
 

                                              

Số 87 – Quý 3/2014 
 

Cha Giám Tỉnh mừng lễ Thánh Tổ  
quý linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân trong gia đình DCCT 

 
VRNs (01.08.2014) – Sài Gòn –  
Hôm nay, Hội thánh long trọng mừng lễ thánh An Phong, tiến sĩ Hội thánh về cầu nguyện, bổn mạng các 
cha giải tôi và thần học gia luân lý, Đấng sáng lập DCCT. 
 
Ngày 30.07 vừa qua, Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Giám Tỉnh DCCTVN đã gởi thư mừng lễ đến quý 
linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân trong đại gia đình DCCTVN. 
 
Saigon, ngày 30 tháng 07 năm 2014 
 
Kính thưa anh chị em. 
 
Ngày lễ mừng kính Cha Thánh của chúng ta đã gần kề, thay mặt cho Ban Quản Trị Tỉnh Dòng xin gởi đến  
anh chị em những lời chúc 
 

 
 
tốt đẹp cùng với lời nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên anh chị em. 
 
Những anh em tu sĩ già yếu bệnh tật, xin Chúa ban cho anh em bình an, niềm vui sâu thẳm của thập giá và 
niềm phấn khởi tràn đầy hy vọng của những hy sinh, lời cầu cho công cuộc thi hành sứ vụ của Tỉnh Dòng. 
Anh em trong Tỉnh Dòng biết ơn anh em từ những công khó trong quá khứ và những đau thương mệt mỏi 
trong hiện tại, anh em đang góp những viên đá sống động nhất cho việc xây dựng Tỉnh Dòng của chúng ta. 
Anh em vẫn luôn là tu sĩ thừa sai của Nhà Dòng trong mọi tình huống. 
 
Những anh em tu sĩ thừa sai đang tham gia trực tiếp vào sứ vụ của Tỉnh Dòng bằng những hoạt động mục 
vụ và đời sống chứng nhân. Xin Chúa ban cho chúng ta mỗi người là một “ký ức sống động của Chúa Kitô 
Cứu Thế” giữa trần thế này. Xin Thánh Thần của Đấng Phục Sinh ban cho chúng ta luôn biết liên kết và 
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hiệp nhất với nhau trong cùng một sứ vụ. Xin Thiên Chúa đổ đầy tâm hồn chúng ta tình yêu mến vô biên 
của Ngài. 
 
Với những anh em đang gặp các thử thách trong đời sống dấn thân, trong công việc tông đồ, trong các 
tương quan xã hội, trong thân xác bệnh tật, sức khỏe suy kém hoặc khiếm khuyết, xin anh em vững tâm với 
tình thương của Chúa, với lời nguyện cầu chia sẻ của mọi anh em và với mối dây liên kết hiệp thông của 
toàn gia đình Tỉnh Dòng. 
 
Với các Tập sinh, Dự tập sinh, Dự tu và tiềm năng ơn gọi. Các em là niềm hy vọng và là tương lai của Tỉnh 
Dòng, cả Tỉnh Dòng này thao thức và dồn sức vun trồng cho các em, xin trao các em vào bàn tay nhân từ 
và quyền năng của Chúa, để Ngài nhào nặn các em nên những tay thợ gặt lành nghề trong tương lai. Các 
em hãy chăm chú vào đích duy nhất phải đạt đến, đó là chính Đức Kitô và phần thưởng Ngài chờ đợi trao 
cho các em. 
 
Cùng các thân nhân, cách riêng gia đình anh em, các ân nhân, thân hữu, cộng tác viên giáo dân, các anh 
em Cựu Đệ tử. Nhân ngày mừng lễ Thánh Tổ Phụ, cầu chúc mọi người tràn đầy bình an và ân sủng của 
Thiên Chúa. Xin cho lòng nhiệt thành sứ vụ, tâm hồn yêu mến Chúa cháy bỏng và nỗi ước mong cứu vớt 
các linh hồn của Cha Thánh luôn tràn đầy trong lòng mọi người. Chúng ta là một gia đình mang dòng máu 
An Phong, dòng máu của những con người yêu mến Chúa Kitô và thuộc trọn về Ngài. 
 
Cùng chị em nữ tu Chúa Cứu Thế mà chúng ta đã liên kết với nhau trong sứ vụ, trong kinh nguyện, và trong 
Ơn gọi. Xin Chúa chúc lành cho chị em, nâng đỡ và bảo vệ chị em trong sự quan phòng đầy khôn ngoan và 
yêu thương của Ngài. Ngay từ khi khởi đầu, Cha Thánh đã yêu mến và xây dựng chị em nên “ký ức sống 
động của Chúa Kitô” bằng chính đời sống âm thầm chiêm niệm, thi hành sứ vụ cứu thế bằng kinh nguyện 
cả cuộc đời, hôm nay Cha Thánh tiếp tục phù hộ chị em tiếp tục con đường ấy cùng với lời chuyển cầu của 
Tôi tớ Chúa Maria Celesta Crostarosa, trong mối dây liên kết với anh em tu sĩ thừa sai của Hội Dòng. 
Kính thưa anh chị em, 
 
Cha Thánh đã sống một cuộc đời thuộc trọn về Chúa Kitô Cứu Thế, Ngài đã không bỏ phí một giây phút 
nào mà không đốt cháy lửa lòng mình lên với ngọn lửa yêu mến Chúa và tha thiết với phần rỗi các linh hồn, 
nhất là những linh hồn tất bạt. Ngài đã tận dụng mọi sinh lưc để phục vụ Chúa nơi những người nghèo và 
những người bị bỏ rơi hơn cả. Ước gì mỗi lần chúng ta kỷ niệm ngày sinh nhật trên trời của Cha Thánh, là 
một lần chúng ta đươc đổi mới và làm sống động lại tinh thần của Cha Thánh trong mỗi người chúng ta. 
Xin Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đấng mà Cha Thánh đã hết lòng yêu mến và mong muốn 
“ngày càng có nhiều người yêu mến Mẹ” luôn ở cùng chúng ta, gìn giữ chúng ta. Nguyện xin Mẹ Maria, 
tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp, Bổn mạng của chúng ta luôn ban ơn để chúng ta cũng biết theo Mẹ hằng 
cứu giúp mọi người trông chờ ơn cứu giúp. 
 
Chúng ta là một với nhau trong Chúa Kitô Cứu Thế. 
 
Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R. 
Giám tỉnh 

Gia đình Anphong Sydney 
họp mặt mừng lễ thánh tổ Anphongsô 02/8/2014 

  
Người dân Sydney năm nay đang phải hứng chịu một mùa dông lạnh buốt chưa từng có. Thời tiết khắc 
nghiệt cộng thêm những làn gió lạnh như thấu đến tới xương tuỷ. Cứ tưởng cuối mùa đông rồi thì trời sẽ 
bớt lạnh, ai dè bữa nay, ngày gia đình An Phong họp mặt, lại là một ngày buốt giá- nhiệt độ miền tây xuống 
thấp đến 3 độ. 
 
Mới hơn 4 giờ chiều, thế mà anh chị em đã đến gần như đầy đủ. Anh chị Nhuận –Nông đã đón tiếp anh chị 
em rất nhiệt tình, không những dọn dẹp nhà cửa, trang trí bàn thờ, mà con mua cả một con bê lớn để thui 
tại chỗ thiết đãi anh em. Tin hành lang thì đến cuối tháng 9 này, anh sẽ từ giã đài SBS để về vui thú điền 
viên, sau hơn 20 năm oang oang cái giọng ấm cúng truyền cảm trên khắp Úc châu. Gần đây nhất, anh phụ 
trách mục “cơm áo gạo tiền”, một đề tài vô cùng hấp dẫn mà ngay cả Mây Chiều không bao giờ bỏ sót. 
 
Đặc biệt hôm nay sẽ có ba Cha cử hành thánh lễ: Cha Mai Văn Thịnh, chánh xứ Hoan Thiện từ Melbourne 
về, Cha Bùi Quang Đức, Phó Giám đốc Học viện DCCT Việt Nam từ Việt Nam qua đại diện DCCT/VN để 
dự lễ thụ phong linh mục cho 5 thày DCCT Việt Nam, trong đó có thày Nguyễn Anh Kiệt là một trong 5 tân 



linh mục, có mặt trong ngày hôm nay. Khi Mây Chiều vào nhà anh Nhuận thì đã thấy Cha Kiệt, một người 
bé nhỏ, đơn sơ và khiêm nhường, vì đối với anh em lớn tuổi, Cha đều từ tốn xưng là con. 
 
Bữa nay cũng là ngày gia đình Anphong Sydney bầu ra Chi hội trưởng mới cho nhiệm kỳ hai năm kế tiếp. 
Theo Mây Chiều biết, chẳng có anh em nào ham cái chức vụ này, mà đó là một cây thánh giá mà anh em 
luân phiên phải vác. 
 
Đúng 5.30 tối thì có một thày DCCT người Úc chở Cha Thịnh và Cha Đức tới. Nhìn thoáng thấy Cha Thịnh 
có phần không còn tươi trẻ như xưa, còn Cha  Đức thì dáng dấp cũng bệ vệ, to béo, vì dù sao thì Cha cũng 
là Phó Học Viện đào tạo các thày DCCT. 
 
Thánh lễ được bắt đầu ngay, và bữa nay Phúc âm ghị lại Chúa làm phép lạ với 5 cái bánh và 2 con cá cho 
cả ngàn ngừơi ăn no nê mà vẫn còn dư thừa. Cha Thịnh nhường cho Cha Kiệt làm chủ lễ, còn Cha Đức thì 
giảng một bài dài, nói về gương Cha Thánh Anphongsô và cảm nghĩ của Cha khi đến Úc, gặp anh em và 
dù chỉ mới giáp mặt nhau, cũng rất dễ thân quen, xem như người trong nhà. 
 
Sau thánh lễ, Chi hội trưởng Nguyễn Văn Dũng đã mở lời chính thức chào mừng các Cha và anh em, đặc 
biệt có Bà Cố, mẹ của cha Kiệt, và người anh của cha Kiệt. Ngoài ra còn có Bác Cung gái, Bác Liên gái, tuy 
cao tuổi nhưng vẫn không nề hà có mặt. Anh Dũng đã nói lên hoạt động năm qua, nào là tổ chức đi 
Melbourne mừng các cha mới, nào là anh Nhuận tổ chức “Một ngày dành cho nhau”, nào là cùng nhóm 
“Nhớ Bạn Nghèo” nấu ăn để kiếm tiền giúp công việc truyền giáo của Dòng Thánh v.v. và nhất là cám ơn 
anh chị Nhuận - Nông đã đón tiếp anh em và anh kết luận là gia đình Anphong Sydney ngày càng vững 
mạnh. 
 
Bữa nay cũng là ngày anh trao chức vụ cho người khác. Chả thế mà bài diễn văn của anh được soạn thảo 
cẩn thận trên giấy trắng mực đen, vì Mây Chiều thấy anh cứ lâu lâu lại liếc nhìn giấy tờ. 
 
Tiếp theo là phần bầu cử tân Chi Hội Trưởng, chẳng nói ra thì ai cũng biết là MC Vũ Nhuận là người “tạo ra 
Vua” vì ở đằng sau, anh đã cẩn thận chọn người, và một khi anh đã vận động cho một anh nào đó, thì anh 
đó nắm chắc cái chức Chi Hội Trưởng. 
 
Tuy nhiên, phần hình thức vẫn cứ diễn ra, anh Mai Tá và anh Lợi điều khiển bầu cử và ngay sau đó đã 
tuyên bố anh Nguyễn Tiến Hùng đắc cử Chi Hội Trưởng với số phiếu cao nhất. Anh Hùng đã được MC Vũ 
Nhuận mời lên để trình làng. Và anh khiêm tốn lãnh nhận chức vụ ngay, và đề cử anh Nguyễn Công Thành 
làm Chi Hội Phó. Trước khi nói lời chấp nhận, anh Thành, vốn biết anh Hùng từ khi còn ở Đệ tử, đã hết lời 
ca tụng anh Hùng; và hơn thế nữa anh còn “phong thánh” cho anh Hùng trước mặt các cha và anh em. Một 
lễ phong thánh cho người sống có một không hai trong sinh hoạt gia đình An Phong Sydney.  
 
Chi Hội Phó Chương đã mau lẹ trình sổ sách để hai bên bàn giao, trước sự chứng kiến của Cha Thịnh và 
anh em- một cuộc bàn giao sổ sách vô cùng tốt đẹp. Sau đó, Chi Hội Phó Chương đã tặng cha Thịnh, cha 
Đức, cha Kiệt món quà mà anh cho hay là đã mua tại Bethlehem và Jerusalem vào tháng 4 vừa qua, khi 
anh và gia đình đi hành hương thánh địa. Tiếc rằng các Cha vẫn theo lệ xưa là nhận quà nhưng không mở 
ra để cùng xem, mà để đó, thì đâu có biết là cái gì, do đó làm sao mà có thể chia xẻ niềm vui chung? 
 
Phần kế tiếp, đây là phần quan trọng của ngày họp mặt vì mỗi năm chi hội chỉ quyên gửi tiền để giúp cho 
công việc truyền giáo của nhà Dòng cò một lần vào dịp này. MC Vũ Nhuận chưa kịp nhắc nhở thì Mây 
Chiều đã thấy các Bác, các anh chị em và thân hữu đang đưa ra những bì thư vừa nặng kim tiền, vừa nặng 
tình nghĩa, vì nó gói ghém biết bao nhiêu là tình cảm dành cho Dòng Thánh, nơi mà anh em, kẻ ít người 
nhiều, đã lãnh nhận những bài học vô giá  về đạo đức, thật đúng như ông bà ta từng nói “gần mực thì đen, 
gần đèn thì sáng”. 
 
Rồi giờ khai tiệc đã đến, năm nay đồ ăn thức uống ê hề, ngoài thịt con bê thui thật lớn bên lò lửa hồng, mà 
anh chị Nhuận Nông đã chiêu đãi, còn những thức ăn như xôi vò, gà quay, heo quay, các loại rau trộn, một 
nồi cháo thịt thật to, một nồi chè, bánh cuốn, xúc xích, anh chị em vừa ăn vừa trò truyện vui tươi. Bữa nay 
chiều tối thật lạnh, lạnh đến run người, nhưng nhờ có một lò sưởi ga lớn, sưởi ấm phần nào cho anh chị em 
đang chung vui. 
 
Tân Chi Hội Trưởng Hùng và Chi Hội Phó Thành, trong lúc anh em dùng tiệc, đã kiểm lại những bao thơ 
trân quí, và kết quả sơ khởi số tiền đếm được là $6210, chưa kể 2 lon tiền của cháu Anthony, con trai anh 
chị Tá Mai mà nếu cứ theo kết quả đếm số tiền cắc trong 2 lon, thì số tiền cũng lên tới cả gần ngàn Úc kim 



– xin hoan hô tinh thần hào hiệp của Anthony, một Luật sư dễ thương và dễ mến- đã thấm nhuần đạo đức 
của cha mẹ. 
 
Đến lúc công bố kết quả tiền thu được, thì Mây Chiều mới biết là Cha Thịnh đã về trước rồi, để tranh thủ có 
thời giờ thăm Bà Cố, và sáng mai thì Cha còn bay về Việt Nam. Cha đã nêu gương sáng chói là hy sinh tận 
tuỵ bản thân mình vì tha nhân. 
 
Rồi cũng gần đến giờ chia tay, anh chị em chuẩn bị ra về. Bữa nay là ngày lễ Chúa làm phép lạ 5 cái bánh 
và 2 con cá hoá ra nhiều để nuôi ăn cả ngàn người mà vẫn còn dư thừa- thì bữa nay anh chị em cũng đều 
ăn uống ê hề, dư thừa đến mức độ gia chủ phải mời gọi anh chị em take away dùm chứ nếu để lại thì sao 
mà nhà anh chị dùng hết. 
 
Trước khi ra về, anh Phương con Bác Cung vời Chi Hội Trưởng Hùng lại để nói rằng “kỳ họp tới nhớ cho 
anh xem cái ngà voi anh vác nó ra làm sao nhé”- làm cho anh em có mặt được một trận cười hả hê. Cũng 
quên nói là trong ngày họp mặt này, lần đầu tiên có anh chị Tùng -Trang, đại diện của Nhóm Nhớ Bạn 
Nghèo đến tham dự, và một số gương mặt mới mà Mây Chiều chưa kịp nhận diện nhưng được biết Nhóm 
Nhớ Bạn Nghèo sẽ nhường cho Gia đình An Phong Sydney ngày 31/8/14 để nấu ăn có tiền giúp công việc 
truyền giáo của Dòng Thánh. 
 
Để kết thúc bài này, Mây Chiều cũng xin nhắc lại lời của cựu Chi Hội Trưởng Dũng là Gia Đình An Phong 
Sydney ngày nay đang sống hùng, sống mạnh. 
 
Ghi nhanh ngày 2.8.14 
Mây Chiều 
 
Sau đây là danh sánh đóng tiền giúp nhà dòng vào dịp lễ thánh An Phong 
 
1. Anh chị Ngô quang Tiên & Trịnh thị Hòa:    $ 200 
2. Gia đình Anh chị Phạm Văn Chương   $ 250 
3. Anh chị Nguyễn Công Thành     $ 250 
4. Anh chị Nguyễn Tiến Hùng     $ 300 
5. Anh chị Nguyễn An Bình & Hòa    $ 150 
6. Anh chị Yuse Huỳnh Công Lợi     $ 150 
7. Anh chị  Nguyễn Đắc Dũng     $ 150 
8. Anh chị  Đỗ Quốc Dũng & Loan    $ 200 
9. Anh chị Vũ Nhuận       $ 300 
10. Nhóm thân hữu anh Vũ Nhuận     $1000 
11. Anh chị  Vũ Hải Nam & Bích Vân    $ 100 
12. Bác Kim        $ 100 
13. Anh chị  Nguyễn Hoàng Hùng Bonnyrigg   $ 100 
14. Lê văn Thụ Nhân & Phượng     $ 50 
15. Anh chị  Nguyễn Hứa Chữ & Tuyết Thu    $ 100 
16. Anh chị  Lê văn Lệ & An     $ 100 
17. Gia đình Phương & Quế Chi     $ 100 
18. Bác Liên        $ 20 
19. Bác Liên        $ 100 
20. Anh chị Nguyễn kim Linh      $ 120 
21. Anh chị  Lê duy Phước & Huỳnh thị Kim Lương   $ 150 
22. Gia đình  Bác gái Nguyễn Anh Cung    $ 100 
23. Chị Mỹ Hương (con bác Trần Tứ Cảnh)   $ 100 
24. Anh chị  Vọng Hương      $ 100 
25. Anh chị  Mai Thành Hải      $ 100 
26. Gia đình Trung Lam (hàng xóm anh Nhuận)   $ 100 
27. Anh chị  Nguyễn Văn Dũng & Phụng   $ 200 
28. Maria Hoàng thị Thả      $ 120 
29. Maria Nguyễn thị Đào & Hưởng     $ 120 
30. Anh chị  Đàm thị Uyển & Mai Trung Thành   $ 50 
31. Gia đình anh chị Trần Ngọc Tá     $ 480 
32. Bà Hồ thị Bá       $ 100 
33. Bà Nguyễn thị Bảy      $ 100 
34. Chị Vọng        $ 100 



35. Chị Nguyễn thị Phụng (Tính)     $ 100 
36. Phong bì không tên       $ 50 
37. Phong bì không tên      $ 100 
38. Anh chị  Nguyễn Duy Lâm     $ 200 
39. Hai lon tiền của Trần Đàm Việt Quốc     $ 620 
40. Chị  Mai Đàm      $ 70 
41.Chị Trần Thị Bích Huyền     $100 
  
Tổng cộng....................................................................... $7 000. 
Số tiền trên đã được các anh Phạm Văn Chương, Nguyễn Tiến Hùng và  
                                              Nguyễn Công Thành kiểm đếm và ghi sổ. 
 
Anh chị Mai Tá đã chuyển $7,000.00 về DCCT Việt Nam 38 Kỳ Đồng 
Ngang qua Lm Đinh Hữu Thoại, Thư ký Tỉnh Dòng. 
 
Và dưới đây là đôi giòng xác-nhận từ vị Thư Ký Tỉnh: 
 
Bác Tá kính, 
Chiều hôm qua họ đã giao tiền đủ AUD$7000 (Bẩy ngàn đô Úc). 
Con đã giao cho cha Trần Văn Quang, Quản Lý. 
Cha Giám Tỉnh sẽ có thư xác nhận và cám ơn chi hội Sydney. 
Kính chúc bác sức khỏe và an bình. 
Lm Đinh Hữu Thoại, CSsR. 
 
Và dưới đây là thư của Lm Vincent Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT VN 
Gửi anh chị em cựu đệ tử, ân nhân thân hữu 
Gia đình An Phong Chi hội Sydney: 
 
Việt Nam, ngày 23 tháng 08 năm 2014 
 
Kính gởi các anh chị Cựu Đệ tử DCCT. , Sydney. 
Kính chúc các anh chị và toàn gia quyến bình an, hạnh phúc và tràn đầy ân sủng của Chúa Cứu Thế. 
 
Chân thành cám ơn các anh chị về món quà hàng năm mà anh chị dành cho Tỉnh Dòng, rất chân tình, ấm 
áp và sâu nặng. Sự kiện trở thành truyền thống, là bài học cho các thế hệ sau (cả trong lẫn ngoài tu viện), 
và dấu chứng của tình huynh đệ, biểu hiển của hiệp thông, và sự tỏ hiện của sợi dây liên đới. 
 
Xin các anh chị cảm thông cho sự chậm trễ hồi âm. Sau chuyến di chuyển ở miền bắc, qua sáu tỉnh thành, 
tham dự các lễ hội, thăm viếng các vị Giám Mục địa phương và chuẩn bị cho ngày mừng 50 năm Tỉnh Dòng 
được tổ chức ở phía bắc (27/9), trở về Saigon bắt đầu ngay tuần thường huấn dành cho toàn Tỉnh Dòng kết 
thúc bằng lễ phong chức Phó Tế. Lịch làm việc dày đặc nên chưa muốn viết thư cho các anh chị nếu lá thư 
gởi đi thuộc loại thư hời hợt cho có lệ, xin dành cho hôm nay, vừa xong lễ phong chức (hôm qua) để có thời 
gian hơn chia sẻ đôi điều thân thương với nhau. 
 
Tuần thường huấn năm nay đăc biệt học hỏi về Hiến Pháp và Qui Luật Dòng, việc cập nhật thông tin và bổ 
sung kiến thức mục vụ chỉ chiếm một ngày cuối. Cùng nhau đọc lại Hiến Pháp, anh em nhận rõ rằng : 
Chính vì những người nghèo và những người bị bỏ rơi hơn cả mà DCCT có mặt trong Hội Thánh, 
ngày nào chúng ta không vì người nghèo và người bị bỏ rơi hơn cả, ta chấm dứt sự hiện diện của chúng ta 
trong Hội Thánh. Nếu chỉ là linh mục của người nghèo, Thánh An Phong chỉ cần ở Napoli cũng có khối việc 
phải làm, nhưng Scala, nơi những người bị ruồng bỏ lang thang vất vưởng mới là địa chỉ của An Phong. 
 
Công Hội Tỉnh từ năm 2000 đã nhiều lần minh xác định hướng này, chúng tôi từng bước dấn thân theo định 
hướng và chấp nhận mất mát, hiểu lầm, khinh bỉ, dè bỉu, dèm pha, kết án, cô lập, … “đủ điều xấu xa”, 
nhưng nếu không chọn lựa thì sẽ kh6ng còn là mình, không còn là DCCT nữa. 
 
Thiên Chúa đã chứng tỏ Ngài là Chúa của lịch sử và là Đấng dẫn dắt Nhà Dòng, với biết bao khó khăn 
trong ngoài, Tỉnh Dòng vẫn phát triển, có phần mạnh mẽ nữa. Những năm qua, dù nhà nước Việt Nam ra 
sức ngăn chặn DCCT bằng nhiều cách, nhưng qua các vị Giám mục quý mến Nhà Dòng, anh em DCCT 
được đón nhận và hoạt động mạnh mẽ khắp nơi, mở ra nhiều điểm truyền giáo mới, mở thêm nhiều cộng 
đoàn mới, mang về cho Hội Thánh nhiều tâm hồn mới, anh em mặc sức mà tung hoành. 
 



Hoạt động bảo vệ công lý và sự thật, liên đới với người nghèo, người bị oan sai, chia sẻ tinh thần và vật 
chất với những người khốn cùng, an ủi, thăm viếng những người tù tội, … Nhiều tâm hồn thao thức đi tìm sự 
công chính đã tìm được Lời Hằng Sống do chúng ta công bố, nhiều người đã tin theo và sống chết với niềm 
tin của mình. Người tử tù Đinh Đăng Định trước giờ chết đã “công bố lời Chúa” : “không được gậy hận thù, 
chúng ta không phải là kẻ thù của nhau”, Nhạc sĩ Tô Hải tâm sự :”tôi rời Đảng vì không tìm thấy nơi đó sự 
thật để tôi hiến dâng lý tưởng, tôi tìm mãi trong các tổ chức xã hội cũng không ra, nay tôi đã tìm được rồi, 
đạo Công giáo mở ra cho tôi sự sống mới”, Cô Tạ Phong Tần đã quyết liệt phản kháng với cán bộ trại giam, 
cô lao vào đánh nhau với họ khi họ không cho cô nhận chuỗi hạt Mân Côi, cô bảo “Đó là sự sống của tao !”. 
Nhiều bạn trẻ, nhà trí thức đã và đang được giúp tìm hiểu đạo của chúng ta. Chiều hôm qua sau lễ 49 ngày 
của anh An Phong Huỳnh Thanh Trí ( người tử tù nhiễm HIV), cô Đỗ thị Minh Hạnh (người vừa ra khỏi tù 
sau 4 năm 4 tháng) đến bên tôi tuyên xưng đức tin và chính thức xin học đạo, mẹ của cô Minh Hạnh đi khắp 
nơi trên thế giới để cầu cứu cho con gái, bà lâm bệnh nặng phải chịu ba lần phẫu thuật ở Phần Lan, khi tỉnh 
bà đã xin theo đạo. 
 
Năm 2014, Tỉnh Dòng đón nhận 13 tân khấn vào danh sách tu sĩ của Tỉnh Dòng nâng tổng số tu sĩ lên 330 
người có lời khấn, nếu kể thêm các thành phần nhà tập, dự tâp và dự tu con số lên đến 600, 24 tân linh mục 
làm con số linh mục lên đến 220 vị, và vừa qua có 14 phó tế. Ngoài ra Tỉnh VN đã chia sẻ với Tỉnh Úc 6 linh 
mục và 4 sinh viên, Baltimore 3 linh mục, China mission 2 linh mục, Laos mission 2 linh mục và 4 sinh viên, 
Lyon - Paris 2 linh mục và 4 sinh viên, đồng thời gởi 1 linh mục làm việc ở Thái cho di dân người Việt. và 1 
linh mục làm việc ở Úc cho người Úc gốc Việt. 
 
Cây nho Chúa đã đem trồng vào đất nước chúng ta đã sinh hoa kết quả, ơn Chúa là dĩ nhiên, sự đóng góp 
của rất nhiều người đáp trả lại ơn Chúa đã làm nên sự nghiệp này, chúng ta cùng chung lời tạ ơn Chúa, 
chúng ta cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho sứ mạng và xin ơn trung thành với sứ mạng Chúa trao. 
 
Mẹ Hằng Cứu Giúp là Bổn mạng của chúng ta, hãy cùng nhau chạy đến Mẹ, phó thác nơi Mẹ. 
Xin Thánh An Phong và các Thánh trong Dòng luôn phù trợ anh chị em. 
 
Nhớ nhau trong kinh nguyện. 
LM. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R. 
Giám Tỉnh 
 

Cũng là Giảng lễ 
Lm Joe Mai Văn Thịnh, CSsR 
 
Thưa anh chị em, 

Có linh mục nọ vốn là giáo sư thần học về bí tích. Hàng ngày ông lên giảng đường dậy học, 
cuối tuần lại đi xuống ngôi làng ở gần bên để dâng lễ. Quê hương, đất nước của Ngài hay bị 
cuồng phong và bão tố tàn phá. 

Một bữa nọ, trong lúc ngài đang dậy về bí tích Thánh Thể ở Đại chủng viện thì được biết 
ngôi làng mà Ngài hay đến để dâng lễ, đã bị cơn gió lốc xoáy đến độ tàn phá một số nhà của dân 
nghèo. Trong số những người bị cơn bão tàn phá nhà cửa, có một gia đình kia rất nghèo nàn. Hai 
cụ tuy đã già mà vẫn chưa có con. Họ vẫn âm thầm sống trong căn nhà xiêu vẹo đó, vì chẳng có 
con cháu nào đến giúp sửa chữa cho dễ ở. Và dĩ nhiên, dưới cơn lốc xoáy như thế làm sao căn 
chòi mà hai cụ đang ở lại không bị tàn phá cơ chứ. 

Sau bài giảng lễ Chúa nhật hôm đó, cha giáo này nhắc nhở bà con dự thánh-lễ biết về tình 
trạng của hai cụ già này. Vào thánh lễ các tuần kế tiếp, ngài cũng nhắc lại cho giáo dân dự lễ biết 
thêm lần nữa tình hình của hai cụ già này. 

Mấy tuần sau, cũng trong một Thánh lễ Chúa nhật, cha giáo lại loan báo cho bà con dự lễ 
biết thêm là: tuần tới ngài sẽ thôi không dâng lễ tại ngôi làng này nữa. Bà con rúng động, người 
này hỏi người nọ: tại sao vậy? Chúng mình đã làm gì? Hay là, cha bị Đức GM đổi đi nơi khác 
chăng?…. Cha giáo lặng yên, chờ cho tình hình lắng đọng rồi chậm rãi nói:  

-Cha không bị đổi hay thuyên chuyển đi đâu hết! Cha không đến dâng lễ ở đây nữa vì anh 
chị em không phải là tín đồ của Chúa???” -Cha nói gì vậy? Chúng con đi lễ hàng tuần, bỏ tiền xây 
nhà thờ và tham gia mọi lần quyên góp. Số người tham dự Thánh lễ và rước lễ hàng tuần gần chật 
hết nhà thờ; và Chúa nhật nào cũng có người xưng tội… Vậy mà cha lại bảo chúng con không phải 
là tín hữu….   



-Đúng vậy, anh chị em không phải là người công giáo. Giáo dân lại lao nhao lên, mỗi người 
một câu, nói chúng đều lên tiếng để minh chứng họ là người có đạo… 

Cha giáo nhà mình vẫn tiếp tục:  
-Này nhé, hơn tháng nay, kể từ ngày làng của chúng ta bị cơn lốc xoáy đến tàn phá. Cha đã 

nói cho anh chị em biết về tình trạng của hai cụ gìa sống ở căn lều nhà xiêu vẹo đầu làng… Hai cụ 
đã già, lại neo đơn… thế mà có ai đến giúp hai cụ sửa lại căn lều đó đâu!!! Anh em cùng tham dự 
một bữa tiệc, cùng chia sẻ một tấm bánh, cùng uống chung một chén rượu… Và suốt từ nãy đến 
giờ cha nghe anh chị em thanh-minh và bào chữa cho việc làm của anh chị em. Ai cũng là tín đồ 
của Chúa. Vậy mà anh chị em lại khóa cửa lòng trước nhu cầu của người khác.  Anh chị em không 
sống điều anh chị em tuyên xưng…vậy anh chị em là tín đồ của ai?  Đó là lý do cha sẽ không đến 
dâng lễ nữa.” 

Cả nhà thờ ngồi im lặng, không một tiếng động. Không ai dám nhìn ai…chỉ cúi đầu nhìn 
xuống đất… Cuối cùng, có một cụ già đứng dậy thưa với cha giảng lễ rằng:  

-Cha nói chí lý, chúng con không xứng đáng là tín hữu của Chúa, chúng con chưa sống điều 
mà chúng con đã lĩnh nhận…. Nhưng thưa cha, nếu cha cũng sống điều mà cha đã nhắc nhở 
chúng con trong mấy tuần qua thì thật là phải đạo.”  

Đến lúc này thì không phải giáo dân cúi đầu xuống, mà là cha giáo. Ngài đứng lặng yên, cúi 
đầu xuống….Một hồi sau,ngẩng đầu lên Ngài từ từ nói:  

-Cảm ơn cụ đã can đảm nhắc cho tôi; nào chúng ta cùng đi…”  
Thế là thay vì nói lời kết lễ: Lễ xong chúc anh chị em về bình an. Chúa nhật hôm đó cha 

giáo và giáo dân kéo nhau ra đi thực hiện điều Chúa truyền “các con hãy làm việc này mà nhớ đến 
Ta”. 

Đó là chuyện của người khác. Còn chúng ta thì sao? Bao nhiêu Thánh lễ chúng ta đã tham 
dự, bao nhiêu lần chúng ta đã đón Chúa vào lòng…. Nhưng chúng ta đã sống điều Chúa dậy chưa 
làm như Chúa làm… Hay là chúng ta lại rập khuôn theo lối sống của anh em thuộc giáo đoàn 
Corintho. 

Lại xin kể một truyện khác: Có một đôi nhân tình kia, yêu nhau thắm thiết. Họ đang trong 
thời kỳ chuẩn bị cho đám cưới của họ. Ông trời không chiều lòng người. Chỉ còn một tháng trước 
ngày cưới, chị khám phá ra mình bị bịnh ung thư hiểm nghèo. Chị bàn với anh là chị muốn đình lại 
ngày cưới. Tay của anh nắm chặt tay chị, và với giọng quả quyết anh nói: “Tuy là chúng mình 
chưa có hôn lễ, nhưng chúng mình đã sống điều chúng mình sẽ thề hứa. Anh yêu mình khi hoạn 
nạn cũng như lúc mạnh khỏe..” Và lễ cưới vẫn diễn tiến theo như hoạch định.” 

Họ tiếp tục sống với nhau 16 năm, dĩ nhiên là cơn bịnh của chị cũng đồng hành với tình yêu 
của họ. Họ có với nhau 4 người con.. Cuối cùng, chị cũng không tránh khỏi điều mà anh chị đều 
không muốn. 

Trong tháng cuối cùng, tôi được nghe kể lại rằng, chị quên hẳn chị; lúc nào cũng lo đến anh 
và 4 cháu…và chị ra đi bình an sau khi mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa. 

Qua câu chuyện của chị Maria mà tôi đã được nghe và nay kể lại cho anh chị em, tôi khám 
phá nét thực-dụng trong bí tích Thánh Thể. Khi Chúa cầm bánh và nói: ‘Đây là Mình Ta, bị trao 
nộp vì anh chị em!” Ngài không chỉ ám chỉ mà nói là Đây là cuộc sống của ta, cho anh chị em. 

Mỗi khi linh mục hay thừa-tác-viên cầm Mình Thánh Chúa trên tay rồi mời gọi chúng ta lĩnh 
nhận; họ cũng nhắc nhở chúng ta điều mà Chúa Giê-su đã làm khi xưa, có nghĩa là hãy nhận lấy 
Chúa Giêsu và ra đi để trao ban cho người khác điều chúng ta vừa lĩnh nhận. 

Chúa không chỉ ở trong nhiệm tích Thánh Thể, mà Ngài còn hiện diện qua cử chỉ yêu 
thương, phục vụ và cho đi của chúng ta. 

Như chị Maria đã tự hiến cuộc đời mình cho gia đình chị, Chúa đã phó nộp Mình Ngài để 
nói cho chúng ta biết là Ngài yêu thương ta đến độ nào. Vậy chúng ta còn chần chừ gì nữa, chứ? 
Hãy ra đi mà sống-thực Phúc Âm để trở thành của ăn và quà tặng cho người khác. Cầu cho nhau 
được như vậy. Amen 

Lm Joe Mai Văn Thịnh, CSsR 
Kew, Melbourne 
2014 

  
An Phong – Một hối nhân   
VRNs (30.07.2014) – Sài Gòn –  



Bắt nguồn từ một ý tưởng của Thánh An Phong: “Tôi không để cho một người nào rời tòa giải tội mà không 
được hưởng ơn ích gì”. Nghệ sĩ Xuân Hùng, một điêu khắc gia nhiều năm gắn bó với chất liệu đất, đã gởi 
các cảm xúc của mình trên những mảnh đất sét, tưởng rằng vô tri vô giác nhưng chuyên chở dạt dào lòng 
sám hối khiêm nhu. 
 
Tác phẩm “An Phong – một hối nhân” đã được hình thành với một tốc độ nhanh nhất kể từ khi ông đọc 
được tác phẩm “Hồi ký mùa thu”, khi bàn tay của ông nhào nặn và gọt ấn những cảm xúc vào đất. Dùng 
chất liệu đất sét, điều thánh thiêng đã trở nên gần gũi thân quen với người việt, cách nung hở theo truyền 
thống của người Chăm và nung kín với rơm rạ theo truyền thống của người Kinh, phối hợp cả hai cách, tác 
phẩm mang dấu ấn rất hồn việt. 

 

 
 

Ông diễn tả một An Phong vững chãi, bản lĩnh và cương nghị trong thế đứng của một tâm hồn đang quỳ, 
trong thế vươn lên từ đen tối vào nơi sáng tỏ và phô diễn từng chi tiết mạnh mẽ gây cảm xúc lan tỏa cho 
người xem. Toàn bộ tác phẩm trong cái thế đồng quy mà tâm là đôi bàn tay úp lại trên ngực của lòng 
thương xót. 

 

Đôi tai dài phúc hậu theo quan niệm của đông phương huyền bí, gương mặt sáng với chiếc mũ sọ diễn tả 
thế giới thượng lưu của An Phong, nhưng Xuân Hùng đã táp đất vào làm đôi chân trở nên thô ráp, đôi chân 
của kẻ lữ hành lang bạt đã kéo An Phong lại với người nghèo và người bị bỏ rơi hơn cả. Xuân Hùng muốn 
nói về “nhà nguyện ban đêm” của An Phong trên mọi nẻo đường phố ở Napoli. An Phong xuất thân từ giới 
giàu có trí thức, nhưng An Phong thuộc về người nghèo, người bị bỏ rơi. 

 

 
 

“Bài giảng của anh em phải đẩy đươc người ta đến tòa giải tội”, An Phong đã hướng dẫn con cái mình như 
thế, nhưng để đẩy được người ta đến tòa giải tội, chính mình phải kinh nghiệm và sống kinh nghiệm hối 
nhân. Đức Giáo Hoàng Phanxico khi được hỏi ngài là ai, không ngần ngại ngài trả lời “tôi là một tội nhân”. 
An Phong đã gục xuống trước mặt Chúa, ôm lấy mầu nhiệm thập giá và phó thác cuộc đời cho Đức Trinh 
Nữ Maria trong tư cách là một hối nhân. 
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Nghệ sĩ Xuân Hùng đã tặng tác phẩm này cho Dòng Chúa Cứu Thế nhân dịp mừng lễ Tổ phụ năm 2014 
(01.08.2014). Cám ơn ông với cái nhìn của một tín hữu về Cha Thánh. Cám ơn ông về một “bài suy niệm” 
đậm đà hữu ích và cần thiết cho anh em DCCT trong dịp chuẩn bị mừng lễ Thánh Tổ. 

Lm. Vĩnh Sang, CSsR  
 

Cảm nghiệm ghi nhanh  
Về lễ thụ phong Linh mục DCCT tại Melbourne  
Hôm 19.7.14 
"Từ đây vâng từ đây, Chúa đã chọn con 
Ấn tín trao tay là lời hứa sắt son" 
 
(Ánh Đăng – Giao Ước) 
Ba chị em chúng tôi trong đoàn Gia Đình An Phong chi hội Sydney nước mắt nhạt nhoà cùng ca đoàn tổng 
hợp Hoan Thiện và cộng đoàn hát vang lên điệp khúc trên khi những ánh mắt rạng rỡ vui mừng của các 
linh mục choàng ôm chúc mừng năm vị Tân chức là: Linh mục Peter Lý Trọng Danh, John Baptist Đặng 
Nhật Trường, Joseph Vũ Ngọc Tuyển,Peter Nguyễn Anh Kiệt và Augustine Lê Quý Phi trong lễ thụ phong 
linh mục tổ chức tại nguyện đường Our Lady of Good Counsel Church, Deepdene -Melbourne.  
 
Giọt nước mắt xúc động của chúng tôi như lời chúc mừng đến các tân linh mục trong ngày trọng đại nhất 
trong đời - bắt đầu từ đây họ sẽ là linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Úc - rao truyền Tin Mừng đi khắp mọi nơi 
đến với mọi người, nhất là những người tất bạt, nghèo hèn theo tôn chỉ của Dòng.  
 
'Quý vị đã đem nắng ấm Sydney xuống đây đấy!' – đây là tuyên bố của một số cư dân Melbourne vì hôm 
nay bầu trời vùng Deependene, quận lý sát cạnh nhà Dòng ở Kew thật đẹp, với những tia nắng ấm sau cả 
một tuần lễ mưa, gió và âm u. Thật đúng vậy. Thời tiết hôm ấy thật lý tưởng. Ai cũng bảo: "không còn gì 
thích bằng trời lạnh ở nhiệt độ 9-10 độ C mà bầu trời vẫn trong xanh với nắng ấm! 
 
Đoàn Gia đình An Phong Sydney bọn tôi gồm 7 người, trong đó có: Anh chị Vũ Nhuận-Bích Nông, vợ chồng 
Nguyễn Duy Lâm- Phương Anh và gia đình tôi 3 người, là: Trần Ngọc Tá - Mai Đàm và Anthony Việt Quốc 
đã rời nhà lúc 4 sáng đáp chuyến bay sớm nhất của Qantas cho kịp lễ. Rất may là chúng tôi đến nhà thờ 
trước giờ lễ chừng nửa tiếng, được ngồi ngay hàng ghế thứ hai nên anh Vũ Nhuận thu hình buổi lễ phong 
chức thật tốt để có thể  đưa hình ảnh hôm nay đến GĐAP xa gần. Nhà thờ hôm nay rất đông, có đến trên 
700 người Úc Việt tham dự.  
 
Hiện-diện trong lễ truyền chức có 3 Giám mục Công giáo, đó là: Giám mục Paul Bird Dòng Chúa Cứu Thế, 
chủ tế, Giám mục Peter Stasiuk cũng thuộc DCCT Ukraine, Giám mục Nguyễn Văn Long, Linh mục Giuse 
Trịnh Ngọc Hiên, đại điện Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế từ Việt Nam sang, Linh mục John Hill, Trưởng ban đào 
tạo của Tỉnh Dòng Canberra New Zealand Đông Nam Á Châu và trên 50 linh mục thuộc đủ mọi Dòng. 
Gương mặt Giám mục Paul Bird- Dòng Chúa Cứu Thế thật hiền hậu, dễ thương, tươi vui cùng giọng nói 
điềm đạm, dịu dàng mà ai cũng nhận ra được lòng khiêm nhu và nồng hậu của ngài mỗi khi thấy hoặc gặp 
ngài.  
 
Xin xem video nghi nhanh phần 1 qua links :  
https://www.youtube.com/watch?v=DlbcQZbs80Y  
 
Sau buổi lễ phong chức, là tiệc trà thân mật và mọi người đều có thể hàn huyên, chụp ảnh với các Tân 
chức. Phần ẩm thực được sắp đặt thật khéo, nhiều món rất đa dạng. Bọn tôi có dịp hàn huyên, chụp ảnh 
với Lm Gisue Trịnh Ngọc Hiên, Gm Nguyễn Văn Long, Lm Bùi Sơn Lâm, từ Sydney xuống, các Tân chức 
và các thày. Linh mục Joe Mai Văn Thịnh thì khỏi nói, rất bận rộn coi ngó trong ngoài. 
 
Xin xem video nghi nhanh phần 2 qua links :  
https://www.youtube.com/watch?v=7ZhFNSbug4k 
 
Sau lễ phong chức và sinh-hoạt họp mặt, bọn tôi rời nhà thờ Deepden, Victoria đến khách sạn để cất hành 
lý tại đó. Khách sạn Seasons thật tiện nghi, toạ lạc ngay gần thành phố Melbourne với giá rẻ mà anh 
Nguyễn Duy Lâm đã bỏ công tìm kiếm và còn thuê được chiếc xe 8 chỗ ngồi giá đặc biệt nữa.  
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'Bác tài Duy-Lâm' đưa cả nhóm đi thăm thú một vòng City. Vì anh từng ở và đi Melbourne thường xuyên, 
nên Duy-Lâm và Phương Anh được coi như là trưởng đoàn, kỳ này. Tuy vừa ăn xong và lại sắp có tiệc vào 
buổi chiều, vậy mà bọn tôi nghe Duy-Lâm giới thiệu món Bánh Xèo, Bánh Khọt đặc biệt ở Quán Thanh Hà 
2, Richmond nên bọn tôi nhất quyết phải ghé thăm một phen, không thể bỏ qua được. Quả là: ngon tuyệt 
vời! Bánh Xèo thì giòn, to mà lại không dầu mỡ tuy vẫn óng ánh, còn Bánh Khọt thì trông xinh xắn, cong 
cong và nhất là giòn mềm, ngon ơi là ngon, ăn một lại muốn ăn hai... nhưng tuy thế, vẫn phải để bụng đến 
dự tiệc họp mặt Cựu đệ-tử Dòng Chúa Cứu Thế tại nhà anh chị Camille Tám - Châu, nên bọn tôi chỉ dám 
ăn chút xíu gọi là 'lấy hương lấy hoa' thôi. 
 
Sau khi thưởng thức hai món độc chiêu của Melbourne, có người đề nghị bọn tôi nên đi 'shopping' - đi bộ 
để lấy lại 'cái eo thon thả '- ba chị em chúng tôi bèn thích thú hưởng ứng liền! Bọn tôi đi khu "outlet" ở gần 
đấy, trong khi ba đức ông chồng ngồi chờ trong xe nói chuyện hoặc ngủ nghỉ chút xíu bù cho chuyến dậy 
sớm vào sáng nay. 
 
Bọn tôi đến nhà anh chị Camille Tám -Châu chỉ sau anh Đặng Văn Tuế có vài phút tức là cũng không trễ 
lắm! Tại đây đã có anh chị Nguyễn Văn Triệu có sẵn ở đó. Anh chị Tám- Châu thật hiếu khách và thức ăn 
thật nhiều, thật ngon. Anh chị Triệu, lại có món gỏi ngó sen với mực tươi thật độc đáo. Các anh nhắc lại 
chuyện xưa ở để-tử-viện DCCT còn cánh phụ nữ thì nói rôm rả chuyện nấu ăn và "shopping"... 
 
Để đánh dấu cho buổi họp mặt thân thương này, chiếc "ipad" của chị chủ nhà là chị Châu và "iphone" của 
anh Tuế làm việc liên tục, nhất là trước khi chia tay làm cho mọi người cười và làm duyên đến mỏi miệng 
để anh Tuế chụp được những tấm hình mà anh ưng ý nhất, nghĩa là không thiếu một ai cả. Khi chia tay, ai 
nấy đều hẹn hò sẽ có dịp gặp lại hoặc tại Melbourne hoặc Sydney sau này .... 
 
Xin xem video nghi nhanh sinh hoạt tại nhà anh chị Tám & Châu qua links : 
https://www.youtube.com/watch?v=cxEYHXli1Jg 
 
Rời khỏi nhà anh Camille Tám, anh chị em bèn đề nghị đến thăm tệ xá của cha Thịnh vì từ ngày cha Thịnh 
làm Tuyên-Uý Trưởng Trung Tâm Hoan Thiện ở Keysborough, Melbourne từ đầu năm 2013 đến nay, chúng 
tôi chưa có dịp ghé thăm. Và ngày mai cha sẽ còn bận rộn hơn nữa. Vì muốn dành bất ngờ cho cha nên 
không báo trước và chỉ điện thoại cho cha khi gần đến. 
 
Trung tâm Hoan Thiện ở khá xa -phải mất một tiếng đồng hồ lái xe. Cha Thịnh rất mừng và ở đó đã có cha 
Remy Bùi Sơn Lâm, chánh xứ Liverpool Sydney, các anh chị trong ban Mục vụ như anh chị Vược Khen, 
anh Nghiệp, thày Tony CSsR Úc, chị Mỹ Linh từ Queensland, một soeur dòng Đa Minh, chị của Linh mục 
Tuyển... đang ăn tối. Cha Thịnh đưa bọn tôi thăm các phòng ốc - 4 phòng trống dành cho khách vãng lai; 
sau đó, xem sơ đồ dự trù xây-cất Trung tâm mà hiện thời đang chờ được chấp thuận và có đủ tài chánh để 
khởi công. 
 
Trong lúc đi xem nhà, chị Bích Nông có hỏi Cha Thịnh một câu làm cho cha 'giật mình' và cả bọn cười vang 
lên là: "Cha ở đây với ai?". Cha Thịnh bèn kêu lên: "Chị hỏi thế thì chết tôi rồi, bố tôi cũng không biết trả lời 
nữa là... !". Chị Nông hỏi như vậy cũng có lý do, vì thấy tệ xá của cha Thịnh buổi tối buồn hiu hắt, cô quạnh, 
lại xa nhà nguyện và trước nhà là khoảng đất trống rất rộng- đúng là 'đồng không mông quạnh' thì làm sao 
mà sống sót cho được và ăn uống ra sao! 
 
Sau đó đoàn Sydney nhập cuộc với bà con Melbourne- chuyện trò rôm rả, rượu vào lời ra. Xem ra anh Vũ 
Nhuận được bà con Melbourne mến mộ vì anh là chuyên viên phát thanh nổi tiếng của ban Việt ngữ đài 
SBS và nói chuyện có duyên nên bà con say sưa nghe chuyện dù đã quá khuya, bọn tôi đành phải kiếu xin 
về lúc nửa đêm, và hứa là “chuyện dài tập 2” của Vũ Nhuận sẽ tiếp tục vào tối hôm sau! 
 
Sáng hôm sau, Chủ nhật thì như đã ước định, các gia đình đều để thời giờ thăm họ hàng. Tuy nhiên bọn tôi 
cũng đã dặn nhau ơi ới là phải đến Trung tâm Hoan Thiện trước 1 tiếng và ai đến trước thì nhớ dành chỗ, 
vì biết chắc là sẽ đông người đến và nhà nguyện lại quá nhỏ. Chỉ riêng nỗi háo hức đến sớm và dành chỗ 
thôi cũng làm bọn tôi cảm thấy trẻ hẳn lại và nhớ lại thuở cắp sách đến trường. 
 
Buổi trưa đến Trung tâm Hoan Thiện trước 3 giờ như đã dự định nên Duy Lâm- Phương Anh và gia đình tôi 
có thời giờ chụp vài 'bô' hình kỷ niệm cạnh tượng đài Đức Mẹ La Vang tại đây. Và cũng dành được chỗ tốt 
cho anh Nhuận có thể thu hình từ nhiều góc cạnh. 
 
Buổi Lễ Mở Tay (nay gọi là Lễ Tạ Ơn) thật cảm động với lời chia sẻ đầy ý nghĩa của Lm Đỗ Tuấn Anh, con 
chim đầu đàn của các thày đến từ Việt Nam. Lm Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Lm John Hills, Lm Pat Corbett 
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giám tỉnh DCCT Úc và Lm Mai Văn Thịnh, người phụ trách giúp đỡ chăm sóc các thày Việt Nam đều lên 
trước máy vi-âm nói lời cám ơn về sự liên-kết chặt-chẽ giữa hai tỉnh dòng Việt Nam và Úc châu. Riêng Cha 
Thịnh, thì ai cũng đồng ý rằng Cha cười thật tươi sung sướng khi ôm mừng các tân linh mục sáng nay vì 
nhiệm vụ của cha đã được hoàn tất một cách thật tốt đẹp.  
Lm Xuân Anh, DCCT đã tạo cho cộng đoàn những phút vui cười trong vai trò thông dịch với nét hài hước, 
đặc điểm của cha. Có lẽ chi-tiết cảm động nhất hôm ấy là những lời cám ơn chân thành của các Tân chức 
gửi đến cha mẹ, anh chị em đến từ xa, đã nuôi dưỡng, hy sinh cho được ngày hôm nay.  
Hình ảnh buổi lễ hôm nay cũng gợi nhớ lại Lễ Thụ Phong Linh Mục và lễ Mở Tay (lễ Tạ Ơn) của Lm Joseph 
Đỗ Tuấn Anh ở Perth 3.12.2011 mà gia đình chúng tôi có dịp tham dự với lời chia sẻ rất tâm tình của Lm 
John Hodgson, chánh xứ Dòng Chúa Cứu Thế ở Warne Vale, Sydney - nơi mà thày phó tế Tuấn Anh giúp 
trước khi về Perth – đã được ghi nhanh như sau:  
“Linh mục John Hodgson đã tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo hội và Dòng thánh ở Úc vị linh mục trẻ trung đầy 
sức sống là người em Đỗ Tuấn Anh, đã trở thành linh mục sau 5 năm đặt chân đến Úc. Linh mục John 
Hodgson cũng tỏ lòng tri ân Tỉnh Dòng Việt Nam đã hợp tác với Tỉnh Dòng Canberra Úc châu gửi các thầy 
Việt Nam sang đây để trở thành linh mục phục vụ người Úc. Ngài nói: cách đây 20 năm tỉnh dòng Úc cũng 
đã hân hạnh đón tiếp ba linh mục người Việt đầu tiên định cư tại Úc đó là các Linh mục Mai Văn Thịnh, Lm 
Trần Mạnh Hùng, Lm Lê Đình Các và nay là Lm Đỗ Tuấn Anh. Và rồi tương lai không xa sẽ là Trần Xuân 
Anh”(trích Mai Đàm ghi nhanh 3.12.2011) 
 
Riêng cảm nghiệm của tôi qua những lần gặp gỡ các thày và thăm viếng nhà Dòng ở Kew –Melbourne là 
các thày, các linh mục người Việt đã và đang đem sự tươi trẻ, sinh động đến cho tỉnh Dòng Úc châu vì các 
linh mục/thày trợ sĩ người Úc trẻ nhất cũng đều trên dưới 70.  
 
Cũng được biết là từ năm 2009 đến nay có 11 thày Việt Nam được gửi sang tỉnh Dòng Úc và đã có 7 thày 
được thụ phong linh mục - phần đông đang phục vụ cộng đồng dân Chúa tại Úc. Đồng thời 4 thày còn lại 
đang tiếp tục theo học Thần học tại trường Đại học Công giáo Melbourne và cũng sẽ thụ phong linh mục 
trong hai ba năm tới.  
 
Xin xem video nghi nhanh phần 3 qua links :  
https://www.youtube.com/watch?v=kMj38lw-Wc0 
 
Sau lễ, có tiệc nhẹ cho cộng đoàn -tại đây chúng tôi cũng được gặp lại và hàn huyên với anh chị Camille 
Tám- Châu, anh chị Tuế và hai cháu trai. Và đặc biệt bọn tôi, được vinh dự ăn ké buổi tiệc dành riêng mừng 
sinh nhật thứ 80 của Lm Patrick Corbett, đương kim Giám tỉnh DCCT Canberra, New Zealand và Đông 
Nam Á Châu. Đây cũng là bữa tiệc tiếp đãi gia đình thân nhân của các Tân chức. Lm Giám Tỉnh Úc Patrick 
Corbett cười rạng rỡ cắt bánh sinh-nhật trong tiếng hát vang vang 'Happy Birthday to You'... 
 
Các Tân linh mục sau đó đến chào và nâng ly cùng mọi người (giống như cô dâu chú rể đi chào bàn!). May 
quá lúc đến bàn bọn tôi thì đã có ngay 5 túi quà đã được anh Tá chu đáo chuẩn bị sẵn tặng các vị, mỗi túi 
gồm 2 chai rượu ngoại mạnh, một áo semi mới cứng và một sâu chìa khoá mà anh sưu tầm mỗi chuyến du 
lịch nước ngoài (chuyến đi Melbourne có 2 ngày thôi nên bọn tôi ai cũng chỉ một xách tay nhỏ, riêng anh Tá 
thì vác thêm một valise lớn nặng trĩu. Anh Tá giữ bí mật không nói là valise có gì nhưng xem rất lo lắng, 
chắc sợ rượu bị bể trong lúc gửi hàng thì nguy to! Valise nặng đến nỗi Anthony, cậu con trai phải vác cứ 
trêu đùa là –bộ bố đem sách Chuyện Phiếm Đạo Đời ế xuống Melbourne hay sao mà nặng quá vậy... ) nhờ 
vậy cánh Sydney cũng xôm tụ! 
 
Đang lúc tiệc, thì anh Vũ Nhuận bỗng biến đâu mất, sau đó anh trở lại với đề nghị tiết-mục văn nghệ bỏ túi 
đặc biệt. Anh Vũ Nhuận, vốn là một cây văn nghệ và dẫn chương trình nổi tiếng Úc Châu đã mở đầu buổi 
văn-nghệ bỏ túi bằng màn giới thiệu anh chị em GĐAP Sydney cùng các Tân-chức hát bài 'Vó Câu Muôn 
Dặm' của Văn Phụng- mà theo anh là bài ruột của anh em GĐAP và mà cứ ai thuộc GĐAP là phải biết. Thế 
là, tất cả bọn tôi đều hát, làm ra vẻ như đang trình diễn thật xôm tụ nhưng tiếc một điều là cassette mượn 
được từ "Trung Tâm Hoan Thiện" có âm-thanh quá nhỏ và lại không có microphone nữa nên anh chị em đã 
'rớt nhịp'nhiều lần!  
 
Xin xem video nghi nhanh phần 4 qua links :  
https://www.youtube.com/watch?v=apyxkWpg7b4 
 
Nhờ anh Vũ Nhuận 'châm lửa' nên tiếp đó các cha Dòng Chúa Cứu Thế người "Úc rặt" cũng lên sân khấu 
cùng hát một bài tiếng Anh và rồi Hội Ân nhân DCCT Melbourne thuộc nhóm anh chị Tuyên-Điểm cũng lên 
hát, vui ơi là vui! Tất cả bà con chắc chắn đã có những phút giây thật ấm cúng, vui tươi, thoải mái tuyệt vời. 
Tôi chắc là tên 'Gánh hát GĐAP Sydney' cũng được anh Vũ Nhuận đặt vào giờ phút đó và anh còn hứa hẹn 

https://www.youtube.com/watch?v=kMj38lw-Wc0
https://www.youtube.com/watch?v=apyxkWpg7b4


là 'Gánh hát GĐAP Sydney' sẽ sẵn sàng xuống Melbourne nếu cha Thịnh có bất cứ chương trình văn nghệ 
gây quỹ xây dựng Trung Tâm Công Giáo Hoan Thiện được đề-nghị. 
 
Như đã dự trù, xong tiệc là cả đoàn xe chúng tôi đến thử thời vận ở Sòng Bài Crown Casino, ngoại trừ vợ 
chồng chúng tôi không tham-dự được vì anh Tá vui quá nên đã quá chén - phải về lại khách sạn nghỉ ngơi. 
Tưởng rằng anh Tá và tôi phải ở lại Melbourne thêm vài ngày nữa vì anh Tá vẫn còn yếu mệt đến hôm về! 
(Sáng hôm ra phi trường về lại Sydney cô nhân viên hãng máy bay ‘dọa’ rằng – “nếu ai bị bệnh thì sẽ không 
được lên máy bay” thành thử anh Tá nhà tôi phải làm ra vẻ khoẻ hẳn cho đến khi về đến Sydney! Riêng tôi 
thì bị chị Nông và Phương Anh chọc quê là – “có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi” vì tôi đã hẹn hò và hăng hái 
đi Crown Casino nhưng rồi lại bỏ cuộc! 
 
Chuyến đi dự lễ phong chức 5 linh mục Dòng Chúa Cứu Thế ở Melbourne kỳ này thật vui và đặc biệt cho 
toàn nhóm Gia đình An Phong Sydney. Này nhé:- Anh Nhuận hân hạnh được được Giám mục Nguyễn Văn 
Long ưu ái đã hai lần xuống tận hàng ghế giáo dân để trò chuyện với anh, trong lúc đang trao Mình Thánh 
Chúa cho giáo dân.-Chị Bích Nông có câu hỏi cha Thịnh đáng ghi sổ; -Duy-Lâm Phương Anh quá chu đáo 
phần khách sạn, thuê xe và chuyên chở anh chị em đi cùng khắp -Anthony Việt Quốc lo phần đặt vé máy 
bay, anh Tá sắp quà và riêng tôi thì được ké chung, khỏi phải làm gì.. hihihi! Thêm chuyện nữa, là: cả nhóm 
được gặp lại những người bạn cũ cùng trường đệ-tử cùng với bà xã của các anh và các bạn mới quen biết 
không lâu. 
 
Đặc biệt xin cám ơn cha Joe Mai Văn Thịnh đã cho nhóm GĐAP Sydney có được vinh dự tham-gia buổi lễ 
và được chiêu đãi trên mức tuyệt vời!   
 
Và sau hết, là lời chúc mừng và nguyện cầu cho 5 Tân Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế- được luôn bền đỗ, 
giữ vững lời giao-ước đã thề-nguyền hôm nay và mãi mãi trong đời sống linh mục như lời hát còn vang 
vọng sau đây: 
'Từ đây vâng từ đây, Chúa đã chọn con 
Ấn tín trao tay là lời hứa sắt son' 
Mai Đàm- cây viết cùn  

 
“LẠY CHÚA, CỨU VỚT KẺ LẠC ĐƯỜNG...” 

Lm Lê Quang Uy, CSsR 
 
Tôi tin là trong đời Linh Mục, mình được Chúa ban cho có cái duyên gặp gỡ khá đặc biệt, đó là được gặp 
rất nhiều người từ vô thần mà trở nên tín hữu, từ đảng viên mà thành con cái Thiên Chúa. Thoạt tiên không 
để ý, cứ nghĩ như chuyện tình cờ ngẫu nhiên, nhưng rồi khi mọi sự đã diễn ra, tạm gọi là xong xuôi đầu 
đuôi trọn vẹn, nhìn lại tất cả, tôi ngỡ ngàng buột miệng ồ lên một tiếng vui nhè nhẹ trong lòng: đúng là có 
cái duyên!  
Bản thân tôi cuộc đời đến hôm nay vừa tròn 55 tuổi, sinh ra và lớn lên trong miền Nam trước biến cố 75, 
chẳng có dính líu gì đến Đảng CS, gọn một tiếng, tôi không thích, ghét nữa là khác, mà đúng hơn, phải nói 
là... sợ ! Ghét là ghét cái chủ thuyết CS ấy, và sợ là sợ cái lý lẽ “cứu cánh biện minh cho phương tiện” chắp 
vá vay mượn của Machiavelli, không từ một trò độc ác tàn bạo nào mà không làm để đạt cho bằng được 
mục đích của họ. Vậy chứ với con người đảng viên chung chung, tôi chỉ thấy ghê ghê, ngại ngại, cũng thấy 
tội tội họ nữa, vì hầu hết đã bị chiêu dụ cuốn hút vào với Đảng CS trong những cơn xoáy lịch sử kinh khủng 
của đất nước tôi suốt hơn 80 năm vừa qua.  
 
Ấy thế mà rồi, từ năm biến cố 30 tháng 4 trở lại đây, khi tôi buộc phải sống chung với những người theo 
CS, phải chịu lấy cái ách của chế độ CS, tôi đã gặp gỡ được khá nhiều người CS trong những hoàn cảnh 
hết sức đặc biệt, đặc biệt đến nỗi tôi phải gọi đó là có “cái duyên” với họ. 
Trong bài viết này, tôi chọn kể lại 3 trong số rất nhiều “cái duyên gặp gỡ” như thế... 
 
Chuyện thứ nhất: 
Dạo ấy, sau khi tôi chịu chức Linh Mục âm thầm từ năm 1998 ở trong Nam, gia đình anh chị ruột mãi sau 
mới biết, còn dòng họ nội ngoại tuyệt nhiên không có chuyện “vinh quy bái tổ” với lại tiệc tùng liên hoan chi 
cả, tôi xin cha Giám Tỉnh cho về phục vụ Giáo Phận Bắc Ninh là quê nội tổ xa xưa của mình. Một lần năm 
2001, có dịp xuôi từ Bắc Giang về Hà Nội, tôi cố gắng dò tìm cho ra những người họ hàng nội ngoại còn sót 
lại. Cuối cùng tôi gặp được anh Q. của tôi.  



 Anh Q. 72 tuổi, là con trai út của bác Cả, còn tôi lúc ấy 42 tuổi, là 
con trai út của chú Ba. Bác Cả và chú Ba đều đã về với Chúa từ lâu, 
bây giờ hai người con là anh em họ với nhau mới có dịp gặp nhau. 
Bước qua cổng ngôi biệt thự tương đối là “oách” giữa lòng thủ đô Hà 
Nội nhà dân san sát chen chúc, tôi ngờ ngợ anh Q. phải là một cán 
bộ “oách” tương xứng.  
Anh em gặp nhau lần đầu, chỉ mấy lời xác định tông chi trong họ 
là một già một trẻ ôm chầm lấy nhau. Anh Q. tỏ ra ân hận, kể 
chuyện xưa, lúc anh mới 16 tuổi đã thoát ly gia đình năm 45 để 
theo Việt Minh, làm một chú vệ quốc quân. Ông nội chúng tôi 
biết được, vốn dĩ đã ghê sợ người CS với chủ trương Tam Vô ( 

vô tôn giáo, vô gia đình, vô tổ quốc ), đã bắt bác Cả phải đi lôi cổ anh cháu trai ham vui về, nện cho một 
trận gãy đôi cả cây phất trần. Vậy mà chứng nào tật nấy, anh Q. tôi lại bỏ nhà ra đi cho đến năm 54, nghe 
tin ông nội mất đã mấy năm, mới dám lò dò về thăm nhà dù lúc ấy đã là một anh... CA coi trời bằng vung ! ( 
Ảnh trên: Quân Việt Mi tiếp quản Hà Nội năm 1954 ) 
 
Đến một lúc câu chuyện thân tình, anh Q. khóc nấc lên, nắm lấy bàn tay chú em họ nhỏ hơn đến 30 tuổi, 
nói một hơi trong nghẹn ngào:  
 
“Giêsu Ma lạy Chúa tôi, đâu có bao giờ anh nghĩ trong họ tộc nhà mình lại có được một Linh Mục như em. 
Cuộc đời anh, anh thề với em, anh tuy là CA nhưng anh chưa hề làm chuyện gì sai với lương tâm. Em xem, 
anh bỏ Đạo theo Đảng, Đảng bố trí cho lấy vợ cũng đảng viên CA, nhưng lý lịch anh suốt đời vẫn cứ bị xếp 
hạng hai, họ không tin anh nên anh chỉ được làm chân CA bàn giấy... Giêsu Ma, lạy Chúa tôi, đấy, lâu lắm 
rồi bây giờ gặp em, anh mới dám gọi “Giêsu Ma”. Của đáng tội, biết đâu đấy em nhỉ, vì kẹt lý lịch như vậy 
mà anh đã không có dịp phạm tội ác chăng ? Anh hứa với em, em thông cảm cho anh, em là Linh Mục, em 
xin Chúa tha thứ cho anh. Bây giờ anh về hưu rồi, chỉ vài năm nữa thôi, sau khi mấy đứa con anh nó ổn 
định kinh tế chính trị cả rồi, không ngại trù giập gì nữa, anh sẽ xin trở lại với Chúa, em giúp anh nhé...” 
Thật tiếc là tôi đã không còn có dịp gặp lại anh Q. Tối hôm ấy, bà chị dâu họ của tôi, vợ đảng viên CA của 
anh Q., khi biết tôi là “cố đạo” đã thay đổi hẳn thái độ, anh em tôi trò chuyện với nhau chỉ được khoảng nửa 
giờ mà bà ấy cứ đảo qua lượn lại mấy lần, đuổi khéo tôi bằng cách thúc ông chồng uống thuốc rồi còn phải 
đi nghỉ.  
 
Tôi ôm ông anh già khọm tội nghiệp lần cuối rồi ra về. Âu cũng là “cái duyên gặp gỡ”, vâng, một lần “gặp” 
duy nhất nhưng chắc là cũng “gỡ” được khá nhiều những nút rối dày vò ân hận trong tâm hồn một đảng 
viên CS trót lạc đường. 
 
Chuyện thứ nhì: 
Năm 2006, khi vừa phôi thai Mục Vụ Bảo Vệ Sự Sống của DCCT, Nhóm BVSS Sàigòn được thành lập với 
hơn mười chị em, trong số này có cô T. Cô T. là người miền Nam, vì tế nhị tôi chưa bao giờ hỏi cô đầu đuôi 
chuyện vợ chồng cô đã theo Đảng như thế nào, chỉ biết cô tìm đến với Nhóm BVSS trong nước mắt của 
sám hối vì đã một lần phải theo chính sách Nhà Nước mà trót phá thai. 
Gần như những chuyển biến trong tâm hồn cô T. xảy ra cùng một lúc và rất nhanh, rất mạnh. Cô T. được 
người quen rủ đi dự các buổi cầu nguyện với Thánh Kinh tại DCCT. Phần tôi thì lại thường được mấy anh 
chị đứng đầu nhóm này mời dâng Thánh Lễ cho họ vào buổi tối sau khi học hỏi và cầu nguyện. Nhiều lần 
trong các bài giảng, xoay đi xoay lại với nội dung bài Tin Mừng một hồi, thế nào tôi cũng đề cập đến thảm 
họa nạo phá thai tại Việt Nam, đặc biệt kinh khủng tại Hà Nội và Sàigòn.  
 
Tôi tha thiết ngỏ lời xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện, rồi cụ thể hơn, xin họ hãy là những “chiến sĩ BVSS” 
được Chúa Thánh Thần sử dụng trong một cuộc chiến không cân sức, giữa một bên là cả một lý thuyết 
sống vô thần, một chính sách kế hoạch hóa gia đình được hậu thuẫn bởi luật Nhà Nước cho tự do phá thai, 
và một bên là những người dân bình thường, với “vũ khí” trên tay chỉ là tràng chuỗi Mai Khôi, nỗ lực sống 
theo nền văn minh Tình Thương và văn hóa Sự Sống mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 đã kêu gọi. 
Cô T. và chắc nhiều người khác nữa, cuối cùng đã được Chúa Thánh Thần tác động. Họ trải qua một nỗi 
xót xa dữ dội khi nhận ra trong quá khứ họ đã bị Nhà Nước CS lừa dối tinh vi xảo quyệt trong mấy chục 
năm liền. Chính cô T. và nhiều người phụ nữ khác đã kể tất cả cho anh em Linh Mục chúng tôi sự thật phũ 
phàng, họ đã ngu ngơ dại dột tin vào những lời tuyên truyền khéo léo, rằng phôi thai mới hình thành mấy 
tuần chỉ là... cục thịt, chỉ là giọt máu, loại bỏ đi thì chẳng có tội vạ gì mà sợ, ngược lại còn là có công với 
chính sách dân số, được thưởng, được khen vì biết “dừng lại ở hai con”. Hành vi giết người, giết chính con 
mình được che đậy dưới mỹ từ “hút điều hòa kinh nguyệt”, “kế hoạch hóa dân số”... Mỉa mai là Trung Tâm  
 
Bảo Vệ Bà Mẹ và Trẻ Em lại là nơi phá thai đạt thành tích cao nhất !  



Cuối cùng thì cô T. đến xin tôi cho cô được... xưng tội. Cô nói cô không phải là người Công Giáo nhưng đã 
thật sự sám hối vì đã trót phá thai. Tôi phải thuyết phục một hồi cô T. mới hiểu ra để bắt đầu xin học đạo để 
theo Chúa. Ngày cô được Thánh Tẩy cũng là ngày cô chính thức trả thẻ Đảng.  
 
Từ nay, trong việc BVSS, cô T. hăng hái và can đảm kỳ lạ trong những lần cô tin là được chính Chúa Giêsu 
sai đi cứu một người sắp phá thai nào đó. Và thường thì cô thắng vẻ vang. Dù vậy, cô vẫn khiêm tốn xác tín 
đó là công của Mẹ Maria, Thánh Bổn Mạng kính yêu của cô, chứ đối với cô, chỉ là nỗ lực “đái công chuộc 
tội” mà thôi ! 
Khi đến chơi nhà dịp Tết, ông chồng của cô T. lúc ấy còn đang làm trong ngành du lịch, đã tự ý khất với tôi xin 
cho ông một thời gian nữa, ông cũng xin theo Chúa, ông bảo mỗi lần bà xã đi học Giáo Lý với tôi thế nào thì về 
nhà bao giờ cũng giảng lại cho ông, ông đã tin Chúa, nhưng xin chờ mấy năm nữa, về hưu, ông sẽ toàn tâm 
toàn ý theo đạo…  
 
Chuyện thứ ba: 
Một ngày đầu tháng 4 vừa qua, tôi được cha Đinh 
Hữu Thoại báo tin với một sự dè dặt chừng mực: 
nhạc sĩ Tô Hải muốn được rửa tội theo Chúa. Lễ An 
Táng thầy giáo Tân Tòng Đinh Đăng Định vừa 
xong ( Ảnh chụp bên phải ), dư âm về quang cảnh, bầu 
khí Thánh Lễ ở DCCT, và đặc biệt là bài giảng 
thấm thía của cha Nguyễn Thể Hiện, biết đâu tất cả 
những điều ấy làm cho cụ Tô Hải xúc động rồi nhất thời 
cụ nẩy ra ý xin theo đạo. Anh em chúng tôi không 
dám võ đoán thêm, quyết định phải đến thăm tận nhà 
cụ, lắng nghe trực tiếp tâm sự và ước nguyện của cụ 
xem sao. 
 
Thú thật là trước dịp này, bản thân tôi ít chú ý những 
thông tin về cụ, chỉ biết loáng thoáng về cuốn “Hồi ký của một thằng hèn” gây chấn động dư luận trong và 
ngoài nước của cụ, thế thôi. Đi thang máy lên đến tầng 11, thoạt bước vào căn hộ chung cư của cụ, tự dưng 
tôi cảm thấy như bước vào nhà một người thân quen tin cậy nhau từ lâu. Cách tiếp đón của vợ chồng cụ thật 
niềm nở hồn hậu. Ngoài ra còn khá đông anh chị em khác nữa, đôi bên chào hỏi nhau ríu rít. Hóa ra được 
điện thoại của cha Thoại, gia đình cụ gọi người này người kia đến, cứ như là đón thượng khách, chuẩn bị cho 
một sự kiện trọng đại !?! 
 
Thế rồi ngay trong buổi sơ giao, tôi và cha Thoại đã thấy rõ Lòng Tin của cụ Tô Hải vào Chúa là chín chắn 
xác thực, không phải chuyện xúc động nhất thời, hời hợt bề ngoài. Chúng tôi có vội vàng lỡ hứa với cụ sẽ 
cử hành Bí Tích gia nhập đạo cho cụ vào Thánh Lễ Xa Quê cầu nguyện cho Hòa Bình và Công Lý Chúa 
Nhật 27 tháng 4 tại DCCT. Cụ và mọi người mừng lắm... Đến khi về nhà bàn bạc với các Bề Trên mới thấy 
như vậy vội quá, cụ còn tương đối minh mẫn sáng suốt, sức có yếu, thở có khó, phải ngồi một chỗ, nhưng 
không phải là ca nguy tử, rất cần có thời gian giúp cụ những điểm căn bản của Giáo Lý Hội Thánh Công 
Giáo. 
 
Vậy là trong mấy tuần tiếp theo trong tháng 5, tôi tìm đến với cụ Tô Hải, lúc nào cũng rủ thêm mấy bạn trẻ 
Nhóm Fiat, có ý sẽ giúp cụ tiếp nhận những chân lý cốt yếu của Tin Mừng Chúa Giêsu. Tiếng là đến giúp 
Giáo Lý, nhưng của đáng tội, lần nào cũng vậy, tôi chỉ ngồi yên chăm chú lắng nghe, còn cụ thì thao thao 
bất tuyệt, lắm khi sặc nước bọt hoặc hụt hơi thở không kịp. Tôi thật sự tôn trọng với những giờ phút mở 
lòng bộc bạch chân thành của cụ, lịch sử đất nước như diễn lại với trận đánh Điện Biên Phủ tàn khốc năm 
1954, với vụ án Nhân Văn Giai Phẩm bi thảm năm 1956, với bao nhiêu là máu và nước mắt, bất công và 

dối trá... Còn các bạn trẻ thì cứ tròn xoe mắt 
trước một chứng nhân lịch sử tự giới thiệu là… 
quá hèn vì “đã 62 năm sống trong lừa dối và đi 
lừa dối mọi người”, nhưng nay thì hết hèn, dứt 
khoát lột trần tất cả sự thật ! 
Thế rồi, như ơn Chúa soi sáng, đến đúng chỗ 
cần phải trình bày Giáo Lý Tin Mừng thì tôi tìm 
ngay được khoảng hở để nói chen vào. Một lần 
tôi nhẹ nhàng đề nghị cụ sáng tác một bài hát 
như ông đại úy Nguyễn Hữu Cầu đã sáng tác 
trong tù bài “Khỏe re như con bò kéo xe”... Chỉ 
mới nghe có thế thôi mà cụ phản ứng nhanh và 



mạnh: “Điểm nào tôi cũng kính phục ông Cầu, chỉ có mỗi chuyện ông ấy bảo quên hết, tha thứ hết, không 
oán thù chi nữa thì tôi dứt khoát không đồng ý ! Làm sao mà tha thứ được chứ, càng nghĩ càng giận, càng 
uất hận cái lũ tàn ác với nhân dân và phản bội tổ quốc ! 
 Nói xong, cụ mệt vã ra, thở hổn hển và tay run lập cập. Tôi nhỏ nhẹ nói: “Cụ ơi, cụ theo Chúa Giêsu thì rồi cụ 
cũng sẽ sống, sẽ cư xử như Ngài. Ngài bị kẻ dữ nó đánh, nó chửi, nó vu khống, nó kết án chết oan uổng, vậy 
mà cụ biết không, Ngài thưa với Cha của Ngài: “Xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”. Thưa cụ, 
Chúa Giêsu lên án tội ác nhưng Ngài lại không bao giờ lên án tội nhân. Vậy mai này cụ theo Chúa Giêsu rồi, 
cụ vẫn là cụ lâu nay, can đảm, dõng dạc, mạnh mẽ lên án tội ác, nỗ lực sống điều thiện để cái ác dần dần bị 
đẩy lui và thất bại không thể làm hại con người nữa, nhưng chuyện hận thù thì cụ sẽ buông rơi tất cả, chỉ hát 
Kinh Hòa Bình của ông Thánh Phanxicô mà cụ yêu quý tự ý chọn làm Thánh Bổn Mạng, thậm chí cụ còn cầu 
nguyện cho chính những bọn ác biết cải tà quy chánh...” 
 
Có lẽ cụ Tô Hải lần đầu nghe được một luận chứng kỳ lạ như thế, cụ bâng khuâng thinh lặng một lúc, các 
nếp nhăn trên khuôn mặt vị lão trượng 88 tuổi đời như giãn ra, ánh mắt như rạng lên sau cặp kính dày 
cộm, rồi cụ sực tỉnh nhớ lại tinh thần của Nguyễn Trãi: “Lấy chí nhân mà thay cường bạo, đem đại nghĩa 
để thắng hung tàn”. Mà đây, Tin Mừng của Chúa Giêsu còn lớn hơn cả đường lối của các vị anh hùng 
xưa trong việc trị quốc, bình thiên hạ. Nếu tôi nhìn không lầm, lúc ấy cụ đã khóc ! Và tôi tin đó là giọt 
nước mắt của Metanoia... 
 
Chúa Nhật 25.5.2014 vừa qua, đúng giờ hẹn cụ Tô Hải có mặt, ngồi trên xe lăn, quần áo màu nâu nhạt rất 
nhã, thắt cà vạt chỉnh tề, được người thân đẩy vào trước gian kính Mẹ Hằng Cứu Giúp trong Nhà Thờ. Tôi 
vắn tắt giới thiệu cụ trước cộng đoàn rồi đích thân chuẩn bị các nghi thức tiếp nhận cụ vào Hội Thánh Công 
Giáo. Sau bài giảng, Bí Tích Thánh Tẩy và Bí Tích Thêm Sức được long trọng cử hành, cha Vũ Khởi Phụng 
là người đỡ đầu cho cụ. Có thể nhận thấy hai cụ già cách nhau gần một con giáp, một Linh Mục Mátthêu, 
một Tân Tòng Phanxicô, từ nay sẽ trở thành đôi bạn vong niên cùng giúp nhau “sinh hoa kết quả” trong 
Đức Tin như lời chia sẻ Tin Mừng của cha. 
 
Thay lời kết 
Ấy “cái duyên gặp gỡ” trong đời tôi là vậy. Với bài viết này, tôi 
chỉ kể được có ba, còn khá nhiều những anh chị em, những 
người đàn ông đàn bà, trẻ có già cũng có, mà tôi đã được gặp 
gỡ, nghe họ tâm sự, đóng góp phần nhỏ bé của mình để giúp 
họ “thoát thai vào đời”.  
Vâng, bản thân họ đã được ơn thiêng lạ lùng để nhận ra họ 
đang “lạc đường” giữa bao cảnh huống nhiễu nhương của cuộc 
sống. Không ai khác, mà chính là Chúa Giêsu đã đến với họ 
bằng nhiều cách thế kỳ diệu và bất ngờ, giúp họ hạnh ngộ, 
khám phá một chân lý sâu xa: chính Ngài là Đường, rồi Ngài lại 
còn là Bạn Đường bước đi tay trong tay ngay kề bên. Dù họ 
đang ở độ tuổi nào, không hề mất trí nhớ nhưng lại sẵn sàng 
quên hết quá khứ thương đau, lắm khi đầy tủi hận, để chập 
chững đi lại từ đầu trong niềm vui của một trẻ thơ an nhiên. 
Đối với riêng cụ Phanxicô Tô Hải, cụ đã có đến hai lần đổi đời, 
lần đầu để không còn là “một thằng hèn”, và lần sau này để 
không còn là “một kẻ lạc đường”. 
Cuối cùng, tôi xin chép lại lời bài ca cụ Tô Hải đã sáng tác 
dâng tặng Chúa Giêsu chỉ mấy ngày trước khi được Thánh Tẩy… 
 
LẠY CHÚA, CỨU VỚT KẺ LẠC ĐƯỜNG 

Lạy Chúa Giêsu lòng lành bao la sáng mãi trên Trời, 
 Thương con, đây một kiếp người lạc lối giữa cõi thế mất hết niềm tin. 
 Giờ đây bên chân Chúa, con xin được nguyện cầu, 
 Quên đi hận thù, để cho bóng tối sẽ sớm được xua tan  
 Trên quê hương Việt Nam của chúng con… 

Bài Thánh Ca vang vọng về nơi nơi có Chúa trên đời,  
 Mong sao qua một quãng đời tội lỗi, Chúa chứng giám tiếng hát niềm tin. 
 Lời ca dâng lên Chúa mang theo lời nguyện cầu, 
 Mong trong cuộc đời niềm tin nơi Chúa, cái ác phải tan đi  
 Trên quê hương Việt Nam của chúng con. Amen. 
           (Phanxicô Tô Hải, 20.5.2014)  
 



Một ngày dành cho nhau, 
ở Sydney 

 
Hôm ấy, ngày 21 tháng 6 năm 2014, một ngày anh em Gia-đình An-phong ở Sydney đã dành riêng cho 
nhau: bằng cuộc du-ngoạn, gặp gỡ trút bầu tâm-sự theo lời mời của anh chị Vũ-Nhuận với lời lẽ dễ thương 
như sau: 
 
“Chương trình du ngoạn với chủ đề : MÔT NGÀY DÀNH CHO NHAU. 
Mến chào các anh chị, 
Nhận  thấy anh chị em trong chi hội muốn có dịp tâm sự với nhau về nhiều chuyện trong cuộc sống, thế 
nhưng đã không có thời gian thuận tiện. Mỗi lần họp chi hội – 2 lần mỗi năm – thì lại quá bận với chương 
trình. Do nhận thức đó mà chúng tôi - Nhuận & Nông - có ý định mời các anh chị dành một ngày cho nhau.  
 
Thời gian : Một ngày thứ Bẩy nào đó trong tháng 6 : Từ 9g sáng đến 9g tối.” 
 
Từ lúc nhận được email của anh Vũ Nhuận, tâm can mọi người đều reo vui, vì đây cũng là ý nguyện của 
nhiều anh chị hầu có dịp nối kết tình thân thương giữa anh chị em trong Chi hội Gia đình An Phong Sydney. 
Và đây cũng là cơ hội thuận-tiện để các bà tha hồ ‘tám’/nói chuyện trời trăng mây nước... 
 
Đúng là trời chiều lòng người, vì trước đó mấy ngày, bọn tôi cứ vào trang mạng kiểm tra dự báo thời tiết 
xem thứ 7 mưa nắng ra sao và hy vọng trời sẽ không mưa vì thường là vào đầu mùa Đông ở Sydney hay 
có các trận mưa đột xuất, bất tử. Chiều thứ 6, bên ngoài chợt thấy ‘âm u và trời đất nổi cơn giông tố’ riêng 
tôi đã thấy lo. Nhưng, vào đúng ngày bọn tôi lên đường thì thời tiết thật đẹp, đẹp trên mức tuyệt vời!  
 
Sáng ra, chúng tôi đã nhận được tin nhắn của chị Nguyễn Kim Phụng, bà xã của đương kim Chi Hội 
Trưởng Nguyễn Văn Dũng, gởi lời thăm chào tất cả và chúc mọi người có một chuyến du ngoạn thật vui. 
Kim Phụng cũng không quên nhắn là nhớ ‘chớp’ hình cho thật nhiều để bà con mình coi ké.  
 
9 giờ sáng, mọi người đã tề tựu gần như đầy đủ tại điểm hẹn. Lúc ấy, tôi thấy bác Cung đã có mặt và sau 
đó các bác Kim, bác Liên. Đám trung-niên, có anh chị Nhuận-Nông, anh chị Thành-Thuỷ, anh chị Dũng-
Vân, anh Linh, anh chị Lâm-Phương Anh, Tá Mai. Chị Hân, bà xã anh Tâm vào phút cuối cùng, cũng được 
bắt cóc để cùng đi. Thế là vừa đủ hai xe, một mini bus 11 chỗ và một xe nhỏ 4 chỗ do anh Vũ Nhuận làm tài 
xế. Không biết bên xe anh Nhuận ra sao chứ trên xe bus chúng tôi đi, thì các bà nói chuyện thật rôm rả - 
nào là uống nước gì, lá gì trị tiểu đường, cao máu, công dụng của cây Lô-hội, uống nước ớt, cách làm bánh 
dầy vv và vv... E rằng nếu chỉ gặp nhau thêm vài lần nữa, thì có lẽ các bác sĩ nhà mình sẽ được mời đi chỗ 
khác chơi mất thôi! 
 
Điểm đến đầu tiên của buổi du ngoạn, là thăm và cầu nguyện cho các quý vị trong gia đình An phong đã 
khuất tại nghĩa trang Công giáo Lidcombe. Tại mỗi mộ-phần anh chị em đều thắp nhang, ca hát và đọc kinh 
– anh Nhuận đã chuẩn-bị thật chu-đáo cho mục này-  các bài hát cầu nguyện và nhất là chương trình viếng 
mộ nào trước mộ nào sau để anh chị em có thể đi viếng đầy đủ các mộ theo thứ tự gần xa. Nhang, thì do 
Bác Kim và anh chị Lâm-Phương Anh mang theo đầy đủ. Hôm ấy, Lâm - Phương Anh phụ trách túi đựng 
nhang đèn, Dũng phụ trách phần đốt nhang; anh Vũ-Nhuận điều khiển ‘ca đoàn bỏ túi’ và bác Kim xướng 
kinh... 
  
Cũng từ lúc đó, danh hiệu thật dễ thương ‘Ba nàng công chúa’ được tặng cho các bác Kim, bác Liên và bác 
Cung. Tuần tự, cả nhóm đã được thăm và cầu nguyện cho: Hai bác Trần Tứ Cảnh, Anh Nguyễn Văn Tính - 
chồng chị Phụng (thân hữu Gia-đình An-Phong), Bác Nguyễn Văn Kim,  Cháu Huỳnh Công Thiên Phương 
(cháu ngoại anh chị Huỳnh Công Lợi), Anh Nguyễn Văn Hùng (thân hữu), Hai bác Nguyễn Văn Trung (thân 
sinh phụ mẫu của anh Nguyễn Văn Dũng (Chi Hội Trưởng), Cụ Bà Bùi Thị Phận, thân mẫu anh Nguyễn 
Minh Tâm, Ông cố Phêrô Mai Văn Sự, thân sinh Lm Mai Văn Thịnh, Bác Têrêsa, thân mẫu anh Nguyễn Đắc 
Dũng, Ông Bà Cố thân sinh cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận và bà Hàm Tiếu em của cố Hồng-Y.   
 



 
 
 

  
 
Sau đó, bọn chúng tôi lên xe đến thăm nơi để tro cốt bác Trần Ngọc Liên, cũng nằm trong khuôn-viên 
nghĩa-trang Lidcombe, trông rất rộng. Khu này còn mới, nên sạch sẽ, ấm cúng, có cả thác nước nhân-tạo 
chảy róc rách trông rất an bình. Anh chị em bèn nói đùa là: khu để cốt thật đẹp nên hãy mau đăng ký giữ 
chỗ trước, hy vọng được giảm giá(?)! 
 
Sau khi thăm mộ xong, phái đoàn lên xe về hướng North Ryde và dừng lại tại công viên ngay gần dưới 
chân cầu Sydney Harbour để ăn trưa. Nơi đây là địa-điểm ngắm cầu Harbour đẹp nhất và như chị Bích 
Nông cho hay: mỗi năm gia đình anh chị đều đến đây, từ 2 giờ trưa để giữ chỗ xem đốt pháo bông vào đêm 
giao-thừa Dương-lịch. Thật hên, vì hai xe tìm ngay được chỗ đậu thật lý-tưởng mà thường không dễ gì có 
được một chỗ đậu xe tốt như thế. Phải nói thêm là: anh Linh phụ trách lái xe chúng tôi gồm 11 chỗ ngồi, rất 
chuyên-nghiệp. Anh lái xe thật êm ả và đến điểm hẹn trước cả xe dụ-lịch nhỏ anh Vũ Nhuận nữa. 
 
Không gì thú vị bằng -một ngày mùa Đông Sydney, trời tuy lạnh nhưng lại có nắng ấm và nhất là ngồi trên 
bãi cỏ xanh tươi, lại được nhìn chiếc cầu cảng nổi tiếng của Sydney và ăn trưa nữa, thôi thì còn gì thơ 
mộng và tuyệt vời bằng... Bà con ăn rất ngon miệng, tuy ai cũng nhắc nhở nhau là nhớ để dành bụng để tối 
còn về ăn tiệc ở nhà hàng Bạch Đằng, do anh chị Vũ Nhuận khoản đãi nữa. Bữa trưa gồm có bánh mặn, 
xôi vò, chả chiên, bánh dầy giò và còn được tráng miệng bằng bánh ngọt và trái cây.  
 
Cảnh quan đẹp như vậy thì làm sao quên được chuyện chụp vài ‘bô’ hình kỷ niệm chứ nhỉ? Vì phái đoàn 
bọn tôi oai lắm -có đến 3 tay săn ảnh là anh Thành (Thông), anh Mai Tá và Duy Lâm cộng thêm một nhà 
thâu hình chuyên-nghiệp là anh Kim Linh nữa. Các anh Thành (Thông) và Mai Tá thì trông cứ như tay săn 
ảnh thứ thiệt, nổi tiếng. Riêng anh Mai Tá với chiếc mũ “beret” rất điệu nghệ, còn anh Thành (Thông) lại 
cũng đội mũ thể thao màu đỏ, có cả túi đeo máy kiểu “chiến đấu” và cộng thêm bộ mắt kiếng đen nữa, thật 
chuyên-nghiệp...  Hình ảnh đạt được, chắc chắn phải đẹp trên mức tuyệt vời rồi, bởi ai cũng cười toe toét, 
trông trẻ đến hơn chục tuổi!   
 
 

 
 



Sau bữa trưa được hàn huyên không dứt, cả phái đoàn lại lên xe trực-chỉ nhà thờ có mộ-phần của thánh-
nữ người Úc là thánh Mary Mackillop, ở Bắc Sydney. Tại đây, mọi người đều tĩnh lặng quỳ cầu nguyện bên 
mộ-phần của thánh-nữ Mary Mackillop cùng dâng lên bà thánh những ước nguyện xuất tự đáy lòng...  
 
Đi một vòng sân sau nhà thờ vãn cảnh và phòng bán đồ kỷ niệm xong, sau đó chúng tôi ra phía trước viếng 
tượng của bà thánh Mary Mackillop. Tượng được đúc thật to, màu đồng đen rất đẹp mắt.  Chúng tôi nhận 
thấy là phần tay, vai của tượng đều nhẵn bóng là do có quá nhiều người sờ chạm hoặc hôn khi đến đây 
kiếm tìm ơn phước lạ. Sau đó, cả đoàn đến gần tượng chụp ảnh chung và lần lượt mỗi cặp đều tự nhoẻn 
nụ cười ‘làm duyên’ để giữ lại kỷ-niệm với thánh-nữ người Úc. Dĩ nhiên, là hình ‘3 Công chúa’ đẹp quá mức 
đến độ vợ chồng Dũng-Vân cứ tủm tỉm cười khen mãi câu: các bác thật dễ thương, duyên dáng. Riêng tôi 
với chị Hân, tức chị xuôi của tôi, cũng được một ‘bô’ cười tươi tắn không chỗ chê, còn anh chị Nhuận-Nông, 
Lâm-Phương Anh, Bác Kim và anh Linh, vợ chồng tôi cũng tuần tự thừa hưởng ân-huệ của bà thánh, ngay 
tức thì qua những nụ cười thật tươi nở trên môi.  

   
 
SBS đây rồi, SBS đây rồi! Có người kêu lên như thế khi nhìn thấy bảng SBS thật lớn ở cửa ra vào khi chiếc 
xe chở chúng tôi sửa soạn đi vào bãi đậu.  Vừa bước vào đến cửa của đài SBS, chúng tôi đã lợi dụng chụp 
thật nhiều tấm ảnh để làm kỷ niệm và cũng để khoe với bà con là mình đã có dịp đặt chân đến thăm chốn 
miền tạo tên tuổi cho anh Vũ-Nhuận ở SBS, Sydney!  
 
Vào đến bên trong, lại thấy một rừng cờ của các nước, và góc nào cũng có màn ảnh TV đang chiếu các 
trận đá banh giải thế giới 4 năm một lần, vì lúc này đang là mùa tranh giải World Cup và đài SBS đăng cai 
đủ mọi trận cầu, đã đưa tin tức cập nhật của các trận đá lên sóng truyền-hình chiếu trên toàn nước Úc. SBS 
là tổng hành dinh làm việc của anh Vũ Nhuận đến 19 năm dài ròng rã. Anh Vũ-Nhuận đã hướng-dẫn phái-
đoàn thăm các nơi làm việc của ban phát thanh, góc làm việc của ban Việt-ngữ. Tại đây, được biết là anh 
Vũ Nhuận hiện là nhân-viên trụ-cột của ban Việt-ngữ đài phát-thanh SBS này đấy. Bọn tôi còn được biết là 
anh Nhuận hiện gia-hạn thêm 2 tháng nữa mới chính-thức về hưu để chờ ban Việt-ngữ tuyển nhân-viên kỳ-
cựu thay thế anh. 
 
 

  
 
Được biết đài SBS Radio hiện nay đang phát thanh đến 72 ngôn-ngữ khác nhau mà trong đó tiếng Việt là 
ngôn-ngữ đắt khách, vì có nhiều người nghe đài hơn rất nhiều ngôn-ngữ khác. Ban Việt-ngữ của Đài, có 
nhiều thính-giả đứng thứ nhì trên toàn quốc, lại được phát thanh/sóng mỗi ngày đến hai tiếng đồng hồ và 7 
ngày một tuần, trong khi các ngôn ngữ khác chỉ phát có 2 hoặc 3 ngày một tuần thôi. Sau đó anh Nhuận 
hướng dẫn và cho thử-nghiệm phần thu thanh, cách chỉnh sửa âm thanh đã thu cho vừa ý, trước khi phát 
sóng. Tại đây anh Linh, anh Tá cũng như tôi được dịp thâu thử giọng đọc của mình và sau đó còn chỉnh 
sửa nữa.   
  



 
 
Sau đó, bọn tôi lại được dẫn đến phòng phát sóng/thanh, tức phòng đưa chương-trình đến thính-giả các 
nơi trên toàn nước Úc sau khi đã thâu thanh và chỉnh sửa theo đúng ý của người làm công việc truyền-
thanh chuyên-nghiệp. Phái đoàn chúng tôi ở lại phòng này lâu nhất vì phòng này rộng-rãi lại có sức chứa 
đủ mọi người trong phái đoàn; và đây cũng là phần quan-trọng nhất trong tiến-trình phát thanh gửi đến 
người nghe. Tại đây, anh Nhuận cũng giải-thích cách sử-dụng máy móc, cách điều khiển buổi trực thoại 
cũng như cách phát thanh  thực-thụ, v.v.. Trong lúc anh Nhuận giải thích và hướng dẫn, thì các anh khác 
cũng thử nghiệm máy vi-âm và các máy chụp hình hoạt động liên-tục để ghi lại những hình ảnh kỷ niệm 
tuyệt vời, như anh Kim-Linh, Duy-Lâm trông rất oai vệ với chiếc ống nghe chuyên-nghiệp, ‘3 công chúa’ 
cũng ghi lại hình ảnh trước máy phát thanh...  
 

 
 
Tại đây cũng trong tâm tình chia sẻ, có một số ý kiến, câu hỏi cũng như thắc mắc được đưa ra cho anh 
Nhuận giải-thích, cũng như tâm tư của một số thính giả cao niên trước 1975 quan-ngại về những giọng đọc 
cũng như cách đưa tin, danh-từ không đúng yêu-cầu của người nghe, vv... Các ưu-tư này đã được nêu ra 
với nhân-viên của Đài SBS khi phỏng vấn ghi nhận cảm tưởng cũng như ý-kiến của khách thăm viếng Đài 
SBS nhân Tuần Lễ Tị Nạn.   
 
Đây, thật là cơ hội ngàn vàng được đi thăm trung-tâm đưa tin tức, mục sinh hoạt của cộng đồng người Việt 
ở Úc cùng các tiết-mục văn-nghệ vui tươi, xã hội, giáo dục, kiến thức đến hết mọi người Việt  ở Úc, cũng 
như giọng nói ấm cúng, truyền cảm của anh Vũ Nhuận đến với thính giả. Nhân dịp này, bọn tôi cũng cảm 
ơn anh Vũ Nhuận đã tặng ‘món quà’ thật ý nghĩa trước ngày anh về hưu. Phái đoàn cũng thăm viếng sơ 
qua khu truyền hình của Đài SBS là nơi đang phát hình và bình-luận các trận bóng đá đang diễn ra ở Brasil. 
Anh Vũ-Nhuận cũng có chỉ một góc phòng biệt-lập được thiết lập để phỏng vấn, hội thoại ngay tại Đài trong 
thời gian diễn ra World Cup.  
 
Anh Vũ Nhuận tính giờ giấc thật hay - phái đoàn kịp đến khu vực cà-phê canteen của Đài cũng là lúc đôi 
chân của mọi người muốn ‘biểu tình’ đòi nghỉ giải-lao. Thế nên, bà con bọn tôi cứ thoải-mái ngồi nghỉ và 
nhâm nhi ly cà-phê, hoặc tách trà nóng trước khi ra về.   
 

 
 
5 giờ chiều, phái đoàn về đến nhà hàng Bạch Đằng mà anh chị Nhuận-Nông đã đặt chỗ và món ăn trước. 
Mọi người chuyện trò rôm rả trong khi chờ thức ăn mang ra. Ai nấy đều thú vị, cười tươi. Dễ thương nhất là 
cặp Lâm-Phương Anh cứ cười tủm tỉm không dứt và lúc đó anh Duy-Lâm mới thú thật là hai vợ chồng mình 



rất hồi hộp và vui quá, cứ mong chờ chuyến đi thăm hôm nay, nên đêm hôm trước không tài nào ngủ được. 
Nói xong, Duy-Lâm lại xuề xoa cười cả bằng môi miệng lẫn mắt mũi!  Đúng thế! Sáng hôm ngày đi chơi, 
anh Mai Tá đã đưa ra bằng-chứng cụ-thể bằng các bức hình “chớp” được hai người nắm tay nhau cười 
tươi tắn khi đến điểm tập-trung. Vui nhất là chị Thuỷ, bà xã anh Thành đã tham dự được ngày vui hôm ấy vì 
ít ngày sau đó, chị phải ghé nhà thương để chịu ca mổ tim sau khi cuộc hẹn đã bị dời đến cuối tháng 6/14. 
Chúc chị Thủy trải qua ca mổ thành công tốt đẹp và mau hồi phục.  
 
Bà con bọn tôi ăn quá ngon sau buổi du ngoạn từ sáng - có đây hình ảnh anh Thành ghi lại ở nhà hàng 
Bạch Đằng, Sydney.  
 
‘Tiệc vui rồi cũng đến lúc tàn- cũng đến lúc phải chia tay’, đó là câu tuyên bố của “chủ xị” Vũ Nhuận, sau 
bữa tiệc quá ngon lành. Bà con ai nấy đều cám ơn anh chị Nhuận-Nông về chuyến du ngoạn tuyệt vời lại 
được ăn uống no nê. Chia tay ra về, mà lòng vẫn còn vui nhớ kỷ niệm tuyệt đẹp. Kỷ-niệm về “Một Ngày 
Dành Cho Nhau”, trong đời mình.  
 
Có vị đưa ý kiến là Gia Đình An Phong ta thỉnh thoảng cũng nên tổ chức buổi du ngoạn như hôm ấy và mọi 
người tham-dự sẽ cùng chia sẻ phí tổn để có những giờ phut thân thương và thoải mái. 
 
 
Mai Đàm – cây viết cùn 
Ghi nhanh – Mùa Đông Sydney 2014 
 
TB- Cũng xin thêm là: đáng lẽ ra phần ghi nhanh này phải do hai cây viết thượng-thặng của Gia Đình An 
Phong Sydney phụ-trách, đó là anh Phạm Văn Chương (Chi Hội Phó), người nổi danh viết bài ghi nhanh 
còn nóng hổi- vừa thổi vừa xem, và người kia là chị Kim Phụng, bà xã của anh Nguyễn Văn Dũng, Chi Hội 
Trưởng, được mệnh danh là ‘cây viết lả lướt’ của Gia Đình An Phong Sydney, rất nổi tiếng. Tuy nhiên, cả 
hai cây viết này đều vắng mặt hôm ấy, nên ‘cây viết cùn’ đây bị đề cử viết thay .... 
 
Dưới đây là dư-âm của chuyến du-ngoạn qua điện-thư email của các anh chị tham-dự như: - phần tiếp 
email của anh Vũ Nhuận, người khởi xướng và tổ chức buổi du ngoạn:  
 
“Chương trình dự trù : 
 
1. 9.00am : Lên đường  
2. 9.45am : Thăm nghĩa trang Rookwood cầu nguyện cho các bác Kim, Cảnh, Liên..... 
3. 11.00am : Thăm đài SBS 
4. 12.30pm : Nhìn Cầu Sydney Harbour từ một góc độ khác & ăn trưa  
5. 14.30pm : Viếng mộ bà thánh MacKillop 
6. 16.30pm : Về nhà hàng Bạch Đằng. 
7. 17.30pm : Cơm tối.  
Phương tiện: Xe minibus do anh Linh làm tài xế. 
Cách thức: Anh chị lái xe đến carpark đối diện với nhà hàng Bạch Đằng, Canley Vale, gửi xe tại đó và lên 
xe bus. Chiều về, sau khi ăn ở Bạch Đằng, anh chị lấy xe về nhà.  
Phí tổn: Mọi chi phí do gia đình Nhuận Nông đài thọ. 
NB: Sở dĩ phải thăm mộ ở nghĩa trang Rookwood sớm là vì nghĩa trang đóng cửa lúc 4pm. Do đó sợ buổi 
chiều về không kịp. Vì số chỗ giới hạn, xin các anh chị cho Vũ Nhuận biết sớm 0433305347 - 98235663 
Thân  
VũNhuận” 
 
Và đây là ý-kiến phản-hồi qua email sau chuyến du-ngoạn:   
 
- Thương quá, thương quá "Một Ngày Dành Cho Nhau'!  
Cám ơn anh chị Nhuận thật nhiều đã cho anh chị em và nhất là 'ba nàng Công Chúa - bác Kim, bác Liên và 
bác Cung' một ngày thật ý nghĩa, thoải mái cùng những giờ phút cùng nhau chuyện trò thân thương và ăn 
ngon nữa - đúng là 'được ăn được nói và được gói đem về' hihihi! 
Một lần nữa cám ơn anh chị Nhuận thật nhiều.Chúc anh chị và các cháu một tuần thật vui. 
Maita (22.6.14)  
 
- Anh chi Vũ Nhuận ơi, 
Em và Phương Anh cũng xin cám ơn anh chi Vũ Nhuận có đã có được một ngày thật vui 
Coi hình dưới này coi bộ có người chưa gì đã muốn thế chổ của anh rồi đó !!! Lâm  



  
-Ý kiến hay đó Lâm Phương Anh ơi,  
Nạp đơn liền đi nhe, thế nào các bác cũng thích và hài lòng lắm đó, chị thì 'ủng hộ hết mình' hihihi! thân 
mến.  
-cmai 
- Co dip may duoc Chu Nhuan dua di tham dai SBS, em chi chup hinh ky niem ma thoi! Anh Lam tu nhien 
goi hinh em noi dua, ky qua! (Phương Anh) 
- Có chi kỳ đâu hihihi! hình P.Anh đeo headphone oai ghê! -cmai  
- Cám ơn anh chi VU NHUAN that nhiều. 
Phương Anh trông dễ thương quá ! thay thế V-Nhuận được đó. (Bác Kim) 
- Cam on Bac Kim va Chi Mai, duoc khen de thuong va oai ghe, lam em no ca mui do nha….Cam on Co 
Chu Nhuan nhieu, tat ca moi nguoi da co duoc mot ngay that vui, va that nhieu ky niem dep!Phuong Anh 
 -Cám ơn những lời ...... cám ơn của bà con cô bác. Phương Anh có nhiều triển vọng làm Presenter hay 
News Reader đó. Xem ra bà con chụp hình rất nhiều, đề nghị chuyển hình lên mạng cho bà con thưởng 
lãm. Còn Video đang edit, có lẽ phải có thời gian. Đề nghị chị Mai .... ghi nhanh về chuyến đi này được 
không? Thân. Vũ Nhuận  
-Cũng tin cho quý vị hay là hình ảnh maita chụp đẹp lắm- ai cũng đẹp như 'tài tử xinêma lốp cốp' và trông 
trẻ đến vài chục tuổi hihihi! 
Lâm ơi, để chị giao cho Lâm để đưa lên GĐAP facebook nhé. thân mến -mai  
-Cám ơn "ký giả" Đàm Thị Mai và hoan nghênh bài viết đầy đủ và ý nghĩa. Cứ thế mà thừa thắng xông lên 
nhé chị Mai. Thân- Vũ Nhuận 
- Vũ Nhuận xin gửi đến bà con đoạn video minh họa bài ghi nhanh của "ký giả" Mai Tá qua links :  
https://www.youtube.com/watch?v=O8GIVSmi9Bg 
Thân -Vũ Nhuận 
 
-Xin chia vui voi chi hôi GDAP Sydney UC. 
Xin co loi khen ngoi quy dzi. 
Xin chuc quy dzi cang buôm thuân gio trên duong tuong thân tuong ai. 
Trong CHUA CUU THÊ. 
Nguyễn Quí Bân, Nouméa 
 

“Đi Tây” 
Du ký viết cho riêng mình 

Anthony Tran 
 

Phần 5 
Bến tàu Honfleur – Lời thỉnh cầu của giòng sông Seine 
 

Người tìm về giòng sông, 
Hỏi thầm về đời mình. 

(Trịnh Công Sơn: Lời của giòng sông) 
 
Từ lúc biết đến vườn Giverny, tôi liền nảy sinh thêm ý muốn ghé thăm nơi phát tích ra phong trào hội họa 
Ấn Tượng Pháp (Impressionism).  Bác tài xế nghe vậy bèn chỉ tay vào bến cảng Honfleur trên bản đồ, bảo 
không còn xa lắm đâu, chỉ nằm cách Giverny có 120 cây số, khoảng hơn 1 giờ lái xe.  Ngồi trên xe, bác còn 
quay lại bảo tôi rằng Honfleur là một cảng đánh cá nhỏ nằm ở phía nam sông Seine thuộc quản hạt 
Calvados trong vùng Normandy Thượng (Basse-Normandie).  Bên kia sông là thành phố Le Havre, nơi hạ 
nguồn của con sông Seine đổ ra cửa biển Manche bên bờ Đại Tây Dương, là cửa biển ngăn chia lãnh hải 
giữa hai nước Anh Pháp. Vậy là tôi lại có dịp tiếp cận với điểm đích của con sông được mệnh danh là đại 
trường giang của nước Pháp này. Ngẫm ra tôi quả thật có nhiều mối duyên nợ với các giòng chảy của sông 
và nước lắm đấy chứ, như lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã loan báo trong ca khúc Lời của giòng sông   

https://www.youtube.com/watch?v=O8GIVSmi9Bg


‘Người tìm về dòng sông Người tìm về dòng sông’ 
 
Từ giòng sông Nile nước lũ cuồn cuộn bên đất Ai Cập đã khơi nguồn cho nền văn minh Kim Tự Tháp cổ 
xưa nhất nhân loại.  Sông Tiber chảy qua Thủ đô nước Ý, gắn liền với đế chế La Mã hùng mạnh một thời, 
sông Thames êm đềm trôi quanh Luân Đôn như muốn góp phần làm nên một nước Anh thịnh vượng, đi cài 
đặt hệ thống thuộc địa ra khắp thế giới. Cho đến con sông Jordan nhỏ bé uốn mình chịu phép rửa tội của 
chúa Giê-Su tại mảnh đất Do Thái và Jordan xa xôi.  Rồi đến giòng sông Hằng vĩnh cửu ở Ấn Độ linh thiêng 
huyền bí ban sự sống cho cả một dân tộc chiếm một phần năm tổng dân số trên toàn cầu.  Và con sông 
Cửu Long, giòng Hương giang cùng với biết bao con kinh rạch chằng chịt tại quê nhà mà tôi đã từng đặt 
chân tới.  Biển cả Thái Bình Dương đã giúp đưa gia đình chúng tôi trên chiếc thuyền tỵ nạn vượt sóng đến 
với bến bờ tự do. Ân tình này biết đến bao giờ tôi mới trả xong! 
 
Sông Seine được phát nguyên từ những mạch suối ngầm trong vắt nơi cao nguyên Langres gần tỉnh Dijon 
miền đông nước Pháp.  Khi chảy qua các tỉnh phụ cận quanh Ba Lê trước khi đổ ra biển cả đại dương, thì 
sông Seine trở nên rộng lớn mênh mông, ẩn chứa nhiều điều bí ẩn mà cho đến nay vẫn chưa được khám 
phá hết.  Tôi chỉ biết rằng con sông này, cùng với nhiều nhánh phụ lưu của nó, đã và đang hàng ngày ảnh 
hưởng trực tiếp đến một phần quan trọng của đất nước Pháp và cả đến diện mạo xã hội châu Âu nữa. 
Sông đã đem đến cho cư dân quanh vùng những đồng cỏ xanh mướt, những vườn hoa trái bồi đắp từ đất 
phù sa mầu mỡ.  Nhưng đồng thời nó cũng đem đến cho họ lắm tai ương, lũ lụt, hạn hán, băng tuyết xảy 
ra, làm cho cuộc sống của những cư dân này luôn là nỗ lực bền bỉ, gầy dựng lại tất cả sau mỗi trận thiên 
tai. 
 
Xe tiếp tục lăn bánh chạy trên những con lộ liên tỉnh nhỏ nhắn dễ thương. Và chẳng bao lâu sau, chúng tôi 
đã đến cửa biển của con sông Seine, rồi từ đó dẫn vào bến tàu Honfleur. Tuy Honfleur không thật rực rỡ 
sắc màu như Giverny, nhưng cũng không thâm trầm quá độ như lẽ ra nó phải có với lịch sử huy hoàng của 
hơn 10 thế kỷ.  Người Anh biết đến Honfleur như một pháo đài phòng thủ bất khuất trong cuộc chiến 100 
năm hồi thế kỷ thứ 14. Còn người Pháp thì nói về Honfleur như một điểm xuất phát cho những cuộc hải 
hành đi khám phá các vùng đất mới trên thế giới vào thế kỷ thứ 17. Thành phố nhỏ nhắn và duyên dáng 
đến lạ kỳ luôn mang đến cho du khách cảm giác bình yên đến nao lòng. Nhìn cảnh sống thanh bình của 
người dân nơi đây, tôi chẳng tin được là nó đã từng bị tàn phá nặng nề trong hai trận thế chiến và chỉ được 
xây mới lại hoàn toàn gần đây. 
 

 
 
Chúng tôi yêu cầu bác tài dừng xe ở một bãi đậu gần đó, rồi xuống đường dạo xem những căn nhà phủ lớp 
đá xanh nơi mặt tiền trông ra bến tàu.  Dãy phố này đã từng đi vào tác phẩm hội họa của các họa sĩ nổi 
danh như Gustave Courbet, Claude Monet.  Họ đã gầy dựng nên giòng tranh Honfleur, vốn là tiền thân của 
phong trào tranh Ấn Tượng sau này lan rộng ra khắp năm châu. Chúng tôi say mê ngắm nhìn phong cảnh 
dọc theo hai bờ cửa biển, từ bến tàu trông xa tưởng chừng như là những bức tranh vẽ chứ không phải là 
những tòa nhà thực thụ.   
 
Giòng tranh Honfleur bắt đầu khởi sắc từ năm 1860, khi nhiều họa sĩ trẻ tài hoa trong đó có Claude Monet 
muốn làm sống lại nền hội họa của Pháp, đã đến Normandy, đặc biệt là vịnh Honfleur, để tìm nguồn cảm 
hứng mới.  Các họa sĩ không còn tự chôn mình trong những phòng tranh chật hẹp nữa.  Họ chịu khó ra 
ngoài tìm cảnh vật thiên nhiên cho tác phẩm của mình.  Một trong những khoảnh khắc gây nhiều ấn tượng 
và hứng thú cho họa sĩ nhất là cảnh ánh nắng lung linh chiếu trên mặt vịnh Honfleur. Có lúc nắng như chan 
hòa đùa nghịch với gió, có khi vàng vọt ủ rũ trốn mình sau mây, và nét cọ của người họa sĩ đã phản ánh 
mọi tâm trạng của bầu trời Normandy.   
 
Từ đó, danh từ Ấn Tượng (Impressionism) bắt đầu được công chúng để ý đến qua bức tranh vẽ phong 
cảnh biển ở Le Havre do Monet vẽ với tên gọi 'Ấn tượng mặt trời mọc' (Impression, soleil levant).  Trong lần 



triển lãm giới thiệu với công chúng lần đầu tiên vào năm 1874, Monet và nhóm họa sĩ Honfleur đã gặp phải 
sự phản ứng mạnh mẽ từ các nhà phê bình hội họa.  Nổi bật nhất là ông Louis Leroy của báo Charivari đã 
dùng ngay tên bức tranh của Monet để chỉ phong cách cuộc triển lãm: 'Ấn tượng' (Impression) với dụng ý 
mỉa mai châm biếm.  Chẳng ngờ, bài châm biếm kia lại phản tác dụng, vô tình đã quảng cáo không công 
cho nhóm họa sĩ chưa mấy nổi danh trong giới hội họa. Vì chính các họa sĩ táo bạo này lại lấy cụm từ nổi 
cộm trên để đặt tên cho trường phái mới của mình.  Hiện nay, người yêu tranh có thể đến xem bức tranh 
mở đường khai phá ấy tại bảo tàng Marmottan ở Ba Lê.  Trường phái Ấn Tượng ra đời từ đó, và vịnh 
Honfleur là địa điểm các họa sĩ trong nhóm đã chọn làm nơi gặp gỡ, cà phê chuyện vãn và phác họa lên 
cảm xúc của mình. 
 

 
 
Ngoài việc nổi tiếng là nơi phát sinh ra trường phái Ấn Tượng, Honfleur còn là nơi du lịch thư giãn của dân 
Pháp mỗi khi hè đến, nên con phố lúc nào cũng dập dìu tài tử giai nhân sánh vai vui bước. Chúng tôi cũng 
bị cuốn hút theo giòng người, tiếp tục men theo bờ đê xem cảnh sinh hoạt tấp nập của các tàu đánh cá 
đang tắp vào bến.  Xa xa là hằng trăm cánh buồm căng gió bập bềnh trôi trên sóng nước, từng đi vào văn 
học sử nước Pháp qua bài thơ ‘Ngày mai trong ánh bình minh’ (Demain dès l’aube) đầy cảm động của 
Victor Hugo (tạm dịch): 

Cha sẽ không còn nhìn thấy ánh chiều vàng, 
Cùng những cánh buồm phía xa đang cặp bến Honfleur. 

Và khi cha đến, cha sẽ đặt trên mộ con, 
Một bó hoa thạch thảo cùng lá vạn niên. 

 
Ngót hơn thế kỷ trôi qua, dường như đồng cảm với những vần thơ diễm lệ ấy, nhạc sĩ Phạm Duy lại sáng 
tác nên ca khúc để đời Mùa thu chết.  Tinh hoa mấy thế kỷ thi ca nước Pháp đều được ông đưa vào trong 
nhạc phẩm, đáng kể nhất là thi phẩm trên của Victor Hugo cũng như của Guillaume Apollinaire: 

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo 
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi! 

 
Trong làn gió hây hây mát lạnh, được thong thả tản bộ trên những con đường mòn lót đá xanh kiên cố của 
khu phố cổ nơi đây quả là một cái thú nhàn nhã khó quên.  Xen kẽ giữa những hàng quán bày bán la liệt 
thức ăn cùng đồ lưu niệm, là các phòng tranh trưng bày những họa phẩm đắt tiền của các họa sĩ địa 
phương, hậu duệ giòng tranh Honfleur nguyên thủy, kế thừa truyền thống vẽ tranh từ các thế hệ tiên phong. 
Cả nhà chúng tôi cứ dạo xem từ phòng tranh này đến phòng tranh khác, tha hồ mà chiêm ngưỡng, và đầu 
thì cứ gật gù khen xuất sắc, chứ chẳng dám lấy tay sờ mó vào chúng sợ trầy tranh bị chủ bắt đền. Mỗi bức 
tranh nơi đây được rao bán với giá bạc ngàn trở lên, nhưng vẫn thu hút được những người yêu tranh tìm 
đến mua về treo tại nhà. 
 
Hôm đó, tôi còn may mắn được 'dự' một lễ cưới trong nhà thờ Thánh Catherine, là ngôi thánh đường xây 
bằng gỗ hạt dẻ theo kiến trúc gothic lớn nhất và lâu đời nhất còn tồn tại ở Pháp.  Nhà thờ được xây dựng từ 
thế kỷ thứ 15 sau cuộc chiến 100 năm với quân Anh, xây theo mô hình của một nhà lồng chợ thời Trung 
Cổ, với hai mái vòm trông giống như con thuyền lật úp.  Đặc biệt có tòa tháp chuông cao chót vót nằm tách 
xa với thân tòa nhà, để giáo dân đi dâng lễ khỏi bị chết cháy khi có hỏa hoạn hay sét đánh lên đỉnh tháp.  
Cấu trúc của thánh đường này nhìn rất đơn giản, vì lúc bấy giờ nó chỉ có nhu cầu dành cho các ngư phủ 
thời đó đến dâng lễ tạ ơn sau những chuyến đánh cá ngoài khơi được bình an trở về. Trước đó, người dân 
Honfleur không có một ngôi thánh đường nào để cầu nguyện cả. Lúc tôi đến xem thì bên trong nhà thờ 
đang bận rộn cử hành hôn lễ, nên tôi chỉ đứng một lát rồi vòng ra ngoài, chứ không tham quan được hết 
nhà thờ và cả tháp chuông độc đáo. 
 
Kháo chuyện một lúc, chúng tôi lên xe rời khỏi bến cảng Honfleur để kịp sang bờ bên kia sông Seine trước 
khi trời đổ mưa. Bắc ngang cửa biển là chiếc cầu cáp treo Pont de Normandie dài hơn 2 cây số với độ cao 



hơn 200 mét cách mặt biển. Cầu được xây cất từ năm 1988 và hoàn thành bảy năm sau đó vào năm 1995, 
nối liền hai thành phố Le Havre và Honfleur ở hai bờ sông Seine lại với nhau.  Vào thời điểm đó, cây cầu 
này được coi là chiếc cầu cáp treo dài nhất thế giới, và giật kỷ lục về khoảng cách xa nhất giữa hai chân 
cầu đến 850 mét.  Nói về ngành cầu đường thì kỹ thuật chuyên môn của Pháp phải liệt vào bậc nhất thế 
giới.  Ngay cả nước Úc lừng danh với chiếc cầu treo Anzac Bridge bắc ngang vịnh Johnstons Bay ở Sydney 
cũng phải gửi một phái đoàn chuyên viên sang Pháp để tìm cách khắc phục sự cố kỹ thuật khi xây cầu.  
Sau đó, Úc đã viện trợ cho Việt Nam để hoàn thành cây cầu treo đầu tiên bắc ngang sông Hậu phỏng theo 
mô hình cây cầu ở Úc. 
 
Không hiểu sao, cứ mỗi lần được ngồi xe chạy ngang qua cây cầu treo Pont de Normandie này, là mỗi lần 
tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc.  Con đường dẫn lên cầu uốn lượn ngoằn nghèo như rồng rắn quẫy đuôi.  
Những lúc ấy mà mình được đứng ngay giữa thân cầu, từ trên cao nhìn xuống cửa biển rộng mênh mông, 
vạt áo bay phất phơ trong gió chiều lồng lộng, cảm giác chắc thật mông lung khó tả.  Nước sông Seine ở 
đây tuôn chảy cuồn cuộn như thác lũ, phía hướng ra mặt biển lóa nắng vàng thẫm giữa muôn vàn con 
thuyền nhấp nhô trên sóng bạc, tưởng không còn cảnh sắc nào hùng vĩ hơn. Từ trong tiềm thức tôi chợt 
vọng về những câu hát ru đầy tình tự của các bà mẹ Việt Nam kiên cường: 
 

Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh, 
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. 

(Hát ru miền Nam) 
 
Và tôi đã hiểu vì sao tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc nơi xứ người.  Tôi đã có lũ kỷ niệm cùng đồng hành 
với tôi cho đến suốt quãng đời còn lại. 
 
Một thoáng Đà Lạt giữa lòng Deauville 
 
Càng xế trưa, tiết trời trở nên ấm áp lạ thường, mặt trời đã bắt đầu ló dạng từ ngoài khơi, xua tan hết 
những áng mây mù vây kín một góc trời trước đó chưa lâu.  Ánh nắng rực rỡ như làm tăng thêm vẻ hoang 
sơ đầy quyến rũ của vùng thượng du nước Pháp. Thời tiết nơi đây rất thất thường và luôn biến chuyển một 
cách đột ngột, nên chúng tôi phải tận dụng tối đa, thay đổi chương trình còn lại trong ngày. Quay xe ngược 
về hướng bắc, chúng tôi quyết định trực chỉ nhắm vào hai thành phố song sinh là Trouville và Deauville 
nằm cách đó không xa.  Duy có Deauville là một khu nghỉ mát của những tay triệu phú giàu sụ.  Khí hậu 
mùa hè ở vùng này bao giờ cũng vậy, phải đợi đến quá ngọ mới quả quyết được trời có nắng và biển có 
thể tắm được hay không. 
 

 
 
Mặc dù hai thị trấn ở cách nhau có mỗi cây cầu bắc ngang con sông Seine, nhưng cả hai lại có nhiều nét 
trái ngược nhau.  Khác hẳn với Deauville lịch sự sang trọng, Trouville chỉ là một làng chài địa phương nên 
giá sinh hoạt bình dân hơn.  Khách đi bộ trông cũng thật thà chất phác chứ không như khu sòng bài ở bên 
Deauville, trước khi bước xuống xe cần phải chờ nhân viên an ninh lăng xăng chạy đến mở cửa rồi mới 
chịu bước xuống.  Vì vậy mà dân du lịch bụi kéo đến Trouville mua sắm thật đông đúc, vào mùa nghỉ phòng 
trọ không còn một chỗ trống. 
 
Deauville cũng là một thị trấn nhỏ bé yên tĩnh nằm ven biển, dân cư chưa đến nửa vạn.  Nhưng nó được 
xem là một trong những đô thị xa xỉ, đắt đỏ nhất nước pháp.  Deauville tiếng Pháp có nghĩa là Thủy Phố, có 
nhiều món giải trí hạng sang dành riêng cho giới trưởng giả thích hưởng thụ, như trường đua ngựa, sòng 
bạc, và gần đây nhất là phát triển thêm sinh hoạt liên hoan phim, trong đó nổi tiếng nhất là phim Hoa Kỳ.  
Ngay cả Liên Hoan Phim Á Châu cũng được tổ chức rất thành công tại đây, mà phim Mê Thảo thời vang 
bóng của nữ đạo diễn Việt Nam tên Việt Linh đã gây được tiếng vang lớn nơi giới ghiền màn ảnh bạc. 



Đến Deauville rồi, chúng tôi mới thấy muốn tiêu tiền ở một trong những đô thị đắt đỏ nhất nước Pháp cũng 
chẳng phải là chuyện dễ dàng.  Định vào sòng bạc thử thời vận ư?  Không thoải mái như Las Vegas của 
Mỹ, hay các club ‘nhà nghèo’ gần nơi tôi ở. Các casino ở đây đã ra quy định khắt khe, khách muốn vào 
chung tiền thì phải ăn mặc lịch sự chỉnh tề. Chứ bọn bình dân lao động với cái áo thun ba lỗ và quần đùi 
mát mẻ như đám dân du lịch bụi như tụi tôi là sẽ bị cấm cửa ngay! 
 
Mọi thứ ở đây đều treo giá cao tới mức chóng mặt, đắt ngang ngửa với Ba Lê và đô thị sòng bài Monaco.  
Tôi có lần với tay định mua chiếc cà vạt thanh nhã mang về làm kỷ niệm. Nhưng lúc nhìn thấy thẻ yết giá 
ghi $150 euro thì lại rụt rè không dám, vị chi tính ra gần $300 úc kim.  Vừa cầm bộ quần áo trẻ con độ hai 
ba tuổi lên, tôi đã vội vã buông tay như mình mới bị phỏng nặng, khi nhìn thấy cái giá cao ngất ngưởng trên 
300 euro!  Tôi nghĩ bụng con nít mà mặc quần áo kiểu này chắc sẽ mãi không thể lớn nổi, vì phải oằn lưng 
vác chịu xấp tiền khổng lồ cha mẹ bỏ ra mua đồ cho chúng!. Với số tiền đó, tôi có thể nuôi sống một gia 
đình tại Việt Nam cả mấy tháng trời.  Không biết đã có mấy ai đã chùn tay khi mua sắm như mình chưa 
nhỉ? 
 
Ngoài những giá trị văn hóa lịch sử ra, Deauville còn nổi tiếng thanh lịch nhờ có bãi biển sâu rộng lý tưởng, 
nằm trong số hiếm hoi những bãi tắm lộ thiên có thể tắm được ở vùng giáp mũi Bắc Cực này.  Như các bậc 
phong lưu thích phô trương sự phú quý bằng ‘gấm lót đàng, vàng lót ngõ’, ngay từ thập niên 1930s 
Deauville đã không tiếc tiền nhập ván gỗ azobe từ châu Phi sang lót cả con đường dọc theo bãi tắm, để quý 
thiên kim tiểu thư và vương tôn công tử có thể bách bộ dạo chơi mà khỏi sợ cát biển lấm vào gót chân ngà 
ngọc. 
 
Ngày nay, du khách có thể bắt gặp những dấu vết xa xỉ ấy dọc theo con đường lát ván sạch tinh tươm 
hướng ra bãi biển.  Những tấm bảng gỗ dựng trên hàng lan can đập vào mắt du khách tên tuổi của hàng 
loạt ngôi sao điện ảnh thế giới, những quán ăn treo hình những diễn viên thời danh đã từng ghé qua. Được 
lưu danh miễn phí tại nơi thanh lịch vào bậc nhất nước Pháp ư? Còn gì bằng!  Thế là các ngôi sao thượng 
thặng đua nhau đến nghỉ dưỡng, tạo cơ hội cho Deauville thu hút thêm nhiều du khách vào những dịp liên 
hoan phim ảnh. 
 
Hàng năm, nơi đây cũng có tổ chức các hội chợ rao bán ngựa đua rặt nòi.  Khách mua từ khắp nơi trên thế 
giới đổ về tham gia cuộc đấu giá sôi nổi, trong số đó đáng kể nhất là những tỷ phú Ả Rập đến từ xứ dầu 
lửa.  Đến mùa tranh giải, cả thị trấn như biến thành biển người, tập trung nơi trường đua chính, to lớn vào 
bậc nhất thế giới cùng với các màn hình ngoài trời, trình chiếu cảnh mấy anh nài ngựa quất roi so tài trên 
từng gang tấc cho dân mê cá ngựa câu độ với nhau. 
 
Tất nhiên dân du lịch bụi chúng tôi chẳng dám có tham vọng theo chân các đại gia ăn tiêu vung vít vô tội vạ 
này rồi. Thế là, yên tâm với túi tiền chưa bị sứt mẻ chút nào, chúng tôi ghé vào một quán giải khát có kê dãy 
bàn ghế ở vỉa hè để nghỉ chân.  Đi từ sáng sớm đến giờ chúng tôi mới có dịp ngồi ăn trưa thoải mái bên 
tách trà sữa pha đường bốc khói nghi ngút.  Rồi thú vị quan sát những cư dân đôn hậu địa phương đang 
nhàn tản ngồi nhâm nhi cà phê, tán gẫu hay say sưa đọc sách báo.  Khung cảnh ấy đã gợi lại cho tôi biết 
bao kỷ niệm về một góc phố nào đó của Đà Lạt thân yêu mà mà giờ đây đã 'nghìn trùng xa cách'.   
 

 
 
Gió từ biển thổi vào từng đợt thật mát, và giọt trà đắng trong người làm tôi tỉnh hẳn.  Vì sợ mất ngủ, thường 
ngày tôi tự giới hạn mình chỉ một tách trà vào buổi sáng thôi. Nhưng vào những dịp đi chơi xa như thế này, 
tôi cho phép mình được ‘xuống núi’ một chút.  Cũng may, khi màn đêm buông xuống, tôi cũng đánh được 
một giấc ngon lành, tự ru mình ngủ theo tiếng nhạc của Ngô Thụy Miên: 
 

Tình yêu như nắng,  
Nắng đưa em về bên giòng suối mơ. 



(Ngô Thụy Miên: Riêng một góc trời) 
 
Nói đến Đà Lạt, quả thật lần đầu tiên khi đặt chân đến Deauville, bao quanh bởi những căn biệt thự cổ xây 
bằng gỗ trộn với đá ong, tôi chợt nhớ về Đà Lạt một cách da diết.  Hình như ở đây có nhiều nét thân quen, 
và trong một thoáng cứ tưởng mình đang dạo chơi phố xá  Đà Lạt.  Thật ra, không chỉ bầu không khí yên 
tĩnh cộng với tiết trời thoáng mát hơi se lạnh của Deauville làm tôi gợi nhớ Đà Lạt, mà chủ yếu chính là cái 
hồn thể hiện qua những di sản kiến trúc độc đáo.   
 
Hầu hết nhà cổ ở đây đều xây cất theo lối kiến trúc colombage đặc thù của vùng Normandy.  Nhà được trổ 
nóc với mái xéo cao, mặt tiền có kết cấu gồm khung sườn bằng gỗ xây chèn gạch chạy xéo song song 
trông thật lạ mắt.  Màu gỗ nâu xen kẽ với màu vôi của tường tạo thành nét trang trí khéo tay, đẹp như tranh 
vẽ trong truyện cổ tích.  Lối kiến trúc colombage này còn thịnh hành ở một số vùng khác của nước Pháp 
như Garonne, Dordogne.  Tuy nhiên nơi đây, gần đến trung tâm Deauville, thì những tòa nhà kiểu đó được 
xây với một quy mô đồ sộ và nguy nga hơn.  Một trong những ngôi nhà tiêu biểu nhất là Tòa thị chính, được 
xây dựng từ năm 1881 cho đến nay vẫn giữ nguyên kiến trúc thuở ban đầu. 
 
Đà Lạt của chúng ta cũng có khá nhiều biệt thự mang kiến trúc colombage vùng Normandy như thế.  Điều 
đó cho thấy những người Pháp tha phương đã mang chút hồn quê sang tận đất Việt hầu vơi đi nỗi nhớ cố 
hương ray rứt khôn nguôi.  Cho đến năm 1949, toàn thành phố Đà Lạt đã có trên 1 ngàn biệt thự, dinh thự 
hoàn thiện về mặt thẩm mỹ và kỹ thuật, hài hòa với cảnh quan tạo thành một diện mạo riêng cho Đà Lạt.  
  
Nhìn lại quá khứ hình thành của hai thành phố ở hai đầu trái đất, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy nhiều điểm 
tương đồng khá trùng hợp.  Hồi thế kỷ 19, Deauville chỉ là một làng chài nhỏ với vỏn vẹn 104 cư dân.  Đến 
năm 1859, có ba người thuộc giới quý tộc đã bỏ vốn ra mua toàn thể vùng đất đầm lầy ven biển trên với giá 
800 ngàn tiền phật lăng (franc) thời đó.  Họ là Công tước (Count) Morny vốn là anh em cùng mẹ khác cha 
với Hoàng đế Nã Phá Luân đệ tam (Napoleon III), viên chức ngân hàng Armand Donon và bác sĩ Joseph 
Olliffe.  Mua xong, họ liền đề ra phương án xây dựng thành một khu nhà nghỉ cao cấp, và chỉ trong vòng 10 
năm sau đã trở thành điểm đến ưa chuộng của tầng lớp thượng lưu không chỉ ở Ba Lê mà còn lan ra khắp 
lục địa Âu châu nữa. 
 
Cũng vào khoảng thời điểm ấy (năm 1893), ở Việt Nam bác sĩ Yersin lúc đang trên đường thám hiểm vùng 
Đông Dương đã tình cờ khám phá ra vùng cao nguyên Lang Biang hoang sơ tuyệt đẹp.  Theo lời đề nghị 
của ông, viên toàn quyền Pháp Paul Doumer đã quyết định xây dựng nơi đây thành một trung tâm nghỉ mát 
với tư tưởng chủ đạo là tôn trọng thiên nhiên và duy trì vẻ đẹp của cảnh quan.  Đà Lạt hầu như là đô thị duy 
nhất của nước ta được xây dựng theo ý tưởng và quy hoạch nhất quán ngay từ đầu để làm nơi nghỉ 
dưỡng. 
 
Tầm nhìn xa của nhà quy hoạch và sáng tạo tinh tế của các kiến trúc sư Pháp thời đó đã biến vùng rừng 
núi hoang dã, chỉ sau mấy thập niên, thành nơi hội tụ một ‘bộ sưu tập’ nhiều phong cách tiêu biểu của kiến 
trúc Pháp cuối thế kỷ 19. Như kiến trúc vùng mạn ngược Anglo-Normand, kiến trúc miền cao nguyên trung 
phần Pháp, miền núi tuyết trong dãy Alps và phía nam, miền Pyrénées và Basque.  Trớ trêu thay, quần thể 
‘Đô thị di sản’ được thế giới công nhận này lại đang xuống dốc một cách thảm hại, rách nát từ hình hài cho 
đến thể chất. 
 
Còn Deauville thì trong vòng hơn 60 năm kể từ ngày mở rộng (1860-1920) đã hình thành một số lượng hơn 
550 căn nhà ngót trăm tuổi đời gồm biệt thự hay nhà vườn cùng chung kiểu dáng địa phương đặc thù, 
thành nơi lý tưởng cho ngành du lịch thư giãn, qua đó nhanh chóng gián tiếp phát triển về kinh tế cho toàn 
vùng.  Tất cả đều đặt dưới sự bảo tồn di sản nghiêm ngặt của chính phủ Pháp.  Nhờ vậy cho tới nay, không 
ít căn nhà cổ tuy đã qua tay nhiều đời chủ nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc và cảnh quan buổi ban đầu, chỉ 
được phép sửa sang tu bổ những chỗ bị hư hại mà thôi. 
 
Còn Đà Lạt của Việt Nam?  Hàng chục năm qua, môi trường và cảnh quan nơi đây đã không ngừng xuống 
cấp, mà cho tới nay các đơn vị hữu trách vẫn chưa tìm ra phương thuốc đặc trị để cứu chữa.  Điều này cho 
thấy chúng ta chưa có thái độ ứng xử đúng mực đối với di sản của quá khứ.  Rồi đây, có khi thế hệ mai sau 
sẽ chỉ còn biết đến một Đà Lạt từng là kho tàng kiến trúc cảnh quan trong phim ảnh hay trong sách vở! Đến 
với Deauville vào một ngày hè đẹp trời, tiếc thay ý nghĩ ấy đã làm cho khách từ phương xa dừng chân vãn 
cảnh bỗng thấy chạnh lòng cùng nước non! 
 

Chateau de Sully – Lâu đài cổ tích trong tranh họa đồ 



Lên xe rời khỏi Deauville mà lòng chúng tôi hãy còn lâng lâng niềm cảm mến trong nỗi nhớ Đà Lạt khôn 
nguôi.  Đà Lạt năm xưa hiện về trong ký ức mỗi người chúng tôi hôm ấy thật đẹp mà cũng thật quá xa vời.  
Thế là không ai bảo ai, chúng tôi đều chọn nghỉ đêm tại một tòa lâu đài đẹp lộng lẫy nằm ở ngoại ô thành 
phố Bayeux cách độ nửa giờ lái xe.  Bayeux là thành phố hiện đang lưu giữ bức thảm dệt nổi tiếng nhất 
trong số các bức thêu cổ hiện còn trên thế giới.  Cách đó không xa là bãi biển Omaha, chỗ quân đội Đồng 
Minh Anh Mỹ đổ bộ vào tham chiến trong trận Đệ Nhị Thế Chiến vừa qua. 
 

 
 
Từ xa, tòa lâu đài trông như một ngôi biệt thự sang trọng của hoàng gia Pháp, nằm khép mình giữa khu 
rừng bách thuộc chủng loại Lebanon trải rộng ngút ngàn.  Một màu xanh mát tỏa kín cả khu rừng trong ánh 
nắng chiều vàng vọt chiếu xuyên qua cành lá với những sắc độ khác nhau.  Cảnh non nước hữu tình lúc 
chiều hôm đẹp vô cùng gợi cảm khiến lòng tôi man mác nhớ lại câu ca dao ngày nào:  
 

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, 
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ. 

 
Lâu đài có cái tên thật du dương, thơ mộng, Chateau de Sully, được hình thành qua nhiều giai đoạn xây cất 
giữa hai thế kỷ 16 và 18, là một trong những dinh thự lớn và đẹp nhất vùng, thể hiện đậm nét phong cách 
kiến trúc thời Phục Hưng.  Chúng tôi men theo con đường mòn trải đá sỏi lên cổng ngôi biệt thự mà tưởng 
như lạc bước vào chốn hoàng cung thâm nghiêm của một vị lãnh chúa châu Âu nào đó từ dăm ba thế kỷ 
trước. Đứng dưới chân tường dốc đứng, cao mấy chục thước của lâu đài, mà hình dung ra những trận 
chiến khốc liệt, cảnh máu chảy đầu rơi của các chiến binh xưa.  Gần đây nhất là khi quân Đức Quốc Xã lẫn 
phe Đồng Minh đã thay nhau chiếm lấy lâu đài này làm tổng hành dinh trong trận Đệ Nhị Thế Chiến vừa 
qua.  Nỗi kinh hoàng đó hãy còn để lại nhiều ám ảnh trong tâm thức người Tây phương cho đến tận ngày 
nay.  Nhưng với những dân làng phúc hậu sinh sống quanh đây, dường như cái quá khứ u buồn đó đã 
không làm thay đổi đi nếp sống hiền hòa giản dị đã có từ ngàn đời của họ. Từ khe suối nước chảy róc rách 
nằm phía bên phải nhìn lên, lâu đài Sully trông chẳng khác nào thế giới truyện tranh cổ tích hoặc phim hoạt 
hình của Walt Disney vậy.  Giòng suối trong mát lượn lờ uốn quanh, tưởng như những đường cong mềm 
mại của cô gái đang say sưa giấc nồng trong truyện cổ tích Người đẹp ngủ trong lâu đài mà tôi đã đọc từ 
hồi còn bé thơ. 
 

 
 
Bây giờ, tòa lâu đài cổ kính này đã được phục hồi thành một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp chuyên cung cấp 
những dịch vụ thượng hạng dành cho các tầng lớp khá giả sang trọng. Phòng phải đặt trước và thường 
không còn chỗ trống như ngày hôm nay.  Bạn đến đây sẽ được trải nghiệm lối sống xa hoa của giới quý tộc 
và hoàng gia Pháp từ những ngày lịch sử oai hùng thuở  xưa, và những dịch vụ độc đáo ở đây sẽ khó có 
thể tìm thấy ở bất cứ khách sạn hiện đại nào khác trên thế giới.  Những dịch vụ này được thiết kế theo ý 
thích riêng của từng du khách, từ đồ ăn, thức uống cho đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay các trò chơi thể 
thao giải trí.  Bạn cũng sẽ được thưởng thức những món ăn hảo hạng do chính các sư phụ đầu bếp hàng 



đầu chế biến từ nguyên liệu tươi ngon với những loại gia vị đặc sản của địa phương đi kèm với những chai 
rượu vang quý hiếm chỉ có thể tìm thấy ở vùng này mà thôi.   
 
Đến khuôn viên nội thất của tòa lâu đài mới đẹp làm sao. Tòa nhà được kết cấu gồm 13 gian nhà khách 
nằm ở ngay trung tâm lâu đài, để lữ khách lỡ đường dừng chân nghỉ dưỡng ở đây có thể cảm nhận được 
cuộc sống của những ngày xa xưa ấy.  Tất cả đều được bài trí đúng theo phong cách cổ truyền, gồm 
những bộ áo giáp với binh khí đủ loại trưng bày trong phòng kỵ sĩ.  Ngoài ra còn những đại sảnh lớn trang 
trí lộng lẫy dành cho các đại tiệc tiếp tân thượng khách, sảnh dành cho các buổi hòa nhạc và khiêu vũ treo 
những bức tranh thảm thật lớn, đường dệt vô cùng tinh xảo.  Lâu đài cũng có một nguyện đường riêng xây 
bằng đá hoa cương còn sót lại từ thế kỷ 16, là một tuyệt tác của loại hình kiến trúc mái vòm tôn giáo với 
những hàng cột chạm trổ tinh vi cao hai tầng nâng mái vòm hình bán nguyệt. 
 
Bao quanh tòa lâu đài là dãy nhà xây dọc hai bên cổng chính gồm có thư phòng của quản gia, phòng ngủ 
cho các thành viên trong giòng họ, sau cùng là phòng ở của các gia nhân giúp việc và quân lính, nhà kho 
lương thực, kho vũ khí.  Nối liền với hai dãy nhà là căn bếp rộng lớn, có cả các phòng dành để các nghệ 
nhân tái hiện các nghề thủ công gia truyền như đan lát, dệt may thêu, chế biến bánh kẹo.  Hai dãy nhà dọc 
này hiện đã được tân trang lại thành khu nghỉ mát hạng  nhì bình dân hơn với 9 căn phòng ngủ riêng biệt, 
mà người Pháp gọi là Manor. 
 
Chúng tôi về phòng nghỉ ngơi một lát rồi thay đồ xuống ăn tối tại nhà hàng tọa lạc ngay trong khuôn viên lâu 
đài.  Đây là nhà hàng nổi tiếng khắp vùng về nghệ thuật nấu ăn theo đúng bí quyết gia truyền của cung đình 
Pháp, và cũng là cái nôi của nền ẩm thực châu Âu.  Ai nấy đều háo hức chờ đợi để có dịp được thưởng 
thức nghệ thuật ẩm thực thanh lịch của hoàng gia Pháp như thế nào. Mới bước chân vào cửa thôi, chúng 
tôi đã được vị quản gia đón tiếp như một vị thượng khách dự tiệc dạ yến do nhà vua khoản đãi, rồi mời ngồi 
vào bàn ở một phòng ăn sang trọng nhìn ra khu vườn thoáng mát bên ngoài.  Lúc ấy, tôi có cảm giác mình 
như là một ngài bá tước hay vị hoàng đế nào đó, luôn được các hầu bàn, quản gia phục vụ tận tâm chu 
đáo.   
 
Đến tận bây giờ, tôi hãy còn nhớ mãi đến những món ăn được nấu ... bằng thơ độc đáo của hoàng tộc 
Pháp.  Cầm tờ thực đơn đã dịch sang tiếng Anh lên, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên thích thú khi đọc tên 
các món ăn được diễn tả văn hoa như một bài thơ tình lãng mạn.  Sự tinh tế của các món ăn cung đình ở 
đây được chuẩn bị kỹ lưỡng cho đến từng chi tiết nhỏ, ngay cả trong thực đơn đưa cho thực khách lựa 
chọn. Chưa ăn mà như đã được ăn bằng mối duyên văn tự rồi, qua những vần thơ ẩm thực xuất phát từ 
lòng rung cảm ngẫu hứng của một thi nhân vô danh nào đó.  Điều đó cho thấy người Pháp rất coi trọng 
nghề nấu ăn và xem nấu ăn như là một nghệ thuật. Đối với họ, những tên tuổi trong giới đầu bếp nổi tiếng 
luôn được xếp bên cạnh tên tuổi của những nhà văn, nhà thơ mà họ yêu thích. 
 
Tự hào về văn hóa ẩm thực của mình, người Pháp luôn quan niệm rằng chỉ có người lịch sự tao nhã mới ý 
thức và đánh giá đúng mức chất lượng và cách trình bày trên bàn ăn của chủ nhà. Về phép lịch sự khi ngồi 
vào bàn ăn của người Pháp, tùy theo tính chất của bữa ăn, bữa ăn gia đình, tiệc thân mật bạn bè hay tiệc 
chiêu đãi long trọng, cách xử sự ở bàn ăn có khác nhau đôi chút. Phong cách của họ là ăn thật khéo và nhẹ 
nhàng, không phát ra tiếng động, kèm theo đó là những quy tắc cầu kỳ trong việc dùng muỗng, dao, nĩa sao 
cho phù hợp với từng món ăn và không được lẫn lộn. Các loại dụng cụ này thường được làm bằng bạc, 
hay sang hơn nữa là vàng ròng nguyên chất. Cán cầm được chạm trổ với những đường nét hoa văn tinh 
xảo, chứng tỏ địa vị cao quý của chủ nhân trong xã hội. Rồi những quy định phức tạp khác trong việc dùng 
khăn ăn, đồ uống mà người nước ngoài không thể học được trong một sớm một chiều.  Ngay cả ly, chén, 
đĩa cũng phải thay đổi liên tục theo món, và mỗi bữa ăn thường hay kéo dài rất lâu, từ 2 tiếng hơn cho đến 
cả buổi mới chấm dứt. Trong khi đó, người Việt chúng ta vốn quen cầm đũa, nên cùng với việc thưởng thức 
các món ăn Tây, cũng như phải tìm hiểu và am tường cách dùng dao, nĩa như người Tây, thực sự là điều 
không mấy dễ dàng. 
 
Ngày xưa, một bữa ăn truyền thống của các nhà quý tộc bao giờ cũng gồm có đến 9 phần riêng biệt và 
tương đối phức tạp. Đến giờ thì hầu như người ta chỉ chia bữa ăn thành 6 phần chính: đầu tiên là khai vị 
nhẹ gồm các món ăn gây kích thích vị giác như sò, ốc, trứng cá muối, cocktail hải sản.  Tiếp đó đến món 
súp rồi phần thứ 3 lại là món bánh mì bỏ lò nướng, được xem như là khai vị ấm của bữa ăn.  Phần thứ 4 là 
các món ăn chính như cá, gà, thịt nướng và các loại rau quả trộn khác nhau.  Phần thứ 5 là các loại hoa 
quả và phó mát (fromage, cheese). Và cuối cùng, bữa ăn sẽ kết thúc với một món tráng miệng ngọt.  Ở một 
số nhà hàng thuộc cỡ trung hoặc trong các gia đình, người ta rút gọn lại chỉ còn có 5 phần, có thể là gộp 
súp vào ăn chung với món khai vị. Cũng có nơi gộp hoa quả, phó mát trở thành món tráng miệng luôn cho 
giản tiện. 
 



 
Lối ăn uống của người Pháp kiểu cách như vậy nên trong những bữa ăn trịnh trọng hay tại các nhà hàng 
cao cấp, không thể thiếu hầu bàn phục vụ phần mời đón khách. Vào những buổi ấy, phải cần tối thiểu từ 
một đến hai người hầu bàn luân phiên phục vụ cho mỗi bàn ăn. Người hầu bàn phải ăn mặc sạch sẽ. Phụ 
nữ mang yếm trắng, váy đen, áo chemise trắng, còn đàn ông thì mặc áo veste trắng cài nơ bươm bướm, 
quần đen, và phải giữ im lặng lúc hầu bàn. Món ăn nóng còn phải được dọn trên những đĩa đã được hấp 
nóng trước có đậy vung mới dậy mùi thơm phức của món ăn.  Tay mặt luôn để sau lưng, họ sử dụng tay 
trái đem đĩa thức ăn trên một cái khăn, đi đến phía bên trái của mỗi thực khách mà đặt đồ ăn xuống bàn. 
Nhưng lúc dọn dẹp dao, nĩa trên bàn thì họ đến phía bên tay mặt khách.  Cho nên người thực khách biết 
điệu, họ đoán biết trước người hầu bàn sắp đến bên trái hoặc bên mặt của họ tùy theo lúc đem đĩa đến hay 
dọn đĩa đi. 
 
Trọng hệ nhất đối với người Pháp là lối sắp xếp bàn ăn.  Chỉ một sơ xuất nhỏ thôi, như sắp xếp sai hoặc 
quên một món đồ nào đó thì người phục vụ sẽ bị chỉ trích nặng nề hay thậm chí còn bị sa thải ở những nhà 
hàng lớn. Các bàn ăn của Pháp phải có khăn trải bàn, thường là màu trắng hay màu lạt để thể hiện gu thẩm 
mỹ trang nhã của chủ nhân. Ở những người cầu kỳ thì sự hài hòa các màu sắc giữa khăn trải bàn và khăn 
ăn cũng như các vật trang trí khác được đặc biệt chú trọng. Nếu là tiệc chiêu đãi long trọng thì khăn trải bàn 
là màu trắng có hoa văn nổi và chỉ sử dụng một lần chứ không sử dụng lại lần thứ hai.  Khi họ xếp ly, đĩa, 
dao, muỗng, nĩa, khăn ăn, đồ gác dao trên bàn, quy ước khoảng cách tối thiểu giữa các thực khách là 6 tấc.   
 
Khăn ăn của khách bao giờ người Pháp cũng xếp thành hình tam giác hoặc gấp làm tư hình chữ nhật đặt 
trong cái đĩa nhỏ phía bên trái của đĩa ăn. Ăn xong mới để khăn lại bên tay mặt. Nếu bạn sơ ý điều này, hầu 
bàn sẽ dọn thức ăn đi lúc bạn bước ra ngoài đi vệ sinh hoặc hút thuốc lá. Trang trọng hơn nữa thì cuốn tròn 
khăn lại như ta thường thấy ở các nhà hàng cao cấp, chứ không bao giờ họ xếp khăn hình cánh quạt để 
trong ly như người Mỹ, người Hoa. Giữa bàn là nơi để bày các món ăn, trang trí một bình hoa đơn giản 
tránh có mùi thơm. Trên bàn để lọ muối, tiêu nhỏ, và bình nước lọc, nhưng tuyệt đối không để lọ dầu olive, 
dấm và tăm xỉa răng lên bàn ăn. Trịnh trọng hơn thì các thứ này được kê trên một cái bàn đẩy nhỏ có bánh 
xe đặt bên cạnh. Và quan trọng hơn hết, thực khách trước khi nhập tiệc phải rửa tay. 
 
Trên bàn ăn người Pháp có đến 5 loại nĩa khác nhau để dùng khi ăn cá hay thịt.  Nĩa được đặt phía bên trái 
của đĩa ăn, theo trình tự món ăn đem ra mà đặt từ trái sang phải, mũi hướng vào phía trong bàn ăn.  Nếu 
có món ốc, sò thì nĩa để ăn sò ốc là loại nhỏ nhất, chỉ có 2 chĩa răng cưa, và phải đặt ở phía bên tay mặt 
của đĩa, chứ không nằm bên trái như các loại nĩa khác.  Loại nĩa thứ hai lớn hơn một chút có 3 chĩa, 
thường được dùng với món cocktail hải sản.  Kế đến là loại nĩa thứ 3 dùng cho các món rau trộn và tráng 
miệng, tuy cũng có 4 chĩa như loại nĩa bình thường, nhưng có vóc dáng nhỏ hơn khá nhiều.  Loại thứ 4 là 
nĩa bình thường, dùng cho các món ăn chính mà chúng tay thấy bày bán khắp nơi, có 4 chĩa và chỉ dùng để 
ăn thịt.  Sau cùng và cũng là loại dễ bị nhầm lẫn nhất chính là nĩa dùng cho món cá, chỉ có 3 chĩa răng cưa 
thôi, nằm bên trái hàng đầu trên bàn ăn.  Nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ nhận thấy loại nĩa ăn cá này có một điểm 
khác biệt so với các nĩa khác. Đó là một góc răng cưa ở phía trên đầu nĩa hơi bị cong lại và đoạn răng cưa 
nằm giữa cái nĩa bị cắt ngắn đi.  
 
Dao ăn thì có tổng cộng 4 loại. Dao dùng để phết bơ là loại nhỏ nhất, lưỡi dao ngắn và có hơi uốn lượn lên 
trên một chút.  Còn dao để cắt cá, lưỡi dao mỏng có vết lõm nhỏ và bề ngang dẹp, nhưng ngắn hơn loại 
dao bình thường có lưỡi thuôn dài.  Dao dành cho món thịt có mũi nhọn hoắt và khá sắc so với các loại dao 
khác.  Cuối cùng mới đến loại dao thông dụng được dùng hầu hết cho các món ăn còn lại.  Dao phải luôn 
cùng với muỗng ăn súp và đồ gác dao nằm bên tay mặt của đĩa thức ăn.  Dao được sắp theo nguyên tắc 
ngược lại với nĩa, dao ăn cá đặt bên phải dao ăn thịt.   
 
Phức tạp hơn dao với nĩa, muỗng hay thìa có đến 5 loại khác nhau.  Bé bỏng nhất là thìa dùng cho các loại 
cà phê được uống trong cái tách nhỏ xíu như chén uống trà tàu của ta ngày xưa.  To hơn một chút chính là 
loại thìa mà chúng ta hay gọi là thìa cà phê. Tuy nhiên, loại thìa này còn được dùng chung cho cả các loại 
trà, cà phê, kem, nước hoa quả và cocktail nữa.  Xếp thứ 3 về ngoại hình là loại thìa dùng cho các món 
bánh ngọt, về hình dáng thì cũng tương tự như hai loại trên, chỉ có kích cỡ là to hơn một chút thôi.  Loại 
thìa thứ 4 thì lại có hình dáng khác hẳn, với lòng sâu hơn và có hình tròn so với các loại kia, là loại được 
chuyên dụng để ăn món súp. Cuối cùng là thìa dành cho các loại kem được ăn trong những chiếc ly dài với 
chiếc cán nho nhỏ, thon dài, phù hợp với ly kem. Nhưng một số lớn người Pháp hiện nay vẫn giữ tập tục ăn 
kem bằng nĩa nhỏ có hai chĩa. 
 



 
 
Các loại muỗng, nĩa dùng để ăn các món tráng miệng thì nằm ngang phía trên theo nguyên tắc như sau: 
muỗng dùng để ăn tráng miệng được quay về bên trái, nĩa thì được quay về bên phải.  Dao dùng để phết 
bơ được đặt nằm trên đĩa nhỏ ở góc trên bên tay trái, bên cạnh có thể đặt thêm các loại đĩa, dụng cụ dùng 
cho món khai vị.  Góc bên phải thì để các loại ly uống rượu, nước. 
 
Ở bữa ăn thông thường thì chỉ cần có 2 loại ly là đủ cho mỗi thực khách, một để uống rượu và một để uống 
nước. Còn buổi tiệc quan trọng thì có 3 loại ly khác nhau. Ly được đặt phía trước của đĩa theo thứ tự từ cao 
tới thấp và từ trái sang phải. Ly nước lớn nhất đặt đầu tiên, kế đến là ly nhỏ hơn dành cho uống rượu chát 
đỏ, rồi mới tới ly nhỏ nhất cho rượu chát trắng. Uống rượu sâm banh (champagne) khai vị là một ly khác 
nữa thì để sau cùng nếu có. Tại nhà hàng, hầu bàn chỉ phục vụ rượu, còn nước uống khách phải tự rót lấy. 
Trong bữa ăn gia đình hoặc thân mật giữa bạn bè thì nước và rượu được đựng trong bình bày sẵn trên bàn 
ăn. Nhưng ở những bữa tiệc long trọng, ly uống nước phải được rót đầy trước khi đưa lên bàn cho khách.  
Đối với các loại rượu quý thì sẽ được khui khoảng 2 giờ trước khi dùng, để hòa nhiệt độ rượu với nhiệt độ 
không khí thì lúc đó rượu mới tỏa ra hết hương vị của nó. 
 
Đĩa ăn trên bàn người Pháp dùng 3 loại chính riêng biệt cho từng món ăn, không nên lẫn lộn sẽ gây bối rối 
nơi người dự tiệc. Loại đĩa thứ nhất lõm nhiều, dùng để ăn súp. Loại đĩa thứ nhì bằng phẳng, dùng để ăn 
món khai vị và những món chính, và loại đĩa thứ ba cũng bằng phẳng nhưng nhỏ hơn, dùng để ăn phó mát 
và thức ăn tráng miệng. Những đĩa này phần lớn đều có hình tròn, nhưng bây giờ người ta có khuynh 
hướng sử dụng loại đĩa cách điệu có hình dáng khác biệt theo thời thượng hơn. Đối với bữa ăn tiếp tân 
quan trọng, không bao giờ họ để chồng lên nhau quá ba đĩa. Đĩa sâu ăn món súp luôn luôn để trên đĩa 
bằng cho cân đối. 
 
Việc xếp vị trí chỗ ngồi cho thực khách người Pháp cũng điệu nghệ lắm. Khi đó, ta thường thấy người 
khách chính của bữa tiệc sẽ được bố trí ngồi đối diện với chủ nhà. Các vị khách thân mật với chủ nhà sẽ 
được xếp ngồi hai bên, rồi kế đến mới xếp cho những người khác. Cách này cũng nhằm để dễ dàng tiếp 
chuyện với khách khi nhập tiệc. Theo phép lịch sự của người Pháp thì khách chỉ ngồi vào bàn khi chủ nhà 
mời  và an tọa. Quý ông sẽ kéo ghế chờ cho quý bà ngồi xong rồi mình mới ngồi cạnh bên, như vậy mới 
được xem là người đàn ông hào hoa phong nhã. Người lớn tuổi hay có chức vụ sẽ được mời ngồi trước. 
Đàn bà có gia đình được ưu tiên hơn phụ nữ độc thân, ngoại trừ người này đã trọng tuổi. Ngoài ra, khác 
với phong tục của người Việt chúng ta xưa kia, trên bàn ăn người con dâu bao giờ cũng được ưu tiên hơn 
con gái ruột. Sau hết mới đến phiên nam giới và trẻ con ngồi vào bàn, và khi phục vụ thức ăn cũng phải 
tuân thủ theo quy tắc trên.  
 
Kế đến là tư thế ngồi trong lúc ăn, phải giữ sao cho lưng thẳng, tự nhiên và thoải mái, tránh dựa lưng vào 
ghế và tránh đong đưa qua lại. Hai bàn tay họ đặt kế bên đĩa, chứ không dựa hai khủy tay trên bàn, cũng 
không khoanh tay để trên bàn sẽ bất lịch sự với gia chủ. Khách ngồi còn phải biết ý, nên giữ khoảng cách 
thích hợp với bàn ăn để lát sau dễ dàng lấy thức ăn, nhưng cũng đừng ngồi quá gần sẽ tạo cảm giác tựa 
vào bàn ăn. Khăn lau miệng chỉ được mở phân nửa và trải lên đùi nhằm tránh thức ăn rơi vào quần áo. 
Tuyệt đối không nên lấy khăn ăn quấn quanh cổ như em bé bị đút ăn! 
 
Lúc nhập tiệc, nếu có người phục vụ thì sẽ do người này bưng chuyền thức ăn đến từng người. Điều này 
giúp cho gia chủ có thời gian trò chuyện với khách và trông coi việc phục vụ. Vị khách quý nhất sẽ luôn 
được phục vụ trước, kế đến là những vị khách kém quan trọng hơn. Gia chủ là người được phục vụ sau 
cùng, như thế mới đảm bảo là sẽ không bỏ sót ai. Khách chỉ cầm muỗng nĩa lên khi chủ nhà mời và bắt đầu 
ăn khi chủ nhà đã bắt đầu. 
 
Thường thì thức ăn trên đĩa lớn/mâm đã được tính phần sẵn, nếu không có người phục vụ thì do chính gia 
chủ chia phần cho khách, hoặc thân mật hơn nữa là mọi người tự lấy thức ăn. Người phục vụ bàn ăn cũng 



không bao giờ lấy thức ăn cho khách mà chỉ bưng mâm thức ăn đến cho họ tự lấy vào đĩa. Trong đĩa ăn 
của mỗi thực khách thường được để sẵn 1 mẩu bánh mì, còn phần bánh dùng thêm được xắt sẵn để trong 
giỏ đặt trên bàn. Người Pháp khi ăn bánh mì họ rất ý tứ, chỉ dùng tay để bẻ bánh mì ra từng miếng nhỏ 
trước khi đưa lên miệng. Họ ăn tới đâu bẻ tới đó, chứ không bẻ sẵn ba bốn miếng nhỏ để đó, hoặc đưa lên 
miệng cắn, bứt ra từng miếng hay dùng dao để cắt bánh mì.  Họ cũng không lấy tay chấm bánh mì trực tiếp 
vào đĩa thức ăn để vét nước sốt, mà dùng bằng nĩa mới đúng cách ăn.   
 
Một điều nữa mà người Việt chúng ta thường hay mắc phải khi đến ăn nhà hàng Tây, là dù sao đi nữa, 
bánh mì chỉ là món ăn phụ trong buổi ăn chính mà thôi.  Mặc dù hầu bàn Tây hay đem ra đĩa bánh mì 
trước, bạn lỡ có đói bụng thì cũng không nên ăn bánh mì trước mà hãy chờ món chính dọn ra mới ăn kèm 
với bánh mì hoặc có ăn thì ăn chút xíu thôi (nhưng mẹ tôi thì lại thích ăn bánh mì cho no trước khi đến món 
chính). Các món ăn Tây đều có khẩu phần rất rõ ràng cho từng người, để thực khách thưởng thức và 
cảm nhận được hết hương vị của từng món, vừa không bỏ phí và có thể ăn hết tất cả món trong bữa tiệc.  
Nhưng với nhiều người Việt chúng ta, ăn như thế lại không đủ no và không hợp khẩu vị, nên thường hay 
phàn nàn với nhau. 
 
Người Pháp còn có vài thông lệ đơn giản trong bữa tiệc. Cầm dao luôn luôn bằng tay mặt, và nĩa cầm tay 
trái. Với cách này thì tay trái dùng nĩa để giữ món ăn còn tay phải thì cắt, sau đó có thể chuyển thức ăn vào 
miệng bằng nĩa mà không cần phải đổi tay. Trong trường hợp thức ăn khó ghim, nĩa có thể được chuyển 
qua tay mặt. Tuyệt đối không nên lấy dao ghim thịt để chuyển thức ăn lên miệng mình. Dao ăn cũng có 
phân biệt: tùy loại thức ăn mà dùng dao có răng cưa hay không. Lúc cầm dao, nĩa, muỗng, phải cầm giữa 
cán, tránh cầm thẳng đứng với đầu nhọn chĩa lên trời. Họ gọi mỉa mai như thế là cầm ngang. 
 
Theo sách vở thì người lịch sự phải nhai thức ăn một cách kín đáo, nên tránh gây tiếng động khi ăn. Tiếng 
nhai nhồm nhoàm, tiếng húp xùm xụp, tiếng ợ sau khi ăn trước mặt người khác đều là điều tối kỵ. Khi uống 
rượu cũng vậy, sau khi hớp một ngụm cũng tránh gây ra tiếng “khà” thỏa mãn! Khi ăn súp, thức ăn được 
đưa vào miệng ở phía đầu nhọn của muỗng, không đưa vào miệng bằng cạnh bên của muỗng. Dù cho 
nước súp có ngon mấy đi nữa thì cũng không được nghiêng đĩa húp hay vét bằng mẩu bánh mì chấm vào 
đĩa để múc cho hết những muỗng chót!  Khi ăn các loại nghêu, sò, trừ trường hợp thân mật trong nhà, còn 
ăn ở tiệm họ không đưa con sò lên miệng để hút nước cốt sò, chỉ nên dùng nĩa ghim một mẩu bánh mì nhỏ 
để thấm nước cốt mà thôi. 
 
Khi ăn, khách phải chú ý theo dõi nhịp độ chung của mọi người, tránh ăn quá nhanh.  Chủ nhà luôn phải để 
ý và giữ sao cho trên đĩa của mình bao giờ cũng còn thức ăn để chờ người ăn chậm và mời người đã dùng 
hết thức ăn dùng thêm, nhưng cũng không nên nài ép họ.  Thực khách không nên từ chối một món ăn vì 
không hợp khẩu vị hay là món kiêng, vì như thế là bất lịch sự. Thường thì người ta tránh không nói chuyện 
khi miệng đầy thức ăn, nhưng cũng nên nói vài câu xã gia với người chung quanh.  Sẽ không hay lắm nếu 
khách chỉ biết cặm cụi ăn mà không tiếp chuyện với người khác. Do đó cách tốt nhất là chớ nên ăn miếng 
to quá mà hãy lấy một lượng thức ăn vừa phải để kịp nuốt hết mỗi khi trả lời người khác trên bàn tiệc.  Khi 
ăn xong hoặc muốn nói chuyện ta để nĩa và dao xuống, không ra điệu bộ khi nói với con dao, cái nĩa trên 
tay. 
 
Ngay cả uống nước người Pháp cũng rất điệu nghệ. Trước và sau khi uống nước cũng như sau vài miếng 
ăn, người tinh ý sẽ nhận thấy thỉnh thoảng họ chùi môi bằng lưỡi hoặc khăn lau miệng một cách thật tế nhị.  
Nếu không, sẽ gây sốc cho người cùng bàn nếu để môi lấp lánh mỡ hay nhễ nhại thức uống, và cũng 
không dùng mu bàn tay hay mẩu bánh mì để chùi miệng. 
 
Buổi tiệc chỉ chính thức khai mạc bằng màn mời rượu sau khi thực khách đã nhắm một ít thức ăn.  Chủ nhà 
lúc ấy sẽ đích thân rót một tí vào ly của mình, sau đó đưa cho hầu bàn đến từng chỗ rót cho khách.  Chai 
rượu chát khi mời khách, anh hầu bàn cầm ngay ở phần bụng chai để rót, chứ không cầm nơi cổ chai hay 
dưới đáy chai.  Anh rót rượu một cách chậm rãi, nhẹ nhàng không gây tiếng động, và miệng chai phải kề 
gần sát ly. Rót đến khoảng 2/3 ly thì ngưng, để ly rượu được tỏa hương thơm ngào ngạt. Rót xong rồi, bao 
giờ anh ta cũng xoay nhẹ chai rượu một vòng với cổ tay để tránh giọt rượu chảy ngược theo thành chai hay 
rơi xuống khăn bàn. Nếu là rượu quý, anh ta sẽ thì thầm bên tai người thực khách tên rượu và tuổi đời của 
nó, để khách ý thức hơn khi thưởng thức. Mỗi loại rượu đều có cách uống riêng biệt.  Rượu nho trắng 
thường được uống lạnh, còn loại rượu đỏ cất lâu năm thì phải mở nút chai ra từ nửa tiếng cho đến hai tiếng 
trước khi uống. Với rượu đỏ, nên tránh để gần lò sưởi lúc mở ra, hay pha nước hoặc đá cục vào ly rượu, 
men rượu sẽ loãng và mất đi hương vị rượu quý của gia chủ đem mời khách uống. 
 
Khác với những tay bợm nhậu thường thấy, người Pháp ít bao giờ uống say túy lúy ở bàn tiệc hay đám 
cưới linh đình. Họ còn chọn mỗi loại rượu khác nhau thích hợp cho từng món ăn, như vậy mới được xem là 



người sành rượu. Nói chung loại rượu chát đỏ, chẳng hạn như Bordeaux, hay uống kèm với món thịt bò, và 
tùy theo cách nấu thịt tái hay chín mà dùng rượu với nồng độ khác nhau.  Dân uống rượu chuyên nghiệp 
cũng sẽ không kêu rượu đỏ để ăn với món có rau artichaut (artichoke) hay nghêu, sò.  Các món cá và đồ 
biển khác, thì lại không thích hợp cho loại rượu trắng có vị ngọt (doux, vin blanc liqueur), mà phải đi với loại 
rượu chát trắng không ngọt (sec) được giữ rất lạnh từ 5 đến 8 độ C mới khử đi mùi tanh của đồ biển. Trong 
khi dùng món trứng cá caviar trứ danh của Nga hay cá hồi xông khói (smoked salmon) thì luôn uống kèm 
với loại rượu mạnh vodka tương tự như rượu đế của ta vậy. 
 
Đến loại sâm banh (champagne) rất thông dụng nơi các bàn tiệc, họ cũng có nguyên tắc riêng khi uống. 
Loại này chỉ nên uống lúc khai vị trong tất cả các buổi tiệc, và phải được ướp lạnh trong một sô đá cục, 
quanh cổ chai được quấn một chiếc khăn trắng để thấm những giọt rượu dư khỏi rơi xuống bàn.  Khách 
sành điệu bao giờ cũng cầm giữa ly, nhâm nhi vài ngụm để hương thơm của rượu từ từ tỏa ra trong miệng, 
chứ không nốc cạn hết một hơi như người Việt chúng ta. Khách cũng không cầm ly để người hầu bàn rót 
rượu, mà phải để ly trên bàn, khi rót xong mới cầm lên.  Cầm ly, hoặc cầm đĩa, họ cũng tránh đưa ngón tay 
út để vểnh lên trời. Dân Tây cho đấy là một cử chỉ trưởng giả học làm sang. Khi rời khỏi bàn ăn thì rượu 
phải được uống cạn hoặc chỉ nên còn lại rất ít, như thế mới đúng phép lịch sự dân Tây. Theo truyền thống, 
thì người phụ nữ không được tự rót rượu uống, nếu muốn nhắm một tí thì chìa ly ra và nhờ nam giới rót hộ.  
Đây là một tục lệ từ ngày xưa, nhưng bây giờ trong những buổi ăn bình thường và thân mật, người phụ nữ 
có thể tự rót nước và rượu cho mình. 
 
Món tráng miệng của người Pháp thường là món phó mát, xuất hiện vào phút chót theo sau món rau trộn.  
Phó mát được dọn ra trên một khay bằng gỗ, bằng mây đan hay bằng thủy tinh với một con dao. Đầu mũi 
dao nhọn cong xuống để ghim lấy miếng phó mát khi được cắt xong.  Kế tiếp là các món trái cây đủ loại, 
hoặc các loại bánh kem, bánh chuối. Còn dưa hấu, thơm mà chúng ta thường dùng tráng miệng thì người 
Pháp lại dùng như món khai vị.  Với người Pháp, kết thúc một bữa ăn, dù là bữa đơn giản nhất, cũng phải 
có món tráng miệng. Sau khi đã ăn đủ các món, vị ngọt sau cùng sẽ làm cho khách mời cảm thấy vui vẻ, 
sảng khoái hơn. 
 
Đến cuối bữa ăn, trước khi rời bàn, tất cả dao, nĩa, muỗng gom lại để song song trong đĩa, mũi nhọn chĩa 
xuống mặt thấp của đĩa, lưỡi dao để vào trong phía mình.  Họ tối kỵ việc để dao nĩa chéo nhau, là một hành 
động khiêu chiến giữa các hiệp sĩ thời xưa. Khăn lau miệng ăn xong để bên phải, không nên thắt nút cũng 
không nên xếp lại. Là khách mời, nếu họ xếp khăn lại như cũ, điều này có nghĩa là muốn gợi ý để được mời 
vào bữa ăn kế tiếp, gián tiếp khen gia chủ là người hiếu khách. Ngoài ra, khi bữa ăn đã kết thúc, gia chủ 
phải mời khách ra ngoài phòng khách để uống cà phê chứ không dọn tách lên bàn ăn. Chủ nhà mời cà phê 
khách, cũng không bao giờ để muỗng sẵn trong ly cà phê, mà phải đặt ở trên đĩa bên cạnh tách.  Trên khay 
cà phê còn có các thỏi đường cục đựng trong chiếc hộp sứ men trắng đậy nắp cùng với lọ thủy tinh đựng 
sữa tươi hay sữa đặc. Người khách được mời cà phê nên cầm đĩa ở dưới bằng tay trái, tách cà phê thì 
cầm ở trên bằng tay mặt.  Sau màn cà phê, nước trái cây được đem ra, đó là dấu hiệu cho biết đến lúc 
chuẩn bị để chia tay. 
 
Để đạt đến được phong cách như một người Pháp sành điệu trong vấn đề ăn uống như đã mô tả ở trên 
không phải là chuyện dễ. Đó là cả một nghệ thuật, tích lũy từ những kinh nghiệm sống của mỗi cá nhân. 
Ngày xưa, chỉ có con cháu nhà quyền quý mới được giáo dục theo các lễ nghi ẩm thực một cách nghiêm 
chỉnh và chính xác nhất. Mặc dù ngày nay người ta đã lược bỏ bớt những hình thức cầu kỳ ấy đi rất nhiều, 
nhưng ở một số nhà hàng sang trọng tại châu Âu cũng như tại một số nơi khác trên thế giới, các quy tắc 
trên vẫn phải được tuyệt đối tuân theo. Và như các cụ ta thường bảo,'giấy rách phải giữ lấy lề', thì con cháu 
các nhà thế gia vọng tộc vẫn luôn thuộc nằm lòng những quy tắc bất di bất dịch trên trong vấn đề ẩm thực. 
 
Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy người Pháp cũng có lý một phần.  Ông bà ta chẳng đã thường hay nói rằng phải 
'học ăn, học nói, học gói, học mở' hay sao?  Vì tất cả những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy lại chính 
là biểu hiện nhân cách con người chúng ta. Nói cách khác, cách xử sự trên bàn ăn đã một phần nào nói lên 
người đó có được giáo dục tốt hay không. Riêng về điểm này, xét kỹ thì nghệ thuật ăn uống của người 
Pháp cũng không khác với chúng ta là bao. Nhất là trong các gia đình gốc Bắc xưa có truyền thống lễ giáo 
lâu đời vẫn còn giữ nhiều lề lối tuy cầu kỳ, nhưng không kém phần hào hoa thanh lịch trong chuyện ăn 
uống. Đi ăn cỗ do người Hà Nội chính gốc xưa khoản đãi, tuy bây giờ đã không còn câu nệ như các cụ 
ngày trước, song không vì thế mà mâm cỗ ngày nay bớt đi sự cầu kỳ và chăm chút.  Mâm cỗ luôn được 
chú trọng bởi nó không đơn thuần chỉ là chuyện ăn uống thường nhật nữa, mà cao hơn, nó còn thể hiện bộ 
mặt của truyền thống gia đình, giòng tộc. 
 
Nay xin trở lại với món ăn Pháp, tôi đã bị mê hoặc bởi món paté gan ngỗng vỗ béo mà mình đã từng 
thưởng thức tại nhà hàng Fouquet ở Ba Lê cách đó chưa lâu, nên lần này lại muốn ăn thử món gan ngỗng 



béo áp chảo chiên bơ có một không hai trong thực đơn của nhà hàng. Đây là món ăn đặc thù của người 
Pháp, có mặt ở hầu hết các nhà hàng cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế, bởi không phải nhà hàng nào cũng 
có khả năng chế biến, và không phải ai cũng có thể dễ dàng thưởng thức món trứ danh này. Người sành 
điệu thì gọi món này là foie gras, là tên của loại gan ngỗng thượng hạng có xuất xứ từ Pháp quốc. Chỉ có 
loại gan ngỗng chính hiệu Pháp quốc mới được tặng danh hiệu foie gras mà thôi, vì khi đem áp chảo chiên, 
gan 'nhái' sẽ bị bở rệt và tứa dầu chứ không ráo, chắc, không đẹp như gan 'hiệu'. 
 
Quá trình hoàn thành món gan ngỗng béo áp chảo chiên bơ cũng cầu kỳ không kém. Cả khối gan ngỗng 
được cạo nhớt, lấy gân sạch sẽ và cắt thành từng miếng be bé dầy chưa đầy vuông tay. Sau đó miếng gan 
được lăn qua một lớp bột mỏng cho ráo nước rồi mới cho vào chảo chiên sơ.  Chỉ chiên sơ thôi, một mặt áp 
trên chảo chừng vài ba phút là vừa chín tới. Chiên sao cho khéo là cả một nghệ thuật, đòi hỏi người đầu 
bếp phải có tay nghề cao, bởi nếu non lửa chiên chưa kỹ gan sẽ bở, còn già lửa thì gan quá chín sẽ khét 
mặt, chảy thành dầu mất hết ngon. Vì vậy, nhà hàng năm sao nào mà có phục vụ món này thì chỉ dám cho 
đầu bếp chính trổ tài nấu nướng mà thôi. Thực khách cao cấp thì khẩu vị lắm khó khăn, non già gì là biết 
ngay. 
 
Chiên xong rồi, vớt ra tẩm vào giấy cho thấm bớt dầu, rồi mới xếp vào đĩa dọn lên cho khách.  Nhưng nếu 
muốn bật được hết vị ngon, vị béo của nó thì phải được thưởng thức cùng với món ngòn ngọt đi kèm.  Nhà 
hàng hôm đó đã cho tôi ăn kèm với loại bánh mì brioche đặc ruột có vị ngọt dậy nồng hơi men, rồi rưới mứt 
trái sung và sốt dâu rừng lên trên đĩa gan. Ẩm thực Pháp là một kết hợp tinh tế giữa thức ăn và rượu vang: 
ăn phải kèm uống, uống giúp ăn thăng hoa trọn vẹn, ăn giúp uống phát huy tiềm năng. Với gan ngỗng, thì 
không thể thiếu rượu vang trắng Sauterne nhâm nhi kèm theo.  Rượu này được làm từ trái nho để chín nẫu 
trên cành, độ đường kết tinh cao nên có vị ngọt đậm, sóng sánh thơm mùi mật ong. 
 
Tôi đặc biệt yêu thích nước sốt dâu rừng mà họ rưới lên miếng gan ngỗng chiên. Hương vị ngòn ngọt của 
sốt làm dậy lên vị béo ngậy của gan, ngon đến tê cả lưỡi. Sau này tôi mới biết người Pháp sở trường về 
cách pha chế nhiều loại nước sốt khác nhau.  Như người Anh thường nói: 'Nếu ở nước Anh có 3 loại nước 
sốt và 360 tín ngưỡng dân gian thì ở Pháp lại có 3 loại tín ngưỡng và đến 360 thực đơn nước sốt'.  Trong 
thực tế, ở Pháp có đến 3000 loại nước sốt khác nhau.  Các nhà nội trợ Pháp có thể sử dụng nước sốt để 
thay đổi mùi vị của món ăn, rồi phối hợp một cách tài tình các loại lá thơm như lá quế, mùi tây, thìa là…để 
làm tăng chất lượng cảm quan nơi thực khách.   
 
Ngoài ra, người Pháp còn có biệt tài chế biến rượu vang hoặc cô nhắc (cognac) vào món ăn để làm mềm 
thực phẩm và tăng hương vị đặc trưng của món ăn. Bởi vì, trong quá trình nấu, lượng cồn sẽ bay hơi và để 
lại cho món ăn mùi vị đậm đà, dễ chịu. Rượu còn có tác dụng rút ngắn thời gian chế biến, tiết kiệm nhiên 
liệu nữa. Thông thường, vang đỏ được sử dụng khi chế biến các loại thịt gia súc, gia cầm hay thú rừng, còn 
vang trắng thì dùng để chế biến các món hải sản. Trong khi chế biến món ăn từ cá hay loại thịt màu trắng 
nên sử dụng các loại vang nhẹ và ít chua.  Nếu hàm lượng axit trong rượu cao thì trước khi sử dụng, người 
nấu thường hay đun bếp để giảm vị chua trong rượu.   
 
Nhưng theo tôi, một món ăn ngon nhớ đời, không phải chỉ có thế mà thôi.  Nó trước tiên phải biểu hiện 
được cái tâm hay đạo đức của người đầu bếp, khi dồn hết tâm trí mình vào để tạo ra món ăn cho người 
sành điệu, và không thể làm qua loa như một công việc hàng ngày được.  Một món ăn tuy giản dị, nhưng 
chứa đựng biết bao tâm tình của người nấu ra nó.  Vì lẽ đó, phải nên xem người nấu bếp khéo như là một 
nghệ nhân ẩm thực chân chính, trút gửi tâm sự của riêng mình vào một tác phẩm nghệ thuật vậy.  Họ cũng 
có thể là những viên phụ bếp, hay những chị nội trợ không tên, cả đời chỉ biết đứng bếp lo toan miếng ăn 
cho toàn thể gia đình.  Tất cả đều lặng lẽ làm thăng hoa cho nền văn hóa ẩm thực của cả một quốc gia, dân 
tộc. 
 
Từ ngàn xưa, các cụ ta đã khuyên dạy con cháu bằng câu kết trong truyện Kiều bất hủ, rằng: 
 

Có Tài mà cậy chi Tài,  
Chữ Tài liền với chữ Tai một vần. 

Ðã mang lấy Nghiệp vào thân, 
Cũng đừng trách lẫn Trời gần, Trời xa.  

Thiện căn ở tại lòng ta, 
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài. 

(Nguyễn Du: Truyện Kiều) 
 

Vâng, chính cái 'chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài', các cụ luôn nêu cao phẩm chất đạo đức hay lương tâm 
nghề nghiệp của người nghệ sĩ hơn hẳn mọi giá trị khác của con người.  Cái tâm trong sáng sẽ dễ dàng 



hướng tài năng của con người vào mục đích cao thượng, đẹp đẽ, nhờ đó mà phát huy được tài năng tiềm 
ẩn của mỗi người chúng ta.  Một con người toàn diện hữu ích cho xã hội cần phải có sự phát triển hài hòa 
kết hợp giữa tâm và tài.  Nếu có đạo đức tốt và có tài năng cũng sẽ dễ dàng được phát triển.  Trong hoàn 
cảnh xã hội hiện đại, tài năng cống hiến phục vụ cho tha nhân, cũng là một biểu hiện của đạo đức con 
người, với điều kiện hai phẩm chất ấy phải luôn đi đôi với nhau.  Vì tuy tài năng rất cần thiết cho đời sống 
xã hội, nhưng trước hết phải sống sao cho có đạo đức đã.  Nếu có tài năng mà thiếu đi đạo đức, làm hại 
người khác, thì tài năng ấy cũng trở nên vô dụng với xã hội.  Thà làm một người bình thường có đạo đức, 
tuy vô tài và thiếu năng lực, còn hơn là sử dụng tài năng hơn người ấy để làm hại cho quốc gia, xã hội. 
 
Bao trùm lên cái tâm còn là nếp sống 'công, dung, ngôn, hạnh' nơi người phụ nữ, là giềng mối giữ gìn hạnh 
phúc gia đình, trong đó nấu ăn luôn được xem trọng nhất.  Trải qua bao thăng trầm thế sự, đâu đó quanh 
bếp lửa hồng nơi mỗi gia đình trên toàn thế giới, Âu cũng như Á, là những người bà, người mẹ, vẫn đang 
âm thầm dạy cháu, dạy con cách nấu ăn ngon miệng bằng chính tâm huyết của đời mình.  Chính cái tâm 
mới làm nên người nghệ sĩ có thực tài, và sẽ mãi mãi là cảnh giới cao nhất đạt được trong lĩnh vực nghệ 
thuật. 
Anthony Trần Đàm Việt Quốc 

 
 

 

Giọng cũ xa gần 

Dân Gầy phụ trách 
 
*Lại vẫn là thơ: 
Thơ hôm nay tuy không là những thơ rồi thẩn, có thẫn thờ. 
Nhưng, vẫn cứ là thơ về tuổi già, của người già, và do các cụ già viết về chuyện rất già nhưng không nua. 
Thơ có già hay không cũng chỉ để ghi lại một tình huống của đời người, rất như sau: 
 
Vợ chồng già 
Về hưu rảnh rỗi cả ngày 
Cụ bà đổi tính nên hay nói nhiều 
Thôi thì cụ nói đủ điều 
Trời mưa trời nắng, từ chiều tới khuya 
Trách ông già: vẫn không chừa 
Tính tình gàn dở, khó ưa quá trời 
Lỗi ông cụ nhớ thật dai 
Lâu lâu lại nhắc một vài tật xưa 
Ði đâu hai cụ chung xe 
Cụ ông cầm lái cụ bà chỉ huy 
Hãy nhìn đèn đỏ đằng kia 
Ông mà vượt nó hồn lìa thế gian 
Lái xe cốt giữ an toàn 
Chạy nhanh lái ẩu là tan thân già 
Những ngày hai cụ ở nhà 
Ðứng ngồi quanh quẩn vào ra đụng đầu 
Truyện trò chỉ được vài câu 
Thế là các cụ bắt đầu sùng lên 
Bà rằng: ông dở chứng điên 
Ông rằng: bà mới vô duyên trên đời 
Hôm nào khó ở trong người 
Không gây nhau thấy buồn ơi là buồn 



Gây hoài riết trở thành quen 
Gây xong lại nắm tay em cười hòa 
Cãi nhau cái thú người già 
Không gây không cãi, cửa nhà buồn tênh. 

  
*Về sự ra đi của thân phụ Chi Hội Phó GĐAP Sydney 
Tin tức qua lại nhận được như sau: 
 

From: Nhuan vu <nhuanvu@tpg.com.au> 
Hello anh Tá,  
nhờ Mõ Làng báo cho bà con : Thân phụ của anh Thành - chi hội phó - mới qua đời tại Cabramatta. Chi tiết tang lễ sẽ 
thông báo sau. 
Thân  
Vũ Nhuận  

 
Hello bà con cô bác :  
Cụ ông Phêrô  Nguyễn Văn Khi - thân phụ của CHP Nguyễn Công Thành - đã qua đời sáng sớm nay thứ 
ba 5/8/2014 hưởng thọ 84 tuổi. Chương trình cầu nguyện : 
1. Thứ ba (5/8) : Lễ tiễn đưa tại nhà thờ Cabramatta lúc 7pm 
2. Thứ tư (6/8) : Lễ Phát Tang tại Nhà thờ Cabramatta lúc 6pm 
3. Thứ năm (7/8) : CHI HỘI AN PHONG cầu nguyện từ 7pm đến 8pm ( xin anh Tá chuẩn bị)  
4. Thứ sáu (8/8) : các hội đoàn cầu nguyện  
5. Thứ bảy (9/8) : Lễ an táng tại nhà thờ Cabramatta lúc 7am và chôn tại nghĩa trang Lidcom 
 
Vũ Nhuận    
Và thông tin xác-thực từ anh Chi Hội Trưởng GĐAP Sydney là Nguyễn Tiến Hùng: 
    

  
  
Được tin Cụ ông Phêrô Nguyễn văn Khi thân phụ anh Nguyễn công Thành (CHP) đã hoàn tất hành trình 
trên dương thế. Thay mặt gia đình An Phong chi hội Sydney xin chia buồn đến anh Thành và gia quyến.  
Xin Chúa đón nhận linh hồn Phêrô về nơi vĩnh phúc. 
Xin Chúa an ủi, nâng đỡ  gia đình và con cháu cụ ông Phêrô  luôn mãi. 
 
Nguyễn Tiến Hùng 
Đại diện gia đình An Phong Sydney. 
 
* Thánh lễ phát tang sẽ được cử hành tại nhà thờ Cabramatta  
           lúc 6 pm thứ Tư 6/8/14  
* Buổi cầu nguyện do gia đình An Phong  phụ trách  tại nhà quàn Trường An  
           lúc 7pm thứ Năm 7/8/14. 
 * Buổi cầu nguyện do các đoàn thể công giáo phụ trách tại nhà quàn Trường An  
            từ 4pm - 9pm thứ Sáu 8/8/14 
 * Thánh lễ an táng được cử hành tại nhà thờ Cabramatta lúc 7 sáng thứ Bảy 9/8/14  

 
Một hai tâm-tình sẻ-san từ anh Trần Ngọc Tá: 
 

Canh Thức Nguyện Cầu  
cho cụ Phêrô Nguyễn Văn Khi  

thân-phụ CHP GĐAP Sydney Nguyễn Công Thành   
 
Kính Bác gái Hoàng Thị Lý và gia đình,  
 
Mấy năm qua, nhiều lần anh em Gia Đình An Phong Sydney chúng tôi thường hay tập-họp nhau tại nhà 
quàn ở nhiều nơi, để canh-thức và nguyện cầu cho người thân của một thành-viên trong gia đình, nay ra đi 
về nhà Cha. Mỗi lần như thế, anh em chúng tôi lại cùng nhau nguyện cầu trong thầm lặng, hay một cách 
nào đó, nói lên đôi lời buồn/vui giã-từ.  
 
Với riêng tôi, đây là biến cố gây ngỡ-ngàng không ít, bởi lẽ mới vừa nghe anh Chi Hội Phó GĐAP Nguyễn 
Công Thành mời Lm Máccô Bùi Quang Đức DCCT VN ghé nhà làm lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Bác giai, thì 
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nay lại nghe tin Bác đã từ-biệt gia-đình/giòng họ để vĩnh viễn ra đi trở về cùng Chúa, là nơi Bác từng xuất-
phát trước lúc chào đời.  
 
Được tin này, thiết tưởng anh em chúng ta cũng nên quay về với lời Chúa từng nhắn nhủ ngang qua các 
bậc thánh-hiền, sẽ thấy rõ điều Đức Giêsu từng nhấn mạnh:  
 
“Hỡi anh em  
là những người con bé nhỏ của Thầy,  
Anh em đừng xao xuyến!  
Hãy tin vào Thiên Chúa  
và tin vào Thầy.” 
(Ga 13: 33, 14: 1) 
 
Phải công nhận rằng: những ngày gần đây, mọi người trong Hội thánh đã và đang bị xao xuyến/giao-động 
về các sự kiện xảy ra qua vụ máy bay dân sự Mã-Lai MH17 bị bắn rớt ở Ukraine. Hoặc, về sự việc một số 
giáo-dân Công-giáo bị giết-hại ở Iraq. Hoặc, trận chiến dữ-dội xảy ra ở giải Gaza giữa những người cùng 
thờ Chúa là Palestine và Do-thái, cũng gây xốn sang không ít.  
Sự việc anh chị em của chúng ta ra đi như thế, khác nào việc ra đi của Đức Giêsu, khi xưa vẫn luôn dặn:  
 
“Thầy nói với anh em rồi,  
Thầy đi, là để dọn chỗ cho anh em.  
Nếu Thầy đi để dọn chỗ,  
thì Thầy sẽ lại đến  
và đem anh em về với Thầy,  
để Thầy ở đâu,  
anh em cũng ở đó.” 
(Ga 13: 33, 14: 1-3) 
 
Có lẽ, vốn bị xao xuyến với chuyện ra đi của người thân thuộc hoặc đồng Đạo như thế, nên hầu như anh 
em ta ra như quên mất Tin Vui An Bình Chúa có nói, trước khi Ngài về với Cha, do thánh-sử Gioan ghi lại. 
Hôm nay, tại nhà quàn này, anh em chúng ta quây quần bên thi-hài của Bác trai, tưởng-niệm việc Bác ra đi 
về nhà Cha, thì xin cho chúng tôi là đồng môn và đồng đạo với các anh Nguyễn Công Thành, Nguyễn 
Thành Quang xin có đôi lời cùng Bác trai, trước khi Bác đi vào lòng đất. 
 
Kính thưa Bác Phêrô Nguyễn Văn Khi thân mến, 
 
Hôm rồi, anh em trong Gia Đình An Phong ở Sydney tuy không được dịp gần gũi Bác vào thánh lễ tại gia 
hôm 1/8/2014 ở Canley Vale, nhưng vẫn nắm chắc rằng: Bác rất vui vì đã gặp Chúa qua người em của 
chúng tôi là Lm Bùi Quang Đức từ Việt Nam sang, dâng thánh-lễ tại gia cho Bác.  
 
Qua trao đổi, anh em chúng tôi vẫn hỏi thăm anh Công Thành và nhờ anh gửi lời chúc Bác mau phục hồi 
sức khoẻ, để còn đứng vững trong sống đời làm chứng cho Tình Yêu của Chúa và tình thân thương của 
người đồng Đạo.  
 
Tối nay, anh em chúng tôi gặp Bác ở đây, không phải để hỏi về sức khoẻ của Bác nữa, mà chỉ chuyện trò 
trong thinh lặng. Và rồi, cũng chào và cũng chúc, nhưng là cầu chúc cho Bác mau hưởng niềm vui an bình 
trầm lặng cùng Chúa, chốn vĩnh hằng. 
 
Quây quần bên Bác tối nay, lời cuối của chúng tôi là: lời chào từ-biệt và kính chúc Bác vâng theo ý Chúa, 
chấp-nhận ra đi về nhà Cha, trước chúng tôi.  
Vậy, xin Bác cho chúng tôi nói thêm một lời nữa, là:  
Hẹn gặp Bác ở chốn vĩnh-hằng, có Chúa ở cùng. Ở đó, chắc chắn Tình thương-yêu Chúa sẽ mãi mãi ngự-
trị trong lòng mọi người, mỗi lần nhớ đến Bác. 
 
Và, xin Bác nhận nơi đây cử-chỉ bái chào tạm-biệt của con cháu, đàn em và đồng Đạo còn ở lại, cũng sẽ 
tiếp bước theo chân Bác mãi về sau, đi vào chốn vĩnh hằng, để gặp Bác.  
 
Xin kính chào và đồng kính bái.  
Đại-diện cho Gia-Đình An-Phong ở Sydney. 
07-08-2014 
  



*Và thêm một tin tức về anh chị em khác trong chi hội Sydney: 
 
Tin về chị Thủy,  
(bà xã anh Nguyễn Văn Thành (tự Thông), cựu Chi Hội Trưởng Sydney những năm về trước): 
 

 

  
 

 

Thăm các anh chị, 
Mai vừa nói chuyện với chị Thuỷ và được biết là ca mổ tim rất thành công và đang hồi phục. 
Chị Thuỷ cho biết đúng là phép lạ chị nhận được từ Thiên Chúa vì tim của chị đã không đập đến 5 ngày sau 
khi mổ. Chị Thuỷ nằm bệnh viện 18 ngày và nay đã về nhà. 
  
Vài hàng tin cùng các anh chị em để cùng chị  cảm tạ Thiên Chúa và chúc mừng anh chị Thành Thuỷ và 
các cháu. 
Thân mến 
-Mai Đàm 
 
*Và, đôi giòng chảy ghi nhanh từ cùng một người loan tin ở trên, như sau: 
 
Gửi bà con: ghi lại buổi đến thăm chị Thuỷ như yêu cầu của anh Nhuận:-))) 
thân mến 
Mai Đàm 
 
Đến thăm chị Thuỷ sau thông tin ngày 7.8.14 -Chúc mừng anh chị Thành Thuỷ-ca mổ tim của chị Thuỷ 
thành công và đang hồi phục   
  
                                 “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy 
                             Ta được thêm ngày nữa để yêu thương”  
   
            Sau khi biết được tin chị Thuỷ (bà xã anh Nguyễn Văn Thành (tự Thông) đã về nhà, sức khoẻ tốt có 
thể tiếp khách được, một số chị em trong Gia Đình An Phong chi hội Sydney chúng tôi đã hẹn hò cùng nhau 
đi thăm.   
             Chị Lê (bà xã anh Phạm Văn Chương) đón chị Kim Phụng (bà xã anh Nguyễn Văn Dũng) và tôi, 
Mai Tá) trên chiếc xe mới của chị chạy phom phom theo máy GPS về hướng nhà anh chị Thành-Thuỷ 
ở  West Hoxton Park. Các chị em khác bận đi làm như: chị Nông, chị Nga, Phương Anh...  hẹn sẽ đi thăm 
sau vì hôm nay là ngày thường trong tuần.     
  
          Đây rồi- nhà anh chị Thành-Thuỷ! bọn tôi kêu lên khi xe dừng đúng ngay số nhà mà GPS chỉ dẫn thật 
chính xác. Đón chúng tôi ở cửa ra vào là anh Thành, phu-quân của chị Thủy cười tươi rói và sau đó là chị 
Thuỷ. Chị Thuỷ  trông hơi gầy một chút đỉnh nhưng sắc mặt vẫn tươi vui như mọi khi. Bọn tôi ôm chặt chị, 
nói lên lời chúc mừng thân thương vẫn có. 
  
           Anh Thành bận rộn với việc pha trà nước và đặt thức ăn lên bàn tiếp đãi bọn tôi rồi rút vào nhà trong, 
để cho cánh phụ nữ bọn tôi tha hồ mà hàn huyên, chuyện trò. 
  
          Chị Thuỷ kể lại từng chi tiết và những cảm nghiệm của chị về ca mổ tim. Chị bị hở van tim và đã được 
bác sĩ chuyên khoa theo dõi trong suốt 9 năm qua. Ca mổ của chị thực hiện tại bệnh viện Liverpool, một 
trong những bệnh viện tối tân nhất tiểu bang New South Wales của Úc. Chị nói các bác sĩ và y tá chăm sóc 
chị rất tốt và tận tâm. Chị kể lại trong tiếng nghẹn ngào rằng: “tuy chị không nói ra nhưng chị nắm chắc là 
chết rồi vì sức chị yếu lắm. Chị đã sắp xếp mọi thứ trong nhà tuy không nói để giữ vững tinh thần anh 
Thành và các con. Chị cũng cho biết là thật là một phép lạ chị nhận được vì 5 ngày đầu sau khi mổ nhịp tim 
rất yếu, phải dựa hoàn toàn vào máy trợ tim”. Bọn tôi đồng ý rằng qua cuộc thập tử nhất sinh, nay đều cảm 
thấy cuộc sống thật quí báu và càng trân trọng hơn.   
  
          Bọn tôi cũng chia sẻ với chị Thuỷ là gia đình An Phong chi hội Sydney đang rộn ràng chuẩn bị ra 
quân món Cơm Gà Viễn Xứ ngày 31.8.14 tại Nhóm Nhớ Bạn Nghèo để góp thêm bàn tay giúp các gia đình 
kém may mắn tại các vùng xa xôi hẻo lánh do các Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế  phụ trách tại Việt 
Nam.  Chị Thuỷ hứa sẽ đến chung vui với anh chị em nếu sức khoẻ cho phép. 
  
          Được biết anh Thành lấy nghỉ phép 2 tháng và anh chăm sóc chị rất chu đáo vì chị phải ăn nhiều lần 
trong ngày. Chị Thuỷ cho biết là cô con gái có gia đình cũng về ở với chị từ khi chị ở bệnh viện về. Dễ 
thương làm sao khi Chị Thuỷ ca ngợi và cám ơn anh Thành cách kín đáo bằng câu: ‘khi bệnh mới biết là ai 



chăm sóc cũng không bằng chồng mình”. Thật đúng quá bà con ơi, vì ngày các cụ xưa đã có câu: “con 
chăm cha cũng không bằng bà chăm ông” mà!  Thế nên chúng mình nên ca ngợi ‘đấng phu quân /một nửa 
kia của mình’ đi chứ nhỉ. 
  
          Trong tinh thần hứng khởi đó, bọn tôi bèn thừa thắng xông lên tặng luôn cho anh Thành danh hiệu 
“Husband/Man of the Year 2014” của Úc! khi anh tiễn chúng tôi ra về. Các anh các chị mình có đồng ý 
không? Ít ra là quý anh chị trong Gia Đình An Phong chi hội Sydney hihihi! Đồng ý quá đi chứ! Nghe đâu 
đây, nhiều tiếng reo vui hoan nghênh và đồng ý) 
  
          Trên đường về nhà, bọn tôi ai cũng thấy lòng rất vui khi thấy một người bạn đã vượt qua được cơn 
bạo bệnh, đồng thời lại cũng cảm nghiệm được rằng: mình luôn nhận được phép lạ mỗi ngày và vẫn hằng 
cảm tạ Ơn Trên như câu vẫn nghe: 
  
          “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy 
          Ta được thêm ngày nữa để yêu thương”  
  
Thân thương 
MaiTá     
  
TB: Cám ơn anh Nhuận đã nhắc nhở đưa tin cho anh chị em trong thời buổi truyền thông thế kỷ 21 
-Phản hồi của Vũ Nhuận16/8/14  
Cám ơn chị Mai về bài viết thăm chị Thủy. Đúng là thời buổi Social Media, nhạy bén như thế mới được. Thế 
nhưng chỉ xin nhắc bà con, ai đã đọc bài viết của chị Mai, xin Feedback. Vì người VIẾT sẽ vô cùng thích thú 
khi bài VIẾT của mình có hồi đáp. Xin các anh chị viết cho đôi dòng, thế thôi.  
Thân ái. 
Vũ Nhuận 
 
Thêm vào đây, là giòng thư cảm-kích của một chị trong chi hội Sydney: 
 
Cám ơn chị Mai đã thông tin cho anh chị em biết về tin vui này, và cũng hoàn toàn đồng ý với Lâm về bình 
chọn anh Thành là The Man of The Century, nghe vang dội quá hi hi 
 
Với danh hiệu Husband/ Man of The Year thì cũng nhiều anh trong GĐAP nhà ta đã được nhận qua rồi nhé, 
đứng đầu phải kể là anh Linh... hihi và đạt luôn huy chương Dad of The Century nữa, rồi anh Phước năm rồi 
cũng cơm bưng nước rót cho bà xã mình ( mà nói nhỏ cho các anh chị nghe nha bà xã anh Phước.... nhỏng 
nhẻo lắm đó nên anh Phước chắc hơi cực hơn ) nay thêm anh Thành... ngoài ra các anh khác cũng cho ăn 
ké luôn danh hiệu này với thành tích xuề xòa mổi khi bị bà xã cằn nhằn vì...Thông càm mấy bả giờ già rồi 
nên đổi tánh hay cáu có... 
 
Và xin cũng đừng quên danh hiệu Wife of The Century thì vào tay chị Hân, bà xã của anh Tâm nhé. Không 
Year nhé mà là Century, quá xứng đáng. 
 
Cũng rất mừng khi biết chị Thủy bình phục rất nhanh, trong lúc chị em chúng tôi sợ chị mệt vì phải ngồi tiếp 
chuyện và kể lễ về ca mổ tim của chị thì chị vui vẽ bảo không sao đâu, Thủy khỏe lắm rồi và lại huyên 
thuyên nói chuyện và trong 10 câu thì ca tụng anh Thành hết 7 câu rồi, nào là Thủy nằm bệnh viện ở nhà 
anh Thành lo quá không sao ngũ được nào là không có anh Thành thì Thủy chắc chết rồi v.v..và bây giờ thì 
còn cơm bưng nước rót, lời diụ dàng an ủi cứ thế mà rót vào tai.Thế mới thấy hết được cái tình mà anh chị 
đã dành cho nhau. 
 
Và qua đây chắc chắn một điều là niềm tin vào Thiên Chúa đã được củng cố thêm trong gia đình của anh 
chị Thành Thủy cách riêng cũng như của tất cả chúng ta như lời chị Thủy nói...Đúng là phép lạ của Thiên 
Chúa.  
 
Cầu xin Thiên Chúa tiếp tục ban Ơn Lành của Ngài lên tất cả chúng con, cách đặc biệt cho Bà Xã của anh 
Linh cũng sẽ mổ tim trong tháng 11 này.    
 
Chúc anh chị Thành Thủy và chúc luôn cả chúng ta, trong cuộc sống hôn nhân vẫn luôn bền mãi để cùng 
chia xẽ những âu lo và chung vui những nụ cười , như nhiều lần chúng mình đã 
 
Quỳ bên nhau trong góc giáo đường 
Tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương 



Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau 
 
Nguyễn Thị Kim Phụng  
(bà xã anh Nguyễn Văn Dũng,  
nguyên Chi Hội Trưởng Sydney nhiệm kỳ 2012-2014) 
 
*Và đôi giòng phản-hồi từ Nguyễn Duy Lâm,  
 
nguyên Chi Hội Trưởng, nhiều năm về trước: 
  
Monday, 18 August 2014  
 
Em xin bầu cả 2 tay 2 chân anh Thành là -> The Man of The Century! 
-eLam 
 
*Tin về cuộc họp mặt GĐAP ở Việt Nam 
 
Năm nay 2014, GĐAP Việt Nam có vẻ xôm tự, rộn ràng hơn nhiều năm trước.  
Xin mời bà con ghé mặt xem, hạ hồi sẽ …tin: 
 
Kính thưa các vị,. 
Qua nay dân chúng la làng vì không thấy hình hài gì cả. Do bị trục trặc kỹ thuật, nay xin gửi lại Phần B, có 
kèm theo băng thu: Thư của Cha Giám Tỉnh gửi cho anh em nhân ngày Lễ Thánh An Phong 2014 (do Lê 
Thành Mỹ gửi trước) & Lời cảm tạ của Martha Thanh Hà. 
  
Nhân tiện xin khuyến mãi thêm câu chuyện sau đây: 
Nói về kỹ năng sinh hoạt cộng đồng bậc thầy của LM.Tiến Lộc, ở trên mạng và trong EG này đã lan truyền 
giai thoại vui về LM.TL biểu diễn màn "lột từ từ, càng lột càng hấp dẫn" ngay tại sân khấu của nhà Dòng. Để 
khỏi nôn nóng xin mời quý vị xem màn "lột từ từ" của vị phù thủy này trên sân khấu: 
Xem video You Tube sau đây, do Viện thực hiện, ở phút 26:44 
Đêm Nhạc LOAN BÁO TIN MỪNG THEO CÁCH THỨC MỚI 2013 ..Link 
: www.youtube.com/watch?v=xEgMVx0GpoM 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

PHÓNG SỰ LỄ THÁNH TỔ PHỤ AN PHONG 
Phần B: Sinh hoạt ngoài nhà nguyện 

  
 1. Tiệc tùng và văn nghệ: 
Sau khi hàn huyên tâm sự, anh em ta kéo rốc qua nhà ăn, lúc này nhóm Giáo lý đã ra về chỉ còn nội bộ mà 
thôi. Có cả thảy 16 bàn đầy kín người. Như truyền thống, hãy có họp mặt là có ca hát. Chương trình văn 
nghệ diễn ra liên tục với các bài: Vó Câu Muôn dặm, Đệ tử đoàn ca, Và con tim đã vui trở lại... 
Riêng bài "Và con tim đã vui trở lại" cho chính Cha Giuse Tiến Lộc đích thân dàn dựng: mời 10 người nam 
và 10 người nữ lên hát, có nhạc đệm cassette phụ họa, có Orchestra (Cha Lộc) hướng dẫn hát bè và đánh 
nhịp. Phỏng vấn đám đông khán giả sau khi nghe thì họ tỏ vẽ ngạc nhiên: tại sao 1 nhóm người ô hợp chưa 
từng tập dợt trước như vậy lại hát hay dường như... là dàn nhạc opera thứ dzữ mà họ đã từng nghe qua ở 
nhà hát Broadway NewYork, phải chăng là có sự trợ giúp kỹ thuật hay có phép lạ nào đó của Thánh tổ phụ 
ban cho chăng? (tiếc rằng chưa có hình chụp tiết mục này) 
  
2. Các nhân vật tiêu biểu: 
Để tạo sự giựt gân cho thiên phóng sự chúng tôi thường có chuyên mục riêng tập trung vào vài nhân vật 
nổi bật. Lần này là: 
 
1/ LM Giuse Tiến Lộc: vị này đã được đề cập ở phần đầu. Nay sở dĩ nói thêm là do hình như mới thấy ngài 
xuất hiện ở Lễ Thánh Tổ phụ dành cho gia đình An Phong lần đầu tiên. Ngoài ra, ngài cũng là sư phụ của 
anh em chúng tôi, là Phó GĐ ĐTV phụ trách đoàn lớn tại An Phong Học Viện Thủ Đức dưới thời Cha Đặng 
Văn Đào làm GĐ, với nhiều kỹ niệm kể ra ở đây thì nhiều quá. Ở ngay tại buổi lễ này, có 1 sự kiện làm 
chúng tôi nhớ đến 1 kỹ niệm xưa: 
 
Lúc khởi đầu nhập tiệc, anh em phấn khởi quá nên hàn huyên, nói chuyện ồn ào, BTC không thể nào điều 
khiển chương trình được, đang loay quay kêu gọi sự im lặng mà không được. Bất ngờ ngài xướng kinh lên 

http://lm.tl/
http://www.youtube.com/watch?v=xEgMVx0GpoM


thì tất cả đều bỏ hết mọi chuyện tập trung đọc kinh và sau đó trật tự mới được vãn hồi trở lại. Sự kiện này 
gợi nhớ lại là cách đây khoảng 40 năm, khi đó lớp JDD chúng tôi đang ở lớp học không biết là do chuyện gì 
mà chia ra làm nhiều phe cải nhau ì xèo bất tận. Lúc đó ngài bước vào lớp mà không nói gì và chỉ viết lên 
bảng chữ "Cánh cửa", vậy thôi và đi ra. Mọi người trong lớp bỏ chuyện cải nhau và bắt đầu chú ý cái chữ ở 
trên bảng đó là có ý nghĩa gì....thế là chấm dứt tranh cải. Đây là thủ thuật về tâm lý chăng? Nên nhớ 
LM.Tiến Lộc là bậc thầy về sinh hoạt cộng đồng trong Dòng ta. 
 
 2. Già làng: 

Sở dĩ lần này Già làng làm cho chúng tôi chú ý là do vị này vận bộ đồ truyền thống dân tộc nom đúng là bậc 
trưởng bối. Được biết Già làng đang là người viết sử về nhà Dòng với các tác phẩm ban đầu như: 
◘ Câu chuyện về những cây đại thụ: 
1/ Cha Giuse Vũ Ngọc Bích, người giữ đền ĐMHCG Thái Hà (Bắc) 
2/ Cha Giuse Trần Hữu Thanh, chú đệ tử đầu tiên của Dòng (Trung) 
3/ LM.Louis Nguyễn Văn Quý DCCT, cây đại thụ trên đất khách (Nam) 
◘ Và các cuốn ký sự: Hai lần đến Paris, Sau 1 chuyến đi (New York). Trong đó có vài bài của Anh Báu tham 
gia. 
Mong rằng Già Làng sẽ hoàn thành tâm nguyện của mình 
 
3/ Anh Hồ Kim Sơn: 
Vị này không lạ gì vì đã gặp mặt hoài nhưng không để ý cho lắm. Nhưng đặc biệt lần này mới được tiết lộ 
đây không những là đệ tử chân truyền của Cố Yến mà thuộc hàng đệ tử đầu tiên, cùng lớp với Anh Thanh 
Vân thuộc nhóm "Tiên khởi" ở Kỳ Đồng, trước cả ở Văn Cầm. Vậy mà từ trước đến nay tại các đám giỗ của 
Cố Yến chưa thấy anh xuất hiện? Được biết, đây là vị cũng có nhiều thành tích: tốt nghiệp cử nhân triết đại 
học văn khoa và từng là giáo sư thỉnh giảng môn triết cho các thầy học viện DCCT. Tiếc là quên chụp hình 
riêng vị này cho anh em NCY nhận mặt huynh trưởng. Trong hình dưới đây vị mặt áo caro đứng bên phải 
mặt mày vui vẽ chính là ảnh. 
  
4/ Anh Năm Lửa: 
Đây là nhân vật mới xuất hiện trong giỗ Tổ năm nay. 
Từng nghe Anh VSH kể lại trong chuyến đi Mỹ lần rồi, tình cờ có gặp các anh em ta ở Houston/USA. Các 
anh này ở rải rác cùng 1 tiểu bang mà không biết nhau, không có liên lạc gì với nhau. Sau đó, qua lời kêu 
gọi của anh VSH mà nơi đây thành lập Chi bộ An Phong Houston do anh Năm Lữa làm Capo. Nghe biệt 
danh thì sao giống thủ lĩnh thứ dữ của Hòa Hảo nhưng nay gặp mặt thì thấy hiền hòa vui vẽ. Anh Năm Lữa 
rất ủng hộ việc thành lập email group để mở rộng liên lạc trong gia đình An Phong và hứa khi quay về Mỹ 
sẽ kêu gọi anh em mở rộng mối liên kết qua cụm email này. 
  
 5/ Phái đoàn của LHQ (do Anh Hiro dẫn đầu[3]). 

Đây là lần thứ hai phái đoàn này tham dự Lễ Thánh An Phong. Lần trước, anh Hiro đem theo các thành 
viên gồm nhiều quốc tịch: Thụy Sĩ, Nhật, Pháp, Việt Nam. Năm nay, phái đoàn gồm 05 người...cũng thuộc 
đủ mọi quốc gia. Nhưng ngoài anh Hiro là người Thụy Sĩ gốc Nhật-Việt ra, các người còn lại nhìn kỹ thì 
thấy giống VN thứ thiệt hơn. 
Sau đây là hình ảnh đại diện phái đoàn LHQ giao lưu với các nhân vật VIP của phe ta: 

 Thêm vài chi tiết về buổi họp mặt ở VN: 
 

  

 
Đây là sinh hoạt nội bộ của Gia đình An Phong thuộc đạo Công giáo. Các Guest, nhất là các Guest 
ngoài đạo, nếu thấy không hợp thì xin cảm phiền bỏ qua email này 
  
Kính mời cả làng xem 2 tập vidéo You Tube do Viện mới biên tập xong và gửi: 
- Tập I về Họp mặt:   https://www.youtube.com/watch?v=KJ7JrD96jGg&feature=youtube_gdata_player 
- Tập II về Thánh lễ: https://www.youtube.com/watch?v=CACuCRQsINs&feature=youtube_gdata_player 
  
Với nhãn quan của bần đệ thì thấy có các cảnh đáng chú ý sau đây ở Tập I (tiếc là chưa coi được phần âm 
thanh do đang ngồi ở cơ quan): 
- Cha TL đích thân ra tiếp đón các bậc Thượng phụ cao niên 
- Martha TH ra ngoài tận ngõ đón anh em  
- Anh Long trình diễn...phơi bụng phệ 
- Anh em hàn huyên đàm đạo 
- Anh Hồ Kim Sơn kể chuyện hồi xưa thời Cố Yến với Giàu 
- GS.Viện trưởng TĐT xuất hiện với đồ nghề 
- Anh Huân tiếp đón các quý phu nhân 

https://www.youtube.com/watch?v=KJ7JrD96jGg&feature=youtube_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=CACuCRQsINs&feature=youtube_gdata_player


- Toàn cảnh quân dân ta trong nhà nguyện (hình như có đoạn quay đúp thì phải) 
- Già làng phát biểu và điều khiển hội nghị 
- Cha TL biểu diễn với cây đàn (2 bài). Thấy ngài đam mê, sôi nổi và còn...sung lắm, nhất là ở bài 2, có phụ 
họa của 2 cao thủ là Già làng và G.Capo Nghi (bài đầu tự nhiên thấy cái đầu của MS đứng che màn hình!!!) 
- Cha TL phát biểu diễn tả thấy sống động và sôi nổi lắm 
- Phát biểu của các anh em và quý lão phu nhân 
- Phái đoàn LHQ từ Genève tới (chắc mắc đi dự hội nghị quốc tế nên tới trễ 1 chút) 
- Anh Năm Lữa đến từ USA xuất hiện và phát biểu 
- Một Thượng phụ chống gậy tới 
...... 
                        Mời anh em xem 
  
*PS. Còn tập III: "Sinh hoạt ngoài nhà nguyện", hứa hẹn hấp dẫn hơn chuẩn bị phát hành trong ngày mai. 
Lưu ý là vidéo này được quay bằng camera Sony tối tân của Japan, có chất lượng hình ảnh Blue Ray (thay 
cho Red Ray của đời cũ) nhưng vì đưa lên You Tube nên thấy không rõ nét là vậy. Viện sẽ phát hành ra đĩa 
DVD với hình ảnh sắc nét hơn. 
  

 
 

LỄ THÁNH TỔ AN PHONG 2014_TẬP I_HỌP MẶT 
Preview YouTube video LỄ THÁNH TỔ AN PHONG 2014_TẬP 2_THÁNH LỄ 

 
 
 
  

 3. Hoạt động của Viện ta: 
Lần này đích thân 2 Viện trưởng của phe ta xuất hiện: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý văn hóa TW 
(NCQLVHTW) Lê Thành Mỹ vừa làm cameramen vừa kiêm luôn đạo diễn và Viện trưởng Viện Teen Học 
viện Nha Trang (THVNT) Trương Đình Tuyên, chuyên xách đồ nghề cho vị kia[4]. 
Trong lần này hoạt động tác nghiệp của Viện ngày càng đi vào chiều sâu, không chỉ ghi hình, ghi âm làm 
bằng chứng và tài liệu lưu trữ, Viện trưởng LTM còn sắp xếp đạo diễn quay được nhiều thước phim tư liệu 
quý giá, sẽ lên hình trong nay mai. 
 
Được biết, cuốn phim tài liệu đêm biểu diễn văn nghệ của DCCT về chủ đề "Chương trình Giao hưởng hợp 
xướng ĐƯỢC SAI ĐI" (trong Chương trình chung "Loan báo Tin mừng theo cách thức mới. Niềm hy vọng, 
con tim và cấu trúc được đổi mới vì sứ vụ") đăng trên You Tube đã có...nữa tỉ người trên hành tinh theo dõi 
chưa kể ....hàng triệu likes (xin anh em vặn nhỏ volume vừa đủ nghe). Đây là con số ban đầu đáng khích lệ 
cho hoạt động của Viện ta. 
   
4. Tình hình tài chính và sự xuất hiện của các nhà mạnh thường quân mới: 
Như Anh Vĩnh An đã viết rồi, nay xin có mấy ý như sau: 

https://www.youtube.com/watch?v=KJ7JrD96jGg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=KJ7JrD96jGg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=KJ7JrD96jGg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=CACuCRQsINs&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=CACuCRQsINs&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=CACuCRQsINs&authuser=0


- Về việc "2 đại gia là anh Tòa và anh Thái trong buổi tiệc đã xung phong hứa đãi Nhà Dòng và phe ta cho 
Bữa tiệc sang năm": chúng tôi đã thu âm, ghi hình và sẽ phát trên toàn thế giới trong nay mai. Nếu quý vị có 
gì đính chính thì xin báo trước. 
- Martha Thanh Hà có tiết lộ cho biết là anh Hiro đã gặp riêng y và báo nếu có thiếu hụt gì thì nói nhỏ cho 
anh biết, anh sẽ bao tiêu trọn gói (nhưng may qua năm nay có dư chứ không thiếu như năm trước). 
- Thanh Hà cho biết năm nay có sự tài trợ mạnh của anh em Nam Cali: 350 triệu USD, anh Năm Lữa và 
anh VSH: 100 triệu USD (cái này nổ cho vui xin anh em điều chỉnh volume vừa đủ nghe) nên Hội đồng 
Capo mới mạnh dạn giảm mức đóng là như vậy. Ngoài ra các lớp sau đây hàng năm luôn có mức đóng đúp 
(tài trợ thêm) như: Mẹ Vô Nhiễm (anh Nghi). Lớp Phanxico Savie 63 (anh V.An), Phanxico Savie 69 (Hoàng 
Minh), Savio 73 (Chánh), Lớp Jean De Dieu. 
 
Sau đây là thu băng lời cám ơn của Martha Thanh Hà đính kèm email này 
Riêng lời cám ơn dành cho Cha bề trên Tiến Lộc và nhà Dòng Mai Thôn y sẽ trân trọng đính kèm vào vidéo 
sẽ phát hành trong nay mai 
  
Thay lời kết: 
Hôm qua có 1 ...hội nghị tổng kết Lễ Cha Thánh ở Viện, có Martha Thanh Hà và các nhân vật mặt bự khác 
tham dự, anh em có nhận xét chung như sau: 
Sở dĩ Lễ Thánh Tổ năm nay thành công tốt đẹp như vậy, ngoài sự tham dự rôm rả của các anh em, trong 
đó có anh em ở nước ngoài về, còn lại chủ yếu là do có sự đầu tư về mặt tổ chức, chăm chút và quan tâm 
hơn của nhà dòng đối với anh em tuyến 2, cụ thể là có Thư của Cha Giám Tỉnh, có sự chủ trì của Cha Tiến 
Lộc, có sự huy động tham gia của các cha giáo ĐTV.... Rõ ràng là ta thấy nhà Dòng có ý muốn tập hợp lại 
gia đình An Phong. Từ đó làm anh em an tâm hơn và hy vọng vào năm tới việc tổ chức ngày Lễ này sẽ mở 
rộng với sự tham dự của nhiều anh em và thành công hơn nữa./. 
  
THE END 
MS ghi lại 
  
Thay lời kết 2. 
Xin được trích mấy hàng của Anh Trần Ngọc Báu trong hồi ký "Dòng Chúa Cứu thế trong MẮT TÔI". 
      "DCCT đã đào tạo tôi nên người trên nhiều lãnh vực cuộc sống, đa năng, đa hiệu, để tôi có thể làm chủ 
đời mình một cách có trách nhiệm, tư lập, tư tin, trong khi thích ứng với những đòi hỏi xã hội ...Sau này, khi 
ra ngoài đời lúc tôi 26 tuổi đầu, tôi cảm thấy đã được chuẩn bị đủ để hoạt động với các đoàn thể sinh viên, 
thanh niên và các tổ chức xã hội trong các lãnh vực khác nhau. Tất cả cuộc sống đạo giữa đời của tôi đều 
đã được định hướng từ bên trong đời sống DCCT của tôi trước đó. Những sự chọn lựa cơ bản của tôi trong 
đời sống ... Tất cả đều được "lập trình", nhen nhúm, gieo mầm từ thời còn trong Đệ-Tử-Viện và Học Viện 
DCCT.  
... Dù ở ngoài Dòng, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống vì mọi người, nhất là vì những kẻ tất bạt, theo lý tưởng của 
Dòng. Đó là điều tôi muộn nói lên, để chân thành ghi nhận ơn "sinh thành dưỡng dục" của DCCT Việt Nam 
vậy". 
        (Trích " Linh mục Louis Nguyễn Văn Quy DCCT, cây đại thụ trên đất khách " của Vũ Sinh Hiên, ấn 
hành nội bộ, Sàigòn 2014, Phần Phụ lục, tr. 177) 
  
Trần Công Thạch  ghi lại. 

 [1] Có 1 điều mà anh em chúng tôi cùng ghi nhận là tại các buổi lễ cho LM.Giuse Tiến Lộc làm chủ lễ có sự khác biệt. 

LM nào cũng có lòng nhiệt thành với thánh lễ, nhưng ở ngài đã bộc lộ thành sự sôi nổi thể hiện thành những cử chỉ và 
hành động làm lôi cuốn tín hữu. Và họ không còn chỉ đến xem lễ như là một người quan sát mà bị thu hút hiệp thông 
hòa mình với Thánh lễ vậy.  
[2] Cha Giuse Tiến Lộc còn là LM.Nhạc sĩ và là thành viên sáng lập ra Ban Halleluia và Dòng nhạc vào đời như Cha 
Thành Tâm vậy. Mới đây khi lên website thì mới biết ngài từng là ủy viên thường vụ của Ủy ban Thánh nhạc toàn 
quốc, bên cạnh các tên tuổi như Kim Long mà ta đã từng biết qua đợt đàm luận tìm hiểu về Bình Ca Gregoriano trên 
EG này. 
[3] Anh Hiro thì cả Lớp JDD, NCY và nhóm EG này đều biết. Đây là 1 người chưa vợ, làm ở LHQ lâu năm từ khi tốt 
nghiệp đại học cho đến khi về hưu (hiện nay vẫn còn đang làm do LHQ mời làm lại) là Guest trong ở EG của chúng 
tôi. Vị này từng là trưởng bộ phận chuyên về duyệt các projet viện trợ của LHQ dành cho các nước đang phát triển, 
trong đó có VN và còn là nhà thơ gạo cội trong EG của chúng tôi (có bút danh Hữu Hào) đã từng sáng tác nhiều bài 
thơ diễm tình ướt át, làm cho các phu nhân và các em khi đọc thơ phải thả hồn mơ mộng. Ngoài ra, vị này còn là nhà 
sưu tầm đồ cổ có hẳn một mini bảo tàng đồ cổ ở Genève (xin lưu ý là chúng tôi không dùng 3 chấm ở đoạn này) 
[4] Đã giải thích về các Viện này rồi nay giải thích lại lần nữa cho khỏi bị để ý. Viện NCQLVHTW thiệt ra chỉ là 1 cái 
máy tính để ở 1 góc nhỏ ở nhà LTM. Máy này có card màn hình và bộ lưu trữ mạnh, dùng xử lý thông tin nội bộ như: 
biên tập lại các film video thu được, lưu trữ thông tin, in ra dĩa DVD do LTM thực hiện và Cao Dương Hùng tài trợ. Anh 
em hứng khởi và nổ đặt tên thành Viện NCQLVHTW và tự phong chức cho LTM làm Viện trưởng, CDH làm Chủ tịch 



Viện, Nguyễn Nam Mỹ làm Phó Viện trưởng. Còn Viện THVNT thiệt ra là cái tiệm vi tính của TĐT ở Nha Trang. Ở đây 
có các em học sinh ra vào chơi games hay truy cập internet. Là chủ tiệm nên y quan sát và qua đó biết được sở thích, 
ngôn ngữ và những mối quan tâm thời thượng của giới trẻ. Với các công trình nghiên cứu sáng giá của y, anh em 
phong cho y làm Giáo sư Viện trưởng. Các chức vụ này chỉ là tự phong trong nội bộ mà thôi, không có giá trị gì với 
người đời. 

  

*Võ sĩ VN, hậu duệ một đệ tử DCCT: 
Xin kết nạp chính thức GS PCC thành chuyên gia của đội điều tra truy tìm gia phả của chúng tôi. 
Cái đoạn đặt tên thánh cho con ở dưới đây thì GS có ý nói là lấy tên của Quang Minh hay Nam Mỹ làm tên 
thánh cho con hay làm tên con. Nếu lấy tên của chúng tôi để đặt thành quỷ sống thì hợp hơn là thánh. Dù 
sao cũng xin cám ơn GS. 
Mời anh em xem bài về võ sĩ nổi tiếng có nguồn gốc xuất thân từ Cựu đệ tử DCCT 
 
Cung Lê còn gọi là Lê Cung (mẹ là Lê Thị An Phong),cháu ngoại ông Lê Văn Phó, nguyên giám đốc ty 
Cảnh Sát Thừa Thiên Huế, cựu đệ tử DCCT . 
Đặc biệt, ông Lê Văn Phó khi lập gia đình đều đặt tên cho ba người con đầu theo tên ba vị thánh của 
DCCT. Người con gái đầu là Lê thị An Phong ( mẹ Lê Cung), người con gái kế là Lê thị Lệ Mẫn ( thánh 
Clêmentê) và cậu con trai kế là Lê Gia Đô ( thánh Giêrađô). Bác Phó còn có hai người con nữa nhưng 
DCCT không còn thánh nên bác đành đặt tên hai người sau là Lê Minh Đức và LT Mỹ Hạnh ( nếu muộn 
hơn có thể bác đã đặt tên con là Quang Minh hay Nam Mỹ cũng nên). 
 
Sỡ dĩ mình biết rõ gia đình nầy vì khi còn nhỏ ở cùng xóm với gia đình bác Phó ( bác Phó nguyên là xếp 
ông già mình) và chơi thân với Lê Gia Đô ( cùng tuổi bọn mình ), thường rượt bắt và đánh lộn với nhau, Gia 
Đô đi dòng La San, tay trống cự phách của văn nghệ La San , hiện là bác sỹ ở Mỹ. 
 
Các bạn search web sẽ thấy hàng chục bài viết và clips về Cung Lê. Hấp dẫn nữa là có cả clip Cung Le hạ 

knock out võ sỹ Na Shun của Trung Quốc, thỏa lòng trả thù dân tộc.   
 
*Lại là lời thơ nhắc nhở, hết mọi người 
 
Thơ con nhái hôm nay, chừng như nghe quen quen.  
Chính vì nghe quen hay dễ quên vẫn xin nhắc lại: 
Thơ này có đầu là: Đừng Tưởng, rất như sau: 
 
Đừng tưởng cứ núi là cao 
Cứ sông là chảy, cứ ao là tù 
Đừng tưởng cứ dưới là ngu 
Cứ trên là sáng cứ tu là hiền 
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên 
Cứ nhiều là được cứ tiền là xong 
Đừng tưởng không nói là câm 
Không nghe là điếc không trông là mù 
……… 
Đừng tưởng giàu hết cô đơn 
Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo 
……… 
Đừng tưởng cứ hét là điên 
Cứ làm là sẽ có tiền đến ngay 
Đừng tưởng cứ rượu là say 
Cứ gió là sẽ tung bay cánh diều 
Đừng tưởng tỏ tình là yêu 
Cứ thơ ngọt nhạt là chiều tương tư 
……… 
Đừng tưởng cứ thích là yêu 
Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay 
Đừng tưởng vua là anh minh, 
Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than. 
Đừng tưởng tìm bạn tri âm, 
Là sẽ có kẻ mạn đàm suốt đêm. 
Đừng tưởng đời mãi êm đềm, 



Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân. 
Đừng tưởng cười nói ân cần, 
Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương. 
Đừng tưởng trong lưỡi có đường 
Nói lời ngon ngọt mười phương chết người 
Đừng tưởng cứ giỏi là hay 
Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần 
Đừng tưởng cứ khóc là sầu 
Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng 
……… 
Đừng tưởng cứ nghèo là hèn 
Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong. 
Đừng tưởng quan chức là rồng, 
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì. 
Đời người lúc thịnh, lúc suy 
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng. 
Bên nhau chua ngọt đã từng 
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau. 
Ở đời nhân nghĩa làm đầu… 
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền… 
 
Ai ơi nhớ lấy đừng quên…!! 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


