu sắp chia tay với các môn đệ với cuộc sống trần thế, không muốn để các ngài 

bơ vơ, lạc lõng, côi cút, nên hứa ban Đấng Bảo Trợ đến chăm sóc. 

Vào ngày lễ Ngũ Tuần, sau khi Chúa Giêsu đã thăng thiên, Thần Khí Sự Thật, Đức Chúa Thánh 

Linh hiện xuống dưới hình lưỡi lửa đậu trên đầu các Tông Đồ, đã thực sự biến đổi, canh tân, khai tâm 

và ban sức mạnh cho các ngài. Trong tâm tình đó, Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu Êphêxô: “Anh em 

phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo 

theo hình ảnh Thiên Chúa, để thật sự sống công chính và thánh thiện” ( Ep 4, 24 ). 

Tại sao thế ? Bởi vì: “Anh em hãy sống theo Thần Khí, và như vậy anh em sẽ không còn thỏa 

mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, 

còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược tính xác thịt” ( Gl 5, 16 – 17 ). 

Vì sao Thần Khí Sự Thật, “Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng 

chẳng biết Người” ? Bởi chưng “con người sống theo tính tự nhiên, thì không đón nhận những gì của 

Thần Khí Thiên Chúa, vì cho đó là sự điên rồ, họ không thể biết được, bới vì phải nhờ Thần Khí mới có 

thể xét đoán" ( 1Cr 2, 14 ).  

“Đừng để tháng ngày làm cho quả tim già nua. Hãy yêu thương với một tình yêu ngày càng 

mãnh liệt, mới mẻ, trong trắng hơn: Tình Yêu Chúa đổ vào quả tim con” ( Đường Hy Vọng, số 178 ). 

Lạy Chúa Giêsu, yêu Người, chúng con bỏ mình, vác thánh giá đi theo con đường chông gai, khổ 

ải, thức thách, đã quá khó khăn. Thế mà tuân giữ các điều răn mến Chúa, yêu người còn khó khăn gấp 

bội, nhất là yêu thương những người thù ghét, áp bức, bắt bớ, hãm hại chúng con. Kính xin Chúa ban 

Thần Khí Sự Thật cho chúng con, hầu đổi mới, canh tân và khai hóa, cũng như ban thêm sức mạnh cho 

chúng con chiến đấu với ba thù. 

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đốt lửa mến cháy bừng trong lòng chúng con, để bất cứ lúc nào chúng con 

cũng luôn biết lấy Tình Yêu bất diệt mà cư xử với tha nhân thân thiết và xa lạ. Amen. 

AM. TRẦN BÌNH AN 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sự hoán cải mang tính thừa sai và ngôn sứ 
_____________________________________ 
Lm Michael Brehl, CSsR: 
 

“Sự hoán cải mang tính thừa sai và ngôn sứ này mà chúng ta được mời gọi bước vào là một 
chứng tá của niềm hy vọng. “Hy vọng là sự diễn tả rõ nét quyền năng Phục sinh, trong đó chúng 
ta được mời gọi trở nên ‘nhân chứng và dấu chỉ’ (HP 51)… Hy vọng củng cố cho tình trạng yếu 
đuối của chúng ta rằng thay đổi không chỉ là có thể. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, đó là điều 
hiển nhiên”.  
(Tài liệu Đúc kết, TCH 24, Lời nói đầu, tr.9). Công lý và hoà bình sẽ đến. Triều đại Thiên Chúa 
đã đến gần!” Từ Roma, trụ sở chính của Dòng Chúa Cứu Thế thế giới, hôm 05.03.2014, cha bề 
trên Tổng quyền Michael Brehl đã gởi lời mời gọi sống Mùa Chay đến với các tu sĩ DCCT, các 
Hội đoàn và Thân hữu. 

 
Sứ điệp mùa Chay của cha Bề trên Tổng quyền DCCT 

“Một lần nữa chúng ta được mời gọi bước vào con đường hoán cải” 
  

 
 
Kính thưa Anh chị em Tu sĩ DCCT,  
các hội đoàn và thân hữu, 
  
Khi chúng ta khai mạc mùa Chay, một lần nữa chúng ta được mời gọi bước vào con đường hoán cải, 
bước theo Đức Giêsu Cứu Thế, Đấng đã “trở nên nghèo để làm cho chúng ta được giàu có nhờ cái 
nghèo của Ngài” (2Cr 8,9).  
 
Con đường của Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng lời mời gọi hoán cải không chỉ vì sự thánh thiện cá 
nhân, nhưng còn vì những người khác, và đặc biệt là vì những người nghèo và bị bỏ rơi nhất. Hoán cải 
phải luôn dẫn đến hành động cho công lý và hoà bình, nhất là trong một thế giới bị băng hoại bởi bạo 
lực và chia rẽ. “Hiến mình cho người khác vì Đức Kitô như thế (x. 2 Cr 4,10) các tu sĩ sẽ đạt thấu sự tự 
do bên trong tâm hồn, yếu tố làm cho toàn bộ đời sống họ có sự duy nhất và hài hoà” (HP 41).  
 
Đây là sự hoán cải thừa sai, nhờ đó mang lại sự tự do đích thực để chúng ta có thể thật sự “loan báo 
Tin Mừng theo cách thức mới”. 
 
Là những thừa sai DCCT, các nữ tu và các hội đoàn, chúng ta biết và đánh giá cao giá trị của sự hoán 
cải liên lỉ. “Bởi lẽ hoán cải trong tâm hồn và cải hoá tâm tư phải là nét nổi bật trong đời sống thường nhật 
của tu sĩ” (HP 41). Mùa Chay là một thời gian đặc biệt của ân sủng trong đó chúng ta cam kết cách ý 
thức hơn vào tiến trình hoán cải và canh tân. Đó là một lời nhắc nhở luôn mãi rằng đào tạo vì sứ vụ là 
một tiến trình lâu dài. 
 
Hiến pháp của chúng ta nói rõ, hoán cải không chỉ là một quá trình của cá nhân, tuy điều đó rất quan 
trọng. Cộng đoàn cũng được kêu gọi hoán cải, tự do và sẵn sàng cho sứ vụ. “Một điểm vô cùng quan 
trọng là các tu sĩ coi Cộng đoàn như một thực thể cần được đổi mới không ngừng từ bên trong bằng một 
sự tiến triển liên lỉ” (HP 40). Điều này đòi hỏi một nỗ lực ý thức để cầu nguyện, đối thoại, lên kế hoạch 
đời sống cộng đoàn và cùng nhau thực hiện. Cộng đoàn phải biến những chữ viết trên văn bản thành 
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những quyết định và hành động cụ thể: “Chính cộng đoàn cũng phải chứng tỏ sự hoán cải này một cách 
kiến hiệu, hầu mỗi ngày mỗi thi thố trọn vẹn hơn lòng quảng đại ứng đáp lời Chúa truyền dạy.” (HP 42). 
Như thế, sự hoán cải của chúng ta vừa có tính thừa sai vừa có tính ngôn sứ. 
 
Sự hoán cải mang tính thừa sai và ngôn sứ này mà chúng ta được mời gọi bước vào là một chứng tá 
của niềm hy vọng. “Hy vọng là sự diễn tả rõ nét quyền năng Phục sinh, trong đó chúng ta được mời gọi 
trở nên ‘nhân chứng và dấu chỉ’ (HP 51)… Hy vọng củng cố cho tình trạng yếu đuối của chúng ta rằng 
thay đổi không chỉ là có thể. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, đó là điều hiển nhiên”. (Tài liệu Đúc kết, 
TCH 24, Lời nói đầu, tr.9). Công lý và hoà bình sẽ đến. Triều đại Thiên Chúa đã đến gần! 
 
Có Mẹ Hằng Cứu Giúp đồng hành, và được Chúa Thánh Thần trợ lực, chúng ta có thể đi theo Đấng 
Cứu Thế trên con đường hoán cải và tự do trong mùa Chay này. 
 
Trong Đức Kitô Cứu Thế, 
Michael Brehl, C.Ss.R 
Thư chúc mừng của cha Tổng Quyền DCCT 
ĐĂNG NGÀY: 27.05.2014 , MỤC: TIN VIỆT NAM 

 

VRNs (27.05.2014) -Sài Gòn- Qúy vị và các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 50 năm, Dòng Chúa Cứu 
Thế Việt Nam được nâng lên thành Tỉnh, Cha Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế gửi thư chúc mừng 
Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Dòng Chúa Cứu Thế đến Việt Nam vào năm 1925 với ba vị thừa 
sai thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Canada. Đến năm 1964, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam được nâng 
lên thành một TỉnhDòng độc lập. Đến nay, năm 2014, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam có 321 tu sĩ, trong 
đó có 192 linh mục, 2 thầy phó tế vĩnh viễn, 19 thầy phó tế chuyển tiếp, 31 thầy trợ sĩ không linh mục và 
77 thầy học viện. 
Sau đây là nguyên văn bức thư của cha Tổng Quyền: 
Roma, ngày 27 tháng 5 năm 2014 
 
Kính gửi các thừa sai DCCT tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, 
 

 
Cha Michael Brehl, Tổng Quyền DCCT 

 

“Tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi, mỗi lần nhớ đến anh em. Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho 
anh em hết thảy, vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng. Tôi tin 
chắc rằng: Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc 
đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Kitô Giêsu quang lâm.”(Pl 1,3-6) 
 
Cha Giám tỉnh và anh em thân mến, 

Thật là vui mừng và quý hóa biết bao khi nhớ đến anh em nhân dịp anh em mừng kỷ niệm 50 năm trở 
thành Tỉnh Dòng vào ngày 27/5/2014. Những lời trên của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philip diễn 
tả niềm vui và lòng biết ơn của toàn thể hội Dòng đối với anh em. Tỉnh Dòng Việt Nam đã trải nghiệm 
những vui mừng lớn lao cũng như những đau khổ tột cùng mà anh em, những tu sĩ DCCT chúng ta 
mang lấy khi cố gắng trung thành với lời mời gọi trở nên những thừa sai của ơn cứu độ chứa chan. 

 

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho hết thảy anh em trong dịp kỷ niệm đặc biệt này.  
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Anh em đã tiếp nhận sự hiện diện và sứ vụ của các thừa sai DCCT đến từ tỉnh Ste-Anne de Beaupre, 
Canada, khi các vị ấy đến rao giảng tin mừng về ơn cứu độ chứa chan ‘copiosa redemptio’. Từ khởi 
điểm rất bé nhỏ ấy, ơn gọi DCCT không ngừng gia tăng và sứ vụ truyền giáo ngày càng mở rộng. Qua 
việc rao giảng và lo giáo xứ, giáo dục và truyền thông, phát triển xã hội cũng như hoạt động công lý và 
hoà bình, sứ vụ của Tỉnh dòng Việt Nam tiếp tục gia tăng và củng cố, ngay cả trong những giai đoạn 
khó khăn và bách hại không ngừng.  

 

Được sai đến vì những người nghèo và bị bỏ rơi, các anh em DCCT đã đi tiên phong trong một số lãnh 
vực mục vụ bị cô lập nhất, mang đến niềm hy vọng và sự khích lệ lớn lao. Qua việc mục vụ giới trẻ, 
truyền thông, anh em tiếp tục phát triển và mở rộng sứ vụ loan báo tin mừng. Khi số ơn gọi gia tăng thì 
sự dấn thân của anh em cho đời sống cộng đoàn tông đồ cũng như việc đào tạo chắc chắn sẽ tốt hơn 
để chuẩn bị cho sứ vụ. 

 

Sự quảng đại, khả năng và tinh thần thừa sai của anh em cũng mời gọi nhiều người trong anh em ra đi 
làm việc trong những vùng ngoài lãnh thổ Việt Nam, với những nền văn hoá khác nhau và giữa những 
các dân tộc khác nhau ở Á – Úc cũng như ở Âu Châu và Bắc Mỹ.  

 

Thiên Chúa tiếp tục gửi đến cho anh em những ơn gọi chất lượng và anh em tiếp tục cộng tác một cách 
quảng đại với các Đơn vị DCCT khác.  

 

Anh em thân mến,  

Sứ vụ của anh em sẽ không thể nào thành công nếu không có sự cộng tác nhiệt thành của nhiều anh 
chị em giáo dân. Anh em đã chuẩn bị họ đảm nhận công việc thừa sai. Anh em đã khích lệ, hỗ trợ và 
cầu nguyện cùng với họ. Anh em đã tháp nhập họ vào công trình của Tỉnh Dòng và sứ vụ của Chúa 
Cứu Thế. Hội Dòng rất biết ơn về sự tham gia của họ vào sứ vụ của chúng ta.  

 

Nhân dịp anh em mừng lễ vàng này trong Năm Cổ Vũ Ơn gọi Thừa sai DCCT, tôi cầu xin Chúa tiếp tục 
chúc lành cho anh em và ban cho anh em mọi ơn cần thiết để anh em tiếp tục phát triển tính năng động 
thừa sai. Xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn đồng hành với anh em. Tôi sẽ nhớ đến tất cả anh em trong 
Thánh lễ ngày 27/5.  

 

Người anh em trong Chúa Cứu Thế, 

Michael Brehl, C.Ss.R. 
Bề trên Tổng quyền 
 

MẸ MARIA TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH 
Lm Mai Văn Thịnh, CSsR 
 
Anh chị em thân mến,  
 
Tôi xin gửi đến anh chị em lời tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một người mẹ. Không ai trong 
chúng ta có thể hiện hữu nếu không có sự cộng tác của mẹ mình. Trong nghi lễ rửa tội trẻ em, tôi 
thường xuyên bị đánh động bởi lời nguyện chúc bình an cho (các) người mẹ: “Xin Chúa thương ban 
phúc lành cho (các) bà mẹ này. (Để các) bà tạ ơn Chúa vì được Chúa cho sinh con, xin cho (các) bà 
cùng với con mình cảm tạ Chúa luôn mãi trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.” 
 
Chúng ta không thể chia sẻ tâm tình với nhau về chủ đề “Mẹ trong đời sống gia đình nghĩa là vai trò của 
Đức Mẹ trong đời sống gia đình” nếu chúng ta không biết tạ ơn Chúa về công ơn sinh thành dưỡng dục 
của cha mẹ mình. 
 
Suy nghĩ về Mẹ là chuyện không cùng. Nhiều điều chúng ta chỉ có thể tiếp nhận bằng niềm tin và sau 
này qua truyền thống chúng ta đón nhận thêm những mạc khải để cung kính dâng lên Mẹ những tước 
hiệu như Đức Mẹ đồng công cứu chuộc, Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, 
Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức mẹ hằng cứu giúp, Đức mẹ phù hộ các giáo hữu, v.v….. 
 



Tuy nhiên có một điều, tôi hy vọng anh chị em sẽ đồng ý với tôi là Đức Maria vốn chỉ là một cô thiếu nữ 
Do Thái, giản dị, bình thường như tất cả mọi cô gái thời đó. Khi công nhận điều này, chúng ta không 
biểu lộ tâm tình bất kính. Nhưng nhờ vậy mà chúng ta tin tưởng rằng Mẹ sẵn sàng đồng hành và cảm 
thông với những nỗi khó khăn trong cuộc sống gia đình của chúng ta; bởi vì Mẹ đã trải qua những kinh 
nghiệm thật đau thương và cũng thật gian nan khi chu toàn vai trò làm vợ, làm mẹ trong cuộc sống gia 
đình và nhất là Mẹ cần chuẩn bị cho tương lai của con mình theo đúng ý Thiên Chúa, không phải 
là làm tràn đầy các ước mong hay ý riêng của mình.  
 
Làm thế nào để tìm ra vai trò của Mẹ trong đời sống gia đình? Căn cứ vào những gì đã được ghi lại 
trong Tin Mừng. Vẫn biết là công việc này như mò kim dưới đáy biển; nhưng với niềm hy vọng chúng ta 
rút được vài phương thức hay ý tưởng cho cuộc sống gia đình của mình.  
 
Có một điều tôi xác tín là Hài Nhi Giê-su phải có kinh nghiệm và đã tiếp nhận tình thương của Thánh 
Giuse và Mẹ Ngài, Đức Maria một cách thật sâu đậm; rồi qua đó Ngài mới nhận ra được Tình yêu 
của Thiên Chúa, Cha Ngài. Và trong cuộc sống Ngài đã miệt mài sống và rao giảng về Tình yêu đó cho 
dù phải chết, Ngài cũng xin vâng. 
 
Trong trình thuật ghi lại việc Đức Giê-su lần đầu tiên lên đền thờ Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt qua. Sau 
khi mọi nghi lễ đã xong, “Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài. 
Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Ðức Giêsu, ngày càng thêm 
khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. (Luca 2:51-52). 
 
Chỉ bằng hai câu vắn tắt, Thánh Luca đã ghi lại cho chúng ta thấy rõ thái độ và cách ứng xử của Đức 
Giê-su và Mẹ Maria trong vai trò riêng của từng người: mẹ và con. Tuy nhiệm vụ riêng biệt; nhưng cả 
hai đều hỗ tương và giúp nhau hoàn thành ý định của Thiên Chúa hơn là tìm ý tiêng của mình. 
 
Đức Giê-su thì vâng phục cha mẹ, càng lớn càng thêm khôn ngoan và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên 
Chúa và người ta. Người làm gì có được điều này nếu cha mẹ Người không chuẩn bị cho. Điều mà tôi 
muốn nói ở đây là khi nuôi cá chúng ta còn biết chuẩn bị môi trường tốt để cho cá sống. Thế mà nhiều 
lúc mình lại quên rằng con cái của chúng mình còn khó dưỡng nuôi hơn cá! Vì thế cha mẹ cần nỗ lực 
hơn trong việc chuẩn bị môi trường tốt cho con cái mình. Đức Mẹ cũng không ngoại lệ. Mẹ phải cố gắng 
tìm kiếm ý định của Thiên Chúa mà vâng phục. Ý định của Thiên Chúa không dễ dàng khám phá; rất 
khó hiểu. Vì thế,  Mẹ ghi nhớ, ôn đi nghĩ lại những gì đã xẩy ra, những điều con mình nói và làm rồi 
trong khả năng Mẹ cố gắng chấp nhận – cho dù đôi lúc không hiểu - và giúp con mình hoàn tất ý định 
của Thiên Chúa. Bằng ngôn ngữ của chúng ta của thời đại hôm nay là Mẹ có đời sống chiệm niệm thật 
thâm sâu. Mối tương quan giữa Thiên Chúa và Mẹ thật thắm thiết. Vì thế, Mẹ sẵn sàng vâng phục và trở 
thành gương sáng về đức vâng phục cho con mình: Đức Giê-su.  
 
Nói như thế thì gia đình là cái nôi, là môi trường vô cùng quan trọng để chuẩn bị cho sứ vụ công khai 
của Người. Trong tinh thần đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong tâm thư gửi cho các gia đình, 
Ngài đã ghi lại: "Thiên Chúa đồng hoá với con người, với những người trong gia đình. Thiên Chúa là 
một với người cha, người mẹ, người bạn trăm năm, người con cái trong gia đình." Như vậy, thật là chí lý 
khi chúng ta xác quyết rằng gia đình là ngôi trường đầu tiên dạy chúng ta những bài học căn bản của 
kiếp người; dậy chúng ta biết yêu thương, phục vụ, biết từ bỏ và quên mình. 
 
Thật vậy, trong môi trường gia đình, cha mẹ trước tiên được mời gọi trở nên những vì sao dẫn đưa con 
cái, không phải đến để tùng phục hay thi hành ý muốn của cha mẹ; nhưng đến để thi hành ý muốn của 
Thiên Chúa. 
 
Thật vậy, đời sống gương mẫu của cha mẹ có sức thu hút thật mãnh liệt, lôi cuốn con cái đến cùng 
Chúa. Vì như chúng ta được nghe nói: “lời nói lung lay và gương bầy lôi cuốn.” 
Hãy xem gương Augustinô. Khi còn trai trẻ, thánh nhân là một chàng trai chơi bời trác táng. Nhưng nhờ 
lời cầu nguyện và gương sáng của bà mẹ là thánh nữ Monica, cuối cùng Augustinô đã trở lại cùng 
Chúa. 
 
Tiếp đến, vợ chồng cũng phải trở nên một thứ ánh sao cho nhau, có nghĩa là vợ chồng biết giúp nhau 
tìm đến cùng Chúa bằng lời nói và việc làm của mình. Có một ông bố rượu chè cờ bạc, thường bỏ nhà 
để đàn đúm ăn nhậu với bè bạn. Ngày kia, khi ông trở về thì trời đã khuya, nhìn vào nhà ông thấy vẫn 
còn ánh đèn, lại có cả những tiếng thì thầm. Tiếng thì thầm ấy chính là tiếng của người vợ đang dạy cho 
con cái cầu nguyện cho ông. Như được một luồng ánh sáng chiếu soi, ông bừng tỉnh, từ bỏ con đường 
xấu để trở thành một người cha gương mẫu và lo cho gia đình. 



 
Trái lại, vẫn còn một số mặt tiêu cực:  
Có bà mẹ kia tay bấm i-phone; nhưng mẹ lại quát và cấm con không được chơi i-pad. 
Rồi lại có bà nọ dặn con nói dối với bác x là mẹ không có ở nhà.  
Cũng có ông kia dậy con đừng chửi thề và văng tục như sau: “Đ.M tao đã bảo mày là không được chửi 
thề; không được văng tục. Thế mà cứ thấy mày mở miệng ra là Đ… với Đ…. Đúng là miệng mày như 
con c….” Nghe đến đó, chú bé nhà ta ngây thơ hỏi lại “Bố ơi, con c…. là con gì vậy?”. Thật là rõ khổ. 
 
Thật nguy hiểm và phản tác dụng khi những người lớn dậy con một đàng mà chính cha mẹ làm một 
nẻo; đừng nói là đôi khi lại làm ngược lại những điều mình dậy bảo thì còn tai hại đến mức độ nào. 
Chúng ta có thể cho rằng gia đình Thánh gia Nagiarét được diễm phúc hơn mọi gia đình khác, vì có 
chính Chúa Giêsu hiện diện giữa các ngài. Nhưng nếu xét cho cùng thì các Ngài cũng không có đặc 
quyền, đặc lợi hơn chúng ta. Các Ngài cũng cần tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa; cần phải có đức tin 
sâu xa và vững mạnh lắm mới có thể chu toàn trọn vẹn vai trò của mình. 
 
Còn đối với Đức Giê-su; gia đình Người không chỉ dừng lại bởi các quan hệ huyết nhục. Người không 
ca tụng mẹ Người vì lý do huyết nhục. Theo Người, những ai nghe và thực hành Lời Chúa là người thân 
của gia đình Người.  
 
Trong gia đình của Ngài không ai bị loại bỏ. 
Trong gia đình của Ngài tất cả đều bình đẳng. Ai cũng có một vị trí và bổn phận trước mặt Chúa. Giai 
cấp chủ - tớ bị xóa bỏ. Không ai có quyền thống trị ai; chỉ có nhiệm vụ duy nhất là phục vụ nhau; giúp 
nhau khám phá và thực hiến Ý Chúa. 
Người yêu cầu tất cả hãy sống như con trẻ; nghĩa là như con trẻ nương tựa vào cha mẹ thế nào thì mọi 
thành phần trong gia đình của Người hãy nương tựa vào Chúa như là nguồn sống duy nhất như thế. 
 
Như vậy, muốn gia đình mình được gọi là gia đình Thánh thì mọi thành phần trong gia đình cần học để 
vâng phục ý định của Thiên Chúa qua việc chuyên cần suy niệm Lời Ngài. Đúng như lời Thánh Phao-lô 
chúc “Nguyện cho Lời Chúa cư ngụ dồi dào trong anh em”.  
 
Để kết thúc, chúng ta cùng nghe lời dậy bảo của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô trong tông huấn “Niềm Vui 
của Tin Mừng – Evangelii Gaudium”: Muốn cho gia đình mình được gọi là Thánh chúng ta cần có Mẹ. 
Mẹ giúp cho gia đình Hội Thánh trở nên một nhà cho nhiều người, Mẹ còn giúp cho (gia đình) Hội 
Thánh chu toàn sứ mạng ‘hiền mẫu’ cho tất cả các dân tộc và từ đó phát sinh một thế giới mới…  
Mẹ, là Đấng tràn đầy sự hiện diện của Đức Kitô, ….. 
 
Xin cầu cho chúng con giờ đây có một nhiệt huyết mới của Phục Sinh 
đề mang đến cho tất cả mọi người Tin Mừng sự sống 
là điều đã chiến thắng sự chết. 
Xin ban cho chúng con ơn mạnh dạn thánh để kiếm tìm những con đường mới 
để đem đến cho tất cả mọi người hồng ân của vẻ đẹp không bao giờ phai tàn. 
  
Lạy Mẹ, Đức Trinh Nữ biết lắng nghe và chiêm niệm, 
Mẹ của tình yêu, nàng dâu của tiệc cưới vĩnh cửu, 
xin cầu bầu cho (gia đình) Hội Thánh, mà Mẹ là biểu tượng rất khiết trinh, 
để không bao giờ (gia đình) Hội Thánh tự khép kín nơi mình. … Amen 
 
Lm Mai Văn Thịnh, CSsR 
Trung Tâm Hoan Thiện, Melbourne  
Tháng 5 2014  

Nén hương lòng thắp muộn 
______________________________________________ 

Lm Trần Quốc Húng, CSsR 

VRNs (26.03.2014) - Bến Tre –  
 

Thế là đã 40 năm kể từ khi Học viện rời Đàlạt về Thủ đức, dọn dẹp trong đống film ảnh cũ bất 
ngờ tìm được tấm film này. Mày mò suốt 1 buổi trong phòng tối để in ra (cám ơn Cha Cao đăng Minh đã 
cung cấp giấy ảnh và Hóa chất cho 1thời chơi ảnh). Đây là tấm ảnh hiếm hoi của cha giáo Yuse Nguyễn 
thế Thuấn, kỷ niệm ngày ngài chịu chức linh mục. Nghe nói phải vất vả lắm mới thuyết phục được ngài 



đi ra tiệm ảnh quen tại 1 con phố Đalạt để lên ảnh…(Xem ra cũng không đến nỗi nào, thế mà nhiều 
người vẫn cho rằng cha giáo của tôi không có …ngoại hình!). 
 

 
Cha Yuse Nguyễn Thế Thuấn, CSsR –  

dịch giả trọn bộ Kinh Thánh [Tân-Cựu]  

theo nguyên bản đầu tiên tại Việt Nam 

 

Tôi là học trò có thể nói là những lớp cuối của ngài… Kỷ niệm đầy ắp nhưng khốn nỗi không “có 
mả ăn nói” - lời của cha má tôi khi cho tôi vào đệ tử DCCT - nên đành giữ kỹ mà suy niệm trong lòng, 
tấm ảnh này kẹp trong sách nguyện cho mãi tới hôm nay. Cũng chẳng biết vì căn duyên nào mà tôi 
được chọn: “mày lên phòng đọc bản dịch Kinh Thánh xem có hiểu gì không” -“nhưng con mới lên Học 
viện có biết gì đâu?’ – “thì chính bởi mày dốt mới xem có hiểu bản dịch không!” Thế đó, tiêu chuẩn được 
chọn của tôi là “mày dốt”, nhờ dốt mà không có thiên kiến, tạp niệm để có thể hiểu câu văn như nó thể 
hiện. 

Thú thật, nhờ “mày dốt” mà tôi không biết bao lần cãi phứa phừa những câu văn như “bửa củi” 
của cha giáo; và đa phần thì đành phải thúc thủ trước những lý lẽ, chứng cứ  và nhất là ý tứ ngài dành 
cho từng câu, từng chữ; và lần nào cũng vậy, với nụ cười thật đôn hậu y như là ngài lại phán “mày dốt”! 
Không biết có phải tại dốt không, nhưng quả thật nghe ngài cắt nghĩa, tôi tâm phục khẩu phục mà nhận 
ra những rộng, dài, cao, sâu và đầy lửa của những câu Kinh Thánh vừa dịch – đặc biệt là những thư 
của Phaolô – Duy chỉ một lần mà tôi vẫn ấm ức cho tới tận hôm nay; đó là những khi Chúa Yêsu xuống 
thuyền (Mt 13,2; 14,24 … ấn bản 1969) thì ngài đều dùng chữ “đò”, tôi năn nỉ “cha ơi, đò dọc đò 
ngang là đều có yếu tố chở thuê, thậm chí xe hơi chở thuê người ta còn gọi là “xe đò”!” Thế nhưng ngài 
lấy ra một cuốn Tự điển (chính xác của tác giả nào thì tôi không nhớ ra) chỉ cho thấy định nghĩa: đò = 
con thuyền nhỏ, và dĩ nhiên vẫn là câu đánh giá muôn thủa “mày dốt”! Và cứ thế, mỗi khi dịch xong một 
đoạn, ngài lại gọi tôi và mấy thầy Học viện lên để đọc xem có hiểu chăng ? 

Mùa hè 1972-1973, thay vì Học viện đi thực tập Mục vụ, ngài kêu tôi lên Đàlạt ở với ngài, để ngài 
dạy tiếng Hipri và Hylạp – mấy thứ tiếng này, ngài nói “tao toàn tự học khi đi xe buýt tới trường” – báo 
hại tôi phải đánh vật mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ mà chẳng thu hoạch được bao nhiêu vì quá khó! Ngài 
động viên: “mày dốt nhưng ít ra cũng biết nhận ra mặt chữ và hiểu lõm bõm để sau này biết đường mà 
sửa morasse”;  chính vì lý do này mà tôi có tên trong nhóm ấn hành Bản Kinh Thánh trọn bộ của Cha 
Nguyễn thế Thuấn, năm 1976. 

Lại một mùa Phục sinh sắp tới, nhớ cha giáo suốt ngày tiếc từng phút đồng hồ cặm cụi bên đống 
sách vở dịch Kinh Thánh và lo lắng dạy cho các thầy chúng tôi, là thế hệ mới sau Vatican II, nhưng năm 
nào ngài cũng dành thời gian suốt Tuần Thánh để ngồi tòa và cử hành Tam nhật Thánh cho giáo xứ Di 
Linh. Giữa lúc tưởng như Giáo hội đang cần một đầu óc và một giáo sư nhiệt huyết như cha, thì Thiên 
Chúa lại có chương trình cất ngài đi giữa tuổi chín muồi tư tưởng và sự nghiệp còn dang dở, ngay trong 
Lễ Phục sinh 1975 ! 
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Thầy Nguyễn Ngọc Lan có nói: “Giáo sư thì ta có nhiều, nhưng thầy dạy thì chẳng có bao nhiêu”: 
Xin thắp nén hương tưởng nhớ đến thầy, nhớ những “mày-tao” đầy thương mến, thầy ơi! 

 
Thomas Trần Quốc Hùng, CSsR 
 

Dòng Chúa Cứu Thế và những con số:  
Việt Nam có nhiều cái nhất 

 

VRNs (28.03.2014) – Thầy Placido Nguyễn Vǎn Diễn C.Ss.R, Tu sĩ DCCT làm việc tại Trung ương 
Dòng ở Roma vừa công bố thống kê toàn Dòng mô tả bức tranh DCCT trên toàn thế giới. Chúng ta hãy 
cùng xem: 
Tu sĩ DCCT có mặt trên 79 quốc gia và gồm 5,049 thành viên. 
Giám mục: 53 
Linh mục: 3,909 
Trợ sĩ: 430 
Các Thầy sinh viên: 645 
Tập sinh: 88 

 

 
 
Những nét nổi bật: 

 Brazil là nước có số Tu sĩ DCCT đông nhất (620) 
 Canada, Colombia, Đức, Áo, Thụy sỹ, Ukraine, Hoa kỳ và Việt nam là 8 tỉnh Dòng có Phó tế vĩnh 

viễn. 
 7 đất nước có số Nhà và Cộng đoàn nhiều nhất là: Brazil (101), Hoa Kỳ (58), Ấn Độ (38 ), Ý- 

Argentina và Colombia (26), Việt Nam (24) . 
 13 quốc gia chỉ có 1 nhà duy nhất: Trung Quốc, El Salvador, Ghana, Guatemala, Kazakhstan, 

Réunion, Luxembourg, Malaysia, Panama, Saint Lucia, Suriname, Trinida, Tobago và Uruguay. 
 Các Giám mục DCCT thuộc 22 quốc gia khác nhau. 
 6 nước có số Linh mục nhiều nhất trên thế giới: Brazil (480), Hoa kỳ(349) , Ba Lan (255),  Ấn Độ 

(201) , Ý (180) và Việt Nam (178). 
 5 nước có số các Thầy trợ sĩ nhiều nhất: Brazil (71) , Hoa Kỳ ( 45), Đức (31), Việt Nam (29) và 

Canada (20). 
 5 nước có số Sinh viên nhiều nhất: Burkina-Faso (166), Brazil (124) , Thái Lan (100) , Việt Nam 

(80) và Madagascar (78). 
 Ở đảo Samoa có 1 tu sĩ DCCT là 1 Giám mục. 
 Cuba có 5 tu sĩ DCCT ở 2 cộng đoàn. 
 Các ngôn ngữ khác nhau mà Tu sĩ DCCT có thể nói được: có 7 ngôn ngữ chính ứng với số Tu 

sĩ: tiếng Anh (2012), Tây Ban Nha (947), Bồ Đào Nha (701),  Ba Lan (532), Pháp (355), Đức (302) và Ý 
(200). 
 

“Đi Tây” phần 4 
Dú ký cho riêng mình  
Anthony Tran 
 

Phần 4 - Castagniers – Mấy ngày lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh 
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Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi, 
Bên rừng thổi sáo một hai kim đồng. 

Tiếng đưa hiu hắt bên lòng. 
Buồn ơi! Xa vắng mênh mông là buồn… 

(Thế Lữ: Tiếng sáo Thiên Thai) 
 
Thấm thoắt mà chúng tôi cũng đã ở chơi Ba Lê gần hết một tuần lễ.  Sáng nay lên đường ra phi trường 
để bay xuống miền địa đầu nước Pháp, lòng hãy còn tần ngần chưa muốn ra đi. Các nhân viên khách 
sạn phụ tôi xếp hành lý ra xe chuẩn bị cho chuyến đi kế tiếp, ai nấy nét mặt đều lộ vẻ quyến luyến như 
người thân trong nhà.  Xe đã rời bánh rồi, mà tôi vẫn như nghe đâu đây lời dặn dò bảo trọng, tiếng chào 
thân ái của những người ở lại.  Chuyến bay của hãng hàng không Air France cất cánh đưa ba chúng tôi 
đến bờ biển Nice xinh đẹp, khu nghỉ mát có tiếng của nước Pháp và thế giới. Phi trường ở Nice rộng 
thênh thang, mỗi năm đón tiếp 10 triệu du khách đến đây nghỉ mát, là phi trường quốc gia lớn thứ hai 
của Pháp.   
 
Chúng tôi làm thủ tục quá cảnh xong, vội đón taxi về nhà dòng ở Castagniers để nghỉ ngơi và gặp gỡ 
người thân sau bao năm xa cách.  Quang cảnh dọc theo thành phố trải dài trong ánh nắng chan hòa, 
càng làm cho chúng tôi thêm phần hưng phấn.  Cuộc sống và con người nơi đây có chút gì đó phóng 
khoáng và no đủ, thể hiện ở những chiếc máy bay của tư nhân, những chiếc du thuyền và những con 
người phơi mình sưởi nắng.  Phố xá vẫn là phong cách của Pháp: nho nhỏ và xinh xắn, tuy có pha lẫn 
một chút phong vị nước Ý và Anh nằm trong khu phố cổ của thành phố.  Vì chúng tôi được biết Nice 
mới chỉ sát nhập vào lãnh thổ nước Pháp từ năm 1860 mà thôi. 
 
Anh tài xế lái taxi còn rất trẻ, có vẻ như rất thông thạo đường lối nơi đây.  Anh cho chúng tôi biết nhà 
dòng mà chúng tôi sắp sửa đến nằm sâu trên đỉnh núi cao, cách biệt hẳn với đô thị náo nhiệt bên ngoài, 
địa thế hiểm trở.  Quả vậy, taxi vừa lái ra khỏi thành phố một lúc, độ mươi cây số thôi, xe bắt đầu leo 
dốc một cách uể oải khó khăn. Trước mặt tôi là ngọn núi cao ngất mấy tầng, đỉnh núi như chạm mây 
xanh, chung quanh thì núi nhỏ xúm xít như đàn con chầu mẹ.  Núi này địa danh tiếng Pháp là 
Castagniers.  Nếu bắt tôi đặt cho nó tên tiếng Việt, thì tôi sẽ gọi là núi Chúa, ví ngọn núi này cao nhất 
vùng, là chúa tể của các ngọn núi, và còn có nghĩa Chúa Giê Su trấn ngự ở ngôi thánh đường nằm trên 
đỉnh núi cao cheo leo, mà lát nữa đây tôi sẽ dừng chân tá túc. 
 
Thời tiết khí hậu nơi khu vực núi non này lại có phần đặc biệt lắm.  Lúc tôi đến đang là mùa hè, ở dưới 
thành phố Nice nóng ẩm rất oi bức, nhiệt độ lên đến gần 40 độ celsius.  Ngược lại, trên núi không khí 
mát mẻ, cảnh sắc êm đềm ít nơi sánh kịp. Đường lên núi càng lúc càng quanh co, trông lên thì cao vời 
vợi, ngoảnh mặt xuống thì vực sâu thăm thẳm, nhà cửa lưa thưa không bóng người qua lại.  Đối với con 
mắt người quen sống ở thành thị như tôi đây, lần đầu tiên bước chân đến chỗ thâm sơn cùng cốc này, 
ắt sao không khỏi ngạc nhiên cho được. Và tôi nghĩ chắc cảnh trí thiên nhiên sẽ còn đẹp lắm. 
 
Đường lên non ngoằn ngoèo như rồng rắn uốn khúc, vừa ở núi nọ lại ngoạch sang núi kia, thỉnh thoảng 
phải băng qua những cây cầu gỗ treo lắt lẻo giữa hai bờ vực với nhau. Ngồi trong xe, tưởng như sắp bị 
đập mình vào quả núi sừng sững chắn ngang, có khi lại tưởng tượng như mình sắp phải sa xuống hố 
sâu muôn trượng.  Mỗi lúc đổ dốc qua cầu là một phen hú vía.  Qua cầu rồi, xe lại uể oải bò lên, vì khúc 
bẻ quặt tiếp liền ngay đầu cầu lên dốc.  Nếu tay lái non, có lẽ chỉ đâm xuống vực mất thôi. 
 
Phải hồi lâu tôi mới định thần lại được, kịp nhìn ngắm phong cảnh dọc hai bên đường, thấy có những 
cây thông cao lớn mọc đầy ngay hàng thẳng lối, nhìn chẳng khác chi quân lính bồng súng xếp hàng 
đứng chào quan khách.  Còn các thứ ký sinh như dây tơ hồng, chùm gửi, khô mộc, ổ rồng, bám chằng 
chịt trên những cành cổ thụ lâu năm, lủng lẳng như treo đèn kết hoa, trông rất ngoạn mục.  Có chỗ đi 
qua mùi thơm sực nức, mà tìm không thấy hoa gì, có lẽ hoa lan mọc trong hang sâu chăng?  Ngồi suy 
nghĩ miên man, nhớ lại chuyện đức Khổng tử năm xưa, nói về loài hoa vương giả ngụ ý rất cao thâm.  
Trên đường từ nước Vệ trở về nước Lỗ, quê hương của ông, dọc đường đi qua một cái hang, ngửi thấy 
mùi thơm của hoa lan trong hang tỏa ra.  Đức Khổng Tử bèn than rằng: “Lan là loài vương giả, vậy mà 
nay phải đứng cùng hàng với các loài cỏ dại khác”.  Rồi dừng xe gảy đàn sáng tác nên khúc ca Y lan 
tháo để tự than cho mình sinh ra không gặp thời: 
 

Tiếc thay lan mọc trong hang, 
Mùi thơm nực mũi ai màng làm chi? 

 
Đem tầm con mắt bao quát núi xanh, thấy trăm ngàn cỏ cây chen đá, lá chen hoa, bông thắm nhụy 
vàng, như muôn hồng nghìn tía.  Mặt trời buổi sớm chênh chếch sườn núi, ánh sáng chiếu vào ức triệu 



hạt sương lóng lánh như kim cương giát vào. Khe nước thì trong suốt, suối thì chảy quanh co, hai bên 
bờ bướm lượn nhởn nhơ, bông thơm cỏ lạ, trên cành ve ngâm chim hót, gió cuốn thông reo.  Cảnh 
tượng thiên nhiên tuyệt đẹp, thêm nữa gió thổi tiếng lá xào sạc làm liên tưởng đến tiếng sáo vi vu tấu 
khúc nhạc trời, làm cho tinh thần say mê như lạc bước thiên thai,  động tiên vậy! 
 
Xe đã trèo lên được đỉnh núi chon von, càng lên càng thấy cao, càng đi càng thấy đẹp, nước chảy đá 
nhô, hoa cười cỏ múa như đưa đón người khách du.  Xa xa đã thấy tòa đan viện, mái đỏ tường vôi, lấp 
ló sau những rặng cây, đường đi ở dưới, gác chuông chót vót trên cao, phải đi quanh quất mãi mới lên 
đến cổng vào. Và kìa người chị họ của tôi đã thấp thoáng ngoài cửa nhà thờ đứng chờ từ thuở nào. Chị 
mặc chiếc áo dòng trắng tinh, bên ngoài khoác thêm áo đen nền nã, đầu chít khăn đen giải theo từng 
nếp thẳng tắp vắt ra sau ót. Trông chị đẹp và thanh thoát quá. Chị rời nhà lên núi vào dòng tu kín đến 
nay đã hơn nửa thế kỷ. Lần cuối cùng bố tôi gặp chị là vào năm 1954 trước khi chị rời Việt Nam sang 
Pháp tĩnh tu. Lúc ấy bố tôi mới chưa đầy 11 tuổi, và chị là con đầu lòng của người chị cả bố tôi. Bây giờ 
được gặp lại, tay bắt mặt mừng, vui khôn kể xiết. Vây quanh là bà con thân thuộc từ khắp phương trời 
về đây tụ họp, ăn mừng lễ ngân khánh kỷ niệm 50 năm ngày khấn giòng trọn đời của chị.  Tôi thấy có 
người từ ở Mỹ, Úc, Đức, Thụy Sĩ, Ý Đại Lợi, tất cả cùng nhau về dự buổi hội tiệc nhớ đời này. 
 
Theo chị bước vào nhà dòng, lòng tôi lâng lâng như trút sạch bụi trần, tuy là đi xa nhưng không chút 
nhọc mệt, cái khổ vì bụi bặm đường trường tuyệt nhiên không thấy. Trong đầu chợt vang lên câu nói 
của người xưa: “Tu là cõi phúc...” quả không sai! Cả nhà ngồi nghe chị kể chuyện đời xưa, cứ y như là 
bà tiên kể chuyện cổ tích  vậy, thời mà chị đã từng sống tại Việt Nam, cách đây đã gần 60 năm dài.  
Nhờ có chị mà tôi mới được nghe những mẩu chuyện hay tích lạ trong giòng họ mà tôi chưa từng được 
nghe ai kể lại, có nhiều chuyện ngay cả bố tôi cũng không biết hoặc đã quên không nhớ.  Nói khác hơn, 
chị là người lưu giữ bộ gia phả sống của họ nội mà tôi có thể nghe được, hỏi được, và cảm nhận được 
đến từng chi tiết.  Những tư liệu ấy, tôi sẽ không bao giờ tìm được trong những trang giấy nằm im lìm 
trên kệ sách phủi bụi với thời gian. 
 
Nhà dòng tuy ở trên đỉnh núi cao vót nhưng nếu còn quyến luyến cõi trần thế vui nhộn thì cũng không 
khó gì, chỉ cần hé rèm cửa sổ ra xem, hoặc đi ra sân sau ngó xuống, thì thấy rõ ràng. Nào xóm làng 
thành thị, ruộng vườn cây trái, đồng bằng cao nguyên, chỗ cao chỗ thấp, miếng đỏ miếng vàng, lốm 
đốm như bức tranh thiên tạo, khe ngòi sông rạch, quanh co uốn khúc phô bày như ở trước mắt.  Lạ sao 
vừa mới ở chốn náo nhiệt lên đây, thốt nhiên một chốc tiêu dao trên khoảng trời xanh, nhìn lại đám 
hồng trần khói bụi, thì sao khỏi ngạc nhiên, tưởng mình như đã lên một quả địa cầu nào khác. Những 
lúc ấy, trông lại cõi trần mà không thấy tiếc nhớ!  Tôi đoán tâm tư của chị cũng giống như tôi bây giờ 
mỗi khi nhìn xuống cõi đời trần tục ngoài kia thôi. 
 
Đến ngày lễ ngân khánh của chị, các quan khách Pháp gần xa đổ về nhà dòng từ sáng sớm không đủ 
chỗ chứa. Còn chúng tôi thì bận rộn đi chợ nấu nướng làm cơm thết đãi khách.  Phải có những ngày lễ 
lớn như thế mới thấy tài điều hành công việc của người chị họ tôi từ bên Mỹ sang.  Hai vợ chồng chị 
tháo vát đến nỗi một tay chị đi chợ, sắp xếp công việc cho các bà con phụ giúp, nấu nướng cho cả trăm 
nhân khẩu.  Thấy cảnh chị ngồi phệt xuống nền nhà, một tay thì cầm dao chặt gà, một tay thì ướp thịt 
mới phục tài đảm đang của người nội trợ Việt Nam, cả đời chỉ lo đến miếng ăn ngon mặc đẹp cho chồng 
con.  Làm quần quật từ sáng sớm cho đến khuya mịt mới ngơi tay ra sân tán gẫu cùng với bà con họ 
hàng. 
 
Cộng đồng công giáo Việt Nam ở Nice cũng lên đây tham dự lễ, và không quên đem theo những món 
ăn nhẹ như nem rán Sàigòn (người Hà Nội ngày xưa gọi tên cho món chả giò là Nem rán hoặc Nem rán 
Sàigòn), bánh gối, chè thập cẩm nước dừa, để giới thiệu văn hóa ẩm thực nước mình cho người Tây 
thưởng thức.  Người Việt ở Nice rất ít, tụ họp lại đông đủ chỉ được khoảng vài ba chục người, phần lớn 
đã hơn 30 năm sinh sống trên đất Pháp, có linh mục tuyên úy và các soeur người Việt trông coi giáo xứ. 
Có vài cụ bà người Việt, nói tiếng Pháp như gió nhưng tiếng Việt thì không rành lắm.  Hỏi ra mới biết 
các cụ đã ở Pháp từ thời thập niên 40 cho đến nay, bây giờ thấy người Việt tụ họp đông đảo nơi đây, 
các cụ mừng lắm. 
 
Buổi lễ diễn ra một cách long trọng, không rườm rà mà vẫn giữ vẻ uy nghiêm của một buổi đại lễ.  Bố tôi 
được mời đọc sách thánh bằng tiếng Pháp, anh họ tôi từ Mỹ sang đảm nhận phần đọc tiếng Việt.  Còn 
tôi thì chịu trách nhiệm đánh đàn dương cầm đệm cho các chị nữ tu hát thánh ca, vì cộng đoàn muốn 
dành vinh dự đó cho thân quyến trong buổi lễ của chị.  Sau lễ, cả nhà thờ ra vườn hoa nằm trong khu 
đất cấm để ăn liên hoan, chuyện trò thật thân mật.  Tôi được biết thêm rằng, rất hiếm khi dòng kín mở 
cửa đón khách vào xem khu đất cấm địa nằm trong nội vi của dòng.  Phải là những dịp đại lễ long trọng 
như hôm đó, chúng tôi mới được mời vào trong tham quan.  Cuộc thanh tu của các chị quá ư là đạm 



bạc, nhà cửa đồ đạc hầu như không có gì ngoài mấy thửa vườn trồng rau nuôi thú.  Đâu đâu cũng toát 
lên vẻ thanh thoát, xa lánh cõi trần tục của những con người sống ở quanh đây. 
 
Qua nhiều câu chào hỏi thân tình với bà con người Việt có mặt trong buổi tiệc hôm đó, tôi được biết 
thêm nhiều chi tiết khá kỳ thú về quá trình thành lập của nhà dòng.  Tên đầy đủ tiếng Pháp của dòng là 
Abbey Notre Dame de la Paix, do mẹ Dom Marie-Bernard Barnouin sáng lập ra vào năm 1865, trực 
thuộc quyền Đức giáo hoàng ủy nhiệm cho dòng nam ở đảo Lérins ngoài khơi thành phố Cannes cai 
quản.  Buổi đầu, dòng chỉ là một cộng đoàn nữ tu nhỏ bé ở Mane thuộc giáo phận Digne, đến năm 1869 
mới mở thêm chi nhánh ở Reillanne, dưới tên dòng là Abbaye de Notre Dame des Prés.  Ba năm sau 
(1872), cộng đoàn ở Mane cũng dời về Reillanne chung sống dưới một mái nhà.  Xảy đến trận thế chiến 
thứ nhất đã làm hư hại cơ sở dòng mẹ ở Reillanne.  Sau có một nhà phú hộ ở Nice thấy tình cảnh đáng 
thương của chị em nữ tu, bèn hiến đất trên đỉnh núi Castagniers cho dòng dời về, và từ đó bắt đầu gầy 
dựng nên cơ sở đồ sộ như ta thấy hiện nay. 
 
Phần cổ nhất của dòng ở Castagniers có niên đại từ năm 1572, các chị em khởi công xây dựng thêm và 
mở rộng ra phạm vi chung quanh triền núi.  Hiện tại, nhân số của dòng lên đến 16 chị khấn trọn đời, 
trong đó hết 6 chị là người Việt Nam, tất cả do Dì trưởng người Pháp phụ trách điều hành từ nhiều năm 
nay.  Đa số các chị đều khá cao tuổi, tôi có gặp được người nhiều tuổi nhất nay đã 96 tuổi.  Chị trẻ nhất 
là 43 tuổi, trước khi vào khấn đã từng là giáo sư dạy Anh và Pháp văn tại các trường đại học Mỹ, là đại 
diện cho thế hệ tương lai của dòng. 
 
Đời sống và sinh hoạt hằng ngày của các nữ tu gồm có Chiêm niệm, Cầu nguyện và Lao động.  Trước 
kia hầu hết các công việc đều do các chị em tự làm lấy, từ cuốc đất làm hàng rào, cắt cỏ làm đẹp trong 
khuôn viên nhà dòng cho đến những công việc nặng nhọc như sửa lại chiếc máy cắt cỏ cũng do các chị 
tự mày mò làm lấy.  Ngoài ra, dòng còn có phòng sản xuất và bán kẹo chocolat nguyên chất rất ngon, 
không pha các chất hóa học độc hại khác, là nguồn hoa lợi chính nuôi sống cho dòng.  Dòng hiện có 
ngôi nhà tạm dành riêng cho khách đến để tĩnh tâm cầu nguyện, là nơi mà chúng tôi đã dừng chân tá 
túc trong mấy ngày ở đây. 
 
Đại lễ đã xong, chúng tôi dọn dẹp mãi đến tối khuya mới nghỉ tay, tuy mệt nhưng vui vì những khoảnh 
khắc đơn sơ, ấm áp tình người mà bà con đã dành cho chúng tôi.  Đêm ấy, về ngủ tại nhà tạm tôi đã có 
một giấc mơ thật đẹp, về những bà tiên nơi cõi tiên bồng lạc cảnh, lòng thầm tiếc rằng ngày mai mình 
sẽ phải hạ sơn, viếng thăm phong cảnh xứ Nice thơ mộng nằm dưới chân đồi, cùng với bãi biển lý 
tưởng đã đi vào huyền thoại của thế giới. 
 

Nice – Bến xuân trên miền địa đàng nước Pháp 
 

Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, 
Em đến thăm một lần. 

Bao lũ chim rừng, 
Hợp đàn trên khắp bến xuân. 

(Văn Cao-Phạm Duy: Bến xuân) 
 
Sáng nay, cả nhà thức dậy thật sớm, để chuẩn bị cho buổi du ngoạn đến khu du lịch nổi tiếng Nice.  Bố 
tôi quyết định không đi theo, dành thời gian quý báu còn lại để hàn huyên với chị họ tôi trước khi chia 
tay về lại Úc. Thành phố Nice là thủ phủ của Bờ Biếc (Côte d'Azur) thuộc vùng hành chính Provence của 
nước Pháp.  Đối với riêng tôi, nếu vùng núi non hiểm trở Castagniers là cõi thiên thai nơi trần thế, thì 
ngay dưới chân núi, Nice là bến xuân, là ánh sáng ngưỡng cửa địa đàng cho cả thềm lục địa châu Âu, 
nằm ven bờ biển Địa Trung Hải (Mediterranean sea), và cũng là nơi hò hẹn của nước, nắng và hoa.  
Nét phóng túng đoan trang ấy khiến Nice trở thành nàng thơ, thành thánh địa của cảm hứng nghệ thuật.  
Nice, vừa có những cá tính đặc biệt sống động, đầy màu sắc của các thành phố miền Nam nước Pháp, 
vừa đứng riêng một cõi như một nàng tiên kiêu sa đài các, không lấm bụi trần.  Nằm khuất trong Vịnh 
Thiên Thần (Baie des Anges), Nice được bao bọc bởi các ngọn đồi che gió và khí lạnh thổi từ dãy núi 
băng tuyết vào mùa đông, lại đón hưởng gió mát của miền duyên hải làm dịu bớt cái nóng oi bức vào 
mùa hè.  Nói cách khác, đó là địa điểm lý tưởng cho du khách đến phơi nắng ấm quanh năm.   
 
Giòng sông cạn Paillon chia Nice làm hai: phía tây là Nice mới, phía đông là thành cổ và bến cảng nằm 
dưới chân tòa lâu đài ngự trị trên đỉnh đồi như trong các truyện cổ tích.  Khu vực cổ thành Nice được 
người Hy Lạp xây vào khoảng thế kỷ thứ 4 trước Công Nguyên, nên có tên khác bắt nguồn từ chữ Hy 
Lạp ra là Nikaia, có nghĩa là Nữ thần chiến thắng.  Đến năm 125 sau Công Nguyên, người La Mã đánh 



chiếm từ vùng núi Alps đến thung lũng sông Rhine làm thuộc địa, đặt tên là Provincia Romana.  Tên 
Provence có từ đó.  Con đường nổi tiếng nhất của Nice là Promenade des Anglais (lối dạo của người 
Anh), trải dài khoảng 6 cây số theo đường vòng cung, ôm sát đường cong... “rực lửa” gần như tuyệt hảo 
của Vịnh Thiên Thần.  Con đường này bao gồm một đại lộ dành cho lưu thông xe cộ ở chính giữa và 2 
lề đường nằm hai bên dành cho khách bộ hành.  Một lề đường về phía các biệt thự và sòng bài, và một 
lối đi dạo về phía bờ biển, chính giữa là những hàng thốt nốt trông như những nhánh xương rồng mọc 
lên cao vút thấu tận mây trời.  Ngoài ra trong khắp các con đường quanh bãi biển đều có cài đặt hệ 
thống máy quay phim tàng hình (surveillance camera), tạo cảm giác an ninh cho du khách. 
 
Vào cuối thế kỷ thứ 17, khu kiều dân Anh ở Nice ngày càng đông đảo vào mùa đông để tránh sương mù 
bên bờ sông Thames.  Thị trấn cổ Croix-de-Marbre (hiện nay là đường Massena) được cư ngụ chủ yếu 
bởi kiều dân Anh với các ngôi nhà giàu có kéo dài ra đến tận biển Địa Trung Hải. Con đường mòn nhỏ 
bé dọc theo bờ biển được dân Nice thời đó mệnh danh là lou Camin dei Ingles.  Vào năm 1822, Đức 
Cha Lewis Way định cư ở Nice và chính dưới sự chỉ đạo của ông mà dự án xây dựng một con đường 
bề rộng 2 thước men theo bờ biển đã được thực hiện.  Con đường này khởi đầu từ cửa sông Paillon và 
kết thúc ở đường Rue Meyerbeer hiện nay.  Việc thực hiện công trình đầu tiên được giao phó ưu tiên 
cho dân nghèo bản xứ, nhưng sau đó trước khó khăn về kỹ thuật và do thiếu trình độ chuyên môn nên 
đã phải nhờ đến các công nhân làm đường chuyên nghiệp. 
 
Nữ hoàng Victoria người Anh và người con của bà là Edward đệ thất đã góp phần vào việc quy hoạch 
cũng như đã làm nổi tiếng đại lộ này.  Bà đã đến cư trú ở Nice trong khu phố Cimiez và do vậy đã dấy 
lên phong trào đến đây định cư trong giới quý tộc Anh. Vì thế nhiều căn biệt thự lộng lẫy đã được xây 
dựng ở Cimiez vào thời điểm đó.  Kế đến là rất nhiều du khách, văn nghệ sĩ đổ về đây sinh sống như 
Dumas, Nietzsche, Appolinaire, Flaubert, Hugo, George Sand, Marc Chagall, Matisse.  Với người yêu 
thích hội họa, Nice là cả một khung trời khám phá vô cùng huyền diệu, với hai bảo tàng về nhà danh 
họa Matisse và Chagall tọa lạc trên đồi Cimiez của thành phố đáng yêu này. 
 
Mặc dù các tòa nhà của những thập kỷ 1950s và 1960s dần dần lấn chiếm mặt tiền bờ biển, nhưng 
ngày nay dọc theo Promenade des Anglais chúng ta vẫn còn có thể tìm thấy vẻ huy hoàng của thời kỳ 
vàng son qua các dinh thự sau đây: Le Négresco, Le Palais de Massena, Le Palais de la Méditerranée, 
Casino Ruhl. 
 
Đặt chân xuống tỉnh thành Nice, trong khi mọi người còn đang bận rộn săn tìm đồ lưu niệm, tôi vội đi tìm 
ngay đến một quán kem để tận hưởng không khí vui như ngày hội của phố phường vào dịp cuối tuần.  
Không gian và thời gian nghỉ hè nơi đây càng làm cho mọi thứ trở nên lung linh, huyền ảo dưới ánh 
nắng thủy tinh chiếu xuống hàng cây xanh tươi, như thắp lên hàng vạn cây nến soi bóng ven đường.  
Quán kem trông bề ngoài không có gì đặc biệt, chỉ có một dãy bàn dài kê ngoài phố để khách có dịp 
hưởng thụ cái mát mẻ của khí hậu duyên hải.  Tôi gọi một ly kem dâu ăn thử, nào ngờ cô chủ quán trẻ 
đẹp bê ra cả một vại kem to đùng với chiếc nĩa nhỏ xíu, vì người Pháp ăn kem bằng nĩa.  Ai cũng không 
nghĩ là bụng mình lại có thể chứa được nhiều kem đến thế.  Vậy mà tôi ăn hết sạch, một phần vì mến 
cảnh mến người, phần vì hương thơm ngào ngạt của mùi dâu chín ngọt đưa lên mũi, lên lưỡi tỏa ngát 
đến tận sâu trong cuống họng.  Kem trôi đến đâu, hương thơm mát dịu tỏa ra đến đấy.  Ôi nước Pháp, 
từ ngàn xưa đã là bậc thầy về nghệ thuật ẩm thực của thiên hạ!   
 
Ăn vại kem xong, kế hoạch kế tiếp của tôi là ra bãi biển Nice đến điểm hẹn gặp mọi người rủ nhau đi 
tắm biển.  Tôi đang suy nghĩ làm sao có thể lê bước ra khỏi quán với cái bụng lặc lè đầy ứ kem đây.  
Vậy mà tôi cũng có mặt trên bãi biển lộng gió.  Từ trên trông xuống, ánh nắng thủy tinh rọi xuống mặt 
biển càng làm cho nước biển trở nên sâu thẳm hơn, một màu xanh của những viên ngọc bích vô nhiễm, 
của núi rừng tinh khiết.  Sợ kem pha với nước biển sẽ chảy tan nhanh chóng trong lòng đại dương, nên 
tôi chỉ đành đứng trên bờ nhìn cảnh người tắm lúc nhúc ngoài xa mà thôi.  Ở đây đặc biệt không có bãi 
cát, mà bị phủ đầy bởi các viên đá sỏi mịn màng, bóng bảy và nhẵn thín.  Người tắm phải mua đôi dép 
nhựa đặc biệt mới có thể xuống tắm được, nếu sơ ý sẽ dễ dàng bị trơn trợt té gãy chân như chơi. 
 
Cả nhóm chúng tôi đi dạo dọc theo bờ biển, dừng chân đứng chụp vài tấm ảnh kỷ niệm trước nhà khách 
sạn Le Negresco biểu tượng cho vẻ thơ mộng của bờ biển biếc.  Le Negresco là bằng chứng xa hoa 
của một thời kỳ huy hoàng đã qua, với kiến trúc tròn trĩnh rất đặc trưng của thời kỳ Belle Epoque, có mái 
vòm được thiết kế bởi Gustave Eiffel, người vẽ kiểu cho tháp Eiffel ở Ba Lê.  Để chiêm ngưỡng khung 
cảnh xa hoa của khách sạn, du khách có thể vào bên trong uống một ly giải khát ở quán bar dưới tầng 
trệt với giá phải chăng.  Và cũng đừng quên thăm gian phòng Salon Royal với bộ đèn chùm bằng thủy 
tinh Baccarat, cao 5 thước và nặng 1 tấn.  Ở phía dưới là một tấm thảm lớn nhất thế giới, tấm thảm 
Aubusson.  Rất tiếc, chúng tôi không đủ thì giờ nên chỉ đi lướt qua chứ không vào trong xem. 



 
Kế đến là viện Le Palais de la Méditerranée, là một trong những kiệt tác Art Déco ở Pháp và được xếp 
vào hàng Công Trình Lịch Sử của thành phố.  Thi sĩ danh tiếng người Pháp là Jules Romains (1885-
1972) đã từng nói rằng ngoài viện Paquebot Normandie ra, Le Palais de la Méditerranée là kiệt tác 
thành công nhất của Pháp được xây dựng trong giữa 2 thế chiến.  Tòa nhà này được xây dựng bởi 
Dalmas, tác giả của khách sạn Atlantic, lâu đài Belgrano và khách sạn Carlton de Cannes, và được 
khánh thành năm 1929.  Ngoài ra, dọc theo đường đi còn có khách sạn Hotel Westend với mặt tiền bề 
thế, thanh lịch, nơi chúng tôi đã đậu xe trong tầng hầm ở tòa nhà nằm ngay sát bên. 
 
Nhóm chúng tôi tiếp tục đi sâu vào bên trong khu phố cổ nằm khuất sau rặng thốt nốt cao ngút trời.  Phố 
cổ Nice được giới hạn bởi Colline du Château, đại lộ Jean Jaurès và Cours Saleya.  Trước đây, phố cổ 
là trung tâm của đô thị, trong đó Cours Saleya là đại lộ chính, là linh hồn của cả thành phố.  Ngày nay, ở 
Cours Saleya có chợ hoa (marché aux fleurs) nổi tiếng, họp chợ vào mỗi buổi sáng.  Khi ánh hoàng hôn 
buông xuống là các tiệm ăn bắt đầu mở cửa trên con phố này, đón khách du lịch kéo tới ăn tối vô cùng 
sầm uất. Cảnh buôn bán tấp nập diễn ra suốt ngày đêm, từ 6 giờ sáng cho đến tận đêm khuya, vào mùa 
hè cũng như vào mùa đông.  Sau Cours Saleya là khu phố cổ với các con đường nhỏ hẹp chằng chịt 
như bàn cờ, với các quảng trường bé nhỏ nhưng đầy vui nhộn huyên náo. Nằm rải rác khắp khu phố cổ 
là các ngôi biệt thự xưa cũ được sơn màu vàng thổ huỳnh hay màu gạch đỏ theo phong cách Ý, chen 
lẫn với các tiệm ăn nhỏ trưng bảng quảng cáo rao hàng các món đặc sản địa phương. 
 
Quảng trường Place Rosetti đặc biệt có ngôi giáo đường La cathedrale Sainte-Reparate xây theo kiến 
trúc baroque đến năm 1680 thì hoàn thành.  Thánh Reparate là vị nữ thánh bảo trợ của Nice, bà tử đạo 
khi mới 15 tuổi, chết ở đất thánh Palestine.  Lúc đầu bà bị hỏa thiêu nhưng không chết vì trời đổ mưa.  
Sau đó, bà bị chặt đầu và xác được bỏ trong một con thuyền trôi lênh đênh trên biển Địa Trung Hải.  Bà 
được các thiên thần đem đến Nice và trở thành vị nữ thánh đỡ đầu cho thành phố này từ đó.  Vì vậy, cái 
vịnh trước thành phố Nice mới được gọi là Vịnh Thiên Thần. 
 
Du khách tham quan phố cổ cũng không thể bỏ sót đại lộ Rue de la Prefecture, nơi mà vào năm 1840, 
nhạc sĩ chơi vĩ cầm thiên tài của thế giới Paganini đã cư ngụ và mất ở con đường này.  Lúc sinh thời, 
ông đã làm các người láng giềng phẫn nộ vì ông sử dụng cây đàn vĩ cầm để bắt chước tiếng mèo kêu.  
Bị cho là quỷ ám, lúc mất ông bị giám mục nhà thờ Sainte-Reparate từ chối chôn theo lễ nghi Ky Tô 
giáo. 
 
Nice còn có nhiều duyên nợ với hội họa nữa, đặc biệt là các họa sĩ Việt Nam thuộc thế hệ đầu tiên tốt 
nghiệp trường Mỹ Thuật Đông Dương đã sang đây từ những năm 30 của thế kỷ trước.  Trong đó phải 
kể đến các họa sĩ Mai Thứ, Vũ Cao Đàm, Lê Phổ, Lê Thị Lựu, mà thành phố Nice là nơi hẹn hò của họ 
thời trai trẻ.  Họa sĩ Vũ Cao Đàm là người xuống miền nam nước Pháp trước nhất vào năm 1950.  Vì 
yếu phổi, ông phải xuống sống ở đây để dưỡng bệnh, định cư tại Vence nằm ở ngoại ô Nice, sau lại dời 
lên làng hội họa Saint Paul.  Từ năm 1959, ông đã mở phòng tranh tại căn nhà số 43, Phố Lớn (Rue 
Grande), Saint Paul de Vence.  Trong hơn nửa thế kỷ gắn bó với hội họa, có thể nói mỗi du khách Việt 
yêu nghệ thuật lên thăm làng hội họa Saint Paul, đều không thể không đi qua “nhà Vũ Cao Đàm” ở Phố 
Lớn, như một địa chỉ thân quen, một nhà Việt để ngắm những bức tranh Phật, tranh gà, tranh Kiều, 
mang nặng tâm hồn thuần túy Việt Nam. 
 
Khi ra bãi đậu xe để tiếp tục cuộc hành trình, tôi ngạc nhiên khi thấy nơi xa xôi không có bao nhiêu 
người Việt này lại có một hiệu cơm Việt Nam nhỏ bé nằm khép nép trong khu phố cổ.  Cả nhóm tò mò 
lại gần xem xét, chụp tấm hình làm kỷ niệm, rồi không ai bảo ai tự đẩy cửa bước vào thưởng thức 
những món ăn quê hương đậm đà.  Hai vợ chồng ông bà chủ quán khá lớn tuổi, lâu ngày mới gặp đồng 
hương đến ăn, mừng rỡ như thấy người nhà.  Chẳng biết là vì đói hay thiếu vắng mùi vị quê nhà đã lâu 
mà chúng tôi ăn đến mê mải, đánh bay mỗi người một bát phở đầy ụ. Hai vợ chồng hôm nay gặp được 
khách quý, nên làm bát phở to gấp rưỡi bình thường.  Hai bác còn bổ dưa hấu đem ra đãi chúng tôi 
tráng miệng mà không lấy tiền nữa.  Sau này chúng tôi mới biết dưa hấu ở đây là loại trái cây khó trồng, 
phải nhập cảng từ Á Châu sang, giá bán khá cao.  Rời khỏi quán, họ vẫn tíu tít chào hỏi, ân cần nhắn 
nhủ, mãi chúng tôi mới dứt ra được. 
 
Riêng tôi ngồi thưởng thức bát phở nóng mà trong đầu hãy còn miên man nghĩ tới sự gian nan của biết 
bao nhiêu người con đất Việt đã phải bỏ nước ra đi, lưu lạc khắp nơi trên thế giới sau ngày chính phủ 
miền Nam Việt Nam Cộng Hoà sụp đổ.  Họ phải rời xa quê hương để tìm tự do, phải tranh đấu để xây 
dựng lại cuộc sống gia đình và lo cho tương lai của con cái.  Thế nên ai cũng cảm thấy vừa mừng vừa 
tủi khi gặp bất ngờ những đồng hương làm ăn sinh sống nơi đất khách quê người.  Nhất là ở những nơi 



buộc họ phải sống cô lập, một mình bên những người dân bản xứ, không bà con, không người thân 
thích. 
 

Tiểu vương quốc Monaco – Hòn ngọc quý phái châu Âu 
 
Sau khi bỏ cả gần một buổi sáng “bay lượn” trên đường phố Nice, cả nhóm lái xe đến vương quốc 
Monaco vào một buổi trưa đẹp trời.  Cách Nice 22 cây số về phía đông, Monaco chỉ rộng chưa đầy 2 
cây số vuông với dân số chưa đầy 30 ngàn.  Nhưng trong đó chỉ có độ 5 ngàn người là thần dân của 
ông hoàng Albert hiện nay.  Vương quốc Monaco được hình thành vào một đêm mưa gió, tăm tối của 
năm 1297.  Trong lốt một thầy tu, tên cướp Francois Grimaldi “cáo già” đã thuyết phục được những 
người lính gác của thành trì Genoa nằm chót vót trên vách núi, mà hiện nay là thành phố Monte Carlo, 
cho hắn ta trú nhờ qua đêm. 
 
Khi những người lính gác ngủ say, Grimaldi đã giết chết họ và mở cổng thành cho đồng bọn xông vào. 
Thế là bắt đầu nền cai trị của dòng họ Grimaldi kéo dài 703 năm trên vùng bờ biển hoang dã này. Tuy 
vậy, quyền lực cai trị của dòng họ Grimaldi vẫn luôn bấp bênh, chao đảo trong suốt nhiều thế kỷ chịu 
sức ép của hai cường quốc láng giềng Pháp và Ý. Mãi đến năm 1918, nước Pháp mới chịu ký hòa ước 
công nhận quyền tự chủ của Monaco, sau khi Monaco chấp nhận bị mất một nửa lãnh thổ nằm phía trên 
sườn núi cho Pháp.  Ông hoàng Rainier, hậu duệ của Francois “cáo già”, lên ngôi vào năm 1948, rồi tổ 
chức đám cưới linh đình với ngôi sao điện ảnh Hoa Kỳ, Hoàng hậu Grace Kelly.  Khi ông hoàng qua đời 
năm 2005, lại nảy sinh những nỗi lo không biết tương lai sẽ về đâu của vương quốc này. 
 
Bởi vì theo hiệp ước đã ký với nước Pháp, nền quân chủ của dòng họ Grimaldi sẽ chấm dứt, nếu như 
không có người nam trực hệ thừa kế, mà ông hoàng Albert thì vẫn chưa có con trai nối dõi.  Trước khi 
chết, ông hoàng Rainier đã lặng lẽ bổ sung thể chế hiến pháp, cho phép hai công chúa Caroline và 
Stephanie được quyền thừa kế ngai vàng, nhưng nước Pháp vẫn chưa chịu chấp thuận bản tu chính 
hiến pháp này. 
 
Phải mất gần 1 tiếng chúng tôi mới vượt qua dãy đồi núi chập chùng nối liền Nice với Monaco.  Từ trên 
núi cao đổ dốc xuống, vẫn trên mảnh đất Pháp, Monaco đã hiện ra sừng sững với những ngôi nhà cao 
chọc trời san sát nhau tưởng chừng như không có một kẽ hở. Nhưng tôi vẫn tò mò muốn xem thành 
phố có gì thú vị hơn ngoài những ngôi nhà chọc trời kia, những tin giật gân về các nhân vật của dòng họ 
Grimaldi vẫn thường xuất hiện trên mặt báo, tạp chí lá cải bày la liệt khắp thế giới. 
 
Xuống xe ngay cạnh Casino de Paris đang ngày ngày làm giàu cho đất nước này, tất cả chúng tôi đều 
như bị choáng ngợp trước đủ loại xe hơi đắt tiền như “trong mơ” đang đậu trước cửa.  Nhìn thấy cảnh 
tượng người ta hăm hở đua nhau mua vé vào cửa (phải xuất trình hộ chiếu - người dưới 21 tuổi không 
được vào) để thử vận may rủi của mình mới thấy sự hào nhoáng xa xỉ của thành phố. Ai vào rồi cũng tự 
nghĩ biết đâu khi ra khỏi sòng bài mình sẽ làm chủ một chiếc xe đang chờ ngoài kia.  Rất tiếc, tôi không 
thuộc loại hạng đi tìm vận may của đời người qua những ván bài lật ngửa như thế, nên liền xung phong 
ra ngoài giữ ... bóp cho các anh chị bà con vào xem cho biết mùi bài, hay xem đồng tiền chỉ trong vài 
giây đã đổi từ tay người này sang người khác thế nào. Nghe đâu trong đó toàn là những tay chơi 
chuyên nghiệp.  Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, đều có chung một nét mặt là sự tập trung cao độ vào 
bàn tay của người chia bài hay người xoay bi. 
 
Tôi chỉ cần ngồi ở quán Le café de Paris ngay cạnh đó để vừa nhâm nhi uống ly giải khát, ăn tô kem 
tráng miệng, vừa có thể ngắm khách qua lại đã là mãn nguyện lắm rồi.  Ít khi có dịp được ngắm nhìn 
những vị khách sang trọng đi ra đi vào khách sạn Hotel de Paris cách đó chỉ vài bước, biết đâu có khi 
duyên may lại gặp một siêu sao nào đó đang đi dạo phố cũng nên.  Vì đây là điểm hội tụ của giới 
thượng lưu thế giới mà!  Là nơi để ngắm và được ngắm những người đẹp chân dài lượn lờ rảo quanh 
phố phường!  Và cũng gặp không ít giới nhà giàu mới nổi người Nga tìm sang đây để vãi tiền phung phí 
cũng như để tẩu tán những khoản hối lộ kếch sù, bòn rút từ ngân quỹ quốc gia.    
 
Rời quảng trường sòng bạc chúng tôi đi bộ hướng ra bến cảng. Choáng ngợp hơn cả những chiếc xe 
xịn là những chiếc du thuyền đua nhau khoe dáng dưới mặt nước lóng lánh những tia nắng đẹp.  Chúng 
nối nhau hàng hàng lớp lớp, cái to cái nhỏ đủ kích cỡ.  Ở đây, kích cỡ là sự cạnh tranh ngầm.  Mỗi mét 
dài thêm ra là tiêu tốn của ông chủ khoảng một triệu euro.   
 
Ngoài sòng bạc ra, Monaco còn có một ngành kinh doanh khác giúp cho sự phát triển kinh tế vượt bực 
của nước này.  Đó là kỹ nghệ du lịch, là 'thiên đường miễn thuế' và là nguồn thu nhập chính cho tổng 



sản lượng quốc gia.  Để thu hút du khách, tất cả mọi mặt hàng đều được miễn thuế ở đây. Người dân 
cũng không phải đóng thuế thu nhập cá nhân, nên các doanh nhân, ngôi sao nổi tiếng thế giới thường 
xuyên lui tới nơi đây để sắm sửa mà không lo ngại bị đánh thuế. 
 
Nếu bạn không cực kì rủng rỉnh tiền thì đừng mong nghĩ đến chuyện đi mua sắm ở Monaco. Các du 
khách đơn giản thích lượn lờ quanh Đại lộ Monte Carlo, Allees Lumieres để ngắm các món hàng hiệu 
sang trọng như Dior, Gucci, Prada… hơn là để thẻ tín dụng của mình “tan chảy” theo những cái giá cắt 
cổ. Chợ Condamine, phố đi bộ Princess Caroline, trung tâm thương mại Fontvielle cũng là những khu 
mua sắm tấp nập, nhộn nhịp.  Con đường đắt đỏ nhất thế giới cũng hiện nằm tại Monaco với tên gọi đại 
lộ Princess Grace - tên vợ của Hoàng tử Rainier III.  Sở hữu một ngôi nhà ở đây nghĩa là bạn đang sống 
ở một trong những khu vực sang trọng nhất thế giới. 
 
Ăn uống ở Monaco cũng là kinh nghiệm khủng khiếp cho những ai từng phải thanh toán hóa đơn, đặc 
biệt là tại nhà hàng Louis XV và Le Grill tọa lạc trong khuôn viên khách sạn Hotel de Paris.  Nếu bước 
vào đây, nhiều khả năng là bạn sẽ ngồi cạnh một trong những nhân vật giàu có nhất thế giới.  Ngược 
lại, những tay du lịch ba lô như chúng tôi chỉ việc ngồi bên bãi biển hớp một ly bia lạnh, nhấm nháp 
miếng pizza với salad hoặc hotdog, nghe gió từ Địa Trung Hải thì thầm bên tai cũng đủ để lấy lại năng 
lượng cho cả một ngày rã chân đi loanh quanh đất nước này. 
 

Dạo phố Cannes – Thành phố dành cho giới thượng lưu 
 
Ở đây, mọi con chó đều có mùi văn minh (Nguyên văn tiếng Pháp: 'ici le premier chien venu a l'odeur de 

la civilisation') 
(văn hào Nga, Tchekhov) 

 
Dung nhan của thành phố Cannes thật yêu kiều, sang cả như một nàng công chúa phong lưu quyền 
quý.  Cách Nice 34 cây số về phía tây, Cannes có địa thế gần giống như vịnh Nha Trang của Việt Nam 
chúng ta.  Đó là nhờ có bãi cát mịn dài hàng chục cây số cùng với đồi núi và hải đảo bao quanh.  Là một 
làng chài, nhưng từ khi các nhà quý tộc Anh, rồi Nga bắt đầu đến nghỉ dưỡng vào những năm 1840, 
Cannes đã trở thành đô thị biển sáng giá vào đầu thế kỷ 20.  Nhưng nó chỉ thực sự nổi tiếng từ năm 
1946 khi Liên Hoan điện ảnh quốc tế được tổ chức vào mùa hè hàng năm tại đây. 
 
Khi đến Cannes, cái thú lớn nhất đối với nhiều người là đi dạo trên đại lộ La Croisette trải dài 9 cây số 
dọc theo bờ biển.  Trên đó có tòa nhà mang cái tên dài dòng là Cung Lễ hội và Đại hội (Palais des 
Festivals et des Congrès), nơi diễn ra Liên hoan điện ảnh quốc tế hàng năm. Việc làm đầu tiên của tôi 
khi đến Cannes là nhanh chóng chụp một bức ảnh trước tòa nhà này để làm kỷ niệm.  Xưa kia, nó là 
sòng bạc của thành phố, phong cách kiến trúc nặng nề, nhìn vào không có gì đặc biệt.  Khi người ta xây 
dựng một sòng bạc mới ở phía Nam thành phố thì tòa nhà này được chuyển thành Cung Đại hội.  Nó 
không chỉ dành riêng cho điện ảnh, mà còn là nơi diễn ra đủ thứ liên hoan và hội nghị. 
 
Cannes còn tượng trưng cho lối ăn chơi xa xỉ của giới thượng lưu quý tộc.  Chỉ cần một vòng thả bộ dọc 
bến cảng Cannes, kiến thức về du thuyền của bạn sẽ được nâng từ mức zero lên mức kha khá ngay. 
Vào mùa hè, những chiếc du thuyền xa hoa nhất, hiện đại nhất của giới quý tộc, thượng lưu từ khắp thế 
giới đổ về, neo dọc bờ biển.  Lặng yên và quý phái.  Và nhằm phục vụ túi tiền của những du khách nhà 
giàu – nguồn thu nhập chính của Cannes, khách sạn cao cấp và hàng dãy cửa hiệu thời trang danh giá 
mọc lên ăm ắp các phố. 
 
Ở phương Tây, giới thượng lưu này được gọi là jet-set (nhóm người chuyên đi du lịch bằng máy bay 
phản lực) hay jet-society.  Cái tên này ra đời khi máy bay phản lực còn hiếm và đắt tiền, chứ bây giờ thì 
ai cũng đi máy bay phản lực cả.  Thành phần của jet-set chủ yếu gồm những người giàu có thích ăn 
chơi, chủ hãng thời trang, ngôi sao điện ảnh, sân khấu, ca nhạc.  Song song với đại lộ La Croisette, vào 
phía trong đất liền là đại lộ Antibes.  Đây là trung tâm thương mại của Cannes với rất nhiều quán ăn, 
cửa hàng cao cấp. Tiệm ăn Trung Quốc ở đây rất nhiều, và đặc biệt là du khách không sợ bị cháy túi vì 
giá cả rẻ hơn ăn ở nhà hàng Tây. 
 
Với riêng tôi, nét đáng yêu nhất (và có thể là đáng ghét đối với một số người khác) là được nhìn thấy 
cảnh vô vàn những chú cún điệu đàng ngoe nguẩy đi bên cạnh chủ nhân của nó, cũng đỏm dáng không 
kém. Vì tiết trời ở đây quanh năm khá dễ chịu, mùa hè mát mẻ và mùa đông không khắc nghiệt lắm, 
Cannes trở thành chốn an dưỡng ưa thích của các bậc hưu trí rủng rỉnh.  Họ tậu nhà, căn hộ dọc bãi 
biển, tận hưởng những ngày thảnh thơi sau bao năm tháng cật lực.  Hình ảnh tôi bắt gặp nhiều nhất 



trên phố là các bác tóc bạc dắt theo chú cún với bộ lông chải mượt, vận áo đắt tiền. Nếp sống độc lập 
rất Tây (cha mẹ già sống chung với nhau, không lệ thuộc vào con cái) thể hiện thật sắc nét ở đây. Nếu 
nghĩ  “con lớn phụng dưỡng cha mẹ/ trẻ cậy cha già cậy con” bắt rễ từ trong tư tưởng Á Đông chúng ta 
chắc chắn sẽ làm chạnh lòng nhiều người, khi chứng kiến cảnh người già phương Tây cô đơn hoặc chỉ 
thích vui vầy cùng với đàn cún… 
 

 
 
Đi dạo quanh bờ biển rợp bóng cọ, tôi khoan khoái thả hồn mình bềnh bồng trôi theo từng đợt sóng vỗ 
mạnh lên bãi cát trắng phau. Tôi vươn lồng ngực ra để hít thở bầu khí mướt mát đặc trưng của một 
thành phố biển. Người đông, xe nhiều, nhưng Cannes thật êm dịu, lãng đãng đến lạ. Có một luồng hơi 
khí rất tĩnh mịch, rất lặng trầm cứ phảng phất trong không trung. Là khí chất duyên dáng của những tòa 
nhà cổ đặc sệt kiến trúc Pháp với những ô cửa sổ vuông vắn, trồng đầy hoa mimosa thanh lịch?  Hay là 
tính dễ thương của những con dốc lát gạch nhỏ nhắn và thơ mộng của khu phố cổ?  Hay là cái vô ưu, 
hồn nhiên của những cô cậu bồ câu béo núc được du khách cho ăn đến quen hơi người, chẳng ngại 
xộc cả lên bàn đòi mẩu vụn bánh mì? Tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết Cannes cứ yêu kiều, tĩnh tại 
như một nàng công chúa quyền quý, miễn nhiễm với guồng quay xô bồ của lối sống hiện đại. 
 
Du khách ưa thích chuyện lịch sử huyền bí đến Cannes sẽ tìm được nhiều câu giải đáp bí ẩn cho chính 
mình, cho đời và cho người.  Các ông đồng bà cốt mà người Tây phương gọi là Clairvoyant  tụ tập nơi 
đây thật đông đảo, có cả lễ hội lớn được tổ chức rầm rộ hàng năm. Tôi thấy nhiều cửa hàng, tiệm ăn 
còn thắp nến, đốt nhang, đốt trầm hương thay vì dùng ánh sáng đèn điện, làm tăng thêm vẻ huyền bí 
cho khách hàng cùng sở thích.   
 
Về lịch sử, trong dân gian còn lưu truyền câu chuyện “Người mang mặt nạ sắt” (The man with the iron 
mask) đã được dựng thành phim ảnh, bắt nguồn từ cuốn tiểu thuyết truyền kỳ ăn khách của văn hào 
Alexander Dumas (1802-1870), đó là cuốn “Tử tước Bragelonne” (Le vicomte de Bragelonne).  Theo 
truyền thuyết do đại văn hào Voltaire (1694-1778) khởi xướng, đây là người có quan hệ huyết thống với 
vua Louis XIV và đã bị giam cầm ở hải đảo Sainte-Marguerite nằm ngoài khơi Cannes.  Cannes còn có 
đầy những căn nhà cổ xinh xắn lúc nào cũng đóng cửa im ỉm, khiến trí tò mò và óc tưởng tượng của tôi 
vận hành hết công năng: Trong đấy có gì – người hay ma?  Cannes có một tháp đồng hồ trên đồi cao, 
cứ đến 6 giờ chiều là gõ ting ting 'hù' cả thành phố và những người yếu bóng vía! 
 
Rời Cannes, nếu tiếp tục cuộc hành trình về phía Tây, du khách sẽ đi qua ba ngôi làng (cũng là ba thị 
trấn) xinh đẹp là Saint-Raphael, Sainte-Maxime và Saint-Tropez.  Nổi tiếng nhất là Saint-Tropez, các 
tầng lớp thuộc jet-society thường tụ tập về đây nghỉ ngơi giải trí, người giàu trên thế giới cũng đua nhau 
mua nhà ở 3 khu này.  Ít ai biết rằng cách đây nửa thế kỷ, vào năm 1956, nhà đạo diễn Pháp Roger 



Vadim đã thực hiện tại đây bộ phim “Và thượng đế đã tạo ra đàn bà” (Et Dieu créa la femme), đưa cô 
thiếu nữ Brigitte Bardot (gọi tắt là B.B) lên vị trí ngôi sao màn bạc lừng danh khắp thế giới. 
 
Cả ngày đi thăm thắng cảnh, lên xe lái về đến tu viện thì trời đã xế chiều.  Cơm nước xong chúng tôi lại 
bắc ghế ra sân ngồi nói chuyện gẫu mãi đến tận khuya mới chịu đi nghỉ. Vì bà con bạn bè mấy khi có 
dịp tụ họp lại cho đông đủ, nên lời tan hợp, chuyện riêng tây, dẫu nói đến suốt năm canh vẫn còn chưa 
chán. Ngày mai đây, mỗi người mỗi ngả trên đường đời vô tận, biết đến bao giờ mới lại gặp được nhau. 
Ít hôm ở chốn non tiên, những ngỡ bụi trần đã rũ sạch, nào hay món nợ thế gian vẫn chưa trả xong, nên 
đã phải xuống núi trở về với chốn thực tại.  Chỉ xin mượn vài câu thơ cổ để nói lên mối duyên tình tri 
ngộ của chúng tôi trong mấy ngày dừng chân tá túc:  

Ngất trùng bể thẳm non khơi, 
Đường xa bao nả, tình dài bấy nhiêu. 

(Bích câu kỳ ngộ) 
 
Sáng hôm sau, ai nấy đều dậy thật sớm để chuẩn bị tiễn ba chúng tôi ra phi trường tiếp tục chặng cuối 
cùng trên đất Pháp trước khi về lại Úc châu.  Lần này, chúng tôi dự trù sẽ dành ra 4 ngày để vượt đèo, 
băng suối lên vùng mạn ngược đầy rừng núi hoang dại của nước Pháp nằm về hướng tây bắc, giáp 
ranh với hai nước Bỉ và Hòa Lan. Chúng tôi lên xe, bỏ lại sau lưng những lời chào thân ái của thân nhân 
bạn bè còn ở lại.  Vẫn biết câu “hợp tan và nam nhi chí tại tứ phương”, nhưng sao trong lòng vẫn không 
ngăn nổi từng lời ca tiếng nhạc của Lê Uyên Phương đột nhiên trở về trong tâm thức của mỗi người 
chúng tôi hôm đó.  Đến bây giờ chúng tôi mới cảm thấy thật thấm thía với thứ giai điệu chết người của 
đôi nhạc sĩ đa sầu đa cảm ấy: 
 

Giờ này còn gần nhau, 
Gần thắm thiết trong mối sầu. 

Gần bối rối biên giới từ lòng đau... 
Ngày mai ta không còn thấy nhau. 
(Lê Uyên Phương: Cho lần cuối) 

 
Vườn Giverny – Mảnh Địa đàng nơi những bông hoa súng 

 
Lòng tôi muốn viết lên đôi vần thơ, 

Hay cung đàn cùng nét bút tranh hoa. 
Xin em biết nhé cho tình hai chúng ta, 
Trong ý thơ, cung đàn và suối tóc mơ. 

(Văn Phụng-Thy Vân: Suối tóc) 
 

Trong lần viếng thăm nhà bảo tàng Orsay ở Ba Lê vừa qua, tôi như đã bị cuốn hút bởi những đường nét 
chấm phá vô cùng độc đáo trong các họa phẩm của Claude Monet (1840-1926), là người khai sinh ra 
trường phái hội họa Ấn Tượng Pháp (Impressionism). Và tôi cũng không quên mua phiên bản 2 bức 
tranh quý hiếm ấy đem về Úc làm kỷ niệm, trong đó có một bức vẽ ao hoa súng nằm ngay sau khu vườn 
nhà ông ở Giverny là tôi đặc biệt yêu thích nhất.   
 
Vốn “ái hoa” qua nhạc phẩm Suối tóc của nhạc sĩ Văn Phụng, nên mặc dù có mệt cả nhà tôi cũng phải 
ghé thăm chốn làng quê nhỏ bé cùng với bờ ao quen thuộc nơi quê ông một lần cho thỏa nỗi ước mơ.  
Quả vậy, với bất cứ ai yêu thích Monet, Giverny là một địa điểm hành hương, một mảnh vườn địa đàng 
không thể thiếu trong đời, mỗi năm đón hơn nửa triệu du khách đến với ngôi làng.  Nơi mà phép lạ của 
nghệ thuật đã được tạo ra qua thiên nhiên và hội họa. 
 
Và dịp may lại đến, nhân chuyến du ngoạn 4 ngày lên tận miền tây bắc thơ mộng của nước Pháp nằm 
trong địa giới hai tỉnh Normandy và Brittany, tôi đã có cơ duyên được đến thăm Giverny. Đây là ngôi 
làng nhỏ nằm trong vùng Haute-Normandie, cách trung tâm Ba Lê khoảng hơn 70 cây số.  Khí hậu mùa 
hè nơi đây nổi tiếng là mát mẻ trong lành, nên có người đã ví đó như vùng thượng du sơn cước của dân 
Tây vậy.   
 
Con đường quê độc đạo dẫn vào Giverny cảnh sắc thật nên thơ hữu tình, suốt dọc hai bên đường, một 
bên là vách núi sừng sững, một bên là giòng sông Seine nước chảy lượn quanh.  Chiếc xe hơi chở 
chúng tôi đi chạy len lỏi quanh những triền dốc thoai thoải trải đầy cỏ hoa thắm tươi bao bọc lấy tòa 
pháo đài cổ kính.  Thoáng ẩn hiện xa xa là những ngôi nhà con con rất xinh xắn mang nét đẹp truyền 
thống và hoang dại gần như hoàn mỹ của vùng thượng du nước Pháp.  Nhưng hầu hết du khách đều cố 



đi bộ đến gần hết cuối làng để tìm cho ra ngôi nhà mà Monet đã từng bỏ ra 27 năm cuối đời để vẽ nên 
hơn 300 họa phẩm trứ danh về khu vườn ao của mình. 
 
Trong làn mưa bụi, tôi hòa mình với hàng người che ô đủ màu sắc tỏa ra các lối đi quanh ngôi nhà của 
người họa sĩ.  Những lúc ấy, tôi thấy mình như đang đi lạc trong cơn mơ dưới hoa của đời mình.  Chỉ 
một tiếng cười nhẹ, một hơi thở nhẹ thôi, cũng đủ làm rung động từng cành lá biếc trên giàn nho hay 
giàn hoa hồng leo bám phủ kín các khung cửa sổ.  Bỗng dưng, tôi tự hỏi mình đang ở đâu đây, cơ 
duyên nào đã đưa mình đến chốn này? Đi qua chiếc cầu gỗ dáng cong kiểu Nhật Bản, chợt hiện ra hồ 
hoa súng.  À, chính là hoa súng đã dẫn mình đến đây, hoa súng là nhân duyên của chuyến đi này đây 
mà.  Mối duyên lành được khởi đi từ câu ca dao miền Nam mà tôi đã thuộc lòng từ tấm bé, rồi đến bức 
vẽ ao hoa súng tôi đã mua được ở Orsay trước đó không lâu: 
 

Chiều chiều ra đứng bờ ao, 
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. 

(Ca dao miền Nam) 
 
Chỉ mấy bông súng thuộc họ hoa bèo tầm thường thế thôi, vậy mà chúng đã tạo cho người thưởng thức 
biết bao mối xúc cảm, không rời mắt đi được, vì họ đã tìm được chính mình trong đó.  Nói khác hơn, 
họa sĩ Monet là người đã thổi được chất sinh động vào cảnh tĩnh, chỉ vì ông biết cách lột bỏ lớp vỏ 
ngoài tầm thường ra để thấy rõ được giá trị bên trong của hình ảnh.  Tôi còn nhớ Linh mục Trần Cao 
Tường đã có lần viết rằng:  
 
‘Những [giây] phút kinh ngạc sảng khoái nhất thường lại đến [với chúng ta] vào những lúc bất ngờ, qua 
những chuyện xem ra thật tầm thường’ (Linh mục Trần Cao Tường: ‘Chụp được những kinh ngạc’) 
 
Một bài viết, bức hình chụp hay bức tranh vẽ có hồn hay không là ở chỗ ghi nhận được những khoảnh 
khắc đầy kinh ngạc ấy.  Nó có hồn, vì đã nắm bắt được chính tâm hồn của chủ nhân nó, và cũng là tâm 
hồn của con người muôn thuở.  Những u uẩn thầm kín trong tim không sao diễn tả nổi, hoặc những tia 
hy vọng mong manh chưa hé lộ ra được.  Và như thế, người nghệ sĩ vô tình cũng đã chiếm được cảm 
tình của người yêu mến tác phẩm mình.  Phải đến xem tranh Monet mới chợt hiểu ra vì sao có nhiều bài 
viết hay tác phẩm nghệ thuật lại không được ưa chuộng vì không nói lên được điều gì với người thưởng 
ngoạn. 
 
Tôi lại miên man nhớ đến lời chia sẻ của nhiếp ảnh gia Nguyễn Cao Đàm về nỗi cảm nghiệm bắt đầu 
say mê chụp hình qua một câu chuyện rất tình cờ về bông hoa súng. Ông kể rằng, ở cái thời mà máy 
chụp hình còn rất sơ khai tại Việt Nam.  Một hôm ông có cơ hội được đi xem triển lãm ảnh ở Hà Nội, và 
câu chuyên bắt đầu như sau: 
“Có một tác phẩm làm tôi rung động đến sửng sốt, đó là tác phẩm chụp mấy chiếc lá súng sau cơn mưa 
của Phạm Ngọc Chấn.  Những giọt nước trái sáng, sao mà long lanh đến thế.  Tác phẩm làm tôi rung 
động mãnh liệt. Tôi thấy đó là tôi, với hết nghĩa của nó. Mà có gì đâu, chỉ vài cái lá súng và vài giọt 
nước. Làng tôi là vùng nhiều nước, lá súng có rất nhiều, mà sao lâu nay tôi không để ý đến. Mà vùng 
quê tôi còn nhiều thứ đẹp nữa. Tôi bắt đầu cầm máy, nói về đề tài sáng tác: quanh nhà chúng ta, quanh 
ngõ chúng ta, quanh làng chúng ta, quanh đất nước chúng ta, đâu đâu cũng là một kho đề tài vô tận”. 
 
Còn Monet thì lại vẽ tới vẽ lui bông hoa súng do chính tay ông trồng trong ao vườn đằng sau nhà.  Có 
khác chăng là ông đã diễn tả tâm tình mình qua sự đổi thay của bầu trời, màu sắc, ánh sáng và sắc độ 
vào nhiều thời điểm khác nhau: ban sáng, ban trưa, rồi ban chiều.  Ông bảo vẽ một chiếc lá cây lìa cành 
cũng trân quý như vẽ một người mẫu xinh đẹp vậy.  Và ông đã thành công khi vẽ được chính hồn mình 
cho công chúng thưởng thức.  Mà chắc cũng là tâm hồn sâu kín của mỗi người chúng ta, vốn luôn khao 
khát đi tìm cho riêng mình những phút giây an tĩnh, để hòa đồng vào sức sống của vạn vật chung 
quanh. 
 
Những kinh ngạc thì vốn sẵn đấy, nhưng ít người có diễm phúc thấy được điều ấy trong cuộc sống 
thường nhật.  Phải có con mắt nhạy cảm cỡ như họa sĩ Monet, Van Gogh, hay nhiếp ảnh gia Nguyễn 
Cao Đàm, Trần Cao Lĩnh mới nhìn thấy và lĩnh hội được những nét duyên dáng tuy tầm thường nhưng 
đầy hấp lực đó.  Và tôi chỉ xin làm người khách du, đến đây theo đoàn người xếp hàng, để mong được 
giẫm lên dấu chân của cụ già Monet năm xưa từng lững thững bên bụi trúc, in bóng cùng mây nước tĩnh 
lặng trên mặt hồ buổi sáng. Trong lúc kiên nhẫn đợi đến phiên mình vào xem, tôi nghe người ta kể 
những câu chuyện cổ tích về cụ già râu tóc bạc phơ này: rằng bao giờ cụ cũng đi ngủ sớm để có thể 
thức dậy vào lúc bình minh, cho kịp nhìn thấy những giọt sương mai long lanh còn đọng đầy trên từng 
cánh hoa súng. 



 
Vườn được chia làm hai khu, ngăn cách bởi giòng kênh nhỏ, trên có cây cầu Nhật Bản bắc ngang mà 
Monet đã chặn một nhánh của con sông Ru để tạo nên vũng nước hoa súng nổi tiếng.  Khu vườn 
thượng còn được gọi là ‘Le clos normand’, nặng chĩu /rúng rính những lùm hoa diên vĩ (iris) ngạt ngào 
trong sự hòa sắc giữa màu tím nhạt, xanh lam và trắng, viền quanh là luống oải hương (lavender) hoặc 
uất kim hương (tulip) màu hồng hay tím nhạt. Sự hài hòa màu sắc từ những bông hoa duyên dáng màu 
trắng khiết trinh đến phớt hồng, rồi hồng thẫm, tím nhạt, xanh thiên thanh, xanh bích ngọc, làm cho tôi 
có cảm giác lâng lâng như đang lạc vào cõi mộng. 
 
Nhưng nơi mà tôi yêu thích nhất vẫn là vườn ao súng đầy huyền thoại kia. Tôi đứng im lặng bên mặt hồ 
hồi lâu để ngắm nhìn cho thỏa thích những nhành liễu đong đưa trong làn gió mát giữa vùng lau sậy ven 
bờ, những cánh chuồn chuồn lượn vờn trên những đóa súng hồng tươi.  Đâu đó vẳng lên tiếng bì bộp 
của lũ ễnh ương ẩn nấp trong đám lau sậy, sợ hãi vội buông mình xuống làn nước khi có người đến 
gần. Mọi tiếng động, âm thanh, tất cả dường như phả âm vào ao nước bạt ngàn hoa súng, hòa lẫn vào 
dòng người chầm chậm bước đi, rồi tan biến dần vào thiên nhiên.   
 
Tôi chợt hiểu ra vì sao nơi đây đã đem đến cho ông nguồn cảm hứng bất tận để vẽ nên những tuyệt tác 
vào lúc cuối đời.  Lúc sinh thời ông thường nói rằng thiên nhiên chính là xưởng vẽ của ông, là tác phẩm 
nghệ thuật đầy sống động mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được.  Ông còn gọi mặt hồ tĩnh lặng nơi 
sau vườn là tấm gương nước phản chiếu ánh hồi quang, cây cối, bầu trời cùng những áng mây trong 
xanh lững lờ trôi.  Tấm gương đó cũng chính là tâm hồn người họa sĩ, được tái tạo từ thế giới nội tâm 
qua các tác phẩm hội họa để lại cho hậu thế. 
 
Tôi đã tự hỏi lòng, phải chăng những đóa hoa muôn màu ấy đã thoát thai từ những bức tranh vẽ tuyệt 
vời của ông, hay tự chúng đã len lén đi vào tranh vẽ, thấm dần vào thế giới nội tâm của người họa sĩ, và 
của mỗi con người chúng ta từ hồi nào không hay?  Chúng vừa mới nở đêm qua, hay còn sót lại từ đầu 
thế kỷ trước?  Thuở nhà danh họa có tâm hồn và hình dáng an nhiên tự tại như một vị đạo sĩ phương 
Đông còn đứng tựa vào lan can cầu, bình thản nhìn ngắm thời gian chậm trôi - sau khi tất cả những 
người bạn đồng hành trên con đường nghệ thuật ấn tượng, đã lần lượt ra đi vào cõi vĩnh hằng? 
 
Qua sách vở, tôi còn được biết thêm về cách dùng và pha màu của ông. Trong những năm đầu mới 
bước vào nghề vẽ, ông thường hay dùng những màu sắc tối ảm đạm. Nhưng từ năm 1860 trở đi, thì 
ông bắt đầu đem vào tranh vẽ của mình những màu sắc mới lạ và trong sáng tinh khiết hơn, như màu 
trắng bạc, màu vàng nghệ, vàng chanh, màu đỏ son, màu xanh cốm, xanh lam nhạt, xanh da trời, xanh 
bích ngọc.  Ông đã không còn dùng màu đen trong những tác phẩm của ông nữa. Nếu cần phải có màu 
đen trong bức tranh, ông thường trộn lẫn nhiều màu khác nhau như màu xanh lá cây, màu xanh lục, 
màu đỏ để có được một màu gần giữa màu đen và màu tím than để thế vào màu đen tuyền mà ông cần. 
 
Đến năm 1908, khi ông đã 68 tuổi, thì ông bị mắc phải chứng bệnh mắt có cườm (cataract).  Dần dần 
cặp mắt của ông không còn nhìn thấy rõ nữa.  Người yêu tranh có thể nhận thấy sự thay đổi màu sắc 
trong tranh vẽ từ khi đôi mắt ông bị vướng phải căn bệnh quái ác. Muốn hiểu vì sao, trước hết chúng ta 
cần phải tìm hiểu về căn bệnh này. Bệnh cườm là một căn bệnh ác tính sẽ làm đục dần thể kính, là nơi 
phân lọc những màu sắc trong con mắt người bệnh. Người mắc bệnh sẽ từ từ mất dần khả năng phân 
biệt các màu lạnh, nhìn màu trắng thành màu vàng ngà, màu xanh lá cây thành màu vàng, màu đỏ 
thành màu cam, màu xanh lục thành màu đỏ, và màu tím thành màu vàng. Những chi tiết không còn rõ 
nữa, đường viền dần dần mất đi, vạn vật dưới thể kính đục đều trở nên mờ ảo. 
 
Tuy vậy, ông vẫn tiếp tục vẽ tranh và nhận màu qua những nhãn hiệu mà ông đọc được trên mỗi ống 
đựng màu, cũng như thứ tự của mỗi ống đặt trên khay vẽ của ông.  Từ khi mắc bệnh, ông thường bảo 
với mọi người rằng: 
 
 “Với thị giác càng ngày càng kém, tôi nhìn vạn vật như xuyên qua một làn sương mù dày đặc”. 
 
Kể từ đó, cảnh sắc thiên nhiên khi vào tranh ông luôn mang những sắc thái nhạt nhòa, mông lung, như 
có sương, như có mưa, mà cũng như có nắng, có gió, có mây, nửa hư nửa thực, kỳ ảo vô cùng. 
 
Đến năm 1922 thì ông gần như trở thành mù lòa, bắt buộc ông phải ngừng vẽ từ mùa hè năm đó. Theo 
lời khuyên của người bạn thân, ông đã chịu đi mổ mắt bên phải vào năm sau. Nhờ vào cặp mắt kính 
đặc biệt sau khi mổ, mắt bên phải của ông có thể nói là đã tìm thấy lại gần như hoàn toàn các màu sắc.  
Nhưng nỗi mừng vui chưa kéo dài được lâu, thì mắt ông lại sinh ra các biến chứng khác, như nhìn đôi, 
biến dạng hình ảnh, màu sắc không trung thực. Vì thế mà ông đã từ chối đi mổ mắt bên trái.  Tuy thế, 



ông vẫn bắt đầu vẽ lại vào năm 1923 cho đến ngày ông mất, sau 1 năm trời không hề đụng tới cọ và 
bảng vẽ. Những bức tranh từ năm 1923 trở đi đều mang sắc lạnh, vì ông chỉ nhìn thấy được màu xanh 
mà không nhìn thấy được màu đỏ và vàng.  Những bức tranh cuối đời của ông tràn đầy nỗi niềm u uẩn, 
cô đơn và tuyệt vọng khi giờ lâm tử đã gần kề. 
 
Trở lại với hoa súng mà ông và cả quần chúng đều yêu thích. Thật ra, tên loài hoa trở thành nổi tiếng 
với chuỗi tranh của ông vốn tên là “Nymphéa”, không hẳn có nghĩa là hoa súng. Trong tâm lý của người 
Việt, có sự phân biệt giữa hoa sen và hoa súng, không hẳn chỉ vì tên gọi mà còn thuộc về địa hạt tâm 
linh nữa.  Hồi nhỏ, tôi hay nghĩ cái tên “hoa súng" không đẹp gì cho lắm, còn tầm thường là đằng khác. 
Có lẽ tôi đã bị ám ảnh bởi câu truyện cổ dân gian nhà Phật về loài hoa bạc phước này chăng?  Truyện 
kể rằng, nguyên súng và sen là 2 cô gái.  Súng vì ghen tỵ mà dìm chết sen dưới nước, trên đầu sen vẫn 
còn cài những chiếc trâm vàng.  Tất nhiên sau đó súng bị trời phạt, cũng chết đuối nốt!  Nhưng súng trở 
thành một loài hoa xấu xí tầm thường, còn sen thì thành một loài hoa thanh cao tượng trưng cho Phật 
pháp linh thiêng. 
 
Điều khác biệt là loài hoa của đầm hồ mà Monet đã vẽ trong tranh của ông (Nymphéa), rất khó chuyển 
dịch sang tiếng Việt.  Bởi lẽ, với người Pháp, không có sự phân biệt rạch ròi giữa sen và súng.  Danh từ 
Nymphéa này được các từ điển Pháp lẫn Việt định nghĩa là “một loại hoa súng lớn, thuộc họ này còn có 
loài hoa sen thiêng của người Ai Cập”.  Ngắm thế giới hoa Nymphéa ở khu vườn và tranh Monet, lòng 
tự hỏi mình phải chăng định kiến đã khiến cho hoa súng không được thể hiện nhiều và đẹp trong nghệ 
thuật của nước ta như hoa sen từ trước tới nay?  Họ hàng của súng là hoa bèo, cũng rất đẹp, tuy bị coi 
là tầm thường, nhưng vẫn được câu dân ca quan họ Bắc Ninh làm cho bất tử kia mà: 
 
Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, anh ơi, em vẫn đợi, 
Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy anh? 
Người đi xa có nhớ, là nhớ ai, ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy anh? 
 
Dù gì đi nữa, những bông hoa súng tại khu vườn ao hôm đó đã thay đổi cách nhìn của tôi về loài hoa 
này.  Hoa súng nở vươn đến bờ, chỉ cần nghiêng mình với tay là chạm tới.  Quan sát chúng hồi lâu, tôi 
mới nhận ra rằng, trong khi hoa sen đầy đặn như người thiếu phụ ở độ tuổi 30 nửa chừng xuân, thì hoa 
súng sẽ giữ mãi vẻ thanh tân bé dại ở tuổi dậy thì.  Búp sen tròn mọng và đoan trang thùy mị, còn búp 
súng dài mảnh, cánh nhọn bung ra như nụ cười tinh nghịch của một cô gái nhí nhảnh. Đến mùa cuối 
thu, sen sẽ tàn, nhưng súng vẫn còn nán lại chơi với chúng ta thêm một mùa dài. Lá sen vươn cao hơn 
mặt nước, dáng hình kiêu hãnh, còn súng thì bằng lòng thả mình trên mặt nước phẳng lặng, như không 
có vẻ gì gắng sức mà vẫn tương chiếu và hòa điệu với cảnh quan thiên nhiên quanh mình. 
 
Trước khi ra về, du khách bắt buộc phải đi qua gian phòng bán đồ lưu niệm mới tìm được lối ra. Nơi mà 
tôi gọi là “Hành lang cám dỗ”.  Tôi phải trải qua một cuộc đấu tranh căng thẳng vì cái gì cũng đẹp, mà 
cái gì chuyển dịch từ đồng euro sang đồng Úc kim thì cũng thấy ... xót xa túi tiền! Tôi rời hành lang cám 
dỗ với một giỏ xách đựng đầy ắp các món đồ lưu niệm mua về làm quà cho người thân.  Nào là mấy 
xấp bưu ảnh chụp lại các bức tranh nổi tiếng của ông, như về người đàn bà và hoa mào gà, về cây bạch 
dương, về người đàn bà che ô, và cả chục chiếc chìa khóa xe in hình đứa bé và người đàn bà nữa.  
Trong số đó có những tấm lót chân ly gồm mấy bộ tranh, ông vẽ đẹp đến nỗi mà về nhà tôi không dám 
đem ra đặt dưới ly cho khách uống nước! 
 
Thời tiết hôm ấy đẹp quá nên suốt thời gian tới ngôi nhà của họa sĩ Monet đã khiến cho tôi được dịp 
thưởng thức một bức tranh thiên nhiên say đắm, như một thoáng mộng đẹp mà mình vừa mới trải qua.  
Trong nỗi cảm xúc thiêng liêng này, tôi bồi hồi nhớ lại cảm giác của cậu Trương, nhân vật chính trong 
tiểu thuyết Bướm trắng do nhà văn Nhất Linh sáng tác thời tiền chiến.  Lúc ấy, chàng biết mình sắp chết 
vì căn bệnh lao hiểm nghèo, chỉ còn sống được có một năm, phập phồng lo sợ giữa sự sống và chết.  
Đêm nằm ngủ ở trang trại của Thu, tình cờ chàng được ngắm trộm bàn tay người đẹp buông thõng 
trong giấc ngủ vùi.  Và Trương nghĩ, đối với cuộc đời, chàng như người chỉ được ngắm có cái bàn tay 
thôi.  Sao lúc đó chàng thấy chàng khổ sở thế.  Trương cũng không hiểu tại sao, chàng mang máng thấy 
đời người đẹp vô cùng.  Trong sự sống có bao nhiêu cái đẹp mà riêng mình chàng lại bị hất hủi.  Với hoa 
cỏ của Monet, trong giây phút thoáng qua, tôi cũng chỉ được ngắm sự mong manh của mấy bông hoa 
súng, lòng thầm tiếc mình chưa thể hiểu thấu đáo hết cõi nội tâm của chủ nhân khu vườn và của những 
bức tranh vô giá. 
 
Cũng như chàng Trương ngắm tay người đẹp của Bướm trắng, khu vườn Giverny tôi chỉ mới đến xem 
có một lần thôi. Ngắn, vội thoáng như một giấc mơ, liệu sẽ có ngày gặp lại?  Giờ đây, trở lại với cõi thực 
tại tôi nghĩ may mà còn giữ được những món kỷ vật lưu niệm để tôi ôn lại những giờ phút hiếm hoi của 



cõi mộng phù du. Và cứ mỗi độ xuân về, khi nhân loại đón mừng lễ giao thừa trong đêm trừ tịch cuối 
năm, trong lời cầu xin tham lam của tôi, luôn có lời nguyện ước được cùng người thân trở lại bên mặt 
hồ hoa súng bình yên sâu lắng ngày nào. Để vườn Giverny còn giữ mãi trong tôi một chút tình không 
phai từ bao năm tháng cũ. Trong giờ phút linh thiêng ấy, tôi như tìm lại hình bóng của chính mình qua 
một nhạc phẩm đượm chất triết lý của Trịnh Công Sơn: 
 

Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ, 
Và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vừa. 

Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền, 
Để người về hát đêm hồng, 

Địa đàng còn in dấu chân bước quên. 
(Trịnh Công Sơn: Dấu châu địa đàng/Tiếng hát dạ lan) 

 
Cuộc đời là những tiếng hát mà mỗi người chúng ta sẽ tự hát lên theo cách riêng của mình: có tiếng 
trong veo, vút cao, có tiếng thì khàn đục, trầm lắng. Cụ thể hơn, cuộc đời còn là sự song hành của một 
chuỗi những buồn-vui, được-mất mà mỗi người sẽ tự hát lên, từ khi bản thân mình bắt đầu nhận thức 
được về thế giới chung quanh, cho đến khi thấy mình nhẹ tênh như một chiếc lá lìa cành tìm về đất mẹ.  
Và bên cạnh ngàn vạn tiếng ca với những âm sắc bộn bề vui buồn, được mất khác nhau ấy, ai cũng có 
một khoảng bình yên ru hồn nương náu, nơi mà “địa đàng còn in dấu chân bước quên”.  
 

 

Giọng cũ xa gần 

Dân Gầy phụ trách 
 

*Thơ buồn, chào mi 

  

Già Ơi, ơi ới là Già! 

 

Xưa tê sáu chục đã già, 

Bi chừ tám chục vẫn là còn son. 

Điện thoại tán gẩu cười giòn, 

Tiá lia như thuở trăng tròn mười lăm. 

Tại răng ta phải quan tâm? 

Chuyện ngồi xe đẩy hay cầm batoong. 

Cứ tin mình vẫn còn ngon, 

Dù đủ chín chục hay tròn một trăm. 

Việc chi khóc kín, than thầm! 

Trời cao dù “ sập cái rầm” đã sao? 

Bỏ qua những chuyện tào lao, 

Dùng InterNet nói khào mua vui. 

Hảy yêu đời như tụi tui! 

Khi gần nhắm mắt còn cười nhăn răng . 

  

Internet mania, 

Thú vui thời đại tuổi già giải khuây. 



Ngừa lú lẩn trong tầm tay, 

Mại dô các bạn dịp may cuối đời.   

 

*Tuyệt vời chăng, một tình-tiết rất âm-nhạc? 

Như thế là quê ta đã trở lại với thời vàng, hồi tuổi trẻ. Tuổi có những cái hay của âm nhạc tuyệt vời như 

sau: 

VRNs(03.3.2014) – Sài Gòn –  

Đã lâu rồi tôi mới được dự, được nghe, được thưởng thức một đêm nhạc như buổi nhạc giao hưởng 

hợp xướng “Ơn gọi thánh hiến” vào lúc 19g30 ngày thứ Năm, 27 tháng 2 năm 2014 vừa qua, tại hội 

trường An Phong thuộc nhà Mục vụ, Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT.) 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3. 

 

Đêm nhạc do Đức Tổng Giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể, nguyên Tổng Giám mục Huế và Cha 
Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT. VN đồng chủ tọa. Số người tham dự rất đông, phần lớn 
là các bạn trẻ. Hội trường 800 ghế đã không còn môt chỗ trống, khán giả phải đứng ngồi cả ngoài hành 
lang. 
 
Đêm nhạc do DCCT tổ chức. Nhạc sỹ ca trưởng Vũ Đình Ân biên tập chương trình và chỉ huy cuộc trình 
diễn. Trong hơn hai giờ đồng hồ, khán thính giả được nghe nhiều ca khúc do nhiều tác giả sáng tác, viết 
lời, dệt nhạc, soạn hòa âm như : Đức Tổng Giám mục Nguyễn Như Thể, Đức Giám mục Nguyễn Văn 
Hòa, cố linh mục nhạc sư Tiến Dũng, quý linh mục Kim Long, Nguyễn Duy, Ân Đức, Oanh Sông Lam, Mi 
Trầm, Ngọc Phi,  … Quý nhạc sĩ Vũ Đình Ân, Hàn Thư Sinh, Mai Thiện, Hải Hồ, Trần Định, Thạch Ngọc, 
Nguyễn Đức Kỳ, Hải Triều, …. 
 
Phần trình diễn do các Dự Tập Sinh DCCT. Mai Thôn, Ca đoàn Thiên Thanh, Nhóm Bạch Dương, Tu 
hội Nô Tỳ Thiên Chúa, Dòng Mên Thánh Giá Chợ Quán, Dòng Mên Thánh Giá Cái Nhum, và các ca sĩ, 
nghệ sĩ: NSƯT Hồng Vân, Huỳnh Lợi, Xuân Trường, Đức Tuấn, Diệu Hiền, … trình bày cùng với dàn 
nhạc giao hưởng qui tụ hàng chục nhạc sĩ, nhạc công với nhiều nhạc cụ. 

 

Nhạc sỹ ca trưởng Vũ Đình Ân chỉ huy dàn hợp xướng trong chương trình 

 
Phần MC. do linh mục Giuse Tiến Lộc và nhà thơ lão thành Lê Đình Bảng đảm trách. MC. nói năng lưu 
loát, trình bày khúc triết, kiến thức dồi dào, khiến người nghe biết thêm chuyện bên lề, làm buổi trình 
diễn thêm duyên, thêm vui, thêm bổ ích. 
 
Nghệ sỹ ưu tú Hồng Vân diễn ngâm bài “Người anh em linh mục của tôi” của tác giả Lê Đình Bảng, cô 
cho biết, thầy Hùng Lân viết nhạc mang làn điệu dân ca, hướng dẫn Ban Tam ca Đông Phương (Miền 
Nam trước năm 75) hát, học với thầy, nhờ thầy cô mới có ngày hôm nay. Ba ca sĩ trong Ban Tam ca 
Đông Phương chỉ một mình cô không Công giáo, hai chị kia và thầy Hùng Lân thì có Đạo, hơn 40 năm 
trong nghề ca hát, cô có duyên với nhà Đạo, cho đến nay cô vẫn có duyên với Nhà Đạo. Cô nói: “nhờ 
ơn Chúa”, cô được trình diễn ở đây. MC Đình Bảng nhắc một biến cố gần đây, cô Hồng Vân gặp nạn 
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khi đi hát đêm về, Cha Giám tỉnh cùng với anh em nghệ sĩ đến thăm, cô nằm trên giường bệnh chia sẻ 
về tai nạn của mình: “nhờ ơn Chúa”. 
 
Các bản nhạc được chọn lựa, dàn dựng hòa âm, tập luyện công phu nên được khán thính giả chú ý 
lắng nghe, cảm nhận hiệp thông, thưởng thức, được nâng tâm hồn lên, cảm xúc nhẹ nhàng khó tả. 
Cũng là “Trăm triệu lời ca”, “Lắng nghe lời Chúa”, “Con linh mục”, “Chúa không lầm”, ….nhưng lần nghe 
hôm nay khác lạ, vì tính nghệ thuật được nâng cao, phô diễn tràn đầy hồn nhạc. 

 

Nghệ sỹ ưu tú Hồng Vân diễn ngâm bài “Người anh em linh mục của tôi” 
Trước khi kết thúc, mọi người cùng đứng lên cầu nguyện với bài “Kính Hòa Bình” lời Thánh Phanxicô, 
nhạc Kim Long, Đức Tổng Giám mục Stephano Nguyễn Như Thể chúc lành cho mọi người. 
 
Ước gì có thêm những đêm nhạc tương tự như đêm nhạc hôm nay trong tương lai ở nơi đây củng như 
ở nhiều nơi khác. Để cộng đoàn dân Chúa và xã hội được thưởng thức những món ăn văn hóa nghệ 
thuật công giáo no nê và bổ dưỡng như đêm nay. Xin hết lòng cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 
xin cám ơn Ban Tổ chức, cám ơn “Ông bầu, bà đỡ” đã bảo trợ, cám ơn các nhạc sĩ, các ca sĩ, các nghệ 
sĩ, nhạc công đã góp mặt góp lời cho sự thành công của đêm nhạc. 
  
Thạch Vịnh (Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Saigon) 
01/03/2014 
 
*Và đây là ý-kiến phán-ứng với phản-hồi, từ người nghe: 
 
VRNs (28.02.2014)- Sài Gòn –   
Theo cảm nhận của một số khán thính giả, cũng như quý tu sĩ linh mục: đêm Chương trình giao hưởng 
hợp xướng ƠN GỌI thánh hiến, quả thực là “Dạ tiệc” thánh ca cống hiến cho những người tham dự 
những món ăn tinh thần tuy quen thuộc gần gũi mà thật sự đậm đà sâu lắng. Nhiều người khát mong 
thỉnh thoảng được tham dự những đêm nhạc như thế để hồn mình thấy nhẹ nhàng thanh thản hơn, gần 
gũi Chúa hơn, sau những ngày mục vụ, sau những ngày tháng tất bật bận rộn với gánh nặng của công 
việc, của những mối bận tâm.  

 
Trong bầu khí hân hoan, phấn khởi vì lợi ích thiêng liêng của đêm nhạc thánh ca Ơn Gọi Thánh Hiến đó, 
VRNs (Truyền Thông Chúa Cứu Thế Việt Nam ghi lại những cuộc phỏng vấn ngắn, xin chia sẻ đến quý 
vị và các bạn:   

http://www.chuacuuthe.com/2014/03/dem-nhac-tuyet-voi/img_5047/
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Chị Maria Vũ Thị Kim Hương, thuộc giáo xứ Chí Hòa, phục vụ trong ca đoàn Thiên Thanh của giáo xứ 
Ba Chuông cho biết về quá trình tập luyện để chuẩn bị cho chương trình này: “Trước tết khoảng hai 
tuần thầy Ân đã cho chúng tôi tập rồi. Và sau đó tăng cường thêm mỗi tuần thêm một buổi nữa. Vì thầy 
Ân nói chương trình này khá là lớn nên chúng tôi phải cố gắng thôi. Chúng tôi cảm thấy rất vui và tự hào 
được hát trong một chương trình đặc biệt “Cổ võ ơn gọi” như thế này.” 
Soeur Maria Nguyễn Thị Thúy Lan, thuộc hội dòng MTG Cái Nhum: “Khi nghe nói về chương trình văn 
nghệ hợp âm giao hưởng của năm Ơn gọi DCCT, vì cũng yêu thích văn nghệ nên chúng tôi cảm thấy 
rất nô nức và hân hoan tới ngày tham dự hôm nay. Tập dượt để chuẩn bị cho chương trình này không 
nhiều nhưng vì lòng yêu mến thì tất cả đều làm được.” 
Anh Nguyễn Thành Đạt – thành viên của nhóm Bạch Dương chia sẻ: “Chúng tôi chuẩn bị rất là kỹ vì 
chương trình này do chính thầy Ân biên đạo, đạo diễn và thầy nói chương trình này rất là lớn nên chúng 
tôi tập dượt rất kỹ hát trong khoảng một tháng và phải chau chuốt từng lời từng câu của bài hát. Tôi cảm 
thấy vinh dự được tham dự chương trình tối nay. Lúc tập thì không cảm thấy gì nhưng khi biểu diễn thì 
cảm thấy “nổi da gà” vì nhập hồn vào trong bài hát. Bài hát rất hay vì được thầy Ân biên soạn 4 bè theo 
phong cách Acappela, nên nhóm cảm thấy rất là tuyệt vời.” 
Chị Catarina Kim Khánh, thuộc giáo xứ Tân Việt: “ Tôi cảm thấy được bay bổng trong không gian âm 
nhạc. Tôi cảm thấy như trong lòng có tiếng Chúa mời gọi khi được nghe những bài hát trong đêm văn 
nghệ này. Giao hưởng thực sự là đỉnh cao của âm nhạc” 
Cha Công-DCCT: “ Những bài hát về thánh hiến rất hay như bài Đời Dâng Hiến, Những Người Anh Em 
Linh Mục Của Tôi hay Chúa Không Lầm của cha Kim Long đã đánh động tâm hồn tôi rất nhiều. Chương 
trình này cho tôi hai tâm tình, thứ nhất là hâm nóng lại tâm hồn, nhiệt huyết đời sống tận hiến của tôi 
qua phần ngâm thơ và hát bài Những Người Anh Em Linh Mục Của Tôi. Bài hát như làm sống lại ơn gọi 
của tôi, nếu chưa đi tu thì muốn đi tu còn khi đi tu rồi thì tiếp tục giữ lấy và tăng thêm một động lực mới. 
Tâm tình thứ hai là mình yếu đuối đấy tội lỗi đấy những vẫn được Chúa yêu thương thứ tha. Hai tâm 
tình này đã đánh động và làm cho tôi thấy xức động. Chương trình này thực sự rất quy mô với dàn nhạc 
giao hưởng, các nghệ sĩ bằng tài năng và sự nhiệt huyết đã diễn tả được chiều dài lịch sử của tôn giáo 
và diễn tả được cái tâm tình của lòng tin. Chương trình này theo tôi nghĩ  là một cách truyền giáo rất 
hiệu quả bằng ngôn ngữ âm nhạc, vì rất nhiều nghệ sĩ nhạc công trong chương trình này không phải là 
người Công giáo.” 
Cha Mát-thêu Vũ Khởi Phụng: “Xưa nay âm nhạc hợp xướng vẫn là hình thức âm nhạc được coi trọng 
trong hội thánh, và nó cũng là loại hình âm nhạc có chất lượng nghệ thuật rất cao. Lâu nay vì hoàn cảnh 
mà nghệ thuật hợp xướng chỉ có thể  phát triển trong một số nhóm thôi. Nhưng chương trình văn nghệ 
hợp xướng tối nay cho thấy hiện nay đang có khả năng phát triển ngành hợp xướng và giao hưởng. Có 
những bài hát rất lâu rất quen khi mà nghe trong nhà thờ tôi không cảm thấy gì, nhưng nhờ nghệ thuật 
hợp xướng và giao hưởng mà nay nghe lại thì tôi thấy nó là nghệ thuật.” 
Anh Gioan Nguyễn Trần Tuấn Kiệt: “Tôi có tham dự một vài chương trình tại đây, nhưng quả thực đây 
là một chương trình được tổ chức quy mô từ trước đến giờ, có dàn hợp xướng và đặc biệt là có dàn 
nhạc giao hưởng. Tôi cảm thấy nên phát triển dòng nhạc hàn lâm này. Mặc dù các hát được thầy Ân 
chọn rất là quen với mọi người, nhưng được thầy phối với dàn nhạc giao hưởng thì mang một màu sắc 
mới, tạo hiệu ứng cho bài hát có sức mạnh và tâm tình tốt hơn.” 
Một người tham dự cho biết, “mình cần phải có nhiều hơn nữa những hòa nhạc thánh ca như vậy 
nữa. Nếu ta có những buổi âm nhạc như vừa rồi thì tôi nghĩ ơn kêu gọi nó sẽ được lan tỏa khắp mọi nơi 
và người ta sẽ phấn khởi hơn với cách diễn ta ơn gọi như thế.” 
Linh mục chánh xứ giáo xứ Vinh Sơn (Nghĩa Phát) cho biết: Giáo hội cùng với DCCT đang trong 
năm cổ vũ ơn Thiên triệu nên ngài cũng rất phấn khởi khi đến dự chương trình này để cùng với giáo hội 
và DCCT cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu. Và mong rằng qua những chương trình như vậy sẽ tạo ra 
những hưởng tốt. 
Khi được hỏi tại sao chương trình lại chọn phương thức giao hưởng hợp xướng thì Nhạc sỹ Vũ Đình 
Ân cho biết, xưa nay chúng ta chỉ thấy nhạc của chúng ta hát ở trong nhà thờ và khi chúng ta hát hợp 
xướng thì chỉ có một cây đàn Organ, thêm cây Piano hoặc là một vài cây ghi ta thôi. Nhưng tôi lại nghĩ 
rằng, âm nhạc của chúng ta không chỉ lại ở nơi đó mà đỉnh cao âm nhạc của chúng ta vẫn là giao 
hưởng và hợp xướng, thì tôi muốn nâng lên  từ những bài hát rất bình thường. Nhiều người nghĩ bài hát 
ấy chỉ hát một bè thôi nhưng khi nó có được dàn nhạc giao hưởng đệm vào thì ta sẽ thấy cái tầm 
thường nó sẽ trở thành có giá trị. 
Ông cho biết thêm, Khi người ta nghe một bài hát khiến con tim người ta rung động và nó có thể lay 
chuyển cả lòng người. Vì thế từ một bài hát nhỏ thôi nhưng nó có thể sẽ làm lay chuyển và đưa con tim 
đó từ một nơi trống vắng về sống với cộng đoàn và người ta sống đời thánh hiến trọn vẹn hơn. 
Xin chân thành cám ơn quý vị đã quan tâm tìm hiểu.  
 
*Cũng là thơ là thẩn, rất Tình Già 
Thơ về tình… đã già, thì cũng chỉ như sau, mà thôi: 



TÌNH GIÀ 

  

"Mất gì thì mất bà ơi , 

Xin trời để lại còn tôi còn bà , 

Nếu mà có phải đi xa , 

Để tôi đi trước còn bà đi sau , 

Mong bà đừng ốm đừng đau... 

Để tôi có bát cơm rau sớm chiều , 

Càng già càng quí càng yêu  , 

Bâng khuâng lại nhớ ít nhiều ngày xưa , 

Mất gì thì mất bà ơi , 

Xin trời để lại còn tôi với bà, 

Tôi bà nay tuổi đã già , 

Mà tôi vẫn sợ còn tôi mất bà”. 

 

 

RWB công bố danh sách “100 người hùng” về tự do thông tin 

 

VRNs (30.04.2014) - Sài Gòn – Lần đầu tiên, Tổ chức RWB (Reporters Without Borders) Phóng viên 

Không Biên giới, công bố một danh sách gồm “100 người hùng thông tin” nhân dịp Ngày Tự do Báo chí 

thế giới (03 tháng 5). 

 

 

Bằng sự can đảm cầm bút và các hoạt động khác, “100 người hùng” đã góp phần thúc đẩy sự tự do đã 

được quy định trong Điều 19 của Tuyên ngôn thế giới về quyền con người. Số 19 này nói như sau: 

quyền tự do “để tìm kiếm, thu nhận và truyền đạt thông tin và ý kiến bằng phương tiện truyền thông là 

quyền vượt mọi biên giới.” Những người hùng này đã đưa ra những quan điểm để phục vụ cho công 

ích. Họ là những người điển hình cho sự phục vụ này. 

 

http://www.chuacuuthe.com/images2013/1404300000.jpg


Tổng thư ký Christophe Deloire của RWB cho biết “ngày tự do báo chí thế giới, mà RWB đã lập nên là 

một cơ hội để tỏ bày lòng tôn trọng về sự đóng góp của các nhà báo và các blogger. Họ đã hy sinh sự 

an toàn của bản thân và đôi khi cuộc sống của họ vì nghề nghiệp”. 

  

“Những người hùng thông tin” là nguồn cảm hứng cho những ai đang khao khát tự do. Nếu không có 

những người với các quyết tâm như họ thì sẽ không thể mở rộng lĩnh vực tự do. “ 

 

Không thể liệt kê một danh sách đầy đủ rõ ràng về mọi phương diện, chúng tôi chỉ đưa ra 100 người nổi 

tiếng đã liên tục giúp làm sáng tỏ thế giới gồm những lãnh vực khác nhau. Sáng kiến vinh danh này 

nhằm mục đích cho thấy trong cuộc đấu tranh cho tự do thông tin họ phải chịu sự ngược đãi và cũng 

nhằm thúc đẩy những người khác hãy phục vụ như những “người hùng” này. 

 

Danh sách “100 người hùng thông tin” gồm phụ nữ và nam giới của hầu hết mọi lứa tuổi (từ 25-75) và 

65 quốc gia. Người trẻ nhất là Oudom Tat người Campuchia và lớn nhất là Muhammed Ziauddin 

người Pakistan. Đơn cử có 25 “người hùng” thuộc khu vực Châu ÁThái Bình Dương, 20 người ở Trung 

Đông và Bắc Phi, 8 người ở châu Âu, Iran, Nga, Trung Quốc, Eritrea, Azerbaijan, Mexico và 3 đại diện 

của Việt Nam. 

 

Danh sách các “người hùng” như Anabel Hernandez , tác giả của cuốn sách bán rất chạy đã vạch mặt 

sự thông đồng giữa các chính trị gia Mexico và nhóm tội phạm có tổ chức. Ismail Saymaz, một nhà báo 

Thổ Nhĩ Kỳ đã bị khởi tố vì những báo cáo của mình. Hassan Ruvakuki, người đã bị tù 15 tháng ở 

Burundi vì đã phỏng vấn các thành viên của một phong trào nổi dậy. Gerard Ryle, người đứng đầu Hiệp 

Hội Quốc Tế của Điều Tra Báo Chí, mà đã góp phần cho sự ra đời của báo chí điều tra toàn cầu. 

 

Một số công việc khác liên quan đến nền dân chủ. Gồm có Glenn Greenwald và Laura Poitras, công 

dân Mỹ, đã tố giác việc thoi dõi đại trà bằng phương pháp kỹ thuật điện tử do Mỹ và cơ quan tình báo 

Anh sử dụng. Những người khác như các nhà báo người Iran JILA Bani Yaghoob làm việc dưới những 

chế độ độc tài nhất. 

 

Cũng có những nhà báo nghiệp dư như công dân Việt Nam Lê Ngọc Thanh, là linh mục thuộc DCCT. 

Nhiều người khác nữa, như Lirio Abbate, một chuyên gia điều tra về tổ chức tội phạm mafia. Một người 

khác như Peter John Jaban, đã sản xuất một loạt chương trình phát thanh cho người Malaysia và đã 

lưu vong nhiều năm ở London. Serhiy Lechtchenko, nhà báo điều tra người Ukraina và Assen 

Yordanov, nhà báo Bulgaria đã bị đe dọa rất nhiều lần. 

 

Mặt khác cũng bao gồm các hoạt động khác như Maria Pia Matta, người đã làm việc gần mười năm 

cho Hiệp Hội Thế Giới Của Chương Trình Radio Cộng Đồng, gọi tắt là AMARC để bảo vệ cho sự tự do 

của các đài phát thanh cộng đồng ở châu Mỹ Latinh. 

 

Sự can đảm là mẫu số chung cho những người hùng này. Tại Uzbekistan, các nhà cầm quyền đã không 

hề hối tiếc về việc tra tấn Muhammad Bekzhanov để tìm lời buộc tội. Xếp cuối cùng trong danh sách 

năm 2014 của RWB là Dawit Isaac đã từng mòn mỏi 13 năm trời trong các nhà tù của chế độ độc tài 

http://fr.rsf.org/qui-sommes-nous-12-09-2012,43360.html
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/pdf_en_3mai.pdf


của Issayas Afeworki. Mazen Darwish, người sáng lập Trung tâm Syria Về Truyền Thông Và Tự Do 

Ngôn Luận và là người chiến thắng giải thưởng báo chí tự do của RWB vào năm 2012, đã bị giam giữ 

hơn hai năm dưới chế độ Assad.  

 

*Thơ thẩn tâm tình người cao niên: 

Người cao niên nào mà chả thế. Chẳng những thời xưa lẫn hôm nay, những thế này: 

 

Lời chiến sĩ về vườn! 

(Nhái bài Nhớ Rừng của Thế Lữ) 

 

Ngậm một khối u hoài bên cạnh vợ 

Ta lờ khờ và lớ ngớ ngu ngơ 

Giận vợ già quá ngạo mạn khó ưa!  

Giương mắt ....lão nhìn ta như con trẻ 

 

Nay già rồi chịu gông cùm lép vế 

Để mụ già nổi hứng mụ hành chơi! 

Chịu ngang bầy cùng lũ chó dở hơi  

Thường đẩy xe sau mỗi lần đi chợ.  

 

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ  

Thưở tung hoành hống hách những ngày xưa! 

Đất Saigon nhớ biết mấy cho vừa! 

Phố xá rộn ràng gái trai dìu dặt. 

 

Ngoài chiến trận ta vẫy vùng ngang dọc! 

Thật kiêu hùng quyết bảo vệ quê hương  

Có toàn dân và em gái hậu phương  

Nàng ngưỡng mộ tôn ta làm thần tượng. 

 

Đi bên ta, nàng nhẹ như cánh phượng  

Nép vào ta nhờ che chở chở che 

Ta hiên ngang dìu em dưới hàng me 

Hoặc trốn nắng vào ci-nê hú hí... 

 

Chiều công viên cùng nàng mừng cho có! 

Hoặc đêm về ngồi ngắm ánh trăng trong  

Nàng hiền khô yếu đuối gọn trong lòng  

Để từ đó yêu nàng vô bờ bến! 

 

Đâu những yêu kiều dịu dàng thương mến 

Tiếng thu ca ru giấc ngủ êm đềm  

Đâu những chiều có chỗ đứng bên thềm  

Ta chết cứng trong tóc mềm môi ướt. 

 

Để ta chiếm lấy phần riêng bí mật. 

Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu! 

Để giờ đây ta ngậm một mối sầu  

Ghét thế sự con người nhiều thay đổi ! 



 

Những cảnh đời nhiều tầm thường giả dối  

Bao bon chen bao gian dối lọc lừa ! 

Nàng của ta cũng thay đổi bao mùa  

Hay đanh đá, hay chanh chua quát tháo ! 

 

Mắt nai tơ giờ trợn trừng thao láo ! 

Đôi môi mềm cong cớn hết tươi cười  

Mỗi cuối tuần lãnh check bảo "Đưa tôi !" 

Ta ngửa mặt "Thế thời thời phải thế" !!! 

 

Nơi xứ Mỹ thôi ta đành lép vế 

Đành ngu ngơ đành nhẫn nhục chờ thời  

Nhưng càng lâu ta càng thấy ..hết thời  

Cho đến lúc tự nhiên đâm ra nhát  ! 

 

Để giờ đây những đêm trường ngao ngán 

Ta lâu ngày... phở tái vẫn thèm ăn ! 

Vẫn đợi chờ gió đến để ..bẻ măng  

Nằm phục kích ..chờ nai vàng nộp mạng ??? 

 

Ta nhớ lại những ngày xưa ngang dọc 

Mà giờ đây ôm hận suốt đêm thâu 

Hãy vùng lên có chỗ đứng ngẩng đầu ! 

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. 

 

Hãy vươn lên khi chỉ còn chút sức ! 

Hãy la to cho chằng lửa giật mình ! 

.......................................................... 

Nói cho đã rồi sao lại nín thinh 

Vì vợ mới kêu ta ....đi rửa chén !!! 

 

*Những tin tức từ miền xa, nhưng gần nhà. Nhà Cứ thế mà cứu thế. 

Tin … tức ở đây tuy không tức, tức rất đáng tin như sau:  

 

Dòng Chúa Cứu Thế chuẩn bị thiết lập Miền truyền giáo tại Albania 
VRNs (02.05.2014) –  
Cha Pedro López, Giám Tỉnh Madrid, Tây Ban Nha, đã tham dự cuộc họp với Hội đồng Liên hiệp DCCT 
châu Âu từ ngày 15 đến 18/3 để bàn dự án liên Tỉnh Dòng đầu tiên nhằm thiết lập Miền truyền giáo của 
DCCT tại Albani. 
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Sau 1 ngày gặp nhau tại Roma, nhóm làm việc đã lên đường đến Tirana vào ngày 16/3 để gặp Đức 
TGM Rrok Mirdita và Đức Giám mục phụ tá Georges Frendo. Giáo phận đã làm mọi thứ để tạo dễ dàng 
cho DCCT đến đây. 
 
Ngày hôm sau, qua Linh mục chính xứ, nhóm làm việc đã mục kích một vùng rộng lớn của Giáo xứ 
Thánh Gioan Maria Vianey, nơi 3 thừa sai DCCT sẽ khởi sự sứ vụ vào tháng 9 năm nay. Giáo xứ này 
nằm trong thành phố Tirana, phục vụ cho 21,000 người Công giáo trong tổng số 80,000 dân cư. Một 
vùng hứa hẹn những cơ hội tốt. 
 
Nhóm làm việc lên kế hoạch học ngôn ngữ và văn hóa Albani để chuẩn bị một kế hoạch phát triển cộng 
đồng. Cầu chúc mọi điều tốt lành cho dự án này. 

  

Hiếu Minh, VRN 
 
*Thêm một lời thơ, rất “Hai mặt” 
Thơ hôm nay cũng thuộc người nhà đạo, nhưng không phải đạo mình mà là đạo bạn, đạo của bạn bè, 
bầu bạn, rất như sau: 

 

Hai Mặt         

SỰ THẬT có 6 chữ 

GIẢ DỐI cũng 6 luôn  

Mặt trái và mặt phải 

Trắng đen ôi khó lường!             

TÌNH YÊU có 7 chữ  

PHẢN BỘI cũng thế thôi 

Chúng là hình với bóng 

Rất dễ dàng đổi ngôi.               

Chữ YÊU là 3 chữ 

HẬN là ba, giống nhau. 

Người say men Hạnh phúc 

Kẻ thành Lý Mạc Sầu.                  

BẠN BÈ có 5 chữ  

KẺ THÙ đếm cũng năm 

Hôm nao lời ngọt mật 

Hôm nay chìa.. dao găm.                  

Từ VUI có 3 chữ 

Tiếng SẦU cũng đồng như. 

Quá vui thường mất trí, 

Mất trí đời đổ hư.                  

Chữ KHÓC có 4 chữ  

CƯỜI cũng vậy, giống in 

Ai '' giòn cười, tươi khóc '' 

Ấy cảm thọ nhận chìm.                 

Cuộc sống là hai mặt 

Giới tuyến một đường tơ. 

Chấp nhận mà không vướng  

Nhẹ bước qua hai bờ .                  

Thích Tánh Tuệ 

 

*Dí dỏm, nhưng không…dóm dỉ! 



Dóm dỉ hay dí dỏm ở đây, khi Dân Gầy bày tôi đây bắt gặp đu75c câu nói như thể: Đời là bể khổ, nhưng 

bể có khổ cho lắm cũng đâu là đời…” Nếu bạn và tôi chấp nhận nhưng loại dí dỏm, nhưng không dóm dỉ 

như thế này, thì xin đọc các giòng tiếp theo sau, ở bên dưới: 

 

NHỮNG CÂU NÓI DÍ DỎM  

1. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản. 

2. Học đi đôi với hành, hành đi đôi với tỏi. 

3. Học… học nữa… học mãi………đuổi…. nghỉ! 

4. Không mày đố thầy dạy ai. 

5. Nói tiếng Anh như gió, gặp từ khó…. ta bắn sang tiếng Việt. 

6. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà! 

7. Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn, nhưng số máy, số khung sẽ không bao giờ thay đổi. 

8. Bạn có thể là anh hùng, nếu bạn tên là Hùng và có 1 đứa em. 

9. Bạn có thể là bác sỹ, nếu bạn tên Sỹ và bạn có 1 đứa cháu. 

10. Khi có một con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là nó đang đi đâu đó. 

11. Yêu nhau không phải là ta nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn về…. chiếc xe dựng gốc cây kẻo kẻ gian 

chôm mất. 

12. Khi bạn ở bên một người mà thời gian trôi qua thật nhanh còn khi xa người đó thì thời gian trôi qua 

thật chậm, thì đó là lúc bạn... phải đem đồng hồ đi sửa. 

13. Bầu ơi thương lấy bí cùng… mai sau có lúc nấu chung một nồi. 

14. Tài sản lớn nhất của mỗi người là tình bạn, đặc biệt là với những bạn... có tài sản. 

15. Tôi có thể cưỡng lại tất cả mọi thứ… trừ sự cám dỗ. 

16. Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả để rồi nhận ra rằng... đòi lại là rất khó. 

 

*Toàn dân…cao niên… nghe chăng thân hình… nguy biến!!! 

Nghe là nghe một vị khác khuyên răn/ngăn cản như thế vầy: 

 

TUỔI GIÀ NÊN NGHE AI ? 

 "Tuổi cả chơi bời họa sống lâu"  

(Nguyễn Khuyến - ông cố 8 đời của Nguyễn Cần) 

Tôi chẳng dám xúi giục các bạn hút thuốc, uống rượu, cờ bạc hay bồ nhí. . . gì đó; chỉ muốn nói là 

chúng ta đã "6 bó" trở lên cả rồi, thời gian còn "tại thế" bây giờ có lẽ chỉ tính được theo THÁNG chứ 

chưa chắc đã tính theo NĂM được đâu! "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ". 

Thế là sống lâu 100 tuổi đấy !!!  

Theo kinh nghiệm của người Trung Quốc:  

* Lâm Bưu : chỉ hút thuốc, không rượu, thọ 63 tuổi. 

* Chu ing Gum : không hút thuốc, chỉ uống rượu, thọ 73 tuổi. 

* George Burns : hút thuốc và uống rượu, thọ 101 tuổi. 

* Pham Duy; hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, có vợ nhỏ thọ 93 tuổi. 

* Thống chế Trương Học Lương: hút thuốc, uống rượu, bài bạc, có vợ nhỏ, thọ 103 tuổi. 

* Đồng chí Lôi Phong : không hút thuốc, không rượu, không đánh bài, bạn gái còn chưa có, thọ 23 tuổi. 



Không biết qúy Cụ như thế nào chứ tôi thì sẽ... nghe theo lơì bà Vivianne. 

 

TUỔI GIÀ NÊN NGHE AI? 

 Cả mấy chục năm nay mỗi lần được tin bạn bè năm châu gọi điện thoại đến, tôi chỉ nghe câu hỏi về sức 

khoẻ. Đại để, hồi này anh có mạnh khoẻ không? Gia đình con cháu thế nào? Với tuổi già của anh càng 

nên đi bộ cho thật nhiều. Mỗi ngày phải đi bộ khoảng chừng 2,3 tiếng, càng đi bộ thì sức khoẻ càng 

nhiều và dỉ nhiên là tuổi thọ càng kéo dài ra. 

  

Trong tháng gần đây, vợ tôi cũng khuyên tôi nên đi bộ và bà lấy ví dụ cậu Lộc gia đình tôi mà làm bằng. 

Hằng ngày cậu Lộc của chúng tôi đi bộ cả 5,6 tiếng đồng hồ. Chế độ ăn uống cậu cũng kiêng cử đúng 

mức. Ít ăn cơm. Ít ăn thị mỡ. Không uống côca. Không ăn đường. Không uống rượu. Cậu lại có tài biến 

chế nhiều loại bánh bằng bột năn và bằng sữa đậu nành rất tài tình. Hôm nay, thấy thân hình cậu rất 

chắc chắn. Đỏ da thắm thịt nhiều và đoán chừng cậu có đủ sức để tìm thêm bồ nhí. Cậu Lộc vừa ra đi 

quên mang va li tuần trước vì nhồi máu cơ tim,cậu huởng thọ 49 tuổi. 

  

Tôi định nghe lời khuyên của vợ là ăn ít thịt, uống ít rượu, đi bộ nhiều v.v. Nhưng sáng nay tôi vừa mới 

nhận được một e-mail của Dr Vivianne, giáo sư môn Siêu Hình Học ở đại học Johns Hopkins tại Dallas, 

Texas chứng minh về sức khoẻ như dưới đây và ý tôi muốn gửi đến độc giả, những vị cao niên muốn 

kéo thêm đời sống dài ra. Biết đâu cũng là việc làm phúc để có đức dành lại cho con cháu.  

 

Thư bà Vivianne viết như sau: 

1. Nếu quả thật đi bộ và đi xe đạp tốt cho sức khoẻ thì người đưa thơ chắc sẽ bất tử. 

2. Con cá Voi lội trong nước cả ngày, chỉ ăn tép và vi sinh vật và uống nước mặn. Thế mà ngày càng cứ 

béo tròn trùng trục thêm. 

3. Con thỏ chạy và nhảy cả ngày cả đêm thế mà chỉ sống được 10 năm. 

4. Con rùa nằm ì một chổ, chẳng làm gì mà sống đến cả 450 năm. 

Nay lại nghe bạn khuyên tôi nên luyện tập thể thao. 

Thiệt chẳng biết nghe ai ??? 

Tôi là người tuổi già đã hưu trí. 

Xin hãy để yên cho tôi...nhờ...!!!  

Xin Đa Tạ. 

 

*Nên chăng, một vui mừng? 

Hỏi thì hỏi thế chứ ai mừng ai dửng...dưng mặc ai. Dân Gầy bầy tôi đây, làm truyềhn-thông chỉ biết 

truyền để cho thông một giòng tin tức, rất An Phong mình. Tin và tức...mình, hôm nay là bài sẻ-chia tin 

vui an bình từ người anh mang tên Vũ Khởi Phụng, CSsR VN, như sau: 

Sài Gòn- “Trên thế gian này, mọi cuộc cách mạng đều bắt đầu bằng một sự giải phóng con người và 
đều kết thúc bằng một sự nô lệ hóa con người. Cuối cùng chỉ có Chúa mới làm cuộc cách mạng thường 
xuyên giải phóng chúng ta”, đó là một lời trích từ bài giảng hôm qua, 25 tháng 5, của cha Mátthêu Vũ 
Khởi Phụng trong thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hoà bình tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. 



 

Cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng giảng lễ 
 
Vẫn như mọi khi, những ngọn nến lại được thắp lên để cầu nguyện cho một đất nước Việt Nam được 
thật sự hoà bình và phồn thịnh. Nhưng điểm nhấn của tối qua là niềm vui mừng của các tín hữu tham 
dự thánh lễ khi được đón chào một người anh em mới vào gia đình Công Giáo, nhạc sĩ Tô Hải. 
Tưởng cũng nên nhắc lại một vài nét về cuộc đời của nhạc sĩ này. Tên đầy đủ của ông là Tô Đình Hải, 
sinh ngày 24 tháng 9 năm 1927 tại Hà Nội, quê ở Tiền Hải – Thái Bình, hiện sống tại quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh. 
 
Tô Hải học nhạc lý và tham gia Ban đồng ca Saint-Joseph từ nhỏ, từng đoạt giải thưởng âm nhạc “Chim 
sơn ca” tại Rallye Kiến An của Hướng đạo sinh toàn Đông dương. Sau Cách mạng tháng Tám, ông 
tham gia vệ quốc đoàn, năm 1949 ông được kết nạp thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 
1951 ông về Đoàn văn công khu IV, năm 1954, ông làm trưởng đoàn.Từ năm 1961 ông về công tác tại 
Nhà xuất bản âm nhạc và mỹ thuật. 
 
Tô Hải là nhạc sỹ đa phong cách, sáng tác nhiều thể loại như ca khúc, hành khúc, hợp xướng, nhạc 
kịch, nhạc phim, khí nhạc. Ngoài ra ông còn viết nhiều tiểu luận, và viết báo về âm nhạc. 
Ông là một nhà cách mạng lão thành, nhận được rất nhiều huân chương của Nhà Nước, như: Huân 
chương Chiến công hạng Nhì, Ba; Huân chương Chiến thắng hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang 
hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất. 
 
Sau khi từ bỏ Đảng Cộng Sản Việt Nam, Ông cho ra đời một cuốn hồi ký nổi tiếng được xuất bản ở Mỹ 
có tên Hồi ký của một thằng hèn. Cuốn sách này gây ra nhiều tranh cãi và ngay sau đó đã trở thành một 
cuốn sách được tìm kiếm đọc nhiều qua Internet. 
 
Tập hồi ký này được nhà xuất bản Tiếng Quê Hương ở Virginia, Hoa Kỳ in ra năm 2009 dưới bản quyền 
của chính tác giả.Một bài hát rất nổi của ông là “Nụ Cười Sơn Cước”. Trong đó có đoạn viết: “Tôi nhớ 
mãi một chiều xuân.. chia phôi, mây mờ buông xuống núi đồi, và trong lòng mưa hơn cả ngoài trời.” 
Có lẽ lòng của người nhạc sĩ tự gọi mình là “thằng hèn” này đã “mưa hơn cả ngoài trời” vào tối qua. Cả 
cộng đồng đã chứng kiến cảnh nhạc sĩ Tô Hải xúc động như thế nào khi được quay trở về quê nhà Giáo 
Hội của mình ở tuổi 87. 
‘Trên chúng ta còn một thế giới lớn hơn’ giúp chúng ta dám đứng lên để nói điều phải và đúng 
Người đỡ đầu cho nhạc sĩ Tô Hải, với vai trò nâng đỡ ông trong đời sống tâm linh là cha Mátthêu Vũ 
Khởi Phụng, cũng là linh mục giảng lễ hôm qua. 
 
Chào đón nhạc sĩ Tô Hải vào gia đình chung Công Giáo, và nói về những trải nghiệm của ông trước khi 
nhận phép rửa tội, cha giảng lễ phát biểu dựa trên bài đọc sách Thánh: 
 
“Thần ô uế là gì? Là thấy điều đúng không dám nói, thấy điều phải không dám bênh. Hay gian dối, thấy 
sự thật không dám nói. Không phải mình xấu đâu. Có những lúc mình sợ….Tự nhiên có lúc được ơn 
trong đời, mà mình thoát khỏi mình, thần sợ hãi, gian dối, ích kỷ đi khỏi mình. Khi đó mình nhận ra Chúa 
Giêsu và vui mừng đi theo người. Bắt đầu tìm thấy niềm tin lớn hơn mình và cứ con đường đó mà đi. Mỗi 
ngày thấy mình sinh hoa trái thêm.” 
 
Linh mục Mátthêu Phụng nói tiếp: “Hôm nay, chúng ta tụ họp nhau đông đúc, cầu nguyện cho công lý 
cho hoà bình, cho sự thật, cho quê hương, tôi trộm nghĩ không phải tất cả chúng ta đều mạnh 
đâu….chống lại như châu chấu đá xe. Nhưng tại sao lại có những con người dám đứng lên chịu bao 
bách hại chỉ để nói lên những điều mình cho là phải và đúng.” 
 
“Tại sao? Bởi vì chúng ta nhận ra rằng: không chỉ cá nhân chúng ta với sức mạnh riêng tư mà trên 



chúng ta còn một cái lớn hơn bản thân chúng ta và các thế lực đang chi phối ở thế gian này.” 
 
 “Trên chúng ta có một thế giới mà chúng ta khám phá ra,“ vị linh mục nhấn mạnh: “đó là thế giới của 
Chúa Giêsu. Chúng ta vui mừng mà đi theo người.” 
 
 “Sự lành, sự chết, công lý, sự thật, không chỉ là cái máu anh hùng riêng tư của mỗi một người trong 
chúng ta mà nó là thế giới của Chúa.” 
 
Một điểm rất đáng lưu ý nữa trong bài giảng này mà mỗi người trong chúng ta phải suy ngẫm một cách 
nghiêm túc và sâu sắc là thách thức nào đặt ra cho chúng ta trong thời đại này? Linh mục Mátthêu trả 
lời: “Thách thức thời đại ngày nay là với sự tiến bộ của thế giới ngày nay về mọi mặt, hỏi rằng tập thể 
cộng đồng xã hội của chúng ta có đủ sức để chấp nhận một thách thức, không phải là đi tìm chiến tranh, 
không phải là đi tìm đổ máu, nhưng là một cuộc đấu tranh hoà bình, vì công lý, một cuộc đấu tranh vì lẽ 
phải, trong sự hiệp nhất với tất cả những người thiện chí ở trên thế gian này. Thách thức này đặt ra 
trước lương tâm của nhân loại.” 
 
“Và chúng ta tin rằng: cuối cùng lẽ phải và công lý và quyền sống của con người tuy có lẽ là nhỏ bé hơn 
người khác, tuy có thể là yếu hơn người khác nhưng không phải vì thế mà người mạnh có quyền chà 
đạp quyền sống và nhân phẩm của người yếu.” 
 
Chúng ta phải hướng đến một thế giới mà theo linh mục Mátthêu Phụng, là một thế giới mà con người 
ta không còn lệ thuộc vào sự bắt nạt của kẻ mạnh. Con người ta không còn phải cúi đầu trước những 
nguyên tắc và chân lý áp đặt, nguỵ tạo của kẻ mạnh. 
 
Đặt ra câu hỏi: liệu chúng ta có thể làm được hay không, câu hỏi trên cũng đã từng đưa nhạc sĩ Tô Hải 
rơi vào tình trạng mất hết niềm tin, kể cả niềm tin vào sự thay đổi của dân tộc Việt Nam. 
Nhạc sĩ Tô Hải, có niềm tin thì mình sẽ phấn đấu để sống cho đến ngày cái ác nó phải đi 
Cũng nên nhắc lại về câu chuyện của người con Tô Hải và con đường đưa ông về với Mẹ Hội Thánh, 
với Chúa Giêsu. 
 
Linh mục Phụng gọi ông là con người đã đi cho đến cùng con đường của mình khi nhắc lại lời của linh 
mục quá cố Chân Tín: “Trên thế gian này, mọi cuộc cách mạng đều bắt đầu bằng một sự giải phóng con 
người và đều kết thúc bằng một sự nô lệ hóa con người. Cuối cùng chỉ có Chúa mới làm cuộc cách 
mạng thường xuyên giải phóng chúng ta”. 
 
“Ông Tô Hải đã khởi đi từ những cuộc cách mạng giải phóng con người, nhưng những cuộc cách mạng 
chính trị xã hội ấy của thế gian cũng giống như ông Adam và bà Eva trong vườn địa đàng: đang vui vẻ, 
tự nhiên ăn trái cấm vào và sự vui vẻ mất hết. Nhiều công trình thế gian cũng giống như vậy.” 
 
Sau một thời gian phát hiện ra con đường mình đi cùng Đảng Cộng Sản Việt Nam là con đường sai lầm, 
ông Tô Hải đã muốn thoát khỏi nó nhưng vẫn e ngại, mà đúng hơn là lo sợ đến sự an nguy và sự 
nghiệp của bản thân và gia đình. Ông giằng co trong cái sự mất niềm tin to lớn, cho đến khi tưởng 
chừng như tuyệt vọng. Ông từng tâm sự: 
 
“Sự mất niềm tin càng bám tôi. Tôi quay lại và hỏi tại sao mình không tìm ra một niềm tin gì? Một niềm 
tin mà ngày xưa mình nghĩ nó trừu tượng quá, nó khó với tới quá, thì ngay hôm nay, mình thấy rằng có 
cái niềm tin đó, niềm tin mà tôi viết trong bài hát này (ông đang nói đến bài hát do ông sáng tác: Lạy 
Chúa Cứu Vớt Kẻ Lạc Đường), rằng tôi là kẻ lạc đường, nếu mà có được cái niềm tin thì mình sẽ phấn 
đấu để sống cho đến ngày cái ác nó phải đi.” 
 
Và sự chuyển đổi này không bao giờ là dễ dàng. Nó được ghi dấu bằng một quá trình đấu tranh kịch liệt 
trong ông mà về sau ông đã kể lại trong tập hồi ký của mình. 
 
Xin đăng lại đoạn mở đầu trong tác phẩm “Hồi Ký một thằng hèn” để bạn đọc có thể hiểu được đôi chút 
về chặng đường khó khăn ông Tô Hải đã đi qua và những đấu tranh nội tâm mà ông đã vượt lên để lấy 
lại niềm tin vào cuộc sống ở cái tuổi ngoài tám mươi. 
“Tới năm 2003, mang bản thảo ra đọc lại, thấy ngòi bút của mình sao vẫn còn rụt rè, vẫn còn lấp lửng. 
Mới biết mình vẫn còn chưa hết sợ sức mạnh tàn bạo của nền ‘chuyên chính vô sản’ mà mình từng nếm 
trải. Nhất là sợ rồi đây vợ con mình sẽ phải chịu đựng những đòn thù bẩn thỉu của bầy dã thú đội lốt 
người, nếu chẳng may những gì mình viết ra rơi vào tay chúng. 
 “Tôi thấy mình cần phải sửa lại cuốn sách – từ cách viết, từ cái nhìn chưa đủ tinh tường về những sự 



kiện lịch sử – và viết thêm về những con người cần được nhắc tới, mỗi người là một mảnh gương nhỏ, 
nhưng gộp lại người đọc có thể thấy hình ảnh một thời đại.” 

“Và viết thêm một chương ‘TÔI ĐÃ HẾT HÈN’!” 
“Nhưng đã đến chưa, cái thời cơ có thể đưa cuốn sách mà tôi ấp ủ bấy lâu ra trình diện người đọc? Vẫn 
còn chưa phải lúc chăng? Ngẫm ra, tuy viết là ‘Tôi đã hết hèn’, nhưng trong thực tế cái hèn vẫn còn đó, 
nó vẫn bám chằng chằng, như một bộ phận của cơ thể, cái sự mình khẳng định với mình rằng đã hết 
hèn mới chỉ là sự mạnh dạn với bản thân khi cầm bút mà thôi!” 

“Còn đấu tranh trực diện với cái sức mạnh tăm tối đang cai trị đất nước, kìm hãm sự phát triển của cả 
một dân tộc là chuyện khác, không phải là điều ai cũng dám làm!” 
 

 

 
Nhạc sĩ Tô Hải và thân nhân trong thánh lễ    

 

*Hình-ảnh và thông tin về một chuẩn bị: 
Chuẩn bị, là chuẩn bị cho chương-trình diễn-nguyện về “Ơn Gọi” ở tỉnh Dòng Việt Nam. 
Ghi và chép lại, để nhớ và thương: 
Chương trình mừng 50 năm thành lập Tỉnh DCCT VN 

Ngày 27.05.14, Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam sẽ mừng 50 năm thành lập Tỉnh Dòng. Chương trình 
mừng chung với cộng đoàn dân Chúa như sau: 

1. Chương trình Giao hưởng hợp xướng Được Sai Đi sẽ do các tu sĩ, ứng sinh, giáo dân DCCT, các 
nghệ sĩ và ca sĩ trình diễn. Chương trình diễn ra lúc 19:00, ngày mai, thứ hai, 26.05, tại nhà thờ Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp, số 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn. Chương trình vào tham dự tự do. 

2. Thánh lễ trong thể mừng kỷ niệm diễn ra lúc 17:00, thứ ba, ngày 27.05,2014 cũng tại địa điểm trên, 
do Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục giáo phận Sài Gòn chủ tế. 

Chương trình đêm hợp xướng như sau:   



 

Cha Yuse Tiến Lộc đang điều khiển dàn nhạc thính phòng – tại một buổi tập 

 

Các ca đoàn trng giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – tại một buổi tập 
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Các nghệ sĩ nhạc thính phòng – tại một buổi tập 

 

Các nghệ sĩ violon trong dàn nhạc thính phòng sẽ diễn tối 26.05.2014 – tại một buổi tập 

 Kính mời anh chị em tham dự, cầu nguyện cho Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. 
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