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Từ Bỏ hay không Từ Bỏ 

Lm Joe Mai Vai Thịnh , CSsR 

 

Anh chị  em thân mến,  
 
Thái độ, phản ứng của Phê-rô trong bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta nhìn lại lối sống đạo 

của chính mình. Tuần trước Phê-rô đã trở thành Đá tảng cho kẻ khác dựa vì lời tuyên xưng của ông. 
Hôm nay cũng viên đá đó đã cản bước Chúa. Phê-rô, với lối suy nghĩ của con người đã kéo Đức Giê-su 
ra khỏi con đường mà Chúa Cha muốn. Tất cả những ai cản lối Đức Giê-su thực hiện ý muốn của Cha, 
đều bị liệt vào hàng ngũ của những kẻ chống đối. Tuy vậy, Đức Giê-su cũng không vì thế mà rút lại lời 
Ngài đã hứa. Qua việc này, chúng ta nhận ra được một điều là Chúa không dựa vào khả năng chuyên 
môn hay các tiêu chuẩn đạo đức để chọn Phê-rô và các Đấng kế vị nói riêng và cả chúng ta nữa. Quyền 
tuyển chọn thuộc về Thiên Chúa, còn trách nhiệm được trao ban là phần phúc của Phê-rô nói riêng và 
của chúng ta nói chung. Và như thế, một khi chúng ta ra khỏi quĩ đạo của Thiên Chúa thì chúng ta 
không còn là viên đá sống động; cũng chẳng phải là tảng đá góc tường mà là cục đá cản lối của Người. 
 

Sau khi lên án Phê-rô, Chúa liền dậy rằng “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập 
giá mình mà theo”. “Bỏ mình, vác thập giá mà đi theo Thầy” là những yếu tố cấu tạo ra cuộc sống của 
người môn đệ. Những điều kiện Chúa Giêsu đề ra cho các môn đệ của Ngài cũng là những điều kiện 
được đề ra cho chúng ta hôm nay. Những điều kiện này không dễ gì được chấp nhận, vì nó bao gồm 
đau khổ và tử nạn thập giá. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không chỉ loan báo về cuộc khổ nạn mà còn loan 
báo cuộc phục sinh: “Ngày thứ ba sẽ sống lại”, và lời loan báo đó đã được thực hiện. 
 

Đối với Đức Giê-su và những kẻ sống cùng thời với Ngài thì Thập giá không phải là phần 
thưởng, cũng không phải là vinh quang như tác giả bài thánh ca nào đã sáng tác “Vinh quang của ta là 
Thánh giá Đức Ki-tô”… Thập giá là biểu hiệu của đau khổ và sự nhục mạ. Và như thế, tại sao Chúa lại 
mời chúng ta từ bỏ, vác thập giá rồi đi theo Ngài. Có người cha nào vì thương con mà lại mời con cùng 
chịu đau khổ và cùng đón nhận sự nhục mạ với mình !?!?!?  
 

Có một sự thật không thể chối cãi được là thân phận con người gắn liền với đau khổ. Với kinh 
nghiệm cuộc sống, chúng ta đều nhận biết được rằng một khi chúng ta chấp nhận và đối diện với những 
khó khăn, bất hạnh và đau khổ thì cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Đức Ki-tô cũng chẳng 
đến để cất đi những bất hạnh của cuộc đời. Chính Ngài đã dậy chúng ta một bài học thật quí giá là đón 
nhận bằng cách từ bỏ mình, vác thập giá để biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa, Cha của Người cho chúng 
ta. Người hành xử khác chúng ta.  

 
Qua muôn thế hệ, thời nào cũng vậy. Chúng ta chỉ hành động theo lối suy nghĩ “cuộc sống này là 

của tôi và tôi chỉ muốn sống cuộc sống này cho tôi”, nghĩa là sống thoải mái, tự do, hưởng thụ, lạc thú. 
Còn Chúa Giêsu, khi từ bỏ mình, Người muốn nói với chúng ta lời yêu cầu của tình yêu. Và thứ tình yêu 
đích thực thì hoàn toàn ngược với những gì thế gian đề ra cho chúng ta, đó là “hãy từ bỏ mình”. Yêu là 
phải từ bỏ mình để sống cho người khác. Không có tình yêu đích thực nếu không có sự từ bỏ. Yêu bao 
giờ cũng phải trả giá. 
 

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


Nói cho người khác từ bỏ thì rất dễ. Nhưng khi cần đối diện để chọn lựa để từ bỏ thì không dễ 
chút nào. Chúa Ki-tô đã không mời gọi chúng ta đi vào con đường mà chính Người chưa trải qua. Cả 
cuộc sống của Người là một cuộc từ bỏ. Ngài cũng đã chiến đấu và chiến thắng chính bản thân mình để 
vâng lời Ý Cha; như lời Thánh Phao-lô “Ðức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất 
quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân 
nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi 
bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. (Phi-lip-phê 2: 5-8). 
 

Còn tôi, tôi đã từ bỏ được gì? Tôi vẫn miệt mài tìm kiếm câu trả lời cho vấn nạn này. Vẫn biết 
rằng cho đến chết, tôi vẫn và sẽ không thể nào tìm ra được câu trả lời trọn vẹn bằng cuộc sống còn 
nhiều vương vấn bởi những tục lụy đang bao quanh lấy tôi. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi lại lặng yên 
mà không dám đề ra một vài gương sáng để mời gọi anh chị em chúng mình cùng hành động. 
 

Vào ngày thứ tư, 27/8 vừa qua; khi cử hành lễ Thánh Monica, tôi nhớ mang máng một câu thật 
chí lý mà Ngài đã nói cho những người phụ nữ không được may mắn trong cuộc sống gia đình. Ngài 
nói: “Nếu bà có thể kiểm soát miệng lưỡi và lời nói của mình, để tránh được cơn nóng giận phi lý của 
ông chồng; và nếu bà biết rằng việc làm của bà sẽ cảm hóa và đem lại hạnh phúc cho gia đình; thì việc 
làm đó thật là ý nghĩa và đáng ca tụng.” Từ bỏ là như thế. Đòi hỏi một giá thật đắt: Hy sinh bản thân vì 
yêu thương người khác. 
 

Nghe đến đây các bà, chị sẽ nói tại sao lại là tôi. Tại sao lúc nào cũng đòi buộc tôi phải hy sinh. 
Câu trả lời đã có trong câu hỏi. Bởi vì, các chị những người phụ nữ trong thiên chức làm mẹ, theo tôi, 
luôn là dấu chỉ của Tình yêu mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. 
 

Còn các ông, chúng mình từ bỏ được gì đây? Hy sinh một ly rượu, bớt đi một chầu nhậu, bỏ đi 
một điếu thuốc vì yêu vợ và thương con, v.v… là những việc làm thật đáng khuyến khích. Cũng có đôi 
lúc, chúng mình cũng muốn đi tìm mấy cô chân dài để giống người ta; nhưng vì lòng chung thủy và 
hạnh phúc gia đình mà sẵn lòng gác bỏ tất cả.  
 

Căn bản của sự từ bỏ chính mình là phải quyết định xem ai sẽ kiểm soát cuộc đời của mình. 
Việc từ bỏ mình không giống như việc hãm mình trong mùa chay, từ bỏ ăn kẹo, ăn kem, hút thuốc lá... 
Những sự hy sinh hãm mình này vẫn tốt, nhưng không phải là sự từ bỏ mà Chúa Giêsu đề cập đến. 
Điều chính yếu là Ngài muốn chúng ta tin tưởng và phó thác cuộc đời trong bàn tay của Thiên Chúa. 
Ngài muốn chúng ta chấp nhận sự hướng dẫn và ý định của Ngài cho cuộc đời của chúng ta. Đây mới 
chính là sự từ bỏ thực sự. Như thế, yêu thực sự, phải trả cái giá phải trả. Hay nói như Tin Mừng hôm 
nay: “Hãy từ bỏ mình”. Hãy từ bỏ mình như thế để chứng tỏ mình yêu Chúa thật tình. 
 

Thưa anh chị em, con đường từ bỏ mình, vác thập giá của mình mà đi theo Chúa Giêsu không 
dễ dàng. Chúng ta rất giống như người thủ lãnh giàu có, không dám theo Chúa vì không dám từ bỏ 
những gì mà ông ta có. (Lc 18, 19-23) Yêu Chúa phải theo Chúa trung thành đến tận cùng- đến Núi Sọ 
và Thập giá. Nếu chúng ta yêu mến Chúa thật lòng, chúng ta cũng phải yêu luôn cả thập giá của Chúa, 
những thập giá lớn nhỏ đủ cỡ mà Chúa gởi đến hằng ngày cho chúng ta. Chúng ta không thể nào gặp 
được một Đức Ki-tô thật, nếu không có Thánh Giá. Khi hiện ra với Thomas, Chúa đã không cho ông và 
các Tông Đồ khác nhìn thấy lỗ đinh và các vết thương của Người hay sao?  
 

Tuy nhiên, chân lý này chỉ sáng tỏ sau ngày Phục Sinh. Vì vậy, nếu Chúa Giêsu “ngày thứ ba 
Ngài sống lại”, thì người Kitô hữu trung thành đi theo Chúa Giêsu trên con đường “từ bỏ mình, vác thập 
giá và đi theo Thầy”, cũng sẽ có “ngày thứ ba”của mình, ngày phục sinh vinh quang. Con đường thập 
giá là con đường dài, gồ ghề và đầy bóng tối. Nhưng đó là con đường nhờ đó mà tình yêu đã gặt hái 
được chiến thắng vĩ đại nhất, chiến thắng trên tội lỗi và sự chết của cả loài người. 
 

Chúng ta cùng nhau nguyện xin Chúa cho chúng ta khi tham dự Thánh lễ, biết khám phá mầu 
nhiệm tình yêu và cứu chuộc của Chúa, đồng thời biết lấy tình yêu đáp trả tình yêu cũng một cách như 
Chúa, để thập giá dẫn đưa tất cả chúng ta đến vinh quang phục sinh với Ngài. 
 
Lm Joe Mai Văn Thịnh CSsR 
Trung Tâm Hoan Thiện, Melbourne  
Cuối năm 2014 

 



 
CÁI HỌC NGÀY NAY ĐÃ HỎNG RỒI  

HAY KHỦNG HOẢNG NỀN SỬ VIỆT HIỆN NAY 
Anthony Trần (viết cho riêng mình) 

 
Đã từ lâu, tôi có nghe một vài nhà nghiên cứu sống ở nước ngoài than rằng, lĩnh vực sử học 

nước ta dạo gần đây không mấy tốt.  Ông Liam C. Kelley, vị giáo sư sử học người Mỹ đang dạy môn sử 
Việt tại đại học Hawaii bên Mỹ thậm chí viết rằng ‘Giới học thuật sử học bằng tiếng Việt bị chết’ trên 
trang mạng của ông.  Hay cay đắng hơn, vì ông là một người Việt Nam được đào tạo dưới chế độ miền 
Nam trước đây, sử gia Tạ Chí Đại Trường không ngần ngại phê phán: ‘Sử Việt thời thổ tả’.  Nghe vậy 
mà cảm thấy ngậm ngùi cho nền sử học nước nhà, như lời các cụ thường nói khi xưa: ‘cái học ngày nay 
đã hỏng rồi’. 

 
Nhưng tôi vẫn cứ không muốn tin cái sự thật hiển nhiên ấy.  Cho mãi đến gần đây, sau khi tham 

chiếu một số sách báo chuyên ngành xuất bản trong nước, tôi đành tâm phải thú nhận rằng nó quả đã 
chết thật rồi các bạn ạ! Vô phương cứu chữa!  Cái gì khiến tôi phải thay đổi định kiến của mình?  Trước 
khi trả lời câu hỏi đó, hãy cho tôi xin giãi bày một đôi điều về chính bản thân tôi, không phải để khoe 
khoang bằng cấp, mà cốt để thấu hiểu hơn về cái gọi là lịch sử nước nhà, cũng như để nói lên những 
tiến triển đang diễn ra ở các nơi trên thế giới một cách chóng mặt. 

 
Tôi là người lớn lên và được đào tạo ở nước ngoài, tốt nghiệp Cử nhân Văn khoa chuyên ngành 

phân khoa sử học tại đại học Sydney từ năm 1995, tính đến nay tròm trèm cũng đã ngót 20 năm rồi còn 
gì.  Nói thế để các bạn thấy là vốn liếng chuyên môn của tôi nay đã bị lỗi thời đến 20 năm cơ đấy.  Và 
riêng với ngành sử học, nhất là ở các trường đại học phương Tây, đây là khoảng thời gian đủ để đào 
thải một vị tân khoa Cử nhân như tôi, nói gì đến chuyện lạm bàn sử này sử nọ.  Ở thế giới phương Tây, 
mảnh bằng con người ta bị đào thải nhanh lắm.  Ra trường trên 2 năm mà không tìm được việc làm, 
dẫu cho đó là văn bằng Cử nhân phân khoa sử hay bất cứ ngành nghề nào đi nữa, là coi như bị lỗi thời.  
Muốn tiến thân để kiếm được việc trong ngành nghề đào tạo thì phải ghi danh học tiếp.   

 
Tuy ra trường đã lâu và không có cơ hội theo đuổi môn sử nơi các đại học đường từ đó đến nay, 

nhưng dẫu sao tôi cũng vẫn còn nhớ lõm bõm mớ kiến thức căn bản mà mình đã học được trong quãng 
thời gian miệt mài trau giồi kinh sử.  Đó là óc suy luận theo một phương pháp hợp lý và ‘khoa học’ kiểu 
Descartes có sức thuyết phục của người Tây phương nói riêng và thế giới tự do nói chung. 

 
Tôi nhớ nhất khóa học về Chủ nghĩa Quốc gia (Nationalism) và những ảnh hưởng của nó, xấu 

cũng như tốt, lên các nước đương đại, tác động đến cả ngành sử học của thế giới.  Đây là một chủ đề 
hết sức thú vị với các sinh viên năm đầu, có nghiên cứu cả đời cũng không hết.  Thế nên ở các trường 
đại học phương Tây thường lấy chủ đề này làm môn dạy bắt buộc, thậm chí có nơi dành nguyên niên 
giảng chỉ để đào sâu về chủ đề này mà thôi.  Dài dòng cũng chỉ muốn thanh minh rằng, đối với những ai 
đã từng kinh qua ngành sử học ở đại học các nước phương Tây, ắt sẽ dễ dàng bắt kịp với những tham 
luận có liên quan đến chủ đề quá ư là căn bản trên. 

 
Trong khi đó, ở Việt Nam dưới thời Cộng Sản, sự việc hẳn không đơn giản như thế.  Nhất là về 

mặt ảnh hưởng xấu của Chủ nghĩa Quốc gia thì chẳng mấy ai bận tâm đến.  Ngược lại, có thể nói rằng, 
Chủ nghĩa Quốc gia quá khích hiện đang bao trùm lên hầu hết mọi ngành nghề nghiên cứu ở nước ta.  
Nhiều người vẫn khăng khăng tin rằng, ý tưởng ‘chống ngoại xâm’ luôn là một phần của ý thức ‘dân tộc’, 
là một vấn đề ‘nhạy cảm’, không được đem ra bàn cãi thảo luận.  Hệ quả là điều đó gây trở ngại không 
ít cho các nhà nghiên cứu trong nước vì dễ bị diễn giải như là một sự thách thức chính trị.  Do đó mà 
giới sử gia trong nước không hề biết tới những đổi thay đang diễn ra từng ngày, từng giờ ở bên ngoài, 
về những ý tưởng và lý thuyết vốn đã trở thành kiến thức phổ quát ở phương Tây từ cách đây trên nửa 
thế kỷ.  Và khi ra nước ngoài ‘tiếp cận/trao đổi/giao lưu văn hóa’, họ cảm thấy bị hụt hẫng trước sự 
chênh lệch quá xa giữa hai bờ vực học thuật quốc nội và quốc ngoại. 

 
Khi mới bắt tay vào việc tìm hiểu về tình hình nghiên cứu sử Việt phát hành trong nước, tôi thật 

sự ngỡ ngàng, có cảm tưởng rằng dường như ngành sử học nước ta đã dừng lại từ hồi thập niên 
1950s, ngay sau khi miền Bắc bị Việt Cộng chiếm đóng năm 1954 và ở miền Nam sau năm 1975.  Đây 
là một thực tế rất đáng buồn, là bởi vì nền học thuật sử học ở nhiều nơi khác trên thế giới đã tiến triển 
một cách đáng kể trong suốt 60 năm sau đó, tiến triển một cách đáng kể hơn bất cứ thời kỳ nào trong 



lịch sử loài người.  Vậy mà, giới sử gia nước ta đã bị họ bỏ quá xa.  Giờ đây đã là thế kỷ 21, Việt Nam 
đã ‘đổi mới’, đã ‘mở cửa ra thế giới’ từ năm 1986.  Nhưng các bộ sách sử học mới xuất bản gần đây 
cho thấy, quý ông hoàn toàn không chạm được đến tri thức học thuật căn bản nhất về các chủ đề đang 
nghiên cứu.  Không biết bao giờ chúng ta mới bắt theo kịp với đà tiến hóa nhân loại đây nữa. 

 
Mặc dù phía bên quốc nội cứ luôn kêu gào ‘đổi mới’ sử học theo tính cách trào lưu hiện nay, 

nhưng dù đối với người không biết, hay không cần biết đến tính ‘xét lại’ của lịch sử, thì cũng nên nói rõ 
rằng, đây là chuyện của muôn đời, của mọi nơi mọi chốn trên thế giới, không phải chỉ riêng của Việt 
Nam nước ta thôi đâu.  Ai nấy đều biết rằng, Đông cũng như Tây, Ta cũng như Tàu, lịch sử thường 
được viết bởi những kẻ chiến thắng đương nắm chính quyền.  Cho nên với thời gian, một thế hệ kế tiếp 
sẽ có những suy nghĩ khác theo với tình thế mới.  Khi quyền lực của thế hệ đầu yếu hoặc mất đi, thì 
những lớp người dưới quyền có dịp nói lên những suy nghĩ của mình về quá khứ đã bị vùi dập, những 
suy nghĩ có khi lại gặp được chính sự tán đồng của người nắm quyền cùng thời đại với mình nữa.  Đó 
là chuyện phục hồi danh vị, hay danh dự cho những nhân vật bị giết qua những cơn biến loạn, hay nhìn 
về phía khác, là những lời mắng mỏ của phe đảo chính thành công khi nói về những ‘loạn thần tặc tử’ 
của các chế độ cũ trước kia.  Cho nên mới có vụ ‘xét lại’ các ‘nhân vật có vấn đề’ như cái án giết vua 
của công thần Nguyễn Trãi được minh oan dưới triều vua Lê Thánh Tông năm xưa chẳng hạn. 

 
Thế mà những điều ngỡ tưởng khá ư bình thường đó lại xảy ra khá kỳ quái ở trong nước hiện 

nay. Thói quen nhìn theo quan điểm chính trị là chính thống, tránh những vấn đề ‘nhạy cảm’, khiến cho 
ngày nay muốn bào chữa, người ta không khỏi lúng túng, biết phải nói sao cho thỏa đáng vẹn bề.  Sự 
căm ghét nhà Nguyễn được biện minh bằng lòng yêu nước, núp bóng dưới cụm từ chủ nghĩa dân tộc, 
trong suốt thời gian dài đăng đẳng, đến nay vẫn chưa được xét lại.  Vì thế mới cần phải lờ đi kho tri thức 
học thuật sử học của các nhà nghiên cứu phương Tây đã và đang làm từ hơn mấy chục năm qua.  Ít ra 
miền Nam thời trước 1975 cũng đã phán xét thật công bằng, như đã từng thẩm định đúng mức cái công 
của nhà Nguyễn khi biết khôn ngoan đối phó với thực dân Pháp, nhưng mặt khác vẫn nhìn nhận cái tội 
của các vua quan nhà Nguyễn đã không biết thức thời mà canh tân đất nước theo gương Nguyễn 
Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Bùi Viện và các tầng lớp sĩ phu trí thức thời bấy giờ.  Nhờ vậy mà nền 
học thuật mới đi tới và không ngừng phát triển.   

 
Ngẫm cho cùng, mục đích của học thuật là gì, nếu không phải là giúp cho người đọc mở mang tri 

thức để ngày càng trở nên hiểu biết hơn, qua đó kết nối với thế giới học thuật bên ngoài nước mình. 
 
Thật vậy, để tham gia vào học thuật sử học, bạn không cần phải có một lý thuyết cụ thể mà bạn 

chủ ý áp dụng.  Điều đơn giản nhất mà bạn có thể làm, là có được thêm những hiểu biết tinh tế về quá 
khứ và về xã hội đã phát triển như thế nào, bằng cách đọc và suy luận những điều mà các học giả khác 
đang viết.  Hơn thế nữa, không chỉ các học giả trong một lĩnh vực học thuật bạn đang nghiên cứu, mà 
cả từ những lĩnh vực học thuật khác.  Đồng thời, bạn cũng cần đọc thêm những điều người khác viết về 
những nơi khác của thế giới, khác với nơi cụ thể mà bạn đang nghiên cứu.   

 
Để rồi, bạn phải tự mình tìm ra lập luận mà tác giả đó đưa ra là gì, và liệu tác giả đó có thành 

công hay không khi đưa ra lập luận của mình.  Mặc dù tác giả đó có thể đã phạm phải sai lầm ở một vài 
chi tiết nào đó trong khi đưa ra lập luận của mình, nhưng lập luận đó vẫn đứng vững.  Những lỗi ở các 
chi tiết ấy chỉ trở thành một vấn đề thực sự khi chúng sói mòn lập luận do tác giả đó đưa ra.  Dĩ nhiên, 
chúng ta muốn đọc những cuốn sách không mắc lỗi nào hết.  Nhưng điều chúng ta thực sự muốn xem, 
là những cuốn sách ấy đưa ra một dạng lập luận nào đó, có thúc đẩy một kiểu luận điểm nào đó tiến lên 
phía trước hay không, nhờ vậy chúng ta có thể đạt được sự hiểu biết tốt hơn về quá khứ.  Điều đó có 
thể được thực hiện thành công dù với vài chi tiết lỗi, khi và chỉ khi những lỗi đó không làm suy yếu toàn 
bộ lập luận. 

 



 
 
Đối với Việt Nam, dường như điều đó đã không hề xảy ra.  Ngay như một công trình sử học 

thuộc tầm cỡ kinh điển, là ‘đỉnh cao sử học nước ta’, bộ Lịch sử Việt Nam tập 1 được nhà xuất bản Đại 
học và Trung học Chuyên nghiệp phát hành năm 1985 cũng đã phạm phải lỗi lầm quan trọng này.  Đồng 
tác giả là 4 vị chức sắc chóp bu của làng sử học miền Bắc, như giáo sư Phan Huy Lê (Chủ tịch Hội khoa 
học lịch sử Việt Nam liên tục từ khóa 2 đến khóa 6, 1990-2015), Trần Quốc Vượng (Chủ tịch Hội sử học 
Hà Nội 1990-1996), Hà Văn Tấn (Nguyên Viện trưởng Viện khảo cổ), Lương Ninh (Giáo sư Giảng viên 
trường Đại học quốc gia Hà Nội).   Hết 3 trong 4 vị có tên được xem là ‘tứ trụ’ của nền sử học Việt Nam 
đương đại: gồm  các ông Đinh Xuân Lâm, Phan Huy Lê, Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng, vì cả 3 vị  
‘Đinh Xuân Lâm, Phan Huy Lê và Trần Quốc Vượng’ học cùng khóa 2 trường Đại học Sư phạm Văn 
khoa năm 1954 ở miền Bắc, riêng ông Hà Văn Tấn theo học sau và tốt nghiệp thủ khoa năm 1957. 

 
Chương đầu của bộ sách điểm sơ các thông tin khảo cổ học, còn chương hai thì bàn về các 

thông tin về nhà nước Văn Lang ở thời đại Hùng Vương.  Hãy nghe các vị này  lập luận theo kiểu ‘khoa 
học’ như thế nào về cổ sử nước ta trong chương thứ hai.  Mở đầu là một đoạn văn khẳng định chắc 
như đinh đóng cột rằng, trước khi có sách sử về ‘quốc gia’ hay ‘dân tộc’ được viết ra, thì trong ‘nhân dân 
ta’ đã lưu hành những ‘huyền thoại’ và ‘truyền thuyết’, như truyện họ Hồng Bàng (bao gồm các vua 
Hùng và mẹ Âu Cơ, Lạc Long Quân), truyện Sơn Tinh và Thủy Tinh, rồi truyện quả Dưa Hấu của nước 
Văn Lang.  Để rồi tiến tới lập luận rằng, việc tập hợp các truyện này trong những tác phẩm như Lĩnh 
Nam chích quái thuộc thế kỷ 15 cách xa với thời đại gần 1,500 năm bỏ trống, có thể được xem như là 
sự sáng tạo ra một ‘bộ sử dân gian’. 

 
Các vị  sau đó tiếp tục nói về một số thông tin ở dạng ‘sử dân gian’ như vậy.  Đặc biệt chú trọng 

đến những ghi chép trong các bộ thư tịch cổ trước đây về phạm vi địa lý của vương quốc Văn Lang rõ 
ràng là không chính xác như thế nào.  Theo các thư tịch cổ của Trung Quốc còn lại đến nay, thì địa bàn 
của cái gọi là ‘nước Văn Lang’ ấy rất rộng, ‘đông giáp Nam Hải, tây đến Ba Thục, bắc đến Động Đình, 
nam giáp nước Hồ Tôn tức nước Chiêm Thành’.  Từ mớ thư tịch cổ đó, các ông suy diễn nó ra như thế 
này: ‘Rõ ràng đó không phải là lãnh thổ của nước Văn Lang đời Hùng Vương, mà là cương giới của một 
khu vực tương ứng với địa bàn cư trú của tộc người Việt nói chung mà thư tịch cổ Trung Quốc gọi là 
Bách Việt’. 

 
Để rồi các vị dùng nó làm cơ sở để nói về điều mà các ông cho là đúng.  Đó là ‘căn cứ theo 15 

bộ của nước Văn Lang’ được rút ra cũng từ một nguồn thư tịch cổ đã dẫn ở trên, ‘và nhất là căn cứ vào 
quá trình chuyển hóa lịch sử từ nước Văn Lang đời Hùng Vương đến nước Âu Lạc đời An Dương 
Vương, rồi đến hai quận Giao Chỉ, Cửu Chân thời thuộc Triệu và thuộc Hán, có thể xác định: địa bàn 
của nước Văn Lang tương ứng với vùng Bắc Bộ, bắc Trung Bộ nước ta ngày nay và một phần phía 
nam Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc’. 
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Chuyện ‘phản khoa học’ như vậy, mà các học giả Việt Nam vẫn luôn miệng nói đến chuyện học 

thuật của họ ‘khoa học’ và ‘có cơ sở dẫn chứng’ đầy đủ.  Những ai đã từng được đào tạo ở các hệ 
thống giáo dục phương Tây, đều biết rằng ngay từ cấp mẫu giáo trở lên, người Tây phương đã tập làm 
quen với óc suy luận theo một phương pháp hợp lý và ‘khoa học’.  Là ‘khoa học’ không đơn giản chỉ có 
nghĩa rằng anh phải cung cấp những bằng chứng để bảo vệ tuyên bố của anh.  Thay vào đó, ‘khoa học’ 
có nghĩa là anh cũng phải kiểm tra mọi luận điểm và giải thích phản chiều mà anh có thể nghĩ ra được.  
Trong trường hợp luận điểm cho rằng một phần địa bàn của nước Văn Lang nằm trong lãnh thổ nước 
Việt Nam bây giờ, có quá nhiều giải thích phản chiều mà người ta có thể đưa ra. 

 

 
Địa bàn nước Văn Lang theo quan điểm của giới sử học trong nước 

 

 
Lẽ ra phải là thế này. 

 
Nó vô lý ngớ ngẩn ở chỗ, luận điểm mà các ông đưa ra vô hình chung xóa nhòa lằn ranh giữa 

điều chúng ta biết với những điều mà chúng ta không biết.  Họ quên rằng một trong nhưng quy tắc đầu 
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tiên cơ bản nhất của sử học hay bất cứ ngành mgjề nghiên cứu nào đi nữa, là thông tin đã viết thành 
văn bản bao giờ cũng được đặt ưu tiên hơn các thông tin lưu truyền bằng miệng.  Nó có đáng tin và có 
sức thuyết phục hay không lại là một chuyện khác nữa, nhưng vẫn không thể nào bỏ qua sử liệu đã 
thành văn bản được.  Nhất là khi những sử liệu đó có niên đại ra đời rất sớm, bắt buộc người nghiên 
cứu nó phải ưu tiên chú ý và thừa nhận là sử liệu quan trọng bởi độ giãn cách thời gian với sự kiện ảnh 
hưởng trực tiếp đến độ phong phú, chuẩn xác của những kênh cung cấp thông tin cho sử liệu.  Nó đóng 
vai trò quan trọng trong việc định hình niềm tin của người tiếp nhận đối với thông tin mà sử liệu đó cung 
cấp.   

 
Thế nhưng, trong công trình lịch sử của mình, các vị đã vội vàng đi đến kết luận rằng: người Việt 

Nam hẳn đã có những truyền thống lịch sử của riêng mình được họ lưu truyền bằng miệng, và rồi cuối 
cùng được viết ra ngay khi vùng đất của họ thoát khỏi sự cai trị của Trung Hoa.  Những giả định mà các 
ông dùng nó để dựa vào là: có một ‘quốc gia’ hay ‘dân tộc’ từ thiên niên kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, 
rằng có những ‘truyền thuyết’ được lưu truyền trước khi nó được ghi chép lại, và rằng có một ‘nhân dân’ 
thống nhất chia sẻ những truyền thuyết đó.  Làm như ‘nhân dân ta’ luôn là một khối đồng nhất sống ở 
đồng bằng sông Hồng từ thời cổ cho đến tận bây giờ không bằng.   

 
Chưa nói đến chuyện ‘quốc gia, dân tộc’, chỉ bàn về cụm từ ‘nhân dân/dân gian’ mà thôi cũng đã 

nảy sinh vô số vấn đề rồi.  Ai đích xác là ‘nhân dân/dân gian’ thì lại không thấy các ông bàn tới.  Có phải 
họ thực sự là những người nông dân không biết chữ, hay họ là những người thuộc giới trí thức có ăn 
học sáng tác để vui chơi giải trí trong lúc trà dư tửu hậu như quyển Lĩnh Nam chích quái mà các vị đem 
ra làm dẫn chứng?  Mà thời xưa, số người thất học nhiều vô số kể, kiếm ăn còn bở hơi tai thì lấy đâu ra 
thì giờ nhàn rỗi để mà ngồi lê đôi mách kể chuyện ‘truyền miệng lịch sử’.  Sao không hướng sự quan 
tâm đến quá trình truyền miệng, xem nó có bị tam sao thất bản hay không?  Đó là những câu hỏi cơ bản 
cần được đặt ra nhưng vẫn chưa được chú ý giải quyết một cách nghiêm túc. 

 
Trong khi đó, khái niệm ‘quốc gia, dân tộc’ đã được cả thế giới ngày nay công nhận rằng nó xuất 

hiện rất muộn màng, chỉ mới từ thế kỷ 19 đổ lại đây thôi.  Đây là một hiện tượng đã xảy ra đầu tiên ở 
phương Tây, và sau đó được tái tạo ở các nước khác trên thế giới, làm nền tảng cho chế độ thực dân 
trên khắp hoàn cầu.  Các sử gia phương Tây lúc bấy giờ đã chịu ảnh hưởng của các ý tưởng đến từ 
thuyết tiến hóa tự nhiên và xã hội, rồi cố gắng trình bày nó về các quốc gia của họ như là sự kế tục về 
mặt lịch sử trong quá trình tiến hóa của các xã hội trên thế giới.  Đến đầu thế kỷ 20, các nhà nho tân học 
nước ta đã bắt kịp với các ý tưởng ấy, để tái định nghĩa và viết lại lịch sử về nước Việt mình.  Nói khác 
đi, các cụ bắt đầu nghĩ về quá khứ bằng những phương cách mới, sau khi tìm hiểu cách suy nghĩ và 
cách viết sử của người phương Tây.  Để rồi từ đó, chủ nghĩa ‘quốc gia dân tộc’ luôn giữ vai trò chủ đạo 
ở Việt Nam cho đến tận bây giờ.  Giới sử gia cả nước tập trung hết nỗ lực để cố chứng minh sự tồn tại 
trong lịch sử của các vua Hùng, rằng từng có một nhà nước Văn Lang, tiền thân của nước Việt Nam 
hiện tại, ở lưu vực đồng bằng sông Hồng, rằng người Việt hiện giờ là con cháu của vua Hùng, của mẹ 
Âu Cơ trăm trứng. 

 
Say men chiến thắng trên hàng đống núi tư liệu mới khuân về từ kho ‘sử dân gian’, các vị quên 

rằng trước thế kỷ 20 vừa qua, các sử gia Việt Nam không hề viết về ‘Việt Nam’ hay ‘người Việt Nam’, 
mà thay vào đó họ viết về các vị quân vương mà họ thần phục.  ‘Được làm vua, thua làm giặc’, ông bà 
ta thường hay nói vậy, đủ thấy rằng ‘nhân dân ta’ chỉ trung thành tuyệt đối với vua, với triều đình mà 
thôi, chứ không là  quốc gia.  Ai làm vua thì sẽ được dân chúng chấp nhận cai trị họ, cho dù vị vua đó có 
gốc Tàu như Lý Công Uẩn, Trần Thủ Độ, Hồ Quý Ly khai sinh ra 3 triều đại Lý, Trần, Hồ, hay gốc 
Mường như Lê Lợi trong Lam Sơn khởi nghĩa đi nữa, thì dân vẫn chấp nhận như thường.  Thời cổ của 
quốc gia Việt Nam đã được xác nhận bởi những khuynh hướng chính trị như thế, chứ không phải bởi 
học thuật. 

 
Ngay như ý nghĩa của hai từ ‘Quốc Gia’ cũng đã biến đổi theo với bước chân thực dân Pháp đô 

hộ Việt Nam.  Hai từ ‘Quốc Gia’ dịch nôm là ‘nước nhà’, trong đó ‘nước’ xưa là cương vực đặt dưới 
quyền cai trị của một người được tôn xưng là ‘vua’.  Nay, với thời mới việc mới, người ta buộc phải 
nhấn mạnh thêm ‘đất’ cho ‘nước’.  Nhưng với vua Lê Thánh Tông, khái niệm ‘nước’ là chính vua chứ 
không phải là ‘đất’ được: ‘Quốc Hoàng’ chứ không phải là ‘Quốc Gia’.  Bởi vậy, vào đầu năm 1468 vua 
mới kể tội Trần Phong ‘phản quốc’ vì đã chê trách vua trước kia, mới mắng sử gia Ngô Sĩ Liên (người 
viết sử đầu tiên cho bộ chính sử duy nhất còn lại đến bây giờ, bộ Đại Việt sử ký toàn thư và sau đó 
được các triều vua liên tục chỉnh sửa), là lũ ‘gian thần bán nước’, chỉ vì ông này đã từng phục vụ vua Lê 
Nghi Dân vừa bị Thánh Tông lật đổ, nay vội vã quay sang làm quan cho Thánh Tông.  Đó là chuyện của 
các vua Lê. 



 
Gần đây hơn, các nhà chí sĩ Phan Châu Trinh, Ngô Đức Kế nhờ được người Pháp đưa những ý 

niệm về dân nước từ phương Tây qua, tách biệt rạch ròi giữa ‘nước’ với ‘vua’, không ngớt lên tiếng 
mắng chửi nặng nề Hoàng đế Đại Nam Khải Định không xứng đáng là ông ‘vua’, chủ của một ‘nước’.  
Thế là có dịp để mọi người mượn ý niệm dân-nước của phương Tây, gợi lại ý của Mạnh Tử đã bị bỏ 
quên từ lâu, rằng ‘dân’ là chủ của một ‘nước’, chứ không phải ‘vua’ là chủ, rằng ‘tề gia, trị quốc, bình 
thiên hạ’, theo đó vốn dĩ phải đi từ thứ tự ‘gia’ rồi mới đến ‘quốc’, nhỏ trước lớn sau, nay bị đảo ngược vị 
trí thành trên to dưới nhỏ, phải ‘quốc’ rồi mới đến ‘gia’, giữ ‘nước’ là trên hết, bất kể gì đến sinh mạng 
của dân đen. 

 
Nói về nguồn sử liệu mà các nhà nghiên cứu dùng nó để khai thác thông tin, cho đến nay ở 

nước ta thường tách rời ra làm hai hệ thống nguồn sử liệu khác nhau, một là nhóm sử liệu có nguồn 
gốc từ Trung Quốc và nhóm sử liệu ghi chép trong sử Việt Nam.  Thế mà họ bỏ qua hoặc gạt phắt đi 
nhóm sử liệu Trung Quốc.  Trên bình diện lý thuyết, phân chia như thế không phải là dễ, và cũng không 
nên là để định hướng người đọc chăm chú về quan điểm quốc gia chủ nghĩa, mà bỏ qua sự khách quan 
của bản thân sử liệu được đem ra sử dụng.  Khoa học lịch sử yêu cầu phải nghiên cứu và đánh giá sử 
liệu từ bản thân nội dung sử liệu và vị thế của người tạo tác ra nó một cách khách quan.  Trong khi chưa 
thực sự rõ ràng về bản chất của những vương triều đầu tiên xuất hiện trên ‘vùng đất được gọi là Việt 
Nam ngày nay’, thì chúng ta vẫn chưa thể áp đặt quan niệm về quốc gia hiện đại của chúng ta ngày nay 
lên hệ thống sử liệu quá khứ được.  Không thể cứ ngang nhiên gạt phắt đi mà không lý giải tại sao, như 
cách làm của các vị trong bộ sử đó được. 

 
Về mặt giá trị sử liệu mà nói, những sử liệu vốn được cho là có nguồn gốc ‘nước ngoài’, đóng 

vai trò vô cùng quan trọng trong việc kiến dựng và phát triển những sử liệu Việt Nam sau này.  Từ góc 
nhìn đương đại, có thể thấy người Việt chúng ta có truyền thống chép sử không mấy mạnh, khả năng 
bảo tồn thư tịch và tư liệu cũng hết sức hạn chế, chủ yếu là do khí hậu, phá hoại chính trị bên trong và 
bên ngoài mà chiến tranh chỉ là một phần rất nhỏ trong đó.  Bởi vậy, sử liệu có nguồn gốc ‘ngoài nước’ 
từ lâu nay vẫn đóng vai trò then chốt, đối với nhiều giai đoạn quá khứ mà nói, thì đấy là một vai trò quan 
trọng tuyệt đối, đủ để trở thành một đối trọng với những sử liệu Việt Nam.  Nhất là khi các nguồn thư 
tịch Trung Quốc ghi chép khá kỹ lưỡng những gì đã và đang xảy ra ở các vùng ngoại biên của các đế 
chế Trung Hoa trải qua các thời kỳ khác nhau.  Mà sách vở Trung Quốc thường có niên đại rất sớm, 
nếu không gần như đương thời thì cũng không cách xa sự kiện xảy ra bao lâu. 

 
Về những sử liệu có nguồn gốc từ Việt Nam, hay còn gọi là bản địa, các sử liệu thuộc loại này 

còn bảo lưu đến ngày nay có thời điểm xuất hiện tương đối muộn, nếu không nói là đặc biệt khan hiếm 
và ít ỏi.  Cổ sử nước ta rốt cuộc chỉ còn lại độc mỗi quyển Đại Việt sử ký toàn thư mà thôi, in lần đầu ở 
thế kỷ 17.  May mắn cho bộ này khỏi bị cô độc, thế kỷ 20 tìm thêm được một bộ sử Việt đời Trần, lạc 
loài trong bộ sưu tập đời Thanh bên Trung Quốc, bộ Việt sử lược, đến nay chưa biết tác giả là ai.  Họa 
hoằn ở đâu đó, người ta tìm được một vài tấm bia được cho là sớm nhất, mang niên hiệu nhà Lý hoặc 
Trần hiếm hoi còn sót lại.  Chấm hết. 

 
Chính bởi vậy, sử liệu có nguồn gốc Trung Quốc là tư liệu tham chiếu chủ yếu mà các sử gia 

nước ta thời cổ đã không còn cách nào khác, đành phải sử dụng để biên soạn những bộ chính sử đầu 
tiên của nước nhà.  Thế thì tại sao chúng ta bây giờ lại cứ lờ đi không sử dụng chúng, hoặc nếu phải 
chọn giữa hai loại sử liệu trong nước hay ngoại lai, thì nhất định sẽ thiên hơn về những sử liệu trong 
nước.  Lý do đưa ra là sử liệu ngoại lai, đặc biệt là sử liệu Trung Quốc là không đáng tin bằng, bởi vì sử 
liệu này có thể bị làm nhiễu bởi những vấn đề chính trị, tư tưởng phân biệt Hoa Di, giữa giống người 
văn minh và bộ lạc mọi rợ, khoảng cách địa lý, rào cản ngôn ngữ, sự hạn chế tư liệu hay thậm chí là sự 
che dấu có chủ đích và ‘xuyên tạc’ lịch sử của một quốc gia được coi là phên dậu và chậm phát triển.  
Họ chỉ tìm kiếm những thông tin có vẻ không chính xác trong một sử liệu nào đó của ngoại quốc, rồi đặt 
vấn đề nghi ngờ với toàn bộ sử liệu.  Đấy là một giải pháp khá dễ dãi, song là cách nhanh nhất để gạt 
bỏ một sử liệu không phù hợp với tín điều. 

 
Đấy cũng là cái cách mà các vị đang làm trong bộ Lịch sử Việt Nam tập 1 mà chúng ta đương 

bàn đến.  Đó là xóa nhòa những lằn ranh giữa điều chúng ta biết và điều chúng ta không hoặc chưa 
biết, qua việc bác bỏ những ghi chép của cổ thư Trung Quốc về phạm vi địa giới nước Văn Lang mở 
rộng lên phía bắc tới tận hồ Động Đình bên Trung Quốc.  Đồng thời lại cũng sử dụng chính những thông 
tin do cổ thư Trung Quốc cung cấp, khi nói về 15 bộ của nhà nước Văn Lang, để giúp khẳng định vị trí 
và diên cách của nhà nước Văn Lang.  Cả hai mẩu tin này đều được rút ra từ cùng một bộ cổ thư Trung 



Quốc.  Vậy thì tại sao một cái ‘đúng’, còn cái kia lại ‘sai’?  Bởi lẽ cái ‘đúng’ (về 15 bộ) phù hợp hơn với 
giả định rằng đã luôn luôn tồn tại một quốc gia và một dân tộc riêng lẻ ở khu vực đồng bằng sông Hồng.   

 
Đã đến lúc cần thiết phải cố gắng vạch ra một cách rõ ràng hơn, những lằn ranh giữa thông tin 

có thể dùng và thông tin không thể dùng trong cùng một tư liệu.  Muốn làm như vậy, dĩ nhiên chúng ta 
cần phải đặt sang một bên những giả định mà các sử gia đi trước tin cậy.  Hiện tại, những giả định và 
những lằn ranh mơ hồ, thiếu khoa học kiểu như vậy đang cản bước tiến của những ai đang quan tâm 
đến lịch sử Việt Nam. 

 
Những sự kiện ấy chứng minh được một điều, là dù được hấp thụ/tiếp thu, chứng kiến những kỹ 

thuật tân tiến, người ta vẫn không dễ dàng gì dứt bỏ những lề lối suy nghĩ cũ.  Chưa kể khi chúng xuất 
hiện có vẻ mới qua những cải đổi có màu sắc khoa học, hay được quyền lực vuốt ve bên ngoài, khuất 
lấp thúc đẩy.  Và điều đó đã khiến cho nền sử học Việt Nam trong hơn 60 năm qua chưa có thể gọi là 
mang màu sắc khoa học được. Lối thẩm định lịch sử dễ dãi theo thiên kiến quần chúng như trên, vô 
hình chung đã nuôi dưỡng một cung cách phát sinh các sử gia từ những vị công chức về hưu chỉ lặp lại 
thần tích, cổ tích, nói chuyện ‘huyền sử’ ở miền Bắc trước đây, sau này lan ra cả nước.  Ở trong Nam 
thời Cộng Hòa thì đại biểu cho nhóm này là học giả Lương Kim Định, bừa bãi lập thuyết Việt nho, cho 
rằng Kinh Dịch là của người Việt, do đó Khổng Tử, Lão Tử cũng là người Việt.  Hay với những vị gọi là 
‘có thiên hướng về sử’, như Đại tá Phạm Văn Sơn bên quốc gia, đã chịu khó viết bộ Việt sử tân biên dày 
cộm mấy ngàn trang, bắt nguồn cảm hứng từ biến động của cuộc di cư 1954. 

  
Đó là những lời chia sẻ thô thiển về hiện tình bi đát của giới nghiên cứu sử học nước ta thời hiện 

đại.  Hiển nhiên kiến thức mà tôi đã thâu lượm được dưới mái trường đại học nay đã trở nên lỗi thời, do 
ra trường đã quá lâu.  Thế nên không dám đề nghị/đưa ra một giải pháp hay một lối thoát nào cả cho 
những bế tắc hiện nay.  Chỉ mong rằng giới sử học Việt Nam đừng mải vùi sâu vào những hoang tưởng 
xoay quanh chủ nghĩa dân tộc nữa, rằng người Việt chúng ta ‘văn minh’ hơn người Hoa.  Chính mối 
quan hệ lịch sử với mảnh đất phương Bắc kia đã bị chính trị hóa đến nỗi khó ai có thể nói gì khởi sắc 
một chút về quá khứ.  Kết quả của tất cả điều này là hơn nửa thế kỷ sử học Việt Nam đã thành hình 
trong sự tạo lập những lằn ranh tri thức đã được quyết định một cách đầy cảm tính và chính trị tính.  Giờ 
đây khi người Việt mình muốn khớp nối với thế giới bên ngoài, và thế giới muốn khớp nối với Việt Nam, 
những lằn ranh đầy cảm tính và bị quyết định bởi chính trị ấy, đang gây cản trở cho sự khớp nối đó. 

 
Sáu mươi năm tụt hậu của ngành sử học Việt Nam có thể không là khoảng thời gian đáng kể.  

Bất quá có người chủ quan cho rằng chỉ cách nhau có 2 thế hệ thôi mà, nếu cho rằng đời người cách 30 
năm là một thế hệ tiếp nối.  Nếu biết cách cải tổ, chúng ta sẽ đuổi kịp mấy hồi.  Thiển ý thì hiện tình 
không hề đơn giản như lối suy diễn bình thường nông nổi, vì những phát triển nhanh chóng đang diễn 
ra tại các trường đại học trên thế giới sẽ khó thể nào chúng ta bắt kịp, chứ đừng nói là vượt qua.  Ở các 
nước phương Tây, cứ 3 năm là một thế hệ sinh viên tốt nghiệp đại học, đem những phát kiến mới mẻ 
của họ cống hiến cho nền giáo dục chuyên ngành.  Như thế là chúng ta đã bị bỏ xa đến 20 thế hệ sinh 
viên ưu tú nhất rồi còn gì. 

 
Với địa hạt khoa học kỹ thuật thì có thể dễ dàng bắt kịp nếu biết cách chỉnh đốn hạ tầng cơ sở 

như kiểu Trung Quốc đang làm hiện nay, hay Nhật Bản đã thực hiện thành công từ trên 150 năm nay.  
Chứ riêng với mặt văn hóa, bao gồm luôn cả kiến thức tổng quát lẫn các lãnh vực nghiên cứu ngành 
nghề chuyên môn thì khó khăn hơn nhiều, nếu muốn nói là không thể.  Nó đòi hỏi công sức bỏ ra của tất 
cả mọi người trong khoảng thời gian thật dài mới có cơ gắng gượng được, nhanh thì vài thế hệ, chậm 
thì hàng mấy thế kỷ vẫn chưa ăn thua gì.   

 
Việc đầu tiên là phải tiến hành công tác dịch thuật các sách vở nghiên cứu mới nhất trên thế giới 

sang tiếng Việt, dịch càng nhanh và phát hành càng sớm càng tốt.  Đó cũng là chủ trương mà cụ Phạm 
Quỳnh và nhóm Nam Phong tạp chí đã từng đề xướng cả thế kỷ trước đây, nhờ đó mà nền quốc học đã 
chấn hưng được một thời gian kéo dài trên suốt chục năm.  Nhìn sang bên cộng đồng người Hoa trên 
toàn thế giới, dù cho sống ở Trung Quốc, Đài Loan, hay Hồng Kông ‘bên hông Chợ Lớn’, Singapore, Mã 
Lai đi nữa, sách vở nào của bất cứ đâu đó mới vừa phát hành ra đều được họ đem dịch và đưa in ngay 
không chậm trễ, ‘nóng hổi vừa thổi vừa coi’, đến nỗi người Hoa phải kêu rằng: ‘Nhiều quá, đọc không 
hết nổi.  Phải gạn lọc lại rồi mới đem xuất bản chứ!’  Tôn chỉ của họ là cứ đem in hết tất cả, rồi từ đó để 
cho dân họ tự chọn lọc lấy cái hay cái dở mà học hỏi, sửa sai.  Trong khi nước ta, bây giờ lại làm ngược 
lại, quay ra dịch và cấp giấy phép cho phát hành các quyển sách giáo khoa cũ mèm đã lỗi thời của 
phương Tây từ mấy chục năm trước. 

 



Đó là lý do tại sao mà các nhà sử học Tây phương đã phán một câu chắc nịch rằng: ‘Học thuật 
sử học bằng tiếng Việt bị chết.  Hãy để nó nghỉ trong yên bình!’   

 
Nhưng vì đã trót sinh ra làm công dân nước Nam rồi, chúng ta vẫn có quyền mơ ước và hy vọng 

cho tương lai đất nước ngày một tươi sáng hơn.  Như lời thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp đã viết trong thi 
phẩm Đi chơi chùa Hương thời lãng mạn tiền chiến, tuy có ‘mơ nhiều’, nhưng mình cũng chỉ dám ‘viết 
thế thôi’, các bạn ạ.  Các cụ ta thường nói: ‘sức người sỏi đá cũng thành cơm’, ngay cả việc ‘tát biển 
Đông’ người Việt mình cũng còn ‘tát cạn’ được, huống chi mấy chuyện ‘muỗi’ nhỏ nhặt này chứ.  Nếu bà 
chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương còn sống đến bây giờ, chắc hẳn bà sẽ cố bào chữa bằng cách lặp lại 
câu thơ để đời: ‘Thua thì thua, nhưng cố bám lấy con’.  Còn nước thì còn tát, các bạn ơi, hãy cố lên nào! 
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NHỮNG DI CĂN CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TỘC  
Ở CÁC NƯỚC THUỘC ĐỊA CŨ 

Anthony Trần  
(Viết cho riêng mình) 

 
Ở phương Tây, một trong những khóa học vỡ lòng của phân khoa sử là môn Chủ nghĩa Dân tộc 

(Nationalism) có khi kéo dài suốt mùa niên giảng.  Các sinh viên năm đầu sẽ phải học phân tích những 
di căn để lại từ chủ nghĩa này, tốt cũng có, mà xấu cũng có, nhưng thường hay nghiêng về mặt tiêu cực 
nhiều hơn.  Vì là xứ tự do dân chủ nên trong lớp ai muốn bàn luận sao cũng được, miễn là lập luận của 
mình phải hợp lý và có sức thuyết phục đến đa số người nghe là ăn điểm thôi.  Dài dòng là để nói lên 
môn này chính là một trong những môn căn bản nhất của phân khoa sử ở các đại học nước ngoài.  Nó 
là môn dễ nuốt ‘như ăn cơm sườn’ (vì là môn bắt buộc của năm đầu đại học), nhưng lại rất khó nuốt trôi 
cho những ai chưa làm quen với không khí tự do ngôn luận cùng với óc suy luận khoa học kiểu 
Descartes của người Tây phương.  Thế nên sẽ cảm thấy bỡ ngỡ vô cùng, nhiều lúc đuối sức theo 
không kịp. 

 

 
 
Tôi nhớ cuốn sách giáo khoa thú vị nhất chính là quyển Kẻ Thực Dân và Người Thuộc Địa (The 

Colonizer and The Colonized) xuất bản lần đầu năm 1957 và đã trải qua các kỳ tái bản chỉnh sửa liên 
tiếp khác nhau sau đó.  Tác giả là Albert Memmi, với lời đề tựa của triết gia danh tiếng người Pháp bấy 
giờ là Jean-Paul Sartre.  Mấy chục năm sau, tác giả Memmi viết thêm cuốn thứ hai đào sâu vào chủ đề 
trên, để nói lên những ý tưởng thuộc địa cùng các cuộc đấu tranh thoát ra khỏi nó vẫn đã và đang tiếp 
diễn như xưa.  Đó là cuốn Công cuộc Giải Thực và Kẻ bị Giải Thực (Decolonization and The 
Decolonized), xuất bản năm 1981.  Trước tiên, tôi nhớ nó không phải vì cái tiêu đề bắt mắt ít nhiều có 
liên quan đến nước mình vốn là xứ thuộc địa cũ của Pháp.  Cũng không phải vì tôi nhớ về năm xuất bản 
của quyển sách hay do nhà xuất bản trứ danh nào đã xuất bản nó.  Ngẫm ra, cuốn này in ra cách nay 
đã gần 60 năm tròn, hẳn sẽ có nhiều người cho rằng nó đã lỗi thời.  Nhưng điều khiến tôi sẽ nhớ nó 
mãi, chính là lập luận mà tác giả đưa ra, gây xôn xao một thời trong giới sử học Tây phương, làm thay 
đổi quan niệm của họ đối với nhiều lãnh vực học thuật trên thế giới.  Cho đến tận bây giờ, đây là một 
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quan niệm có thể đã khá cũ và trở nên phổ thông với người ngoại quốc, nhưng vẫn còn là một ý tưởng 
quá mới với người Việt chúng ta.  Nhiều người trong chúng ta vẫn chưa thể chấp nhận được, do đó mà 
tôi mạo muội thấy cần phải chia sẻ nó ở đây. 

 
Tác giả chỉ lập luận đơn giản thế này thôi.  Rằng không lâu sau khi nhiều xứ thuộc địa cũ đã 

giành được độc lập vào khoảng giữa thế kỷ 20, khi mà Thế Chiến thứ 2 vừa chấm dứt, một nhóm học 
giả bắt đầu lưu ý rằng, mặc dù chế độ thực dân đã không còn nữa, nhưng qua nhiều hình thức khác 
nhau, chủ nghĩa thực dân vẫn còn tồn tại cho đến tận bây giờ.  Luận điểm quan trọng nhất mà cuốn 
sách này đưa ra, chính là nó vẫn lẩn quẩn trong đầu óc người ta.  Mặc dù người dân thuộc địa đã được 
tự do về chính trị, nhưng đầu óc họ vẫn cứ bị ông tây thuộc địa nhồi sọ về mặt tinh thần.  Thật khó hiểu 
và cũng dễ gây tranh cãi quá nhỉ! 

 
Nếu như mình nghe tác giả tiếp tục phân tích trong những trang sách thì sẽ hiểu phần nào lý do 

tại sao.  Trong suốt kỷ nguyên thuộc địa, những kẻ thực dân đã nghĩ ra những ý tưởng cụ thể về các 
giống dân mà họ đang cai trị ở xứ thuộc địa và bắt đầu viết về quá khứ, về lịch sử của các nơi này theo 
ý của thực dân một cách khá đồng nhất.  Rằng chỉ có dân Tây là ‘văn minh’, còn dân thuộc địa nơi đâu 
cũng đều là hạng cu li ‘thấp hèn’ hết.  Nhưng sau khi chế độ thực dân đã cáo chung, người dân từ các 
xứ thuộc địa trước đây bắt đầu ‘phản kháng’ lại, bằng cách ‘viết lại’ những gì mà trước đây những kẻ 
thực dân đã viết về họ.  Đó mới là trọng tâm của vấn đề!  Vì trong khi ‘viết lại’ để phản đối những ý 
tưởng mà những kẻ thực dân đã tự tạo ra, người dân xứ thuộc địa cũ đã rơi vào cái bẫy thực dân đã 
giăng sẵn từ trước mà họ sẽ khó bề tháo gỡ nó.  Bây giờ họ lại đem sử dụng chính những khái niệm mà 
những kẻ thực dân trước đây đã tạo ra, rồi đảo ngược chúng lại, biến mình thành ưu việt, còn những kẻ 
thực dân cũ, hay coi dân các nước khác thì ngu hèn hơn mình. 

 
Đây là hiện tượng mà các học giả gọi là ‘sự thực dân trong tinh thần’.  Bởi vì người dân thuộc 

địa cũ vẫn dùng những khái niệm xưa cũ đáng chê trách đó mà những kẻ thực dân trước đây đã tạo ra.  
Nói khác đi, cho dù họ có di tản sang bất kỳ nơi đâu trên thế giới đi nữa, thì dân từ các xứ thuộc địa cũ 
vẫn không thể thoát ra khỏi những quan niệm mà thực dân để lại.  Rằng chỉ có Việt kiều là sang, còn 
dân trong nước thì họ cho là thiếu văn hóa, thiếu lịch sự, thiếu vệ sinh, thiếu đủ thứ cả, làm như không 
muốn cho họ được đòi quyền để sống làm con người bình đẳng trên thế giới này vậy.  Rằng ‘ta’ thì phải 
hơn ‘Tàu’.  Nhìn ra thế giới nào mấy khác chi.  Lâu lâu, giới truyền thông Âu Mỹ cứ muốn khơi lại vấn đề 
hiềm khích xa xưa giữa Công giáo và Hồi giáo, chụp mũ các chị em phụ nữ Hồi giáo quấn khăn che tóc, 
che mặt là kém văn minh, là nhà quê không biết thức thời đổi mới, trong khi họ chỉ muốn cố gìn giữ 
những nét văn hóa truyền thống của mình mà thôi, tựa như tấm áo dài cổ truyền mà phụ nữ Việt Nam 
đem ra mặc ở các dịp hội hè vậy thôi. 

 
Tất cả những điều kể trên, đơn giản là họ đã và đang ‘bị thuộc địa về tinh thần’.  Một ý tưởng 

quan trọng đến thế, và đã được thế giới Tây phương đón nhận như là một bài học nhớ đời cho các thế 
hệ mai sau muốn để tâm tìm hiểu về hậu quả để lại của chế độ thực dân và dân tộc chủ nghĩa.  Nhưng 
ở Việt Nam tôi chưa nghe ai nhắc tới, chứ chưa nói gì đến chuyện đi sâu vào vấn đề then chốt này.  
Cho nên tôi không lấy làm ngạc nhiên lắm khi biết rằng ở nước ta, cho tới giờ này vẫn chưa có bản dịch 
tiếng Việt nào ra đời. 

 

 
Bản in lần đầu nguyên gốc tiếng Anh năm 1978. 

 
Lại thêm một quyển sách giáo khoa nữa cũng không thể thiếu vắng khi nghiên cứu về vấn đề 

hậu thuộc địa và chủ nghĩa dân tộc.  Đó là cuốn Đông phương luận (Orientalism) của tác giả người 
Palestine, ông Edward Wadie Said, do nhà Vintage Books phát hành lần đầu năm 1978.  Trong sách 
của mình, ông khảo sát rất kỹ phương cách mà các tác giả phương Tây miêu tả về mặt lịch sử ‘phương 
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Đông’, là danh từ ám chỉ miền Trung Đông bây giờ.  Ông cho rằng người phương Tây đã tạo ra một 
hình ảnh có chủ đích về phương Đông huyền bí và chưa phát triển, qua đó họ ngầm tạo ra một lý do 
hợp lý để thuộc địa hóa phương Đông, rằng để khai hóa những dân tộc kém văn minh hơn họ.  Mặc dù 
tác giả chỉ giới hạn địa hạt nghiên cứu về vùng Trung Đông mà thôi, nhưng những tư tưởng này nếu 
đem ra áp dụng lên các khu vực khác ở Á Châu dường như vẫn thấy đúng phần nào.   

 

 
 
Tuy rằng thuyết này cũng có một số nhược điểm nhất định, không ai có thể phủ nhận nó đã từng 

truyền cảm hứng cho các thế hệ nghiên cứu sinh ở các nước phương Tây từ đó đến nay, mà ở Việt 
Nam người ta lại không hề hay biết gì về nó cả.  Mãi đến 35 năm sau (năm 2013), Việt Nam mới có một 
bản dịch ra tiếng Việt do các ông Lưu Đoàn Huynh, Phạm Xuân Rì, Trần Văn Tụy dịch, và Trần Tiễn 
Cao Đăng hiệu đính, rồi đưa cho nhà xuất bản Tri Thức phát hành.  Tức là một bản dịch mới toanh, 
trong khi ở phương Tây ý tưởng này đã trở nên sáo cũ và thông dụng ngay cả trong giới sinh viên đại 
học mới nhập học năm đầu ban sử. 

 
Chúng ta có thể lấy trường hợp của sử gia người Pháp Henri Masperio ra làm ví dụ điển hình 

cho lối suy nghĩ và lập luận của thời thuộc địa.  Ông là một trong các chuyên gia nổi danh nhất về 
nghiên cứu cổ sử Việt Nam và các nước Đông Dương, có nhiều công trình khảo cứu được phát hành 
đầu thế kỷ 20.  Trong các bộ sách của mình, Maspero cho rằng trước khi người Hoa đến, người Việt đã 
không được thống nhất, và rằng chính người Hoa đã dạy cho người Việt cách thống nhất và xây dựng 
một nhà nước vững mạnh.  Như vậy là ở trong chừng mực nào đó, ông đã thừa nhận một cách gián tiếp 
rằng dân Việt mình kém văn minh hơn dân Hoa kiều.  Nếu đem lập luận này vào học thuyết của Edward 
Wadie Said đưa ra trong Đông phương luận, thì đó là cái cớ để người Pháp có lý do chính đáng sang đô 
hộ nước ta.   

 
Đến năm 1980, sử gia Keith Weller Taylor đã phản ứng lại trong bài viết nhan đề ‘Một đánh giá 

về thời Bắc thuộc trong lịch sử Việt Nam’ in trong tập san The Journal of Asiatic Studies (Đại học Korea, 
Seoul) tập 23, số 1 (Tháng Giêng, 1980), tr. 139-164.  Ông Taylor phản bác rằng, Việt Nam đã từng có 
các vua Hùng dựng nước vào thời điểm trước khi người Hoa đến, do đó mà người Hoa chẳng dạy 
người Việt cách thống nhất và tạo dựng một nhà nước vững mạnh như Maspero đã từng nói.  Vậy là 
việc Taylor làm trong bài viết này, là nắm lấy những ý tưởng mà Maspero đề xuất trước đây hơn 100 
năm và phản bác lại chúng.  Nhưng khi phản bác lại chúng, Taylor đã vô tình dùng chính những khái 
niệm mà Maspero đưa ra.  Đó là một hình thức mà các học giả gọi là bị ‘thuộc địa về tinh thần’.   

 
Theo quan điểm ngày nay, đáng lẽ Taylor phải đặt vấn đề nó như thế này: Rằng luận thuyết của 

Maspero cách đây trên 1 thế kỷ có còn đúng không?  Liệu có lý không, khi nói về một sự thống nhất 
chính trị cách đây 2 ngàn năm trước?  Hay phải chăng đó là một khái niệm không thực sự thích hợp với 
giai đoạn lịch sử đó?  Nếu câu trả lời là không, thì liệu có một quốc gia thống nhất mạnh mẽ ở bất kỳ 
đâu trên thế giới lúc bấy giờ không?  Câu trả lời có lẽ là không.  Dường như Taylor sau này đã rút ra 
được điều đó, bởi trong công trình gần đây nhất khi viết về lịch sử Việt Nam, ông thậm chí còn không 
nói gì về thời đại Hùng vương.  Đó là quyển Lịch sử của người Việt (A History of the Vietnamese) do nhà 
xuất bản Cambridge mới phát hành hồi tháng 5 năm 2013, hãy còn nóng hổi, vừa thổi vừa coi.  Ông 
Taylor hiện đang giữ chức vụ Giáo sư thực thụ suốt đời (Professor with Tenure) phân khoa Á Châu học 
ở trường đại Cornell bên Mỹ từ năm 1999 đến nay. 
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Vậy thì làm thế nào một học giả uy tín, chuyên nghiên cứu về các vấn đề cổ sử Việt Nam tầm cỡ 

như Taylor lại có thể đi từ việc dùng các vua Hùng làm chứng cứ để chống lại ý tưởng của một học giả 
khác cũng uy tín không kém, nhưng là người của thế kỷ trước là Maspero, dẫn đến việc Taylor phải viết 
một cuốn sách về lịch sử Việt Nam trong đó Taylor không hề đả động gì đến Hùng vương cả?  Giới 
nghiên cứu cho rằng cái đã xảy ra, là vì Taylor bây giờ đã được giác ngộ và giải độc, tức là đã thoát 
khỏi cái vòng ‘Kim cô’ của lớp người đi trước, hay đã được ‘giải thực dân’ trong óc mình.  Tuy không nói 
ra, ông hẳn đã rút ra kết luận rằng những khái niệm mà Maspero dùng để xem xét quá khứ là không 
chính xác.  Và rằng vì vậy tốt hơn hết là không thèm để ý đến những gì Maspero nói hầu có thể bắt kịp 
với một cách nhìn mới về quá khứ do chính ông Taylor tạo ra trong bộ sách mới nhất của mình. 

 
Đáng tiếc thay, trong khi bên phía học thuật Tây phương đã gỡ bỏ được các vướng mắc tai hại 

của thế hệ học giả đi trước, thì điều này vẫn chưa thể xảy ra ở Việt Nam.  Trái lại, chủ nghĩa dân tộc và 
các đầu óc bị ‘thuộc địa về tinh thần’ đang ngày càng nở rộ trong giới học thuật quốc nội.  Một ví dụ điển 
hình nhất là vấn đề liên quan đến khái niệm bộ tộc Bách Việt đang được vô số sách báo trong nước 
đem ra bàn luận.  Trước tiên, Bách Việt chỉ là một khái niệm rất mơ hồ, được ghi chép một cách chung 
chung trong cổ thư Trung Quốc để chỉ những người sống ở phương Nam của mảnh đất Trung Hoa hơn 
2 ngàn năm trước.  Người Trung Hoa lúc bấy giờ xem người Bách Việt như là ‘mọi rợ’.  Đấy là những gì 
mà chúng ta biết qua sách cổ Trung Quốc còn để lại.  Từ ‘bách’ chỉ tượng trưng cho con số nhiều không 
thể đếm xuể, chứ không có nghĩa chính xác là con số 100 như người ta hiểu theo nghĩa bây giờ.  Nó 
tương tự như khi ta nói đến người Tây vậy, nó hàm ý rất rộng, có thể dùng để chỉ người Pháp hay 
người Âu châu trong chừng mực nào đó, hay bao gồm luôn cả người da trắng nói chung.  Nếu không 
xem xét các đoạn văn có liên quan đến khung cảnh lịch sử thì rất khó đoán định ‘người Tây’ kia là giống 
dân nào cụ thể. 

 
Những tưởng vấn đề Bách Việt đã thuộc về quá khứ, nhưng ngày nay lại có những người Việt 

đang ‘viết lại’ để chống với cái nhìn này, và họ đang lập luận rằng người Bách Việt là ‘văn minh’ hơn 
‘người Hoa’ về nhiều mặt.  Đây là một ví dụ điển hình của kiểu xu hướng học thuật đang được tạo ra ở 
nước ta bởi những người bị ‘thuộc địa về tinh thần’.  Những học giả này làm học thuật để chỉ phản-bác 
lại những tuyên bố mà người Trung Hoa đã đưa ra cách đây hơn 2 ngàn năm.  Tuy nhiên, khi làm như 
vậy, họ không biết rằng họ đã dùng chính những khái niệm và phạm trù tinh thần mà người Hoa đã 
dùng hơn 2 ngàn năm trước.  Có khác chăng là họ đảo ngược tầm quan trọng của những phạm trù đó, 
và cho người Bách Việt là quan trọng, còn ‘người Hoa’ thì không.  Nhưng họ vẫn không nhận ra là họ 
đang dùng chính các phạm trù mà ‘người Hoa’ tạo ra kia mà. 

 
Đây là sự thuộc địa về tinh thần.  Chỉ khi nào vượt qua được những khái niệm và phạm trù mà 

người khác đã tạo ra, lúc đó mình mới có thể trở nên độc lập thực sự.  Đó là điều mà các nhà sử học 
Việt Nam vẫn chưa bắt tay vào, chứ đừng nói là hoàn thành.  Trong khi đó, ở các vùng thuộc địa cũ 
khác như ở Ấn Độ và Thái Bình Dương, các lý thuyết hậu thuộc địa đã phát triển rất tốt.  Họ không lảng 
tránh nó, và nhìn nhận các dân tộc văn minh khác để học hỏi cũng như để rút tỉa kinh nghiệm cho chính 
nước mình.  Kết quả là ở Việt Nam, những cái đầu thuộc địa tiếp tục sản sinh ra học thuật thuộc địa.  
Bằng cách đảo ngược lại những gì thực dân đã nói, họ nghĩ rằng họ đang làm cái mới.  Nhưng bằng 
việc đi theo chính những khái niệm do những kẻ thực dân tạo ra, họ vẫn bị thuộc địa về tinh thần, và 
như thế cả nền học thuật của Việt Nam hiện nay vẫn mang tính thuộc địa, do đó thường thiên về cảm 
tính hơn là lý trí khi bàn luận các vấn đề vụ việc. 

 
Ở nước ta, một trong những vết di hại nhất của thời thuộc địa là chủ nghĩa dân tộc được đề cao 

và tuyên truyền một cách quá đáng, khiến cho người ta mù quáng tin vào nó để rồi phớt lờ đi những tri 
thức học thuật của các nhà nghiên cứu Tây phương đã đóng góp từ hơn 60 năm qua.  Người ta lợi 
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dụng lòng yêu nước ‘vô bờ bến’ của ‘dân tộc ta’ để cố chứng minh rằng các dân tộc anh em hiện đang 
sống trên nước Việt Nam đều có chung một nguồn gốc với dân Việt, và đã được hình thành qua một 
quá trình lịch sử tiến hóa chung nhất.  Do đó, người Việt chúng ta phải có bổn phận đoàn kết và đùm 
bọc lẫn nhau, trong cái nghĩa bao gồm tất cả các dân tộc thiểu số hiện đang sống trên dải đất hình chữ 
S gọi là Việt Nam này. 

 

 
Bản in lần đầu, ra năm 1996 

 

 
Bản in mới nhất lần 4, năm 2006 

 
Lối suy nghĩ như thế vẫn còn thấy nhan nhản trong các sách báo phát hành trong nước.  Gần 

đây, tôi đã đọc cuốn Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam dày 680 trang của một tác giả mang học hàm 
Giáo sư Viện sĩ là Trần Ngọc Thêm bản in gốc đầu tiên năm 1996 và khá thất vọng về tình trạng đi 
xuống, không bắt kịp với thời đại, của giới nghiên cứu trong nước hiện nay.  Tác giả là dân du học Nga 
thời trước, có bằng cấp Tiến Sĩ khoa Ngữ văn tại Trường đại học Tổng hợp Quốc gia Leningrad trước 
khi khối Liên Bang Nga sụp đổ năm 1989, và từng là Tổng thư ký Hội Ngôn Ngữ Học Việt Nam nhiệm kỳ 
1 (1990-1995).  Như thế có thể nói tác giả là một nhà văn hóa có tiếng ở trong nước, đã biên soạn nhiều 
công trình tham cứu về văn hóa và ngôn ngữ học phổ biến rộng rãi trong giới nghiên cứu cấp đại học.  
Riêng bộ sách này được trong nước đánh giá là một trong những công trình nghiên cứu văn hóa Việt 
Nam quan trọng, và được sử dụng như một trong những sách giáo khoa trong các chương trình giảng 
dạy thuộc lĩnh vực liên quan tại các trường đại học quốc nội.  Vì thế mà sách được tái bản trước sau 4 
lần, gần đây nhất là bản in năm 2006, và còn được dịch ra tiếng Pháp do nhà sách Thế Giới ở Hà Nội 
ấn hành năm 2001.  Nó được xem như là ‘đỉnh cao trí tuệ’ Việt Nam, và được bằng khen của ông Bộ 
trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo nữa đấy. 

 



 
Bản dịch ra tiếng Pháp do nhà Thế Giới ấn hành năm 2001 

 
Vậy mà hãy đọc một chương trong quyển sách nói về ba giai đoạn hình thành các dân tộc Việt 

Nam như sau để xem ngớ ngẩn thế nào nhé: 
1. Vào thời đại đồ đá giữa (khoảng 10 ngàn năm về trước), có một giống người thuộc đại chủng 

Mongoloid từ vùng Tây Tạng thiên di về phía Đông Nam, tới vùng nay gọi là Đông Dương thì 
dừng lại.  Tại đây đã diễn ra sự hợp chủng giữa họ với cư dân Melanesians bản địa (thuộc đại 
chủng Úc), dẫn đến kết quả là sự hình thành chủng Indonesians (còn gọi là cổ Mã Lai) với nước 
da ngăm đen, tóc quăn gợn sóng, tầm vóc thấp.  Từ đây người Indonesians lan tỏa ra cư trú trên 
toàn bộ địa bàn Đông Nam Á cổ đại.  Đó là một vùng rộng lớn, phía bắc tới sông Dương Tử, 
phía tây tới bang Assam của Ấn Độ, phía đông tới vùng quần đảo Phillipines và phía Nam tới 
quần đảo Indonesia (đoạn này Trần Ngọc Thêm dẫn theo Nguyễn Đình Khoa: Các dân tộc ở 
miền Bắc Việt Nam – dẫn liệu nhân chủng học, nxb KHXH 1976, tr. 160). 

2. Từ cuối thời đại đồ đá mới, đầu thời đại đồ đồng (khoảng gần 5 ngàn năm về trước), tại khu vực 
mà hiện nay là Nam Trung Hoa và Bắc Đông Dương (từ phía nam sông Dương Tử bên Trung 
Hoa đến lưu vực sông Hồng Hà miền Bắc nước ta), trên cơ sở sự chuyển biến từ loại hình 
chủng Indonesians bản địa dưới tác động của việc tiếp xúc thường xuyên với đại chủng 
Mongoloid từ phía bắc xuống, đã hình thành một chủng mới là chủng Nam Á (Austro-Asiatic). 

3. Thời kỳ sau đó, chủng Nam Á được chia tách thành một loạt các chủng tộc mà trong cổ thư Việt 
Nam và Trung Hoa được gọi bằng danh từ ‘Bách Việt’.  Tuy ‘một trăm’ (bách) nghĩa là một cách 
nói biểu trưng cho con số nhiều không đếm được của người xưa, nhưng đó thực sự là một cộng 
đồng cư dân hùng hậu, bao gồm nhiều tộc người Việt như Điền Việt, Dương Việt, Mân Việt, 
Đông Việt, Nam Việt, Lạc Việt (Nguyễn Đình Khoa, sách đã dẫn, tr. 171). 
 
Cả ba luận điểm về nhân chủng học của tác giả đưa ra đều có vấn đề trầm trọng, sai lạc đến 

mức không thể chấp nhận được: 
1. Người Indonesians và người cổ Mã Lai là các bộ phận của nhóm người lớn hơn được gọi là 

Nam Đảo (Austronesians).  Các học giả vẫn tranh cãi về nguồn gốc của nhóm người này.  Nhiều 
học giả lâu nay vẫn cho rằng người Nam Đảo có nguồn gốc từ nam Trung Quốc, sau đó di cư 
đến Đài Loan rồi tiếp tục đi về phương nam xuống đến Phillipines trước khi tản mác khắp vùng 
Đông Nam Á và Thái Bình Dương.  Những người khác thì lại cho rằng người Nam Đảo xuất hiện 
đầu tiên tại Đông Nam Á.  Nhưng dù sao thì, KHÔNG AI trong số những học giả tôi được biết, 
cho rằng ‘người Mongoloid từ Tây Tạng’ có bất cứ mối liên quan nào với người Nam Đảo cả.  
Mặc dù tác giả có dẫn một công trình xuất bản năm 1976 của Nguyễn Đình Khoa, hàm ý đây 
không phải là ý của tác giả, nếu có sai thì các công trình xuất bản trước đó đã phải được chỉnh 
sửa rồi.  Tác giả nghĩ rằng, việc trích dẫn một công trình đã mấy mươi năm cũ như thế cho thấy 
các chủ thuyết này đã được học giới công nhận.  Nhưng tác giả không biết rằng, tri thức học 
thuật về nguồn gốc và ngôn ngữ nhân loại luôn luôn thay đổi, có khi chỉ vài tháng là đã bị đào 
thải rồi.  Hơn nữa, tri thức học thuật Việt Nam vào thập niên 1970s tuyệt đối không phải là đỉnh 
cao trí tuệ.  Vậy thì tại sao trên đời này lại còn một học giả vào năm 2004 vẫn dựa vào một công 
trình của Việt Nam từ năm 1976 để viết về chủ đề này? 

2. Hãy nói riêng về thuật ngữ Nam Á (Austro-Asiatic) thôi, đây là một thuật ngữ thông dụng để chỉ 
một nhóm các ngôn ngữ hiện nay vẫn đang được sử dụng từ Ấn Độ đến Việt Nam, nhưng 



KHÔNG PHẢI là ở nam Trung Quốc và các vùng thuộc bắc bán đảo Đông Dương.  Theo tôi 
được biết, thì không học giả nào lại cho rằng các ngôn ngữ này, và kể cả những người nói các 
ngôn ngữ ấy, lại xuất hiện ở khu vực nam Trung Quốc và bắc Đông Dương.  Có một số học giả 
nghiên cứu về di truyền học và cố gắng kết nối những người nói các ngôn ngữ Nam Á với nhau.  
Tuy nhiên, các học giả này nói về một khu vực trải từ Ấn Độ đến Việt Nam, chứ KHÔNG PHẢI là 
nam Trung Quốc và các vùng bắc bán đảo Đông Dương. 

3. Môn-Khmer, Tày-Thái và Mèo-Dao là các thuật ngữ để chỉ các ngôn ngữ thuộc các ngữ hệ khác 
nhau.  Các ngôn ngữ Môn-Khmer thuộc ngữ hệ Nam Á, Tày-Thái thuộc ngữ hệ Tai, còn Mèo-
Dao thuộc ngữ hệ Hmong-Miến.  Không một nhà ngôn ngữ học phương Tây nào lại cho rằng các 
ngữ hệ riêng biệt này đã phát triển từ ngữ hệ ‘Nam Á’ (hoặc từ người Nam Á) trong 5 ngàn năm 
qua cả (hoặc từ bất kỳ một nhóm riêng lẻ nào trong vòng 5 ngàn năm qua). 
 

Điều đó cho thấy rằng, nền học thuật nước ta hãy còn quá lạc hậu, đi chậm với thế giới ít nhất là 60 
năm.  Một tác giả du học ở Nga, mang học hàm Giáo sư Tiến Sĩ, kiêm luôn Viện Sĩ tại Việt Nam mà còn 
như thế, huống chi là các học giả khác.  Việt Nam đã ‘đổi mới’, đã ‘mở cửa ra thế giới’ từ năm 1986, thì 
không có bất cứ lý do gì để công bố một công trình như thế này.  Tại sao lại có tình cảnh kinh hoàng 
đó?  Nếu chưa nắm chắc những gì mình đang viết, thì tác giả có thể nhờ ông ‘thánh’ Google gõ tìm giúp 
trên mạng kia mà.  Này nhé, nếu gõ ‘Nguồn gốc người Nam Đảo’ (Austronesians origins) thì sẽ thấy 
ngay rằng, người Mongoloid Tây Tạng không liên quan gì đến vấn đề đang được bàn thảo cả.  Không 
đọc được tiếng Anh ư?  Thế thì tác giả không nên viết sách để nói về vấn đề này. 

 
Theo tôi, rất dễ hiểu tại sao một tác giả cỡ hàng Giáo sư Tiến Sĩ như Trần Ngọc Thêm lại mắc phải 

lỗi lầm quá ư sơ đẳng và tai hại như vậy.  Chỉ vì chủ nghĩa dân tộc mà tác giả và giới nghiên cứu trong 
nước đang đeo đuổi đó thôi.  Để chứng minh rằng, các dân tộc Việt Nam đều có chung một nguồn gốc, 
các ông cần phải lờ đi tri thức học thuật của các nhà ngôn ngữ học phương Tây đã làm từ hơn nửa thế 
kỷ qua. 

 
Cuối cùng, mục đích của học thuật là gì, nếu không phải giúp cho người đọc mở mang tri thức để 

ngày càng trở nên hiểu biết hơn.  Ngược lại, bất kỳ ai đọc và tin vào những điều mà tác giả Trần Ngọc 
Thêm viết trong công trình trên, khéo chừng sẽ trở nên tối dạ đi thôi.  Đó là thực trạng của nền học thuật 
nước ta hiện nay, trong đó có quá nhiều điều bị bưng bít, hoặc không đủ khả năng bắt kịp với trào lưu 
của thời đại. 
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Giọng cũ xa gần 
  Dân Gầy phụ trách 
 
*Có một sự kiện ở Sydney: 
Sydney thì bao giờ mà chẳng có nhiều sự-kiện. Chí ít là những sự và những kiện có liên quan 

đến Gia Đình An Phong. Đúng thế. Sự kiện này không những ít thấy mà còn thấy rất lạ từ mấy năm nay. 
Đó là sự kiện và sự việc Tân Chi Hội trưởng và toàn thể anh chị em trong Gia Đình ta đã “sắn áo sắn 
quần” lên mà lao động phục vụ người nghèo qua chương trình nấu nướng, phục vụ thức ăn để có thêm 
ngân-quỹ gửi biếu bạn nghèo, do từ Quan Nhớ Bạn Nghèo. Nói dông nói dài, chi bằng cứ trích và cứ 
dẫn các điên-thư và bài ghi nhanh ở dưới đây. 

 
Trước hết là thư của người anh em trong Gia Đình gửi từ Melbourne, như sau: 
 

Anh Ta oi,  
Quen mot chuyen vo cung quan trong. 
Nho anh chuyen loi chuc mung den anh chi em gdap  
va nhom Nho Ban Ngheo.  
Hy vong bua an hom nay gat hai duoc nhieu ket qua.  
Nhat la noi len su hiep nhat cua anh chi em.  
Than ai 
Joe Mai Van Thịnh 
 
*Và qua lời cảm ơn qua lại từ thành viên GĐAP và Nhớ Bạn Nghèo 
 

) 

 

  
 

 

Những Ngày Vui của GĐAP Sydney-  
Thành công, thành công, đại thành công! 

  

Mai Dam 
  

 
 
 

 
 

Chúc mừng Bếp trưởng Kim Phụng cùng ông xã Văn Dũng và anh chị em con cháu GĐAP 
Sydney - ra quân Món Cơm Gà Viễn Xứ hôm nay thành công, thành công, đại  thành công - tiền thâu 
được trên 6,000.00- break record của NBN đấy nhé - sẽ có chi tiết sau của  thủ quỹ NBN. 

Hôm nay đắt hàng (cháy bếp) đến nỗi : 
- không còn Gà để phục vụ khách hàng- Cơm Gà ngon và đẹp trên cả tuyệt vời. 
- Chè trôi nước hết sạch- khách hàng khen là 'ngon chưa từng thấy' hihihi! (riêng tôi thì chưa 

được ăn  
- Phải ngưng không lấy order takeaway 
- Take away bị lấy ra :-))): nhà bếp ai đã order take away mà chưa đem đi đều phải bỏ ra cho 

khách ăn 
- Và điều nổi bật nhất là: oshin trốn hết trơn không dám ra lấy order thì không còn hàng và cơm 

gà chưa nấu xong 
- Thêm nữa hoa mộc lan (magnolia ở sân nhà Tùng Trang nở thật  đẹp đón chào GĐAP! 
 Một ngày vui của GĐAP Sydney - Dzui, dzui, dzui quá xá bà con ơi ... 
 Gửi bà con vài tấm hình- thân mến 
 

 
  

 

   
 

 

Dzui quá nên xin đề nghị một bữa 'khao quân' nhé Chi Hội Trưởng ơi!  Mai Dàm 
   

Nguyen Phung 
 

 

  
 

 

Cám ơn Trời cám ơn người.... 
Hihi cám ơn các anh chị đã góp một bàn tay và cám ơn tất cả các thực khách đã đến vì lòng thân ái. 
Một chị Mai nhiệt tình, một anh Lợi xông xáo, một chị Cẩm Vân đầy kinh nghiệm và một Phương Anh quán xuyến như bốn cột trụ chống đỡ căn 
nhà của anh chị chủ nhà tốt bụng Tùng Trang  cộng thêm tinh thần trách nhiệm của hai anh CHT và CHP nên mới có chuyện vui ngày hôm nay. 



Hoan hô hoan hô.... Năm sau và những năm sau nữa mọi người nhé. 
Thật vui quá chúng mình vừa có tình mà lại vừa có tiền nữa. 

Bao nhọc nhằn đã chấp cánh bay xa  
Để tình yêu trong ta hôm nay còn ở lại..... Hihi vui vui vui. Kim Phụng. 

 

 
 
  

 
Phương Anh Nguyễn   

 

 

  
  

Cám ơn Cô Phụng 
Chúc mừng Gia Đình An Phong thành công rực rỡ trong công việc bác ái, dưới sự điều hành 

khéo léo của Chị Mai , đầu bếp rất chuyên nghiệp Cô Kim Phụng, đầu bếp món chè trôi nước Thư và 
một gia đình An Phong đoàn kết, nhiệt tình, rất thân thương. What a great team work! Kind regards -
Phuong Anh 

 
 

 Phương Anh Nguyen   
 

  

 
 

Em xin chuyen email cua anh chi Thanh Thuy 
 Xin chuc mung GDAP thanh cong tot dep ve tai chinh cung nhu ve Tinh Doan ket than thuong 

lan nhau duoc the hien qua mot trong nhung sinh hoat dac biet va nay chac la tro thanh thuong nien cua 
GD chung ta. Nam nay nhin vao hinh anh thay co them nhieu khuon mat than huu moi cong tac rat dac 
luc voi Anh chi em trong GDAP va do cung la dieu dang mung cho chi hoi cua chung ta. 

Xin duoc chia se chuc mung voi tat ca thanh vien da tham du "Ngay vui cua GDAP Sydney". 
Thanh Thuy 
 
*Và những giòng thư của Vũ Nhuận: 
 
Hoan nghênh mọi nguời, nhất là những anh hùng trong bóng tối. Thiên thời địa lợi nhân hoà, làm 

gì cũng thành công. Hy vọng những chuyện bên lề sẽ được hai cây viết bay bướm và lả lướt Đàm Thị 
Mai và Kim Phụng gửi đến bà con trong thời gian sớm nhất. Nghe nói CHT Trần Tiến Hùng đang lên kế 
hoach - với sự yểm trợ hết mình của chị Nga - cho nhiều chương trình hấp dẫn. Chờ xem. Thân -Vũ 
Nhuận 

 
*Và, một phản-hồi khác từ học trò của Chi Hội Trường GĐAP Tiến Hùng & Nga, như sau: 
 

Chi Mai oi, 
Hom nay vo truong, hoc tro em di khoe voi cac ban be, thay co chuyen gia dinh den an cho co 

Nga thay Hung ban, di dau cung quang cao um sum trong truong la com ga ngon lam, che troi nuoc 
cung ngon qua, con an toi 2 chen... co mua take away ve nha nua, noi la Me con khen com ga ngon qua 
troi luon...Nam nay lan dau tien tham du nen em khong dam keu goi "de tu" nhieu, chi "dụ" vai dua "de 
thuong" thoi, nam sau se ho hao rong rai hon...... Nga 

 
*Và, thư của tân Chi Hội Trưởng Sydney là anh Nguyễn Tiến Hùng 
gửi nhóm Nhớ Bạn Nghèo 
 

Kính gởi quí anh chị trong Nhóm Nhớ Bạn Nghèo, 
 
Thay mặt gia đình An Phong chi hội Sydney xin cám ơn quí anh chị trong Nhóm Nhớ Bạn 
Nghèo đã cho gia đình An Phong có cơ hội noi gương quí anh chị làm oshin, thợ nấu ăn để giúp 
người nghèo như tên Nhóm Nhớ Bạn Nghèo của quí anh chị đã đặt ra với một mục đích duy nhất 
là làm từ thiện . 
 
Gia đình An Phong Sydney cũng chỉ mong được làm như vậy và sẽ dùng tất cả số tiền do Nhóm 
Nhớ Bạn Nghèo  trao tặng gởi về VN giúp các gia đình nghèo trong các họ đạo nghèo do các 
cha  DCCT coi sóc như: 
     - Các gia đình nghèo thuộc họ đạo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Huế do cha Duy phụ trách 
     - Họ đạo Châu Ổ, Quảng Ngãi do cha Thọ coi sóc. 
     - Họ đạo vùng Đà Lạt do cha Phiệt ... 



     - Các gia đình nghèo ở các nơi do cha Quang Uy... 
     - Gia đình các em khuyết tật Cần Giuộc, tỉnh Long An do cha Joseph Quang giúp đỡ. 
                                                     xin xem you tube: 
  https://www.youtube.com/watch?v=NkNx461Zwhg&feature=youtube_gdata_player 
 
 Và một số giáo điểm nghèo khác xin thông tin đến quí anh chị trong nhóm NBN sau. 
Một lần nữa, gia đình An Phong Sydney xin cám ơn toàn thể quí anh chị trong nhóm NBN và xin 
Chúa luôn chúc lành cho những công việc bác ái các anh chị đã, đang và tiếp tục làm. 
 
Thay mặt cho Gia đình An Phong chi hội Sydney. 
Nguyễn tiến Hùng & Nguyễn công Thành. 
 

*Và, cảm nhận của người cùng nấu, cùng ăn và cùng vui:  

             Kim Phụng- bếp trưởng: 
 

   
 

 

Thú thật từ lúc nhận lịch phân công do Nhóm Nhớ Bạn Nghèo giao cho là GĐAP sẽ phục vụ vào 
cuối tháng 8 - là anh chị em chúng tôi đã bắt đầu lo rồi....lo trời mưa trời gió, lo có bao nhiêu 
khách đến, lo có trùng với function nào của cộng đồng, đoàn thể nào không ...thôi thì trăm thứ lo 
vớ vẫn không tên cứ thế mà lo....cứ thế mà bàn ra tán vào suốt cả buổi tối.....bên con bê thui ở 
nhà anh Nhuận hôm lễ giỗ Thánh An Phong ngày đầu tháng 8 . Và tiếp sau đó là Email, là điện 
thoại..... 
 
Cuối cùng thì chúng tôi cùng đồng ý là bổn cũ soạn lại cho chắc ăn. Cơm Gà Viễn Xứ món Gia 
Truyền của Gia Đình An Phong lại xin hân hạnh phục vụ quý khách với mục đích tôn chỉ rõ ràng, 
tình cho mình và tiền cho bạn nghèo nơi xa,  tận Việt Nam nơi thí điểm truyền giáo của DCCT. 
 
Và đây là Tình Cho Mình..... 
Hai tuần trước ngày 31 tháng 8, 
 
Bất cứ người đầu bếp nào mà bỏ thêm một chút tình, một chút lòng của mình vào khi nấu ăn thì 
chắc chắn là món ăn đó sẽ làm hài lòng thực khách, cho nên không lạ gì khi mà gia đình của chị 
Nông và Phương Anh đã ăn thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần cà rốt, củ cài ,bông cải ngâm 
chua cho đến khi hai chị hài lòng với công thức ngâm rau củ chua để trình làng và tặng cho 400 
phần để ăn kèm với cơm gà Viễn Xứ, hoặc như với Anh Thư, dâu anh chị Mai Tá, cũng rất tự tin 
khi tình nguyện nấu tặng 400 viên chè trôi nước sau bao nhiêu lần...cả nhà đã phải cứ cùng ăn 
chè để....thử nghiệm. Thế mới thấy con dâu, cháu dâu Thánh An Phong tâm đã lành, tính tình 
rộng rãi, chẳng nệ công sức trải lòng với công việc chung của GĐAP, quá tốt lành, xin cám ơn 
chị Nông, Phương Anh và Anh Thư. 
 
Gà...thì là một câu chuyện dài khác. Năm rồi chúng tôi mua ở hảng gà tại Bankstown, rồi thì năm 
nay CHP Công Thành bảo sẽ mua tặng một nữa, rồi thì một thân hữu có hảng gà bảo là sẽ để lại 
cho GĐAP với giá vốn.... thư qua tin lại để rồi cuối cùng thì Phụng và chị Mai cũng ra hảng gà 
Bankstown đặt mua 180 ký và dĩ nhiên là CHP cho một phần tiền. Cám ơn anh Công Thành. 
 
Một tuần trước ngày 31 tháng 8 
 
Gạo nào ngon, gừng ở đâu rẽ, tiêu đường xì dầu Phụng và chị Mai cứ tha về từng chút một 
.Chạy đến Xinh Xinh Giò Chả để xin xương nấu nước soup hay đi mượn bếp, mượn nồi, mượn rổ 
mượn xô .., hai chị em cứ ơi ới nhau mà mượn mổi nơi một ít...rồi cũng xong. Khăn đội đầu đặt 
biệt cho GĐAP năm nay cũng được chị Mai mua vải tặng và Huyền cũng đã may xong. 
 
“Tasks list” đã tương đối hoàn chỉnh, người nào việc đó,  vui ơi là vui khi những lần nhận Email 
xin việc, những reply cho mượn thùng Eski, hay tình nguyện việc này việc nọ, hoặc như những 
Email xin mua mở hàng cũng như tình nguyện mua ủng hộ nếu ế, hoặc như có anh đề nghị là 
nếu trời cứ mưa như thế này mà bán ế thì anh chị em cựu đệ tử chia nhau mua về ăn từ từ..... đã 
làm cho chị em chúng tôi rất cảm động....tin qua thư lại trong thời buổi internet làm cho các nhà 
Yahoo, Gmail, Hotmail đã phải chóng mặt. 

https://www.youtube.com/watch?v=NkNx461Zwhg&feature=youtube_gdata_player


 
 
Sáng sớm thứ sáu 29 tháng 8 
 
Chị Mai và Nê (con trai anh chị Mai Tá ) cùng với anh Dũng đã đi lấy 20 thùng với 400 miếng gà 
về, chị Lê, chị An cũng vừa đến thế là mọi người cùng bắt tay vào việc, rồi Nông, anh Nhuận, 
Phương Anh, Lâm đến mổi người một tay chẳng mấy chốc 400 miếng gà đã rữa sạch khô ráo, 
mọi người nghỉ tay để thưởng thức món bún mộc do chị Mai đãi trong tiếng cười nói vui vẽ sau 
đó thì Phụng và chị Lê, chị An, Nê ướp gà...thơm quá là thơm nhìn miếng gà vàng ươm đã biết là 
ngon. Hẹn nhau ngày mai luộc gà vào khoảng 12 giờ trưa nhà Dũng Phụng. 
 
Thứ bảy 30 tháng 8 
Anh Phạm Văn Chương đến từ 10 giớ sáng không thấy động tỉnh gì nên về....12 giờ trưa..anh chị 
Mai Tá, anh chị CHT Hùng Nga, Dũng, Nam, Nga (em Nông) Thuý (sui gia Dũng Phụng) đến nhà 
Dũng Phụng, chỉ thấy đứa cháu và ngoài sân có mấy thùng gà ướp sẳn và 4 cái bếp củng nồi 
cùng rổ ... còn thì chẳng thấy vợ chồng Dũng Phụng đâu ??? Ngơ ngác hỏi nhau thì mới biết vợ 
chồng Dũng Phụng đi làm chưa về!!!!! Ngồi uống hết mấy bình trà , chắc đắng chứ chẳng thơm 
tý nào hihi , đến 12 giờ rưởi thấy Phụng hớt ha hớt hải chạy về, miệng sorry lia lịa, tội tham tiền 
bỏ bạn . Thế nhưng lo gì, bếp nồi đà để sẳn, nước cốt luộc gà cũng đã sẳn sàng, chỉ việc châm 
lửa, đổ nước bỏ gà vào...bao nhiêu người mổi người một tay chưa đầy 10 phút mọi việc đã xong 
đâu vào đó , 200 miếng gà đã vô nồi....chỉ chờ sôi, chín là vớt ra. Mọi người thở phào và vui vẻ 
bên nồi bò kho Phụng đãi, anh chị Mai Tá thì đến nhà Tùng Trang để sắp xếp bàn ghế, bếp lò 
cho ngày mai và nấu nước tương nước soup. Anh CHT Hùng và Dũng rất chu đáo ăn ở ngoài 
sân đề canh nồi gà vì sợ thành Gà Tiềm.  
 
Thế mới thấy dù làm việc thiện nguyện nhưng tinh thần trách nhiệm rất cao.  
Vớt gà chín ra, luộc thêm phần còn lại cũng vừa lúc anh Nhuận và Nông ghé qua thăm trước khi 
sang nhà Tùng Trang phụ sắp xếp bàn ghế, chúng tôi gởi anh chị mang 2 thùng gà sang cho chị 
Mai kiểm phẩm,. Chị em phụ nữ nói chuyện rất vui về mọi chuyện từ trồng cây đến kinh nghiệm 
nấu ăn trong lúc lặt rữa hành ngò xắt ớt, các chị còn có thì giờ đi shop mua phân cho hoa lan và 
cho cây ăn trái nữa,  
 
Đén 4 giờ chiều khi 400 miếng gà đã được luộc chín thơm lừng, trải lên những tray cho nguội,thì 
tất cả thau, rổ đã được anh Hùng tranh thủ rữa sạch trong lức rảnh rổi, thật quá tốt, mổi người 
một tay dọn dẹp , người rữa sân người phụ mang trả bếp và bình gas cho lối xóm Dũng Phụng, 
thật nhanh gọn và vui vẻ. 
 
Hôm nay nhà của Min Thư cũng bận rộn không kém, 400 viên chè trôi nước và cả ngàn viên chè 
lỏn tỏn với sự tiếp tay của chị Lang (chị của chị Mai), Nê, anh Thắng, Mỹ Linh, Huyền và chị Hân, 
bà xã anh Tâm, làm việc rất cật lực nào nấu nước đường,nào nấu nhân và mệt nhất là khâu vò 
vò viên chè mỏi cả tay đau cả lưng từ sáng sớm đến chiều tối , Nghe Minh Thư nói làm việc tông 
đồ như thế chắc đủ điểm vô Thiên Đường nên năm sau xin tình nguyện làm tiếp...Haha cám ơn 
trước nha Minh Thư, nhớ nghe. 
 
Và đây..tiền cho người... 
Chủ nhật 31 tháng 8...Nắng tốt, trời đẹp... chỉ hơn 8 giờ sáng một chút là mọi người đã đến đông 
đủ, gà, cơm, rau, chè....mọi thứ đã sẳn sàng, Ai ai cũng thấy như trẻ lại bởi rất ngộ nghỉnh với 
khăn đội đầu sắc tím, nhóm nhà bếp dưới sự chỉ đạo của chị Mai, khâu tiếp tân bên anh Lợi, chè 
nước của Phương Anh và chị Cẩm Vân đang phân công cho khâu rữa chén....nghiệp dư mà như 
chuyên nghiệp.  
 
Cười cười nói nói, lâu rồi chưa thấy vui như vậy, chỉ việc mưa cả tuần hôm nay nắng ấm là cũng 
đủ vui rồi.Mong đông khách là vui trọn vẹn. 
 
Khách đến...thật quá đông ngoài dự đoán của anh chị em chúng tôi, tất cả mọi người đều làm 
việc rất nhịp nhàng vui vẻ, thực khách rất hài lòng vì được phục vụ tận tình chu đáo với dĩa cơm 
ngon, chất lượng và đẹp. ly cà phê sữa quá đặc biệt cứ phải uống cả 2 lần, trước và sau khi ăn 
cơm cũng như chén chè trôi nước xinh xinh ngon ngọt . 
 



Đến 12 giờ rưởi nhà bếp yêu cầu ngưng lấy oder take away vì gà gần hết và sau đó là quyết định 
tất cả take away mà các anh chị trong khâu phục vụ đã oder trước để mang về nhà được lấy ra 
để phục vụ khách. 
 
Tiếng anh Lợi vang lên, các anh oshin đâu sao không ra tiếp khách ở nhà trên.....có tiếng anh 
nào đó trả lời nho nhỏ....đâu còn cơm đâu mà ra chào khách, lấy oder......ai nấy cười xòa cho 
câu trả lời quá đúng đó. 
 
Không còn miếng gà nào cả trong ngày hôm nay, có vài anh chị trong ban phục vụ cũng chưa 
được thưởng thức món cơm gà mà nhóm mình bán hôm nay ( xin thưa là các thiện nguyện viên 
nếu được phục vụ cũng phải trả $12/một phần như thực khách ) đói mà vui. 
 
Số tiền thu được trên $6000 cho ngày hôm nay trên cả dự đoán, (break record của NBN ) trong 
đó có anh Tá tặng $500, Cô Nguyệt Nhóm Yoga tặng $500 và Công Thành tặng $200 và một số 
các anh chị khác đã cho lại tiền thối. Xin cám ơn .(Chi tiết sẽ cập nhật sau) 
 
Cũng không quên cám ơn anh Cung (anh của anh Dũng, ở Thụy Sỹ cũng là cựu đệ tử của 
DCCT- VN) đã Email cũng như điện thoại mời các bạn ở Sydney đến ăn ủng hộ. 
 
Và chúng tôi cũng xin thứ lổi cho những thiếu sót với một số các anh chị đã đến ủng hộ nhưng 
chúng tôi tiếp đãi chưa đủ chu đáo vì khách quá đông nên phải chờ hơi lâu cũng như không phục 
vụ được vì hết hàng.Mong rằng các anh chị tiếp tục ủng hộ chúng tôi sau này. 
 
Bao nhọc nhằn đã chắp cánh bay xa, 
Để tình yêu trong ta hôm nay còn ở lại.... 
 
Cám ơn Trời, cám ơn người ...cám ơn các anh chị đã bỏ bao công sức cũng như cám ơn tất cả 
các thực khách đã đến vì lòng bác ái cho ngày Cơm Gà Viễn Xứ được thành công ngoài dự liệu 
của anh chị em chúng tôi. Xin cảm ơn. 
 
 
Kim Phụng. 
 
* Đôi giòng ghi thêm: 
  

Thư của chị Phạm Tuyết Lê, bà xã anh Phạm Văn Chương  
(cựu Chi Hội Trưởng Sydney) 
Hi bà Tá, 
Rất phấn khởi, mình thừa thắng xông lên năm tới nữa nhé. 
Mấy người bạn do tôi giới thiệu có ghé ăn và khen ngợi anh chị tổ chức nhịp nhàng,  
ai cũng làm việc trật lực và đâu ra đấy. Họ nói năm tới sẽ ủng hộ nữa.Thân - Lê 
 
*Lời phúc đáp đầy ý nhị của nhóm Nhớ Bạn Nghèo  
 Gởi Anh Tiến Hùng cùng quí Anh Chị Em, 
Em xin đại diện Anh Chị Em trong nhóm Nhớ Bạn Nghèo cám ơn anh đã gởi email. 
  
Nhớ Bạn Nghèo cũng cám ơn quí Anh Chị Em trong Gia Đìng AnPhong đã đến cộng tác và làm 

việc chung với NBN trong tinh thần liên kết không ngoài mục đích nối dài thêm cánh tay yêu thương san 
sẻ đến những người bạn kém may mắn. Nhìn tất cả Anh Chị Em chúng ta những oshin của nhiều thế hệ 
cùng quay quần vui vẻ hăng hái làm việc bên nhau, đã tăng thêm nét tươi đẹp sống động cho những 
sinhhoạt của nhóm Nhớ Bạn Nghèo. 

  
Như quí Anh Chị Em cũng đã biết số tiền thâu được trong chủ nhật vừa qua rất khả quan, đây là 

kết quả và công sức của nhiều người cùng góp lại. Chắc chắn dù ít hay nhiều thì NBN cũng muốn qua 
GĐAP để gởi tặng đến những nơi đang cần được chia sẻ như anh Hùng cho biết. Em sẽ hội ý cùng quí 
ACE của NBN và sẽ chính thức thông báo số tiền sẽ được gởi đến GĐAP trong thời gian sớm nhé 

Chúc quí Anh Chị Em một cuối tuần an vui để đón chào mùa xuân 2014- Em TrangTùng 

  
*Thư mời khao quân của Chi Hội Trưởng 
 



Kính gởi Gia Đình AnPhong Sydney, 
  
Như anh chị MaiTá đã mời Gia Đình AnPhong và Nhóm Nhớ Bạn Nghèo cùng 'Khao Quân' vào: 
Chủ nhật 14.9.14 từ 11.00am - 3pm 
Tại 33 Goodacre Ave- Fairfield 
  
để có dịp 'cả nhà' chia sẻ những niềm vui, tinh thần hợp tác, phục vụ... trong ngày bán 'cơm gà 
viễn xứ' và để: 
- cám ơn đặc biệt đến quí anh chị,quí thân hữu và các cháu trong Gia Đình AnPhong đã bỏ cả 
tuần trước đó lo mua, rửa, ướp, nấu... gà, cơm nước cho"công nhân' hai ngày Thứ Sáu, Thứ 
Bảy, làm trôi nước , nấu súp, mua nước ngọt, v.v... 
- cám ơn quí anh chị trong nhóm Nhớ Bạn Nghèo  đã giúp đỡ, dành mọi sự dễ dãi để ngày 31/8 
vừa qua thành công mỹ mãn. 
  
Vậy kính mời quí anh chị trong Gia Đình AnPhong  chúng ta tới tham dự 'càng đông chúng ta 
càng vui nhiều, càng..., càng làm được những việc có ý nghĩa... và có dịp trò chuyện với quí anh 
chị trong nhóm Nhớ Bạn Nghèo. 
  
Kỳ họp mặt Chúa nhật (14.9) sắp tới, chúng ta không còn phải lo gà chín chưa hay đã thành gà 
tiềm? Gà nào dành riêng cho quí cụ cao niên? Cơm cháy! cơm chưa chín tới! Ô shin không phải 
chạy trốn... khách hàng. Anh chị Tùng Trang không còn phải nghe những lời cầu cứu mượn 
microwave, mượn gạch kê bếp, mượn..., xin nước sôi, xin... 
  
Nhưng chúng ta sẽ chia sẻ với nhau những mẩu chuyện vui, những món ăn phong phú 'bốn' 
miền do từng Gia đình An Phong chúng ta mang tới. 
  
Mong rằng thời tiết ngày Chủ nhật tới sẽ đãi ngộ Gia Đình AnPhong và nhóm Nhớ Bạn Nghèo 
một lần nữa. 
  
Kính mời – Nguyễn Tiến Hùng & Nguyễn công Thành. 
 
 *Những ngày vui của Gia Đình An Phong Sydney  
“Cơm Gà Viễn Xứ”  
 
“Mệt mà vui mấy chị ơi” 
“Nhớ Bạn Nghèo chưa bao giờ đông như thế kể từ 5 năm nay!” 
“Mệt nhoài tuy không giúp được bao nhiêu!” 
(trích từ Facebook của  một “Ôshin” trẻ) 
Hôm nay nhóm An Phong (DCCT) đảm trách làm tôi thật cảm động và Bái phục...!  
(trích từ Facebook của một khách hàng Nhớ Bạn Nghèo) 

 
“Mệt mà vui mấy chị ơi!”, bếp trưởng nở nụ cười vui reo lên như vậy khi đĩa cơm thứ trên 400 

được đưa ra cho thực-khách. Thế là dàn nhà bếp không ai bảo ai, đều tìm ghế nghỉ chân vì đứng làm 
việc từ sáng và ai cũng mệt nhoài. Rồi cứ bảo nhau ‘ngồi xuống đi, nghỉ một chút đi’ kẻo mệt. Tuy mệt, 
nhưng ai cũng nở nụ cười trên môi. Và, vui nhất là hàng họ đã bán hết, không còn lo ế nữa! 

 
Bếp trưởng Kim Phụng (phải) bếp phụ Nam/c Nông đang múc nước chấm/dàn nhà bếp cười tươi- sẵn sàng chiến đấu 

 
 
Gọi là “Đĩa cơm thứ trên 400”, là vì 400 miếng gà đã hết, mà thực-khách vẫn cứ chờ. Làm sao 

đây? Quyết định nhanh lẹ được loan đi: đem các phần “Take away” mà dàn bếp đã order sẵn trước đem 
về, để khỏi phụ lòng quý khách đã đến với Nhớ Bạn Nghèo và Gia Đình An Phong-Dòng Chúa Cứu Thế 
Sydney vì tình nhân ái. Thế là phần gà được chia đều cho tất cả 21 thực-khách cuối cùng đã đặt hàng.  
Take away thì ngưng không nhận từ lúc 12 giờ rồi.  

 



Nhóm chè trôi nước:Huyền, Lang, Hân, Mai, Mỹ Linh, Minh Thư  / Phương Anh & Erica: quầy nước 

  
 
Chưa hết! Không chỉ có nhà bếp mới mệt nhoài, mà tất cả các người phục vụ hôm nay từ dàn 

tiếp tân, chạy bàn, rửa chén, quầy chè/nước ... và cả anh chị em Nhóm Nhớ Bạn Nghèo phụ giúp: tiếp 
tân, nấu cơm, chặt gà, liên lạc với nhà bếp, tiếp khách, rửa chén, thâu ngân, chụp ảnh, nữa. Tất cả đều 
mệt đừ vì vào phút cuối cùng khách đến quá đông khiến mọi người không trở tay kịp. 

 
Gà take away/ đồ chua- bắp cải, bông cải, carrot-tác giả là Nông và P.Anh/ hai chuyên viên đang chặt gà đứng cuối: Khắc Hoà & Đắc 

Dũng 

  
                            
Không mệt sao được, vì anh chị em đã đến từ sáng sớm - mọi thứ trong bếp đã chuẩn bị từ hôm 

trước, như: bàn ghế, chén đĩa, nước chấm, nồi niêu, bếp lò để nấu nước lèo, bếp gas luộc gà v.v. Tất 
cả đều sẵn sàng chỉ còn chờ Chi Hội Trưởng Gia Đình An Phong Sydney và Bếp Trưởng hô tiếng “Bắt 
đầu”, là vào việc. Chi Hội Trưởng vừa mồi lửa đặt nồi luộc gà, thì Bếp Trưởng cũng đã tới – Alê hấp! 
Thế là mọi người bắt tay vào việc ngay tức thời, để còn kịp làm 10 phần “Take away” mở hàng cho một 
người quen vẫn nổi tiếng là ‘Người mở hàng rất mát tay’; và sau đó, là 10 phần ‘Take away’ được đem 
đi ngay vào lúc 9 giờ sáng.  

 
Nấu cơm:Lài & (Minh) /Dàn rửa ly-c Lượng,Vân/Quầy nước: Erica,Bell, Anna, Lisa/P. Lộc/ Phương Dung- liên lạc viên với nhà bếp 

  
 
 
Phần “Take away” tạm xong, thì anh chị em lại bảo nhau: ta đeo “tạp dề”, quấn khăn che tóc màu 

‘tím tình-yêu’ lãng mạn của Gia Đình An Phong năm nay. Nhân-lực hùng-hậu chưa từng thấy. Riêng dàn 
nhà bếp đếm sơ-sơ cũng đã thấy có mặt gần 20 người. Dàn rửa ly/chén thì có đến 2 ca, mỗi ca cũng 
phải đến 5 người. Rồi còn quầy cà phê/ nước/chè  cũng đến 5 người, trong đó có một cô người Úc tên 
là Erica vẫn đến ăn hàng tháng và phụ giúp GĐAP ra quân như ngày hôm nay.  

 Phần nấu cơm hôm ấy, đã được chủ nhà Thùy Trang đảm-trách bằng nồi cơm điện kếch-xù từ 
sáng sớm và sau đó còn có hai chị Minh - Lài , nhóm Nhớ Bạn Nghèo tiếp tục phụ trách. Bốn nồi cơm 
điện làm việc liên tục, cứ nồi này nấu xong, lại đổ gạo vào nấu tiếp.  

 
40 người phục vụ cho khoảng 400 khách. Hihihi. Bước vô sân mà thấy bồi bàn và nhà bếp như vầy khách hơi khớp...NBN   

 
 



  “Bà con ơi, mình ăn đi nhé để còn lấy sức, lát nữa phục vụ!, đó là lời nhắc-nhở từ nhà 
bếp vào lúc 10 giờ; vì sau đó, tất cả mọi khâu sẽ còn phải chạy ‘show’, tức không có thời giờ để nghỉ, 
còn nói chi đến ăn/uống. Thêm nữa, cũng để người nhà ăn/uống và cho ý-kiến về vị mặn - ngọt cho  
món cơm gà phục vụ hôm nay.  

 
“Đến giờ làm việc của Phó nhòm rồi cả nhà ơi! Ra chụp hình kỷ niệm để còn đưa lên Facebook 

nhé”. Thế là, anh chị em nhanh nhẹn chỉnh lại ‘nhan sắc’ để còn trình làng!  Phó nhòm vất vả sắp xếp 
hàng ngồi/hàng đứng và yêu cầu bà con không những cười toe-toét mà còn phải đưa hai ngón tay theo 
hình chữ “V” rồi hô to tiếng ‘cheers’ cho thật tươi mát để môi miệng người nào người nấy cũng cười tròn 
vo )), cho đẹp. Và rồi, dàn bếp cũng làm dáng lấy điệu để lên hình...Anh quay phim thu hình làm việc 
vất vả không kém, quyết đưa hình ảnh lên Youtube cho thật đẹp mắt!  

 
Cơm Gà Viễn Xứ -chè trôi nước và người mẫu Paul Thiên Ân 

  

Chưa hết! Anh Phó Nhòm còn yêu cầu đặt một đĩa Cơm gà thật to làm mẫu, cộng thêm chén chè 
Trôi nước hấp dẫn và có cả người mẫu nữa. Chụp xong, đưa ngay lên Facebook của nhóm Nhớ Bạn 
Ngèo để quảng cáo.  Rồi còn nhắc khéo bà con nhớ đến:  

 
“Cả nhà ơi, sáng nay, em mời cả nhà mình đi qua Quán Nhớ Bạn Nghèo ăn Cơm Gà nhe. 

Em hứa là em nấu rất ngon. Cả nhà mình đi ăn nhe. Em bắt đầu chờ sau khi bấm  Enter.  
 

Ai chưa có địa chỉ thì đây, em cho ngay: 24 Normanby St, Fairfield. 11am bắt đầu nhe. Đến 2pm 
đấy!”  

“Bạn có biết.... Hàng tháng nhóm Nhớ Bạn Nghèo đã quy-tụ một lực-lượng thiện-nguyện 
trên 35 người để làm các công việc, như: bếp núc, chạy bàn, rửa ly/chén, quầy chè/nước và điều 
hành công việc để mỗi lần sinh-hoạt được thành công. Mỗi tháng, ngoại trừ một số anh chị em 
trực thuộc nhóm Nhớ Bạn Nghèo ra, các thiện-nguyện-viên khác đến từ các nhóm khác hoặc các 
nơi khác nhau, mọi người đều làm việc rất hài hòa, vui vẻ. Tất cả, là cho người nghèo khổ, trẻ mồ 
côi, khuyết tật... và để hỗ trợ cho các công việc từ-thiện ở khắp nơi trên thế giới” 

 Thân mẫu chủ nhà Thuỳ Trang&thâu tiền kiêm phó nhòm Đường Phước Lộc/Oshin Vũ Duy Lâm và OhsinTrầnNgọcTá/ nhóm bạn 
anh Nguyễn Văn Cung (Thuỵ Sỹ) ở Sydney  

   

Hôm nay, Chủ Nhật trời rất trong, con đường Normanby St, Fairfield mới sáng ra mà xe hơi đã 
đậu dài dài rồi, bởi: đây là Nhóm Nhớ Bạn Nghèo, mỗi Chúa Nhật cuối tháng đều có các anh chị em 
trong nhóm cùng thiện-nguyện-viên đến nấu ăn/phục vụ hầu giúp các bạn kém may mắn ở các nơi có 
điều kiện sống hạnh phúc hơn.  

Đặc biệt hôm nay có món “Cơm Gà Viễn Xứ” do Gia Đình An Phong/Dòng Chúa Cứu Thế 
Sydney nấu ăn và phục vụ. Thật đúng như lời anh chủ nhà từng trấn-an mọi người nhất là khi thấy 
những người nấu nướng/phục vụ cứ lo mưa gió dầm dề những hai tuần trước, rằng: "Nhớ Bạn Nghèo 
luôn luôn được Trời thương, nên không tháng nào bị mưa, cho dù có mưa gió cả tuần trước đó!” Thế 
nên Gia Đình An Phong cũng được hưởng một ngày nắng ráo, đẹp trời. 

 
Anh Huỳnh Công Lợi đang hướng dẫn Oshin/ Oshin Vũ Nhuận / cả gia đình đến thưởng thức  



 

 
 
Chưa đến 11 giờ sáng, mà đã có khách đến. Thế là, đám “Ôshin” chạy bàn đã nở nụ cười tươi 

rói, đón tiếp thật nồng hậu. Thực-khách đến ngày càng đông đến nỗi không còn chỗ chen chân nữa.  2 
bàn dài được mua thêm vào sáng sớm để bổ sung, vậy mà cũng không còn chỗ. Ai nấy đều bận nhưng 
lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi trên môi.  

 
                            Thực khách        Oshin Vũ Hải Nam  

   
 
 Từ 12 giờ trưa trở đi, thì gần như thực-khách đến tràn ngập, từng nhóm một, không chỉ mỗi bạn 

bè gần xa mà thôi, nhưng mọi người còn kéo thêm bạn bè đến ăn ủng-hộ nữa vì đây là cơ hội tốt đẹp 
cùng góp một bàn tay với Nhóm Bạn Nghèo và cách riêng với Gia Đình AnPhong Dòng Chúa Cứu Thế 
Sydney nữa, để giúp những bạn kém may mắn hơn mình.  

 
 
 Chi hội trưởng-Oshin Nguyễn Tiến Hùng /   thực khách 

 
 
Thật cảm động, khi được biết một thân-hữu đã xin cáo lỗi một tiệc quan-trọng của hội-đoàn để 

đến và còn xung-phong đón bạn bè đến ủng-hộ Gia Đình An Phong.  Lại cũng được biết là: một linh 
mục từ Việt Nam sang, cũng đã xếp tiệc-tùng và các chương trình sáng chủ-nhật dày-đặc qua một bên 
để đến với nhóm Nhớ Bạn Nghèo.  

 
Phó nhòm và nhóm lm Nghi Sơn/ nhóm chị Tính / ac Nguyễn Văn Yên và nhóm bạn Miller  

 
 
Lại có thực-khách hỏi: Gia Đình AnPhong là ai thế? Câu trả lời rất mau mắn, là: Gia Đình 

AnPhong gồm không chỉ gia-đình các anh cựu-tu-sinh Dòng Chúa Cứu Thế thôi, mà còn gồm cả thân-
hữu, tức bạn bè của các anh chị, những người biết hoặc có cảm tình với Dòng Chúa Cứu Thế Việt 
Nam, nữa.   

 
Chủ nhà Thuỳ Trang và nhóm Yoga- trao tặng$ / bàn VIP  / Oshin Nguyễn Văn Dũng- đứng sau là Oshin Phạm Văn Chương 

   



 
Nhớ lại những ngày chuẩn-bị rộn-ràng của anh chị em trong Gia Đình AnPhong ngay từ lễ thánh 

An phong hôm 02.8.14 khi anh Nguyễn Văn Dũng bàn giao chức Chi Hội Trưởng từng đề-cập đến một 
trong những thành-quả đạt được trong nhiệm-kỳ 2 năm của anh là: hợp-tác với nhóm Nhớ Bạn Nghèo 
để góp một tay giúp đỡ các gia-đình nghèo ở các nơi do các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách 
mà anh nói theo ngôn-ngữ nhà đạo là: ‘quyên tiền đợt 3’.  

 
Chuẩn bị :Gà: làm sạch: An, Paul, Lê, P. Anh, rửa, ướp: K. Phụng/ ac Chi Hội Trưởng và Tamai chờ luộc gà 

   

Sau hội-ý giữa Chi Hội Trưởng với Bếp trưởng và anh chị em xong, danh sách tạm về nhân-lực 
và phiên công-tác được đưa lên email bảng phân công và những thứ cần chuẩn bị cho 3 ngày  thứ 6, 
thứ 7 và Chủ nhât 31.8.14 là ngày ra quân nấu nướng phục vụ.  Rồi mẫu khăn che tóc mới rất điệu cũng 
được chọn và chụp để gửi đi cho lên tinh thần. Năm nay, Gia Đình AnPhong chọn khăn màu tím mà 
người chọn lại gọi đó là ‘màu Tình yêu’. Đồng thời, để thêm phần hào hứng người chọn bèn rao lên 
rằng ‘Ai chưa có tình yêu quàng vào sẽ có tình yêu (dành cho bạn trẻ và bạn còn độc thân!) Ai đã có 
tình yêu rồi thì tình này lại thêm đậm đà hơn nữa!”  

Chuẩn bị luộc gà: Phụng, Nam, Nga, Dũng, xuôi gia Phụng/ ăn trưa:  An, Mai, Phụng & Lê   

   

Rửa rau,sắt hành ngò: Nông, Trang & Bà ngoại/Set up bàn ghế:Tùng (chủ quán)Nhuận & Tá/Nhóm chè trôi nước: Hân, Lang, Huyền, 
Thắng, Mỹ Linh, Minh Thư 

   
 
     Thời tiết thoạt thấy cũng nản lòng vì 2 tuần qua mưa dầm dề, lại có cả gió lạnh nữa. Thật 

tình, trong lòng ai cũng cảm thấy lo ngại vì chỉ còn có vài ngày nữa mà thời-tiết như thế thì ‘có lẽ buổi 
phục vụ sẽ ế ẩm’ mất thôi - thực-khách nào chắc cũng ngại ra khỏi nhà. Nhưng không ai dám lên tiếng 
về chuyện ấy, cứ để cái lo trong bụng như quả bom nổ chậm ... mãi đến khi anh Vũ Nhuận lên tiếng hỏi 
“có kế-hoạch B không? vì theo dự báo thời tiết thì rất có thể có mưa vào ngày chủ nhật đấy”. Anh còn đề 
nghị là “mỗi gia đình nên chuẩn bị tinh thần xung phong mua “Take away” 5-10 phần cho chắc ăn...” thế 
là cái lo trong lòng của bà con có dịp nổ bùng.  

 
Mối lo, không phải vì thời tiết không thôi, mà còn vì hôm ấy sẽ có các tiệc tùng, sinh hoạt của 

cộng đoàn khác cũng trùng-hợp vào ngày này. Vậy thì làm sao để tiêu thụ hết 400 miếng gà đây?.. 
Riêng Nguyễn Duy Lâm, chuyên viên tin học, trấn-an mọi người hãy bình tĩnh “theo dự đoán sau khi bỏ 
chi tiết vào máy điện toán .... nếu chuyên-gia “Lamteck” này đúng thì mình sẽ không có phần take away 
nào hết - Kha kha!!!!” 

 
Email qua lại gần như tràn ngập. Có người cũng bị vi-tính hành hạ do bởi sự-kiện email chồng 

chất lên nhau, đọc không hết. Và, không ai bảo ai, người nào cũng đều gia sức cố gắng nỗ lực, nào là 
anh Trần Ngọc Tá hứa: sẽ bao sẽ mua mão, bao chót nếu còn dư để đem giao tặng tận nhà bạn bè; nào 
là: tăng-cường sức quảng cáo, chào mời.  11 giờ đêm nhận đựơc tin nhắn của Minh-Thư: - chưa thấy 
trang quảng cáo Cơm Gà Viễn Xứ tung lên Facebook của nhóm Nhớ Bạn Nghèo - bèn gửi “message” 
liền cho người phụ-trách và sáng hôm sau điện-thoại nhắc nhở - dạ sẽ lên ngay!.  



 
Rồi Paul Thiên-Ân còn hứa: sẽ đưa lên Facebook riêng mời bạn bè và an ủi là dự báo sẽ không 

có mưa vào ngày cuối tuần. Chị Phạm Tuyết Lê còn thêm xác tín là: “yên chí đi! Thời tiết ngày Chủ nhật 
31/8/14 không có mưa đâu” . Anh Vũ Nhuận thấy bà con lo lắng quá vì anh lỡ hỏi về kế-hoạch B ... bèn 
gửi ngay bản nhạc ‘Lo gì’ cho bà con an tâm! Thêm nữa các anh chị em GĐAP đều nỗ lực liên lạc và 
mời chào đến ủng hộ, thế nên có rất nhiều nhóm đến tìm thầy... cô... anh chị... và có những khuôn mặt 
mà đến cả “5 năm năm rồi không gặp”- âu cũng là một dịp tốt để gặp lại “tay bắt mặt mừng” và hàn 
huyên.  

 
Gia đình a/c Phước  Châu  / nhóm chị Yiu Kim /     nhóm bạn ac Lê Duy Phước   

   
 
Ở đâu đó, có câu hỏi của một thực khách: “Ủa Nhớ Bạn Nghèo có từ hồi nào mà sao bây giờ 

tui mới biết? Phải chủ quán là ông bà già nào chắc về hưu rồi nên mới rảnh rỗi làm những chuyện như 
thế chứ nhỉ?...” Vị này chắc là lần đầu tiên đến với nhóm Nhớ Bạn Nghèo. Tuy bận tíu tít, nhưng cũng 
cố ‘gõ’ cái đầu để nhớ ra ở đâu, nơi nào nhắc đến nhóm Nhớ Bạn Nghèo và đồng thời cũng bán cái 
sang ‘anh/chị NBN’ cho thêm chi tiết.  

 
Đây rồi! Nhóm Nhớ Bạn Nghèo được thành lập là do ý khởi xướng của Minh Tùng - Thuỳ 

Trang, nhị vị chủ nhà (còn trẻ măng, chứ không già nua đâu...) cùng một nhóm anh chị em. Nói đúng 
ra, là: do dư âm của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2008 tại Sydney, như đã được viết trong Chuyện 
Phiếm Đạo Đời của tác-giả Trần Ngọc Mười Hai, khi ấy:  

 
“Mới vừa đây, trong buổi mạn-đàm với nhóm người trẻ ở Sydney, bần đạo nhìn ra 

được tinh-thần và mối bận tâm của anh chị em đã hơn một lần, từng hăng say phụ giúp Đại 
Hội Giới Trẻ, ở nơi đây. Giới trẻ hôm nay, không còn “ngồi ngắm quanh trời”, để “ buồn xa 
vắng buồn” nữa, nhưng đã biết tìm xem “Lời đó còn đâu?”   

 
Bận tâm/ ưu tư của nhóm trẻ mà bần đạo có dịp trò chuyện, tuy không còn sôi sục 

như hồi Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới vào tháng 7/2008. Nhưng, vẫn bức xúc, như thuở nào. Vẫn 
lo cho Hội thánh ở khắp nơi. Vẫn còn ‘nhớ tới người”, ở quê nhà dấu yêu, tiêu điều, cần giúp 
đỡ.  

 
Và quyết định của nhóm trẻ buổi hôm ấy, là: đã lập ra quán sinh hoạt mang tên “Quán 

Nhớ Bạn Nghèo”, vào các Chúa Nhật đầu tháng. Có ăn. Có uống. Có vui chơi/thu nhập. Tiền 
thâu thập, gửi giúp đỡ bà con, còn túng thiếu. Thật sự, thì sinh hoạt của các bạn trẻ này, là 
sinh hoạt của một hội thánh, rất chính đáng. Nhưng, lại thực hiện bên ngoài thánh đường/nhà 
thờ. Khiến mọi người bèn tưởng nhớ đến sinh hoạt của năm xưa, trong nhà thờ/ Hội thánh, ở 
đâu đó. Bởi, chừng như Lời Ngài còn ghi dấu, ở Thánh Kinh:  

 
“ Suốt ngày,  
ở Đền thờ, và nhà ở,  
các ngài không ngớt giảng dạy 
và loan báo Tin Mừng về Đức Kitô”  
(Cv 5:11) 
  

Hôm nay đây, tại đâu đó, trong Hội thánh ở trần gian, đã có những người trẻ cũng khá thánh  
thiện, “tối ngày” lo toan chuyện “bao đồng”, không lấy công. Họ vẫn loan báo Tin Mừng 

về Đức Kitô, thật đấy. Loan, là loan trong âm thầm. Báo, lại là báo rất đằm thắm... (trích “Riêng 
mình ta ngồi ngắm quanh trời”  Nguyễn Văn Khánh- Chiều Vàng- CPĐĐ tập 3 – Trần Ngọc 
Mười Hai - An Phong Sydney 2009) 
  
Được biết ngoài cơ hội để anh chị em có dịp làm việc chung, Quán Nhớ Bạn Nghèo (sau này 
gọi là Nhóm Nhớ Bạn Nghèo và sinh hoạt của nhóm là cuối tháng) còn có hai mục đích:  
1. Tạo cơ hội cho gia đình, bạn hữu có dịp ăn trưa chung và giúp đời sống xã hội của mỗi 

người thêm phong phú qua tiếp xúc, gặp gỡ các bạn bè thân quen.   



2. Đồng thời mỗi người đều có thể chia sẻ với những người kém may mắn hơn ở khắp nơi 
qua việc đóng góp mỗi phần ăn $12 (trước đây là $10) gồm thức ăn, cà phê và tráng 
miệng.   

  
Và gần 6 năm qua, nhóm Nhớ Bạn Nghèo đã được sự hỗ trợ rất nồng nhiệt của các quý khách 
có niềm tin, tôn giáo khác nhau, nên số phần ăn tăng nhanh từ con số 70 lúc đầu lên đến trên 
300 phần,  mỗi tháng. Nhớ Bạn Nghèo vẫn tiếp tục sinh hoạt được là nhờ sự đóng góp thiện 
nguyện của tất cả anh chị em qua việc nấu ăn, phục vụ, dọn dẹp v.v. và đồng thời lại cũng là 
thực khách. Vì mọi người dù ở vai trò nào cũng vậy, vẫn đóng góp phần tiền ăn của mình 
không phân biệt người ấy có là bếp trưởng, thâu-ngân-viên hoặc oshin/chạy bàn.  
 

Cũng theo tổng kết tài chánh năm 2013 nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành-lập, nhóm Nhớ 
Bạn Nghèo đã thu được trên dưới $67,000.00 (sáu mươi bảy ngàn đô Úc) và đã gửi giúp 
những nơi như Hội Hồng Thập Tự Úc, Bushfire, bệnh viện Bankstown, bão lụt miền Trung, bão 
lụt ở Queensland-Úc, gia đình hai mẹ con nghèo bị bệnh sida, bệnh nhân phong cùi Việt Nam, 
những gia cảnh neo đơn, bại liệt, xây giếng nước ngọt  vv...   
  
Cám ơn anh/chị NBN đã cho chi tiết!    
 
Trở lại với phần tường thuật thì:  
 
Và ngày “N” cũng đã đến và ngay chiều tối đã có lời chúc mừng Gia Đình AnPhong “thành công, 
thành công, đại thành công!”...  
 
 Rồi Chi Hội Trưởng, Bếp trưởng cùng các phụ bếp nhanh nhẹn hội-ý và quyết định mở tiệc 

‘khao quân’ vào ngày 14.9.14 để chia sẻ với nhau những mẩu chuyện vui buồn như thư mời của anh 
Nguyễn Tiến Hùng, Chi Hội Trưởng gửi đi. Thật đúng vậy! Không thể nào không nói đến những ‘sì trét’ 
(căng-thẳng thần kinh) hoặc tình huống ‘sợ toát mồ hôi’ như:    

  
- “chúng ta không còn phải lo gà chín chưa hay đã thành gà tiềm? Gà nào dành riêng cho quí cụ 

cao niên?” Nghe rằng khâu luộc gà cũng bị một phen hoảng sợ vì một nồi gà chín mềm quá. 
Nhưng chỉ sợ thôi chứ vẫn ngon như thường!  

- “Cơm cháy! cơm chưa chín tới!” Thật ra thì cơm có kịp đấy nhưng vì cơm hơi bị vàng ở phần đáy 
nồi, không dám dọn ra cho khách ăn...Âu cũng là kinh nghiệm để đời! 

- “Ôshin không phải chạy trốn... khách hàng” - không dám ra chạy ra lấy order vì thấy cơm chưa 
chín kịp và sau là hết gà mà khách thì còn chờ và vẫn kéo đến.  

- “Anh chị Tùng Trang không còn phải nghe những lời cầu cứu mượn microwave, mượn gạch kê 
bếp, mượn đồ đạc này khác..., xin nước sôi, xin...” 

- Chè trôi nước - sáng chủ nhật 400 viên trôi nước dính chùm với nhau - chắc vì trời lạnh nên co 
lại cho ấm! - làm tác giả phải nhẹ nhàng gỡ từng viên một... một phen ‘sợ đổ mồ hôi’ vậy mà ai 
cũng khen chè ngon!  

- Dàn bếp cả buổi sáng tuy bận rộn mà vẫn nhớn-nhác tìm một thùng gà vì bếp trưởng đếm thấy 
thiếu một thùng gà. Tìm hoài, tìm mãi vẫn không thấy... cuối cùng là một thùng không đã vất ra 
sân từ sớm – mừng quá không sót thùng nào cả, còn đủ 400 miếng!  

- “Sang năm các bác lớn tuổi tiếp tân thôi còn để tụi con chạy bàn cho”’- một bạn trẻ trong Gia 
Đình AnPhong đề nghị khi thấy các bác cao niên chạy bàn mệt quá! 

 

Ngay chiều chủ nhật là hình ảnh sinh hoạt của Gia Đình AnPhong đã được đưa lên Facebook của 

nhóm Nhớ Bạn Nghèo cùng những lời chúc mừng và phản hồi rất khích lệ. Đúng là tính nhạy bén của 

thời đại “social media” của Facebook và của NBN cách riêng. Một số hình ảnh cũng đã được đưa nhanh 

đến anh chị em trong Gia đình An Phong.  Đồng thời bài ghi nhanh rất lả lướt và chi tiết của Bếp trưởng 

Kim Phụng đã được gửi đến các anh chị em.  

Thêm nữa một trong các lời chúc mừng có nhắc: “Hoan nghênh mọi người, nhất là những anh 
hùng trong bóng tối”. Anh hùng trong bóng tối của Nhớ Bạn Nghèo rất nhiều, nhất là với số lượng 
thực khách đông đảo như hiện nay. Tuy nhiên phải nói đến những bạn mà bọn tôi thường gọi đùa là 
“thánh”: - đó là các anh chị bền bỉ, hăng hái giúp công việc ‘hạ màn’ - thu xếp bàn ghế, quét, lau nhà, 
rửa nồi nước lèo, xếp mọi thứ vào thùng v.v. ..,- đó là gia chủ - làm đẹp nhà cửa, chuẩn bị/thu dọn 
mọi thứ từ cuối tuần trước và cả tuần sau đó nữa trong tình thần hiến tặng. Cũng xin trích đoạn thư 



tâm tình chia sẻ cám ơn của nhóm Nhớ Bạn Nghèo gửi đến tất cả các “anh hùng” nhân dịp kỷ niệm 
sinh nhật lên 3 của nhóm (tháng 11 năm nay, 2014 sẽ là sinh nhật 6 tuổi của nhóm Nhớ Bạn Nghèo):  

 
“...Cám ơn bạn bè, thân hữu gần xa, đã luôn thương mến và hỗ trợ trong 3 năm qua bằng 

cách này hay cách khác. Thật là hạnh phúc khi được gặp gỡ các bạn đến chia sẻ với Nhớ Bạn 
Nghèo mỗi cuối tháng, kể cả những ngày mưa gió, mùa đông lạnh buốt hoặc những ngày có nắng 
chói chang. Cũng xin ghi nhận hình ảnh dễ thương luôn tươi cười của các bạn đã bỏ qua cho 
những sơ xuất và khiếm khuyết, ngoài ý muốn.  

 
...Cám ơn Nhóm Oshin trẻ, tươi vui, năng nổ và đa dạng gồm Oshin rửa chén, Oshin lo trà 

nước, Oshin chạy bàn và trưởng nhóm Oshin... 
 

....Cũng xin biết ơn dàn nhà bếp gồm đầu bếp chính và các phụ tá đắc lực lo phần ẩm thực và 
“take away”. Xin được hoan hô các chuyên viên đẹp trai lo chuẩn bị bếp gas sao cho đầy đủ để 
nấu những nồi nước lèo thật lớn. Thật sự mà nói, nếu không có mấy anh thì làm sao có thùng 
nước lèo trên dưới 200 lít đặt lên bếp. Đặc biệt hoan hô sự ‘can đảm’ của các đầu bếp mà Nhớ 
Bạn Nghèo vẫn gọi đùa với nhau là ‘đầu bếp 5 sao hoặc đầu bếp Hồng Kông bên hông Chợ 
Fairfield…’ vì đã can đảm dám trổ tài nấu ăn kiểu “nghiệp-dư trong nhà” để nấu cho trên 200 thực 
khách của Nhớ Bạn Nghèo vào mỗi tháng.  Xin được trao tặng đến quí Anh Chị Em nhà bếp bằng 
khen “Can đảm thứ thiệt”! 
 

...Ghi ơn các anh chị em trong phần vụ ‘hạ màn’ lo phần sau cùng của nhóm Nhớ Bạn Nghèo. 
Cách đây một năm, thì còn có phần ‘mở màn’ nữa để ‘lên lều và hạ lều’ khi chưa có “pergola” xinh 
đẹp như hôm nay. Thú thật là, không có hình ảnh nào dễ thương hơn là cứ khoảng 1.30pm là đã 
thấy các anh Oshin-lau-nhà hớn hở, vui vẻ đến với nhóm tay cầm những chiếc sô và cây lau nhà 
trên tay để hoàn tất công việc thu dọn sau cùng của Nhớ Bạn Nghèo vào mỗi tháng. 

  
...Thân mến cám ơn chủ nhà của tệ xá Nhớ Bạn Nghèo đã không ngần ngại cho Nhớ Bạn 

Nghèo sử dụng ‘lâu đài tình ái’ và mọi tiện nghi một cách nhưng không, để chúng ta có thể cùng 
nhau mỗi tháng đem đến nụ cười, niềm vui cho nhau và những người bạn kém may mắn hơn. 

 
Nhớ Bạn Nghèo đã và đang là một bức tranh- Bức tranh Yêu Thương, Hy Vọng và Cho Đi 

trong Phục Vụ- mà mỗi người và tất cả chúng ta là một phần tạo nên bức tranh tuyệt đẹp này. 
Mong rằng bức tranh Nhớ Bạn Nghèo ngày càng khởi sắc và linh động để bạn bè thân hữu gần xa 
Gia đình Nhớ Bạn Nghèo luôn được lãnh nhận tình Yêu Thương và Hy Vọng vì chính khi mình cho 
đi là khi mình được nhận lãnh!...”  

  
Và thêm đây là lời tâm tình của NBN gửi đến GĐAP Sydney:  
 

“Nhớ Bạn Nghèo cũng cám ơn quí Anh Chị Em trong Gia-Đình AnPhong đã đến cộng tác và 
làm việc chung với Nhớ Bạn Nghèo trong tinh thần liên kết không ngoài mục đích nối dài thêm 
cánh tay yêu thương, san sẻ đến với những người bạn kém may mắn. Nhìn tất cả Anh Chị Em 
chúng ta những oshin của nhiều thế hệ cùng quây quần vui vẻ hăng hái làm việc bên nhau, đã 
tăng thêm nét tươi đẹp sống động cho những sinh hoạt của Nhớ Bạn Nghèo”... 

 
“Cám ơn Ac Tá Mai đã dành cho mọi người một buổi ăn trưa vui vẻ bên nhau vào chủ nhật vừa 

qua. Cũng cám ơn anh Tiến Hùng và quí ACE gia đình An Phong đã đãi những món ăn ngon miệng 
cho một ngày cuối tuần đẹp trời 

 
Nhân đây em cũng xin thay mặt các Anh Chị Em của Nhóm Nhớ Bạn Nghèo xin được thông tin 

đến anh Tiến Hùng chi Hội trưởng cùng quí ACE trong gia đình An Phong 
 
Qua gia đình An Phong, Nhớ Bạn Nghèo xin được chia sẻ số tiền là $5000.00 (năm ngàn đô Úc) 

để gởi tặng đến các giáo điểm truyền giáo của DCCT. Số tiền tuy không lớn nhưng gói gém thật 
nhiều yêu thương và ý nghĩa trong công việc chung của nhiều người. Như quí ACE cũng đã biết số 
tiền thu được trong ngày “Cơm Gà Viễn Xứ” bao gồm: tiền thâu trong ngày, tiền tặng từ quí vị ân 
nhân (Anh Tá, nhóm Yoga, AC Nhuận Nông, anh Công Thành và gia đình cũng như nhiều vị khách 
thân quen khác) ngoài ra còn có sư đóng góp thiết thực khác như chè trôi nước do Paul và Minh Thư 
ủng hộ, các hộp đồ chua ăn kèm cho món cơm gà thêm phần hấp dẫn do các chị Phương Anh và chị 
Nông tặng. 



 
Với tinh thần hợp tác vui vẻ trong yêu thương NBN rất mong được tiếp tục công tác cùng quí 

ACE qua những sinh hoạt của NBN trong tương lai 
 

Cầu chúc quí ACE những ngày đầu xuân thật ấm áp và tươi vui- TrangTùng” 
 
Để kết luận bài tường thuật, lại xin trích đoạn bài Ghi nhanh của bếp trưởng Nguyễn Kim Phụng 
như sau:  

“Cám ơn Trời cám ơn người.... Hihi cám ơn các anh chị đã góp một bàn tay và cám ơn tất 
cả các thực khách đã đến vì lòng thân ái.  

... 
Bao nhọc nhằn đã chấp cánh bay xa  
Để tình yêu trong ta hôm nay còn ở lại.....”   
 
Thật cảm động! Tôi thầm nghĩ - Phép lạ là đây và Thiên đường cũng là đây, ngay hiện tại- đang 
đến với quý khách, nhóm Nhớ Bạn Nghèo và anh chị em Gia Đình AnPhong Sydney.     
 
Mai Đàm - cây viết cùn 
TB. Năm nay là năm thứ ba GĐAP hợp tác với Nhóm Nhớ Bạn Nghèo. Lần thứ nhất vào tháng 
11 năm 2009 với món Hủ Tíu Khô Thập cẩm, lần thứ hai vào tháng 6 năm 2013 với món Cơm 
Gà Viễn Xứ.   
 

*** 

*Sau đây là bài ghi nhanh của Nhớ Bạn Nghèo và phản hồi trên Facebook:  
 
Ghi nhanh của Nhớ Bạn Nghèo trên facebook 31.8.14  
“Cả nhà ơi, hôm nay Quán Nhớ Bạn Nghèo đông và vui lắm. Gia đình An Phong làm việc rất 

nhiệt tình và cả nhà mình cũng rất quảng đại đến ủng hộ, với con số vượt ngoài sự chuẩn bị (thông 
thường là khoảng 300 người đến dự, nay có khoảng 400 người). Xin phép thay mặt cho gia đình Quán 
NBN gởi lời cám ơn đến Gia đình An Phong.  

Dù cố gắng hết sức để tránh những thiếu sót, nhưng dù có chuẩn bị đến đâu cũng có những việc 
xảy ra ngoài ý muốn...Làm một số thực khách phải chờ đợi hơi lâu. Có một vị khách ngồi chờ quá lâu, 
mới kêu hỏi em một câu hỏi rất thâm thúy sâu xa của dân Bắc Kỳ chính hiệu (vị khách quý nầy đến từ 
Thanh Hóa): "Gà đẻ trứng chưa?" [hihihi, xin giải thích cho những bạn trẻ không sành tiếng Việt. Ý nói 
rằng: Ngồi chờ từ lúc gà đẻ trứng, trứng gà được ấp ra con, gà con lớn và làm thịt được thì mất thời gian 
vài tháng...thời gian chờ đợi quá dài...hihihi, ghê chưa?!). Biết vị khách đáng kính nầy đùa chọc ghẹo 
anh chị em Oshin cho vui đó mà.  

Tuy thế, NBN xin thành thật xin lỗi vì để một số quý khách chờ lâu quá. NBN hứa sẽ không để 
xảy ra "sự cố" nữa và ước mong cả nhà ta vẫn tiếp tục ủng hộ NBN và luôn là cánh tay nối dài giữa 
những tâm hồn quảng đại đến những người nghèo khổ và bất hạnh trên toàn thế giới, đặc biệt tại quê 
Mẹ Việt Nam. Nhân đây, NBN xin gởi lời chân thành cám ơn đến quý anh chị em trong nhóm Yoga đến 
ủng hộ và tặng NBN $500 AUD để chuyễn đến những nơi cần giúp. Xin bắt tay nhau, cám ơn nhau trong 
tình yêu thương và chân thành chia sẻ. Hẹn gặp nhau trong lần sinh hoạt tháng 9.”  Mến -Quán NBN. 

 Phản hồi  đầy khích lệ quý khách NBN trên Facebook  
 

- “Quán Nhớ Bạn Nghèo! Cả nhà có ai chưa biết đến nhỉ..!? 
 Rất vui khi cứ mỗi tháng gđ chúng tôi mới lại có dịp ghé về ăn tại quán NBN. lại là một dịp để tôi 

được học hỏi về sự khiêm nhường của các Anh chị em, cô chú bác phần đông là những người trí thức 
vậy mà trên khuôn mặt họ luôn nở nụ cười tươi và với tôi mà gọi là Anh chị thì quý vị ấy cũng đã 50-60 
tuổi ngoài rồi, cũng có các vị tôi phải gọi là chú Bác nữa,có người còn mang cả các con cái tới giúp việc, 
con của người ta đã đồng trang lứa với tôi mọi người ai nấy làm việc rất hăng say nhiệt tình xả thân làm 
việc đứng trong bếp nấu nướng lau rửa chén đũa, chạy bàn vv.. tất cả điều làm thiện nguyện với hy 
vọng là giúp đỡ các em trẻ nghèo bất hạnh....! 

Hôm nay nhóm Gia Đình An Phong (DCCT) đảm trách làm tôi thật cảm động và Bái phục...! nguyện 
xin Thiên Chúa trả công bội hậu trên từng quý Anh chị, cô chú và các Bác ấy nguyện cầu chúc Quán 
Nhớ Bạn Nghèo luôn phát triển vững mạnh để mang tình thương đến với những người còn đang bất 
hạnh và mong mọi người biết đến luôn ủng hô trong tình Bác Ái Yêu Thương” 

- Thanks Anh Phước Hong phuoc Tran chia sẻ tâm tình của anh. Ước mong được đón  

https://www.facebook.com/hongphuoc.tran.5


nhận tâm tình chia sẻ của tất cả những ai đã một lần đến với NBN. Với tâm tình tri ân, NBN luôn 
mong muốn học hỏi thêm và cố gắng hoàn thiện mỗi ngày tốt hơn, NBN xin đón nhận những ý kiến đóng 
góp. Dạ, khen thì ai cũng thích mà chê thì...trùm mền khóc thầm đấy. hihihi. Ừ, vậy thì khen thì khen 
public hé, còn chê thì Inbox nhé cả nhà.  NBN hồi đáp.  

- The charity lunch was amazing, thanks An for making it that much better with the apron...it's 

working for you, buddy!  
- Thán phục với đội ngũ orshin này nhiều 
- Ngon qua chi Mai oi. 
 - so yummy!  
- Cam on NBN nhieu to chuc Chu dao va luon luon ngon! Va y nghia! 

- Cam On các ban va các em da giúp do moi Nguoi kem may Man ! Nguyen xin Chua va On Tren 
ban cho qui vi Luon Duoc sức khoe doi dao ,vui ve va hang say voi cong việc thật la CAO QUI... 

 
*Những ngày vui của GĐAP Sydney 14.9.14 
Tiệc khao quân    
 
‘Tiệc khao quân’ nghe qua thì ‘quá nổ dòn’ nhưng thật ra chỉ để cùng nhau ăn uống, nói chuyện 

vui chơi thoải mái sau những ngày miệt mài với món Cơm gà Viễn Xứ. Anh chị em ai nấy đều thấy thoải 
mái, san sẻ cho nhau những kỷ niệm buồn vui trong lúc làm việc. Mãi đến hôm đó mà vẫn có người 
khen gà mềm thịt và thơm ngon, gà chặt thật khéo, đồ chua -bắp cải, bông cải và carrốt- ngon hết biết, 
chè trôi nước ‘hết xảy’, các anh chị thuộc khâu rửa ly chén làm việc thật nhanh lẹ, nhóm oshin tuy chưa 
có tay nghề cao nhưng rất dễ thương v.v. Chef cook Kim Phụng đã khéo léo chia sẻ  tâm tình và cám 
ơn tất cả mọi người đã góp công sức đạt thành công ngoài dự tính.   

 
Lời chia sẻ dễ thương nhất có lẽ là từ chị Thu An, bà xã của anh Lê Văn Lệ - một thân hữu trong 

gia đình An Phong. Chị tâm sự: trước nay chị sợ làm gà lắm, ở nhà chẳng dám đụng đến, thế mà sau 
khi phụ phần làm sạch, rửa và ướp 400 miếng gà thì nay chị đã ‘vượt qua được nỗi sợ’ đó (chắc anh Lệ 
phải cám ơn món Cơm Gà Viễn Xứ lắm đó nha!). Thêm một điều đặc biệt là: bình thường chị Thu An 
cũng không đứng được lâu, vậy mà hôm đó chị đứng suốt mấy tiếng đồng hồ tỉnh bơ, không đau chân 
và khi về nhà lại còn dễ ngủ nữa )) 

 
Mai Đàm –cây viết cùn 
 
  Dưới đây, xin ghi lại vài hình ảnh của buổi khao quân 14.9.14 



 
 
 
*Và thư cảm tạ nhóm Nhớ Bạn Nghèo từ đấng bậc Gia Đình An Phong: 
Cho đến nay, thư đi thư lại giữa nhóm chủ-trương Nhớ Bạn Nghè và Gia Đình An-Phong, thấy 

cũng nhiều. Nhưng, cũng nên đăng thêm bức thư quan-trọng xác-nhận sinh-hoạt tài-chánh của Gia Đình 
An Phong sau khi nhận được hỗ trợ bằng tiền mặt, như sau: 

 
From: tien hung nguyen [mailto:hunga205@yahoo.com.au]   
Kính gởi anh chị Tùng Trang & Nhóm NBN 
  Đại diện cho gia đình An Phong Sydney xin cám ơn anh chị và Nhóm NBN đã gởi tặng GDAP 

số tiền $5,000.00 (Năm ngàn Úc kim) để giúp các điểm truyền giáo nghèo do các linh mục DCCT coi sóc 
tại Việt Nam.  

  
Gia Đình An-Phong sẽ gởi trọn số tiền trên về các giáo-điểm trong những ngày sắp tới. 
Một lần nữa, Gia Đình An-Phong  rất trân trọng cảm ơn sự cộng tác, giúp đỡ của anh chị và 

Nhóm Nhớ Bạn Nghèo ở Sydney. 
  
Thay mặt cho Gia Đình An-Phong Sydney 
Nguyễn tiến Hùng & Nguyễn công Thành. 
  
*Và quà cáp đã được chuyển giao đến với người nghèo: 
Từ ngày 24/9/12, tiền quà đã được chuyển đến tận tay người nghèo, tại các thí-điểm truyền-giáo 

do an hem linh mục Dòng Chúa Cứu Thế trông nom. Và dưới đây là những lá thư qua lại từ thành-viên 
An Phong Úc-Việt đề huề:  

 
Vào Ngày 24 tháng 09 năm 2014, anh Mai Tá đã liên lạc với nhiều anh em ở Việt Nam. Trưóc 

nhất là L:inh mục Nguyễn Quang Duy, Bề Trên tu viện Huế:  
 
Duy ơi, 
Mình vừa nhờ dịch vụ gửi quà về ngang qua Duy để biếu tặng người nghèo tuỳ Duy phân phối. 
Họ nói: Nội nhật ngày hôm nay là chuyển xong. 
Nhận được, nhờ Duy viết vài hàng cảm ơn cả GĐAnPhong lẫn nhóm Nhớ Bạn Nghèo nhé. 
Cảm ơn Duy  
Mai Tá  
 

*Lm Nguyễn Quang Duy gửi Mai Tá: 
 

   

 Duy đã nhận được quà cho người nghèo rồi Anh Tá ơi. Duy thay mặt họ cám ơn Anh Tá và các 
bạn Gia đình An phong. Cám ơn vì các anh chị em đã chia sẻ công việc tông đồ của Cộng đoàn 
Huế. Hằng năm Duy có những dịp chia sẻ với số người neo đơn tất bạt trong vùng hoặc dân tộc 
thiểu số ở xa, hoặc các cơ sở mồ côi. Năm nay vừa có dự tính tổ chức một bữa cơm mời những 
người nghèo nhất mừng Noel. Hằng năm chỉ chia quà. năm nay vừa quà vừa có một bữa cơm 

mailto:hunga205@yahoo.com.au


chung. Và Chúa đã chúc lành, xui khiến quý Anh chị chung phần với Duy. Duy nghĩ cũng là 
chuyện lạ. Tạ ơn Chúa với Duy nha! Duy cũng cầu nguyện xin Chúa nhớ đến lòng tốt của các 
Anh Chị em Gia đình An phong. Anh Tá cho Duy chuyển lời kính thăm và cám ơn các Anh Chị và 
gia đình. Thân ái. 
 

*Và một thư khác từ Linh mục Lê Ngọc Thanh, Truyền-thông Cứu Thế 
 
Bác Mai Tá mến, 
Aud$500 sẽ được dùng cho việc tông đồ truyền thông. 
Cám ơn Bác, Gia đình Anphong và nhóm Nhớ Bạn Nghèo rất nhiều. 
Xin hiệp ý cầu nguyện cho Tỉnh Dòng Việt Nam chuẩn bị bắt đầu bước vào giai đoạn bầu cử   
Cha giám tỉnh cho nhiệm kỳ mới. 
Mến 
  
Thân chào anh Trần Tá,  
Em là Cao Dương Hùng dưói cha Xuân 1 lớp trên cha Quang 2 lớp . 
Đầu tiên là đệ tử cha Hoàng Yến nên nhận cha Thành Tâm là anh Hai . 
Hiện nay em và cha Quang cùng với nhóm giáo lý tân tòng DCCT làm công việc gieo hạt giống 
Tin mừng cho lương dân bằng cách chia xẻ, an ủi những nổi đau họ gặp phải. Công việc khó 
khăn vô cùng luôn luôn bị ngăn trở đủ mọi cách...nhưng tiếng gọi ngày ấy: ờ đệ tử nghe tiếng 
cha tha thiết gọi con giữa ngàn ngàn người ở thế...vẩn vang vọng trong lòng chúng em giúp 
chúng em vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách.  
Những đoạn video này em ghi lại tự nhiên mời anh xem 
 

            Duong Hung Cao 

            https://www.youtube.com/watch?v=hhhA_1f2UPg&feature=youtube_gdata_player 
 
*Thêm một thư do Lm Trần Minh Quang CSsR báo đã nhận được quà: 

 
Anh Trần-Tá kính mến!  
Em vừa được Cao-Dương-Hùng báo tin và cho biết. 
Đã nhận được 500 Dol / Aus do Ae-CĐT trong g/đ An-Phong gởi về.  
Vậy em báo tin cho anh rỏ và cha Jos. Minh-Quang sẽ chuyển lời cảm ơn quý anh chị 
trong g/đ An-Phong (Chi hội Australia) trong nay mai. 
 
Em chúc nguyện đến anh và quý anh chị trong g/đ An-Phong luôn an lành  
Trong tay CCT và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. 
Jos-Ant.MG 
 

*Và một thư khác do Trần Minh Quang viết thêm vào ngày 29.09.2014: 
 
Anh Mai Ta kinh men 
Anh Cao Duong Hung, THU QUY cua nhom Tu Thien Can Giuoc da nhan duoc QUA roi (500 $) 
Em thay mat cho nhom va nhung nguoi ngheo kho bat hanh XIN CHAN THANH CAM ON ANH,   

GIA DINH AN PHONG VA NHOM NHỚ BAN NGHEO da co long hao tam giup do 
Nguyen xin Chua Cuu The,  
Me Hang Cuu Giup va Thanh To Anphong  
chuc lanh cho QUY VI VA NHUNG VIEC TOT LANH CUA QUY VI 
Trần Minh Quang, DCCT VN  
 
*Và lá thư của người em linh mục Nguyễn Quang Minh 
Dưới đây là thư hồi âm của Lm Nguyễn Quang Minh, bạn cùng lớp với Nguyễn Duy Lâm, nguyên 

Chi Hội Trưởng GĐAp Sydney, nhiều năm về trước:  
 
Lâm ơi! 
Mình là: Gioakim Nguyễn Quang Minh, đang phụ trách nhà thờ Bình Hải, thuộc hạt Quảng Ngãi, 

Giáo Phận Quy Nhơn. 
Xin có đôi lời gởi đến Lâm và nhóm anh em Sydney. Mình vừa nhận được quà của anh em gởi để 

giúp đỡ người nghèo (số tiền là 500 đô Úc ). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hhhA_1f2UPg&feature=youtube_gdata_player


Mình chân thành cám ơn anh em, xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành và gìn giữ anh em và gia đình 
trong bình an của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. 

Mình xin gởi đến anh em vài tấm hình. Nhà thờ mình đang phụ trách. 
Mong gặp lại. 
Thông cảm cho mình mấy hôm nay chuẩn bị cho 33 em Rửa tội và 51 em chuẩn bị Xưng Tội và 

Rước Lễ Lần Đầu 
Gioakim Nguyễn Quang Minh 
 

*Và thêm một thư cảm tạ của người em linh mục ở Măng Giang: 

 
Kính gửi anh chị em trong Gia Đình An-phong và Nhóm Nhớ Bạn Nghèo! 
Lời đầu thư em xin cảm ơn Quý Anh Chị đã gửi quà cho em qua cha Thoại em đã nhận được rồi 
(500aud). 
Nhân đây, em xin kể một vào sinh hoạt của em bên này. 
Công việc truyền giáo trên vùng em thì bao la. Không có sức mà đi thôi. Cho nên chúng em cũng phải 
họp bàn để lên kế hoạch cộng đoàn việc nào là ưu tiên. 
Và chúng em đã chọn giáo dục để thi hành mục vụ.  Làm nhà nội trú cho các em học sinh là cách thức 
duy nhất để đối phó với nền giáo dục vô thần hiện nay tại nước mình. Từ nhóm nội trú này chúng ta mới 
có những cộng tác viên hay người dấn thân tu trì. 
Như anh chị biết đó, Dòng chúa Cứu Thế hiện nay được nhà nước quan tâm đặc biệt nên chúng em 
đũng được quan tâm lây. Em tin rằng, đó là dấu chỉ đặc biệt để nói với chúng ta rằng ta đi trúng đường. 
Xin Quý Anh Chị dâng lời tạ ơn Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng. 
Anh Chị Em quý mến! 
Cứ mỗi lần nhận quà từ anh chị em là mỗi lầm em phải hồi tâm nhớ lại mình đã là được gì cho Chúa với 
tư cách DCCT. Nhưng cũng là lúc em được nâng đỡ trong sứ mang, vì biết rằng trong sứ mạng này còn 
có bao nhiêu anh chị em đồng hành với mình. Không cô đơn. Xin tạ ơn Chúa. 
Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em tất cả và mọi người thân quen. Nguyện xin Chúa Cứu Thế đồng 
hành cùng anh chị em. Xin cha Quan Phòng trả công bội hậu cho anh chị em. 
Kính chúc anh chị em sức khỏe và bình an 
Hiệp Thông 
LM. Phao-lô Nguyễn Văn Công, CSsR 
BT Cộng Đoàn Mang Yang 

*Một thư nhận quà do Lm Nguyễn Thọ CSsR từ Châu Ổ, Quảng Ngãi VN: 

Linh mục Nguyễn Thọ 
 
Kính gởi Công Lợi Huỳnh 
Hôm thứ 2 ngày 29 tháng 09 năm 2014, 
tôi đã vui mừng và cảm động nhận được đầy đủ số tiền 500 AUD (năm trăm đô Úc). 
hôm sau thứ 3 ngày 30 tháng 09 năm 2014 tôi đã chuyển trọn số tiền 9.000.000 (chín triệu đồng 

Vn) cho một bà già neo đơn để thanh toán tiền vay trả mổ ruột thừa, thanh toán một phần lớn (vay mười 
triệu, và tiền lãi 1 tháng là 2 triệu) 

Xin Cha trả công bội hậu. 
Xin vui lòng nhận tấm lòng chân thành biết ơn gửi đến Gia Đình An Phong Sydney và nhóm Nhớ 

Bạn Nghèo. 
 
Lm. Nguyễn Thọ 
Nhà thờ Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi, Việt Nam 
Điện thoại di động 01689011054 

 
*Và đôi lời cảm tạ từ Lm Trần Sỹ Tín, Pleikly: 
Bạn Yuse Lợi thân mến. 
Trần Sĩ Tín đã nhận đầy đủ 27 675 000vnd từ 1,500AUD do Gia Đình Anphong và nhóm Nhớ Bạn 

Nghèo Sydney đóng góp  
cho chương trình của Cha Trần Công Vang CSsR 500AUD,  
cho nhóm dịch thuật Thánh Kinh Jrai 500AUD,  
và cho việc tông đồ của TST 500AUD. 
 



Xin hết lòng cám ơn anh chị em trong Gia Đình Anphong  
và nhóm Nhớ Bạn Nghèo Sydney, Australia.  
Joe. Trần Sĩ Tín CSsR. 
 
*Lm Nguyễn Thọ CSsR Châu Ở, lại viết thêm: 
Vẫn biết rằng “ngài” nay có tuổi, thôi thì cứ để “ngài” viết thêm như sau: 
Linh mục Phaolo Nguyễn Thọ 
Cộng đoàn DCCT Châu Ổ 
Bình Sơn - Quang Ngãi - Việt Nam 
 
Kính gởi: 
Nhóm "Nhớ Bạn Nghèo" và Gia đình An Phong Úc Châu 
Qua anh Huynh Cong Loi 
 

Kinh Thưa quý vị 
Tôi rất ngỡ ngàng và xúc động nhận được món quà nặng tình và rộng rãi của quý vị hôm 29 / 09 / 2014  
là 500 AUD, đổi qua tiền VNĐ là 9.100.000 (chín triệu một trăm ngàn đồng ). 
Tôi đã rất vui mừng gởi ngay cho một bà già 62 tuổi,  
hoàn toàn neo để thanh toán tiền bệnh viện là 10.000.000đ mà thành 12.000.000đ.  
Vì tôi bảo bà là vay bốc nóng ( phải trả lãi hàng tháng: năm triệu lời một triệu), bà lo vai trả bệnh viện 
trước, có tiền người ta gởi giúp kẻ nghèo là tôi gởi ngay cho. 
Xin Thiên Chúa trả công bội hậu tấm lòng nhạy cảm với người nghèo của quý vị. 
Lm. Nguyễn Thọ 

 
*Trận chiến ngôn ngữ hoặc một phân-tích chữ nghĩa? 
Dân Gầy vừa nhận được đôi giòng chảy rất thi-ca con-lạc-đà, xin phổ biến đến bà con để, ngẫm nghĩ… 
Chứ đừng…bắt chước hoặc đồng-thuận… 

"Chiết...lí ..Dzô Dzô" 

Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ.  
Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó. Họ đều có vợ con phải 
chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện. Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và 
những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình.Tôi uống để 
biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật.  
Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những người khác các bạn nhé.  
Nào chúng hãy nâng ly! Dzô . 

Bữa nay bọn mình Dzô Dzô nha. Ha! Ha! 
  
 Xin đọc thêm Kinh tự điển: 

 6. VỢ = WIFE trong đó bao gồm : 
 W = Washing (giặt giũ) I = Ironing (Là, ủi) F = Food (Nấu ăn) E = Entertainment (Giải trí) 

CHỒNG = HUSBAND trong đó bao gồm:  
H = Housing (Xây nhà) U = Understanding (Biết điều) S = Sharing (Chia sẻ) B =Buying (Mua sắm) A = And 
(và) N = Never (Không bao giờ) D = Demanding (Đòi hỏi)                           

 
 
 
 

  
  
 
*Và, những vần thờ rất “Tiếng Việt” mình: 
Tiếng Việt DễThương  

 Bắc bảo Kỳ, Nam kêu Cọ (gọi là Kỳ Cọ)  
Bắc gọi lọ, Nam kêu chai  
Bắc mang thai, Nam có chửa  
Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi  
 
Ôi! Bắc quở Gầy, Nam than Ốm  

  



Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh  
Bắc định đến muộn, Nam liền la trễ  
Nam mần Sơ Sơ, Bắc làm Lấy Lệ  
 
Bắc lệ tuôn trào, Nam chảy nước mắt  
Nam bắc Vạc tre, Bắc kê Lều chõng  
Bắc nói trổng Thế Thôi, Nam bâng quơ Vậy Đó  
Bắc đan cái Rọ, Nam làm giỏ Tre 

 
Nam không nghe Nói Dai, Bắc chẳng mê Lải Nhải 

Nam Cãi bai bãi, Bắc Lý Sự ào ào  
Bắc vào Ô tô, Nam vô Xế hộp  
Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròng Nam đạp thắng  
 
Khi nắng Nam mở Dù, Bắc lại xoè Ô  
Điên rồ Nam Đi trốn, nguy khốn Bắc Lánh mặt  
Chưa chắc Nam nhắc Từ từ, Bắc khuyên Gượm lại  
Bắc là Quá dại, Nam thì Ngu ghê  
 
Nam Sợ Ghê, Bắc Hãi Quá  
Nam thưa Tía Má, Bắc bẩm Thầy U  
Nam nhủ Ưng Ghê, Bắc mê Hài Lòng  
Nam chối Lòng Vòng, Bắc bảo Dối Quanh  
 
Nhanh nhanh Nam bẻ Bắp, hấp tấp Bắc vặt Ngô  
Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp  
Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi  
Nam nói: mày đi! Bắc hô: cút xéo! 

 
Bắc bảo: cứ véo! Nam: ngắt nó đi.  
Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói  
Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn!  
Bắc gọi tiền đồn, Nam kêu chòi gác  
 
Bắc hay khoác lác, Nam bảo xạo ke   
Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn   
Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay 

Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt chó 

 
Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên  
Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam lú  
Nam: ăn đi chú, Bắc: mời anh xơi!  
Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội  
 
Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui  
Thui thủi Bắc kéo xe lôi, một mình xích lô Nam đạp  
Nam thời mập mạp, Bắc cho là béo  
Khi Nam khen béo, Bắc bảo là ngậy  
 
Bắc quậy Sướng Phê, Năm rên Đã Quá! 

Bắc khoái đi phà, Nam thường qua bắc  
Bắc nhắc môi giới, Nam liền giới thiệu  
Nam ít khi điệu, Bắc hay làm dáng  
 
Tán mà không thật, Bắc bảo là điêu  
Giỡn hớt hơi nhiều, Nam kêu là xạo  
Bắc nạo bằng gươm, Nam thọt bằng kiếm  



Nam mê phiếm, Bắc thích đùa  
 
Bắc vua Bia Bọt, Nam chúa La-De  
Bắc khoe Bùi Bùi lạc rang, Nam: Thơm Thơm đậu phọng  
Bắc xơi na vướng họng, Nam ăn mãng cầu mắccổ  
Khi khổ Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn  
 
Nam toe toét “hổng chịu đèn”, Bắc vặn mình “em chả”  
Bắc giấm chua “cái ả”, Nam bặm trợn “con kia”  
Nam mỉa “tên cà chua”, Bắc rủa “đồ phải gió”  
Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơ  
 
Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi địt  
Khi thấm, Nam xách thùng thì Bắc bê sô  
Nam bỏ trong rương, Bắc tuôn vào hòm  
Nam lết vô hòm, Bắc mặc áo quan  
 
Bắc xuýt xoa “Cái Lan xinh cực!”,  
Nam trầm trồ “Con Lan đẹp hết chê!”  
Phủ phê Bắc trùm chăn, no đủ Nam đắp mền  

 Tình Nam duyên Bắc có thế mới bền mới lâu… 

 

“Đi Tây” 
____________ 

Dú ký viết cho riêng mình 
Anthony Trần, Sydney 

  

Phần 6- Bayeux – Đường kim mũi chỉ tạo hồn thảm thêu 
 

 
 

Sau một đêm dài ngủ ngon giấc tại lâu đài Château de Sully đầy mộng mơ này, chúng tôi lại tiếp tục lên 
đường, bắt đầu cuộc hành trình mới.  Chặng đầu tiên là thành phố Bayeux ngay gần đó, chỉ lái xe độ nửa 
giờ là đến nơi.  Đây là nơi lừng danh khắp thế giới về tấm thảm len thêu dài nhất cổ kim còn sót lại từ hồi 
thế kỷ thứ 11 cho đến nay.  Tấm thảm dài đến 70 thước, bề rộng nửa thước, được thế giới biết đến với 
tên 'Tấm thảm của Hoàng Hậu Matilda' (Tapisserie de la Reine Mathilde).  Thảm được chia ra thành nhiều 
khung để bảo quản tốt hơn, với kỹ thuật thêu tay dệt sợi vô cùng tinh xảo.  Nội dung miêu tả lại cuộc xâm 
chiếm nước Anh, đặc biệt là trận đánh Hastings, vào năm 1066 của đạo quân Normans xuất phát từ xứ 
Normandy trên đất Pháp.   
 
Với đôi tay khéo léo từ các nghệ nhân dân gian xứ Normandy, từng đường kim mũi chỉ như hé lộ cho 
chúng ta biết phần nào về một giai đoạn lịch sử đầy biến động, dân lành điêu đứng vì chinh chiến liên 
miên.  Do đó, ngoài giá trị về nghệ thuật ra, tấm thảm còn được coi như là một tài liệu quý về xã hội thế kỷ 
thứ 11 của cả toàn vùng Normandy lẫn nước Anh thời đó.  Nhờ tấm thảm này mà ngày nay chúng ta mới 
biết được cách ăn mặc của người Normans, về điều kiện sinh sống của họ, về những lâu đài cũng như về 
kỹ thuật hàng hải qua các tàu cướp biển còn lưu lại trên tấm thảm dệt.  Xưa kia tấm thảm được người dân 
Normandy xem như một bảo vật vô giá, nên suốt nhiều thế kỷ qua nó đã được giấu kín trong Nhà Thờ Lớn 
ở Bayeux.  Nhưng hiện nay, thảm đã được đem ra trưng bày cho công chúng xem trong một bảo tàng viện 
thiết lập nơi Chủng Viện Le Grand Séminaire.  Đến năm 2007 thì thảm được hội UNESCO ghi nhận trong 



cuốn liệt kê những di tích lịch sử của thế giới (Mémoire du Monde). 
 
Vậy người Normands là ai?  Người Normands có nguồn gốc từ những dân cướp biển man rợ Vikings từng 
hoành hành khắp vùng biển Âu châu cách đây trên ngàn năm trước.  Họ đã đi tàu bè từ mũi cực Bắc Âu 
Châu xuống xâm chiếm xứ Normandy của Pháp và định cư luôn tại đó từ thế kỷ thứ 7. Tên gọi Normans 
xuất phát từ chữ Northmen hay Norsemen, nghĩa là người phương bắc, là để chỉ những người Vikings đến 
từ Bắc Âu và lập ra lãnh thổ Normandy này.  Ngày nay một số dân Pháp cao lớn tóc hung đều thuộc giống 
dân Normands, con cháu của những quân cướp biển xưa kia.  Một vấn đề liên quan đến lĩnh vực sử học 
gây không ít tranh cãi nơi các học giả từ trước đến nay, đó là có nên xem đám cướp biển như người 
Normans là một sắc dân có nền văn minh riêng biệt hay không?  Đến bây giờ, cộng đồng nói tiếng Anh 
trên thế giới vẫn chưa thể chấp nhận điều đó, hoặc nếu có thì chỉ là chấp nhận một cách miễn cưỡng hay 
đánh giá thấp vai trò của người Normans trong lịch sử thành hình Tây Âu và vương quốc Anh nói riêng.  
Họ luôn xem người Normands như một giống dân Vikings tàn bạo và khát máu mà thôi.  Đó là bởi vì họ 
vẫn chưa quên được mối nhục bị thất trận ở Hastings vào năm 1066 trước đạo quân Normans từ Pháp 
kéo sang.   
 
Các học giả Âu Châu thì dĩ nhiên có cái nhìn khách quan hơn về giống dân Normans này, và phải nhìn 
nhận rằng, tuy người Vikings không gây ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện châu Âu, nhưng lại ảnh hưởng 
gián tiếp qua lớp con cháu của họ ở Normandy bên đất Pháp, mà người Âu quen gọi là người Normands.  
Vì sau khi người Vikings bị đồng hóa và tiêu diệt ở Bắc Âu vào thế kỷ thứ 11, thì Âu châu lại phải chịu 
đựng một đợt sóng xâm lăng mới của giống người Normands này.  Ảnh hưởng của người Normands còn 
kéo dài đến những thế kỷ sau và đóng một vai trò quan trọng cho sự phát triển về chính trị, quân sự cũng 
như văn hoá ở các nước châu Âu, thậm chí còn lan rộng đến tận vùng Trung Đông vào thời Trung Cổ 
nữa.  Mãi đến cuối thế kỷ thứ 15, văn minh Normands mới tàn lụi hẳn ở Pháp và không còn là một sắc tộc 
có ngôn ngữ riêng và nền văn hóa đặc thù nữa.  Lãnh thổ của người Normands xưa kia rất rộng lớn, bao 
trùm giải đất phì nhiêu ven miền duyên hải tây bắc nước Pháp, các tỉnh cao nguyên bắc phần nước Ý và 
hải đảo Sicily, cộng thêm tiểu công quốc Antioche giáp giới nước Syria ở Phi Châu ngày nay.  Ngoài ra 
còn phải kể đến Anh quốc, là nước đã chịu không ít ảnh hưởng văn hóa từ người Normans kể từ khi bị 
thua trận Hastings. 
 
Để biết lý do tại sao người Normands dưới tài chỉ huy của Quận công William xứ Normandy (Duke William 
of Normandy) lại mang quân đi chinh phục nước Anh trong trận Hastings (1066) này, chúng ta phải quay 
về trước đó độ hơn 5 thế kỷ để tìm hiểu thêm về quá trình thành lập Công quốc Normandy và cả nước 
Anh nữa.  Có thể nói rằng việc Quận công William vượt biển chinh phục nước Anh cũng là một trong 
những nguyên nhân xảy ra cuộc chiến tranh trăm năm giữa Anh và Pháp vài thế kỷ tiếp theo.  Sự việc bắt 
đầu từ khi đế quốc La Mã sụp đổ, và binh đội La Mã được lệnh phải rút quân ra khỏi nước Anh vào thế kỷ 
thứ 5, vốn là thuộc địa cũ của La Mã.  Các bộ tộc Nhật Nhĩ Man khác (Germanic tribes, nay nằm trong 
nước Đức) liền nắm lấy thời cơ tiến vào xâm chiếm nước Anh.  Trong số đó phải kể đến tộc người Angles 
(thuộc nước Đức hiện nay), Saxons (một phần của phía bắc hai nước Đức và Pháp), và Jutes (nay là 
nước Đan Mạch), tạo thành thế tam quốc xâu xé lẫn nhau trên mảnh đất vừa mới chiếm được.  Danh từ 
England (cổ ngữ Anh viết là Engla Land) chỉ Anh quốc là bắt nguồn từ tên bộ tộc Angles mà ra, sau này 
gọi chung là Anglo-Saxons. 
 
Dân Anh bản địa phải chạy trốn lên vùng núi non hiểm trở mới thoát khỏi kiếp nạn bị diệt vong, bao gồm 
các bộ tộc bán khai người Britons và người Celts.  Họ dẫn dắt con cháu tây tiến sang xứ Wales, Devon, 
Cornwall và phía bắc Tô Cách Lan ngày nay.  Một khi đã chinh phục được nước Anh, người Anglo-Saxons 
bèn ráo riết thực thi chính sách khai hóa dân bản xứ, cải đạo sang Cơ Đốc Giáo (Catholic), và thành lập ra 
7 vương quốc Anglo-Saxons hùng mạnh bấy giờ.  Đến thế kỷ thứ 9 thì người Vikings trở nên một thế lực 
quân sự đáng kể ở khu vực Bắc Âu.  Chiến thuyền của chúng đã nhiều lần xâm nhập vào lãnh thổ Anh 
quốc, hà hiếp dân lành.  Nhưng nhờ có vị vua anh minh là Alfred Vĩ Đại (Alfred the Great, 871-899) phòng 
thủ nghiêm ngặt, nên lần nào cũng đánh bật được mọi cuộc tấn công của người Vikings.  Chúng bị bắt 
buộc phải tràn sang lục địa châu Âu để cướp bóc, và đổ bộ vào bờ biển nước Pháp thuộc xứ Normandy 
ngày nay, vốn là nơi có vùng duyên hải kéo dài mà phòng thủ lại yếu ớt. 
 
Vua Pháp đã nhiều lần phải giao nộp tiền chuộc để giữ yên bờ cõi, nhưng vẫn không được yên thân.  Hết 
toán Vikings này ra đi thì toán khác lại kéo đến, đỉnh cao là cuộc vây hãm thành Ba Lê kéo dài trong 2 năm 
(885-886) của hơn 4 vạn chiến binh Vikings với non 1 nghìn tàu chiến.  Mặc dù trận công phá Ba Lê bị thất 
bại, người Vikings vẫn đi thuyền đánh phá loanh quanh mà không chịu rút ra biển.  Thế rồi viên thủ lĩnh 
Vikings tên là Rollo (870-932) quyết định xua quân đổ bộ lên bờ và chiếm đóng thành phố Rouen bên bờ 
sông Seine, đặt bản doanh ở đó.  Hai bên đánh nhau đến gần 30 năm mà vẫn bất phân thắng bại, khiến 



cho sĩ khí lung lay, dân tình than oán.  Vua Charles Béo Phì (Charles the Fat, 839-888) của Pháp và Rollo 
bên Vikings mới quyết định đi tới giải pháp hòa đàm theo điều ước Treaty of Saint-Clair-sur-Epte vào năm 
911.  Theo điều ước này, vua Pháp tấn phong thủ lĩnh Rollo trở thành Quận công xứ Normandy, là thái ấp 
mà vua Pháp sẽ ban cho Rollo được nối đời thừa kế, còn gọi là Công quốc Normandy.  Vua lại gả con gái 
cho Rollo.  Hàng loạt các tướng lĩnh Vikings lớn nhỏ khác cũng tùy theo quân công mà được ban thưởng 
và phong tước.  Đổi lại, từ lúc này Rollo phải trở thành chư hầu thần phục nước Pháp, gia nhập đạo Gia 
Tô (Catholic) và có trách nhiệm đánh đuổi bất cứ bọn Vikings nào dám bén mảng đến bờ biển nước Pháp 
gây rối. 
 
Cùng một lúc, vua nước Anh cũng muốn mua chuộc Rollo và cho người đến cầu hôn.  Kết quả là cuộc hôn 
nhân giữa vua Ethelred II (968-1016) nước Anh và quận chúa Emma (985-1052) xứ Normandy, con gái 
của quận công Richard Dũng Cảm (Richard I The Fearless, 933-996) và là em gái của quận công Richard 
Tốt Bụng (Richard II The Good, 970-1026).  Nói khác hơn, các đời vua nước Anh đều có họ ngoại với 
quận công xứ Normandy.  Những xung đột giữa hai nước về quyền thừa kế ngai vàng cũng từ đó mà 
bùng nổ.  Nhất là từ khi nước Anh bị quân Vikings xuất phát từ Đan Mạch sang xâm chiếm vào năm 1013, 
vua Ethelred II thoái vị đem vợ con chạy về quê vợ ở Normandy sống đời lưu vong, chờ ngày phục quốc.  
Thái tử Anh là Edward (1003-1066) từ nhỏ đã được gia đình bên ngoại nuôi dưỡng theo phong tục và 
ngôn ngữ của xứ Normandy.  Tuy vậy, Thái tử và vua cha vẫn luôn ngấm ngầm mưu toan việc phục quốc.  
Mãi cho đến năm 1042, nhờ một số cựu thần bên Anh hết lòng phò tá, Thái tử mới giành được ngôi vua từ 
tay người Đan Mạch, trở thành vua Edward Hiển Tu (Edward The Confessor), sau này được Giáo hội tôn 
phong hiển Thánh. 
 
Mặc dù đã nhất thống sơn hà, trong triều vẫn còn nhiều thế lực lúc nào cũng lăm le lật đổ ngai vàng.  
Đáng kể nhất là gia tộc họ Godwin ở xứ Wessex, nắm giữ hết mọi binh quyền trong tay. Vì lợi ích quốc 
gia, vua thánh đành phải miễn cưỡng kết hôn với con gái của nhà Godwin tên là Edith (1029-1075) làm 
vợ.  Tương truyền bà Edith là một thiếu nữ xinh đẹp và đạo hạnh, cả hai vợ chồng vua thánh đều sống 
thanh sạch như Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.  Vua thánh băng hà năm 1066 không con nối dõi, là đầu 
mối gây nên sự tranh chấp quyết liệt giữa ba gia tộc đòi thừa kế ngôi vua.  Người thứ nhất là Harold 
Godwinson (1022-1066), anh trai của bà Edith.  Người thứ hai là vua Harald Hardrada (1015-1066) của Na 
Uy, tranh ngôi vua ở Đan Mạch và dòm ngó luôn cả ngai vàng nước Anh.  Người thứ ba là quận công 
William Người Chinh Phục (William The Conqueror, 1028-1087) ở xứ Normandy, cháu 4 đời của quận 
công Rollo, thuộc họ ngoại hoàng gia Anh.  Cuối cùng, duy mỗi William là giành được ngôi báu nhờ thắng 
trận Hastings, tiêu diệt đại quân của hai đối thủ kia. 
 
Về chuyện này, bức thảm Bayeux thuật lại rằng William nhảy vào cuộc chiến cũng chỉ vì lời hứa truyền 
ngôi của vua thánh Edward cho ông trước khi lâm chung lúc ông đến thăm vua thánh ở Luân Đôn vào năm 
1052.  Vua thánh làm như vậy có lẽ là muốn thoát ra khỏi thế lực của gia tộc Godwin khuynh loát triều 
chính lúc bấy giờ.  Vua thánh lại rất thương yêu William, người em họ của mình, ngay từ nhỏ trong những 
ngày tháng sống đời lưu vong tại quê ngoại Normandy.  Hơn nữa, William cho rằng Harold Godwinson đã 
phản bội lời thề ước nguyện xin trung thành với ông vào năm 1064, khi ông đã từng giải vây cứu sống 
Harold trong trận hải chiến ngoài khơi vịnh Ponthieu.  Thế mà, Harold đã bất chấp thủ đoạn, ngụy tạo di 
chúc rồi mua chuộc hội đồng giám mục nước Anh đưa mình lên ngôi báu vào tháng 1 năm 1066.  Đó là 
theo quan điểm của người Normans mà bức thảm Bayeux là một sử liệu điển hình.  Dĩ nhiên các nguồn 
sử liệu từ phía Anh quốc hoàn toàn dấu nhẹm những chi tiết bất lợi này. 
 
Thảm Bayeux còn nêu lên một sự kiện vô cùng trọng yếu đã được khoa học chứng thực mà sử sách Anh 
quốc không hề ghi lại.  Đó là việc Harold nhìn thấy sao chổi xuất hiện trên bầu trời đêm ở nước Anh chỉ 4 
tháng sau khi hắn tiếm ngôi.  Người xưa thường tin rằng đây là điềm dữ, báo trước mối thảm họa bị bại 
vong của Harold.  Quả nhiên, William nhận được tin Harold tiếm ngôi, bèn cấp tốc thảo bức huyết thư trình 
lên Đức Giáo Hoàng Alexander II xin đem quân đi chinh phạt kẻ tiếm quyền.  Nhờ sự hậu thuẫn của Đức 
Giáo Hoàng, William truyền hịch đi khắp nơi, ráo riết huy động binh mã cùng với chiến hạm chờ gió nồm 
thổi sang hướng tây là xuất phát.  Mãi tám tháng sau, vào ngày 12 tháng 9 năm 1066, hướng gió mà 
William cần mới đổi chiều, bắt đầu cuộc tổng tấn công vào các thành lũy dọc theo eo biển nước Anh. 
 
Về phía nước Anh, chẳng may cho Harold, trong triều lại xảy ra nội biến, vì người em của Harold là Tostig 
đã thông đồng với vua Harald Hardrada từ Na Uy cõng rắn cắn gà nhà.  Mặc dù quân phiến loạn đã bị dập 
tắt trong trận đại chiến ở Stamford Bridge, nhưng vì phải lưỡng đầu thọ địch nên lực lượng quân Anh bị 
suy yếu đáng kể, không còn đủ sức đương đầu với đại quân của William nữa.  Vừa đổ bộ lên bờ, William 
liền chuyển toàn bộ quân binh đến bãi Hastings, đặt sẵn các hố mai phục chờ Harold kéo đến là đồng loạt 
tập kích.  Binh gia gọi eo đất này là khu tử địa, bao bọc bởi những bãi đầm lầy nước đọng không thể đi 



qua.  William lại còn cho xây dựng một pháo đài kiên cố để phòng giữ mặt hậu và cũng chặn luôn đường 
rút lui của quân địch.  Harold vừa mới tiêu diệt vua Na Uy xong nên khinh địch, vội vã đổ quân về Hastings 
bất chấp lời can ngăn của các thuộc hạ nên cho lính đi do thám trước rồi hãy tiến đánh cũng chưa muộn, 
vì thế mới bị mắc mưu. 
 
Truyền thuyết và bức thảm Bayeux kể lại rằng trong trận này, Harold đã bị trúng một mũi tên vào mắt, khi 
tự ý xông ra khỏi bức tường lá chắn phòng vệ, đuổi theo truy sát toán nghi binh do bên William phái ra dụ 
địch.  Giữa đường thì bất ngờ gặp cuộc phản công chớp nhoáng của đại quân Normans mà bị thương 
tích.  Cách dàn trận của hai phía cũng có nhiều khác biệt.  Quân Anh chủ yếu dùng bộ binh, có lợi thế về 
mặt phòng thủ, bao giờ cũng có một tiểu đội đi trước khóa lá chắn lại với nhau, bảo vệ cho hàng binh sĩ ở 
phía sau.  Đội hình như thế tuy chậm và chắc, nhưng lại không thể nhanh chóng phản công đối phương.  
Trái lại, quân Normans dựa vào đoàn kỵ binh tiếp ứng cho cánh bộ binh đi giữa nên rất hiệu quả trong việc 
tấn công các đội quân đã bắt đầu vỡ trận.  Đi trước là những cung thủ dùng nỏ gọn nhẹ bắn xuyên thủng 
bức tường lá chắn của quân Anh, gây rất nhiều khó khăn cho địch.  Sở dĩ trận Hastings đi vào lịch sử 
quân sự thế giới là vì đây là lần đầu tiên những cây nỏ được sử dụng với số lượng lớn và có hiệu quả cao 
đến như vậy. 
 
Chính nhờ những cây nỏ thần này đã giúp cho quân Normans bắn trúng Harold bị thương nơi mắt, đồng 
thời khoét được những khe hở then chốt trong các bức tường lá chắn của phía quân Anh.  Họ đã khai thác 
các khoảng trống đó, mở đường cho William và một số dũng sĩ thân tín vượt qua bức tường lá chắn và 
đâm chết Harold ngay tại chỗ.  Triều đình Anh nghe tin hoảng sợ vội phái người từ Luân Đôn đến xin đầu 
hàng vô điều kiện.  William chấp nhận sự quy thuận của họ, và lên ngôi Hoàng đế Anh vào ngày Giáng 
Sinh năm 1066 tại đan viện Westminster Abbey, bắt đầu kỷ nguyên Anglo-Norman mới ở nước Anh.  Ông 
tự tấn phong cho mình là vua William I đầu tiên của Anh quốc, kiêm quản xứ Normandy với danh hiệu 
William II để phân biệt với quận công đời thứ 2 là William I Trường Kiếm, con trai của thủ lĩnh Rollo.  Trong 
thời gian trị vì, ông đã có công du nhập văn hóa Norman vào nước Anh và có ảnh hưởng nhiều đến quá 
trình phát triển của nước Anh vào thời Trung Cổ.  Mức độ ảnh hưởng của nó như thế nào cho đến nay vẫn 
còn là vấn đề gây tranh cãi cho các học giả qua nhiều thế kỷ.  Ông còn tạo ra những cải cách về ngôn ngữ 
của người Anh.  Trong tiếng Anh hiện nay có số lượng khá nhiều danh từ gốc tiếng Pháp hoặc thổ ngữ 
Normans, tất cả đều do ông đem vào giảng dạy nơi các học đường ở Anh. 
 
Vua William trị vì Anh quốc được 21 năm thì băng hà vào năm 1087 do bị ngã ngựa gây ra tử vong.  Trên 
giường bệnh, William chỉ kịp trăn trối lại lời di chiếu truyền ngôi và phân chia giang sơn ra làm đôi giữa 
Anh và Pháp cho hai người con trai lớn.  Bây giờ nghĩ lại, mới thấy thật tội nghiệp cho William, bỏ phí hết 
một đời người để đeo đuổi giấc mộng đế vương.  Nào hay rằng đời người thật ngắn ngủi, trăm sự không 
qua được số trời, con cháu ông sau này đã phá tan cơ nghiệp do tổ tiên gầy dựng nên.  Biết đến bao giờ 
nhân loại mới khỏi đi theo vết xe đổ của lịch sử, như lời tự thán mà thi sĩ Tản Đà đã từng khuyên răn hậu 
thế năm nào: 

Nào những ai: 
      Kê vàng tỉnh mộng, 

      Tóc bạc thương thân. 
    Vèo trông lá rụng đầy sân, 

Công danh phù thế có ngần ấy thôi? 
(Tản Đà: Cảm thu tiễn thu) 

 
Thói thường, lời vĩnh quyết cũng có thể là lời vô nghĩa nhất, mà cũng có thể là lời minh tuệ nhất, phản ánh 
một đời nặng lo gánh vác trọng trách trước sơn hà xã tắc.  Buồn thay, di ngôn của William thuộc loại thứ 
nhất, phát ra bất chợt trong nỗi hoang mang tận cùng ở phút chót cuộc đời.  Hậu quả là làm dấy lên sự 
xung đột giữa các vương tử với nhau.  Người con trưởng là Robert mặc nhiên nhận quyền thừa kế quận 
công xứ Normandy (Robert II Curthose, 1054-1134), mặc dù đã có lần rút kiếm định giết vua cha. Người 
con trai thứ ba là William Rufus (1056-1100) kế vị ngôi vua nước Anh, trở thành William II.  Henry (1069-
1135), con trai út của William, chỉ nhận được 5 ngàn lượng bạc từ vua cha.  Nhưng người con út này sau 
đó được bầu lên làm vua Henry I của Anh sau khi William II qua đời không con nối dõi. 
 
Từ khi Henry I lên nhiếp chính nước Anh, giấc mộng thống nhất hai nước Anh Pháp của người Normans 
vĩnh viễn tan thành mây khói.  Khi Henry I băng hà, chỉ có 1 người con gái tên Matilda là còn tại thế.  Vì 
thế nên Henry I quyết định truyền ngôi cho cháu ngoại là Henry II (1133-1189), con của Matilda với quận 
công xứ Anjou nằm kế bên Normandy tên là Geoffrey Plantagenet.  Chính dưới triều đại Henry II này, một 
trong những vì vua vĩ đại nhất nước Anh, nước Anh đã đòi Pháp phải bồi thường những vùng đất rộng lớn 
bên Pháp cho vua Anh, vốn thuộc quyền sở hữu của giòng họ Plantagenet trước đây.  Những yêu sách 



này đều dựa trên một sự thật rằng vua William đã từng cai trị xứ Normandy, và Henry II đã kết hôn với 
Eleanor của xứ Aquitaine, người nắm quyền thừa kế một vùng đất rộng phía tây bắc nước Pháp.  Rất 
nhiều năm sau đó, Pháp và Anh đánh nhau cũng chỉ vì yêu sách trên.  Đỉnh điểm là Cuộc Chiến Trăm 
Năm (1337-1453), kết thúc bằng việc người Anh bị trục xuất ra khỏi nước Pháp trừ một vị trí ở Calais.  
Riêng giòng họ Plantagenet con cháu của vua Henry II thì thống trị nước Anh cho đến năm 1399 mới bị 
giòng họ khác lật đổ, kết thúc một giai đoạn lịch sử đẫm máu của người Normans trên đất Anh quốc. 
 
Chuyện xưa tích cũ về tộc người Normans thoáng chốc mà nay đã ngót nghìn năm, tưởng đã đi vào quên 
lãng trong tiềm thức của nhân loại.  Nào ngờ, tất cả đều được thuật lại trên bức thảm thêu trưng bày nơi 
đây, như một câu chuyện bằng tranh sống động không bỏ sót lấy một chi tiết nhỏ.  Cả một quá khứ đấu 
tranh oai hùng lần lượt hiện lên trên suốt chiều dài tấm thảm thêu thật rõ nét.  Càng ngắm tôi càng thầm 
cảm phục những nghệ nhân thời cổ.  Trên nền thảm, chỉ với vài nét phác thảo bằng phấn than mờ, bằng 
đường kim mũi chỉ, kỹ thuật phối màu điêu luyện, người dân xứ Normandy đã tạo ra những bức tranh đặc 
sắc, màu sắc hài hòa, đường nét tinh tế, sinh động và rung cảm lòng người.  Mỗi bức tranh thêu trên bức 
thảm thực sự là một tác phẩm nghệ thuật, và mang cả những thông điệp, những câu chuyện lịch sử rất 
chân thật về cuộc sống và tình người nơi miền đất tối cổ này. 
 
Arromanches – Trở về thăm lại chiến trường xưa 

 
Nam nhi cổ lai chinh chiến hề, 
Nào ai ngại gì vì gió sương. 

(Phạm Đình Chương: Anh đi chiến dịch) 
 
Hôm nay, dừng chân vãn cảnh nơi bãi chiến trường xưa, tôi chợt thấy nghẹn lòng khi nhớ lại đoạn ca khúc 
mà nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã sáng tác năm nào.  Từ ngàn xưa, biết bao đấng trai hùng đã phải hy 
sinh oan uổng nơi sa trường vì chiến tranh, giặc giã.  Và thời nào cũng vậy, luôn có những tác phẩm bi 
tráng nói lên nỗi niềm u uất của những con người sống trong thời lửa đạn.  Có khác chăng, là người chiến 
sĩ phương Tây được hưởng nhiều đặc ân hơn người lính da vàng chúng ta khi hòa bình đã lập lại.  Họ 
được chính phủ vinh danh, ban cấp tiền cựu chiến binh hàng tháng, mỗi năm lại cử hành trọng thể đại lễ 
kỷ niệm các đồng đội đã nằm xuống.  Họ lại có điều kiện làm cuộc hành trình trở về thăm lại chốn trận mạc 
năm xưa để ôn lại quãng đời khó quên, có người còn trở lại nhiều lần trong đời nữa.  Đến thăm các khu di 
tích này, đây đó chúng ta thường hay gặp những cụ du khách mặc đồ quân phục, nước mắt lưng tròng 
đưa tay run rẩy sờ lên các kỷ vật hãy còn in hằn dấu tích những năm tháng chiến tranh ác liệt.  Hình ảnh 
đó thật khác xa với thân phận người lính ở các nước Á Châu chúng ta.  Hãy tìm về thơ văn của một thời 
cách đây không xa, để thông cảm phần nào nỗi đau thương ẩn sâu sau đôi vòng hoa chiến thắng của 
người lính da vàng, nào là: 

Anh trở về, trên đôi nạng gỗ, 
Anh trở về, bại tướng cụt chân. 

Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân, 
Bên nguời yêu tật nguyền chai đá. 

(Phạm Duy-Linh Phương: Kỷ vật cho em) 
Xa hơn nữa, thì là: 

Sa trường, say ngủ ai cười,  
 Từ xưa chinh chiến mấy người về đâu? 

(Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, 
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi? 

Nguyên tác Vương Hàn đời Đường, 687-727: Lương Châu từ 
Bản dịch Trần Trọng San) 

 
Hoặc nếu không thì: 

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, 
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. 
(Mỹ nhân từ xưa như danh tướng, 

Không để cho ai thấy bạc đầu. 



Lý Hoa: Điếu cổ chiến trường văn) 
 
Chiến trường tàn khốc năm xưa nay đã trở thành bãi biển Arromanches, nằm cách thành phố Bayeux 
khoảng 10 cây số về hướng bắc.  Đi trên con lộ từ thành phố Bayeux trực chỉ ra biển, bạn sẽ băng qua 
các thôn làng quạnh hiu trồng đầy hoa tươi khoe mình dưới ánh mặt trời chiếu rọi.  Trước khi rẽ vào 
Arromanches, bên tay trái trước đây là căn cứ quân sự của quân đội Đồng Minh hồi Đệ Nhị Thế Chiến.  
Sau nữa là dãy đồi cát trắng chạy thẳng ra biển, một bên là bãi tha ma chôn hài cốt lính Mỹ tham chiến ở 
Âu Châu mà họ gọi là American Cemetary, bên kia là đường xe lửa tốc hành chạy về Ba Lê.  Ở đoạn này, 
bạn đã thấy thấp thoáng biển Manche ngăn đôi hai nước Anh Pháp nằm phía tay trái, xa xa là bãi Omaha 
và Utah, nơi quân Mỹ đổ bộ vào tham gia cuộc chiến.  Cuối cùng là bãi biển Arromanches, bối cảnh của 
cuốn phim lịch sử Saving Private Ryan từng đoạt nhiều giải Oscars trước kia. 
 
Cách đây gần 70 năm, vùng đất này còn hoang vu ít người qua lại.  Nó chỉ hấp dẫn du khách đến nghỉ mát 
vào mùa hè bởi thắng cảnh hữu tình và bãi tắm rộng rãi, nhưng nước biển thì rất lạnh và có nhiều mỏm đá 
ngầm.  Kể từ khi người Mỹ đổ quân đến, cả vùng đất hầu như đã được đô thị hóa với nhiều xí nghiệp, khu 
dân cư mọc lên ven trục lộ.  Hiện nay, bãi biển Arromanches trở thành khu du lịch chủ yếu phục vụ cho 
người Anh Mỹ đến để tưởng niệm các chiến hữu của họ.  Ít ai ngờ rằng một vùng đất xanh tươi, yên ả với 
những xóm làng hiền hòa như ở đây lại là điểm xuất phát chiến dịch tấn công từ biển vào đất liền quy mô 
nhất trong lịch sử.  Lúc bấy giờ, nước Pháp đang nằm dưới sự kiểm soát của quân Hitler.  Trong hai ngày 
định mệnh đó (ngày 5 và 6-6-1944), quân Đồng Minh gồm Anh, Mỹ, Gia Nã Đại ồ ạt đổ bộ lên bờ, hợp lực 
với quân kháng chiến Pháp, Bỉ, Ba Lan, tiêu diệt quân Đức Quốc Xã ở mặt trận miền tây, trong khi Liên Xô 
đánh vào phía đông, là điểm mốc lịch sử quan trọng chấm dứt chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939-1945) 
đầy máu lửa. 
 
Tại cuộc họp lịch sử giữa Tổng Thống Mỹ Roosevelt, Thủ Tướng Anh Churchill và lãnh tụ Liên Xô Stalin ở 
Tehran vào tháng 12 năm 1943, Stalin đã lên tiếng yêu cầu Mỹ và Anh nhanh chóng triển khai những cam 
kết đưa ra từ trước về việc mở thêm mặt trận thứ hai tại Tây Âu.  Stalin hứa rằng nếu Mỹ và Anh chấp 
thuận tấn công Đức Quốc Xã tại Pháp, Liên Xô sẽ đồng ý phối hợp tấn công ở Đông Âu và tiến đánh Phát 
Xít Nhật sau khi Đức Quốc Xã đầu hàng.  Trên thực tế, người Anh không tán thành đề nghị mở cuộc tấn 
công tại một địa điểm nằm ngay sát nước Anh như thế.  Tuy nhiên, dưới sức ép của Mỹ và Liên Xô, ông 
Churchill đành phải chấp thuận điều kiện trên, dự trù sẽ tiến hành vào tháng 5 năm 1944.  Theo quyết định 
này, kể từ tháng 1 năm 1944 trở đi, tướng Eisenhower của Mỹ sẽ trở thành Tư lệnh tối cao của lực lượng 
Đồng Minh.  Ngoài ra, tướng Montgomery được bổ nhiệm làm Tư lệnh chiến trường, trực thuộc dưới 
quyền ông Eisenhower, để đối đầu với tướng Rommel bên phe Đức Quốc Xã. 
 
Kế hoạch của Đồng Minh là sẽ cho 5 sư đoàn bộ binh đổ quân vào các bãi biển có mật danh như Utah, 
Omaha, Gold, Juno và Sword trải từ tây sang đông vùng Normandy, thực hiện một chiến dịch mang tên 
Chiến dịch Lãnh Chúa (Operation Overlord).  Họ chọn địa bàn tỉnh duyên hải Normandy có lẽ vì quân lực 
của Đức Quốc Xã ở đây tương đối mỏng.  Cho đến đầu tháng 6 năm 1944, tổng cộng có hơn 2 triệu quân 
Mỹ cùng với 250 ngàn quân Canada trước sau đã được đưa tới khu vực tác chiến này.  Phía Đức Quốc 
Xã cũng ráo riết gia tăng công tác phòng vệ, tiến hành giăng dây thép gai, và đặt các bãi mìn tại vùng bờ 
biển nơi Đức dự đoán có thể sẽ xảy ra cuộc đổ bộ.  Bên trên, lính Đức ngụy trang bằng cách xây các ụ 
súng máy và pháo cối để che mắt tình báo Mỹ. 
 
Địa điểm chính xác mà khối Đồng Minh đổ bộ xuống được bảo toàn bí mật cho đến phút chót, vì nước Anh 
đã khéo tạo ra những chiến dịch giả tạo nhằm đánh lạc hướng Đức Quốc Xã.  Đáng chú ý nhất là việc 
tung tin đơn vị hùng mạnh nhất của quân Đồng Minh, Sư đoàn lục quân số 3 của Mỹ, sẽ tiến hành cuộc 
tấn công dữ dội vào Pas de Calais nằm sát biên giới nước Bỉ.  Chiến thuật này đã phát huy tác dụng.  Lính 
Đức bắt đầu tập trung đơn vị mạnh nhất của chúng, Quân đoàn số 15 tại đó.  Normandy chỉ đóng vai trò 
thứ yếu trong kế hoạch phòng bị của Đức.  Tuy nhiên, Đức vẫn cử Quân đoàn 7 đóng chốt tại đây.  Giá 
như Quân đoàn số 15 có mặt tại Normandy hôm ấy, thì cuộc đổ bộ của lực lượng Đồng Minh có thể là một 
thảm họa gây ra nhiều thương vong, và chưa chắc đã lật được thế trận trong khoảng thời gian ngắn ngủi 
như vậy.  Lịch sử nhiều khi có những sự may mắn, trùng hợp ngẫu nhiên xảy đến không ai ngờ trước 
được.  Hai chữ 'Giá như' kia sẽ mãi luôn là điều nuối tiếc khôn nguôi trong tâm thức kẻ bại trận cho đến 
muôn đời sau. 
 
Mặc dù tháng 5 năm 1944 đã được chọn từ trước là thời điểm tiến hành cuộc tấn công, song do nhiều khó 
khăn về mặt chuẩn bị quân cụ, kế hoạch này đã phải đình chỉ cho tới tháng 6.  Đến ngày 17 tháng 5 năm 
đó, tướng Eisenhower quyết định sẽ tiến hành cuộc đổ bộ vào đúng ngày 5 tháng 6, gọi tắt với bí danh là 
Ngày Định Mệnh (D-Day).  Chẳng may khi giờ xuất phát sắp điểm, thì giông bão đột nhiên nổi lên.  Tuy 



vậy, bộ tổng tham mưu vẫn không hủy bỏ kế hoạch, lợi dụng cơ hội thời tiết xấu khiến quân Đức thiếu 
phòng bị mà phát lệnh tấn công.  Chỉ trong vòng vài giờ, binh sĩ các nước trong khối Đồng Minh đồng loạt 
đổ bộ lên đất liền.  Để vượt qua các chướng ngại vật mà quân Đức giăng sẵn tại các bãi biển, liên quân 
Anh Mỹ đã sử dụng những chiến xa trang bị dụng cụ rà mìn, phá nổ các vật cản bằng bê tông, lấp các hào 
sâu chuẩn bị lót đường cho các xà lan chở đầy quân lính đang lao vào đất liền. 
 
Trong khi đó, lính Đức hoàn toàn lơ đễnh, không hề hay biết gì về thảm họa sắp xảy ra.  Tướng Tư lệnh 
Rommel cứ nghĩ rằng không thể xảy ra một cuộc tấn công trong hoàn cảnh thời tiết quá xấu.  Vì thế ông ta 
rời Normandy về Đức từ sáng sớm để dự lễ sinh nhật lần thứ 50 của bà vợ.  Ngay cả viên chỉ huy của Sư 
đoàn thiết giáp số 21, đơn vị thiết giáp duy nhất của Đức trú đóng tại khu vực bờ biển Normandy, cũng bỏ 
đi Ba Lê ngủ đêm với cô bồ nhí.  Tuy vắng chủ tướng, quân Đức vẫn chống trả mãnh liệt, cầm chân quân 
Đồng Minh trong vùng đầm lầy tại Normandy một thời gian khá lâu.  Nhất là tại các bãi Omaha và Utah, 
quân Mỹ bị thiệt hại nặng nề.  Nhưng cuối cùng do sự yểm trợ của lực lượng kháng chiến địa phương, 
quân Mỹ mới thoát khỏi nguy cơ thất bại, nhanh chóng tiến sâu vào đất liền.  Các cụ ta thường nói 'mưu 
sự tại nhân, thành sự tại thiên' quả không sai chút nào.  Trong chiến thuật hành quân, ngoài mưu lược và 
biết lợi dụng thời cơ ra, còn phải ăn nhau vào vận may của mình nữa. 
 
Sau hai ngày Định Mệnh ấy, thế trận nghiêng hẳn về phía lực lượng Đồng Minh.  Cả thế giới gần như 
sửng sốt khi nghe lời tuyên bố đại thắng của Thủ tướng Churchill phát biểu trước Hạ Viện Anh.  Không 
quân Đồng Minh đã hoàn toàn làm chủ bầu trời nước Pháp với hơn 12 ngàn phi vụ ném bom xuống các 
căn cứ quân Đức.  Đến ngày 28 tháng 7, liên quân Anh Mỹ hầu như chọc thủng thành công mạng lưới 
phòng tuyến của quân Đức, tiến lên nắm quyền kiểm soát cửa biển Mont Saint Michel, là cửa ngõ chiến 
lược dẫn vào tỉnh yết hầu Brittany.  Gần 1 tháng sau đó (đầu tháng 9 năm 1944), gần toàn bộ lãnh thổ 
nước Pháp đã được tự do, sau lan dần đến các nước Bỉ và một phần nước Hòa Lan, ép sát đến gần biên 
giới Đức.  Ngày tàn của Hitler kể như đã nắm chắc trong tầm tay.  Trận Normandy từ đây đã thực sự đi 
vào lịch sử như một huyền thoại về lòng kiên quyết tìm đến xã hội tự do dân chủ của nhân loại. 
 
Đến thăm di tích chiến trường xưa vào một ngày nắng đẹp, tôi thấy dấu tích chiến tranh hầu như chẳng 
còn gì nhiều, ngoài đống sắt rỉ sét nhằm phơi bày tội ác vô nhân đạo mà chiến tranh đã giáng xuống cho 
con người.  Cát trắng và gió biển có bao giờ lưu lại dấu vết gì, nếu người ta không góp tay vào bảo tồn 
nó?  Dân địa phương đã gom hết những kỷ vật ấy cho vào Viện Bảo Tàng D-Day nằm ngay cạnh bãi cát 
nơi diễn ra cuộc đổ bộ kinh hoàng thuở trước.  Đó là những lô cốt nham nhở vết đạn bắn vào, cộng thêm 
khẩu súng phòng không của quân Đức Quốc Xã còn sót lại, nay đặt trong sân sau Viện Bảo Tàng.  Phía 
trước cửa vào có trưng bày hai khẩu đại bác tầm xa đặt trên bánh xe kéo, nằm giữa hai dãy cột cờ treo đủ 
quốc kỳ của những nước Đồng Minh từng tham chiến trước đây.   
 
Nhưng xúc động nhất là nhìn những vỏ tàu hoen ố nằm trên bờ biển gió rít lên từng hồi, khiến tôi ứa nước 
mắt nhớ đến thời kỳ đói khổ ở đảo tỵ nạn Mã Lai mà mình đã trải qua cách đây trên một phần tư thế kỷ.  
Biết bao lớp người vô tội đã sống mòn mỏi mong chờ ngày tên mình được gọi trên loa phóng thanh, nằm 
trong danh sách rời đảo đi định cư tại quốc gia tạm dung thứ ba.  Bên cạnh niềm hy vọng tràn trề đó, là 
xác những con tàu trôi dạt vào trại tỵ nạn năm xưa, chở đầy người vượt biển kém may mắn hơn, đã không 
đến được bến bờ tự do, vùi thân dưới lòng biển. 
 
Nghĩ đến đó thôi là tôi không còn thiết vào xem cuộc triển lãm nữa, lặng lẽ cúi đầu quay gót bước đi.  Tự 
nhiên tôi cảm thấy áy náy bứt rứt khôn xiết khi nhìn bất cứ những món đồ vật quân sự trưng bày tại đây, vì 
xét cho cùng, chính cuộc chiến Việt Nam đã gây nên thảm trạng người vượt biên trên biển đông, làm hủy 
hoại cả một thế hệ tuổi trẻ, tương lai của đất nước.  Nhưng dù sao đi nữa, vùng biển này lại có ý nghĩa 
đặc biệt với các du khách Hoa Kỳ.  Mỗi năm cứ vào dịp hè là họ đến đây thăm viếng để tìm hiểu về một 
giai đoạn lịch sử mà cha ông họ đã từng tham gia, ngắm nhìn những chứng tích và đi thăm những mồ mả 
chiến sĩ đã hy sinh cho tổ quốc hơn nửa thế kỷ trước.   
 
Nghĩ đến đây, tôi bất giác liên tưởng đến tương lai nước Việt sau này.  Biết đâu con cháu chúng ta cũng 
sẽ từ khắp phương trời trên thế giới, tìm về những địa danh từ lâu đã in sâu vào chiến sử nước nhà, để 
tưởng niệm công ơn cha ông chúng.  Những địa danh đã được sử sách ghi danh, như hai bức trướng văn: 
 

An Lộc địa sử ghi chiến tích, 
Biệt Cách dù vị quốc vong thân. 

 
do cô giáo Pha khắc để lại trên tấm bia 'Tổ Quốc Ghi Công' đặt trước nghĩa trang Liên đoàn 81 Biệt Kích 
Dù tại An Lộc.  Hoặc 'Đại lộ kinh hoàng' trong chiến dịch 'Mùa hè đỏ lửa' năm 1972 mà bài hát Người ở lại 



Charlie còn nhắc đến với xiết bao hãi hùng: 
 

Anh! Hỡi anh ở lại Charlie ... 
Toumorong, Dakto, Krek, Snoul! 
Ôi Dambe, Đức Cơ, Krek, Snoul! 

Trưa Khe Sanh gió mùa, đêm Hạ Lào thức sâu. 
(Trần Thiện Thanh: Người ở lại Charlie) 

 
Người dân miền Nam cũng sẽ không bao giờ quên một ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy, gắn liền với 
những trận đánh khốc liệt gây phẫn nộ cho dân chúng sống ở nơi thành thị lẫn ven vùng hỏa tuyến: 

Anh trở lại, có thể bằng chiến thắng Pleime, 
Hay Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giã! 

(Phạm Duy-Linh Phương: Kỷ vật cho em) 
 

Và còn biết bao trang sử oai hùng nữa, mà nhất thời tôi không thể kể hết ra mặt giấy.  Tôi nhớ nhất là bản 
trường ca do nhạc sĩ Duy Khánh sáng tác tại chiến trường miền Nam thuở trước, có những câu như xoáy 
sâu vào tim óc dân lành vô tội như: 

Chiều hành quân, anh qua rừng chiến khu Đ, 
Đêm mưa Đồng Tháp đỉa đeo tràn trề ... 
Trăng Đồng Xoài, chiến công sáng tỏ, 
Xác quân thù, Bình Giã ngả nghiêng. 

Anh về, có nhớ trăng hiền, 
Thì xin cố giữ, lời nguyền nước non. 

(Duy Khánh: trường ca Đi từ đồng ruộng bao la) 
 

Những vị quân nhân anh dũng bỏ mình vì nước ấy mới xứng đáng là những người hùng trong lịch sử giữ 
nước, đã chiến đấu hy sinh để bảo vệ cuộc sống tự do ấm no cho nhân dân miền Nam trước kia. 
 

Hành trình Đi Tây (tiếp theo) 
 
 
Hòn Voi Phục Êtretat – Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau 

 
 

Dù cho sông cạn đá mòn, 
Còn non còn nước hãy còn thề xưa. 

 (Tản Đà: Thề non nước) 
 
Tôi đến với Etretat vào một buổi trưa hè lộng gió, sau khi ăn vội xâu dồi chiên kiểu Đức kẹp giữa lát bánh 
mì có phết tương mù tạt và hành phi thái mỏng lên trên.  Họ gọi đó là món Bratwurst.  Tôi đã được ăn món 
lạ này tại một quán nhỏ cũ kỹ nằm bên góc đường ít người qua lại, trông ra bãi biển Arromanches, trước 
khi phải lên đường đến Etretat cho kịp giờ.  Lúc đó đã quá giờ ăn trưa rồi mà tiệm vẫn còn khá đông khách 
xếp hàng mua thức ăn.  Hỏi ra thì mới biết món tôi vừa ăn là loại đặc sản của dân Normans lai Đức sống 
rải rác trong vùng.  Thảo nào mà xâu dồi heo mới chiên xong hãy còn nóng hổi bốc lên thơm lừng, rồi đem 
nó kẹp vào giữa loại bánh mì Pumpernickel đặc biệt làm bằng lúa mạch đen nguyên chất, thì phải nói là 
trên cả tuyệt vời.  Ăn xong tôi cứ nhớ mãi thứ mùi vị mằn mặn khó quên đó của miếng dồi, kèm theo chút 
vị đắng của bánh mì và vị cay ngọt của hành phi đưa lên mũi, pha lẫn với vị chát gây tê tê nơi đầu lưỡi của 
mù tạt.  Tôi chỉ tiếc mỗi điều là phải ăn nhanh cho khỏi trễ giờ nên đã không có dịp thưởng thức thêm các 
món đặc sản địa phương khác của đôi vợ chồng chủ quán hiếu khách. 
 
Etretat là một làng chài ven biển cách Arromanches khá xa và không gần mọi phương tiện, vì phải lái xe 
gần 1 tiếng mới đến nơi.  Nhưng tôi vẫn háo hức bảo bác tài đưa tôi đến xem, cốt yếu là để chụp hình một 
cảnh quan thiên nhiên kỳ thú có một không hai trên thế giới.  Đó là một hốc đá nằm nhô ra ngoài biển, 
chung quanh là những vách đá vôi dựng thẳng đứng bao bọc lấy bờ biển.  Sóng biển đã khoét vào mỏm 



đá ấy tạo thành một lỗ hổng lớn mà dân địa phương gọi là 'cái mắt của mũi kim' (l'Aiguille Creuse).  Riêng 
tôi thì lại cho rằng mũi đá ấy nhìn tựa như con voi đang thả vòi xuống nước, nên mới đặt tên cho nó là 
Hòn Voi Phục, để nhớ về một thắng cảnh chùa Hương nổi tiếng ở quê ta.  Bạn đọc yêu thích văn thơ hẳn 
còn nhớ, ngày trước có một người con gái mùa xuân theo cha mẹ đi trẩy hội chùa Hương đã phải lòng 
một chàng trai tài hoa phong nhã.  Tâm tình của cô gái ấy với những lời thơ e ấp vụng dại đã được thi sĩ 
Nguyễn Nhược Pháp ghi lại qua một thiên ký sự bằng thể thơ năm chữ nổi tiếng trên đất Việt hơn nửa thế 
kỷ qua, với hai câu thơ bất hủ: 
 

Tới núi con Voi phục, 
Có đủ cả đầu đuôi. 

(Nguyễn Nhược Pháp: Đi chơi chùa Hương) 
 
Đứng trước cảnh đẹp Hòn Voi Phục nơi xứ người, trong thoáng chốc tôi cứ tưởng mình như đang lần theo 
dấu chân cô gái ngày trước mà hồi tưởng lại quãng đời đã qua.  Hồn thơ lai láng, người khách nhàn du 
hôm ấy khẽ ngâm lên mấy vần thơ mình thuộc nằm lòng từ thuở bé thơ, thời còn cắp sách đến trường: 

Dừng chân đứng lại, trời, non, nước, 
Một cảnh tình riêng, ta với ta. 

(Bà Huyện Thanh Quan: Qua đèo Ngang) 
Hòn núi đá nên thơ kia, nhờ tia nắng giữa ngày rọi vào, phản chiếu long lanh như là gấm dệt trên mặt biển 
trong xanh màu ngọc bích có thể nhìn thấy tận đáy.  Giữa vùng trời nước bao la không gợn chút mây, lòng 
tôi không khỏi lâng lâng một niềm vui thoát tục, khi được tẩy sạch bụi trần giữa cõi nhân gian hãy còn ẩn 
chứa biết bao điều huyền diệu của tạo hóa, thiên nhiên.  Bắt chước anh chàng đẹp trai trong bài thơ Đi 
chơi chùa Hương, tôi cũng nổi hứng làm thi nhân mà thảo ngay một bài thơ liên hoàn để lưu làm kỷ niệm: 
 

Một vùng non nước bao la, 
Rằng đây Lạc quốc hay là Đào nguyên. 

Hòn Voi là chốn non tiên, 
Bồng Lai mà thấy ở miền trần gian. 

 
Không ngờ một hòn đá vô tri vô giác kia lại có sức cảm hóa một con người phàm tục như tôi đến thế.  Có 
lẽ do mối thiện duyên nào đó, tôi mới tình cờ khám phá ra nét duyên ngầm của đá mà ít người cảm nhận 
được.  Bởi người đời cho rằng đá quá tầm thường, tuy rất gần gũi với chúng ta nhưng cũng rất xa lạ.  Đã 
mấy ai hiểu được lòng đá nhỉ!  Tôi thấy câu nói 'lòng dạ sắt đá' mà người mình thường hay dùng để ví 
những con người lạnh lùng, cứng rắn nhiều khi không đúng hẳn.  Thật vậy, những ai đã chọn đá làm bạn 
tri âm rồi mới biết, đá không trơ lì như người đời lầm tưởng.  Ngôn ngữ của đá dường như chỉ dành riêng 
cho những ai thật sự muốn nghe nó mà thôi.  Chẳng thế mà chàng nhạc sĩ họ Trịnh đã thổi hồn vào viên 
đá cuội để đúc kết tất cả những tinh hoa đời mình bằng 4 câu cuối trong nhạc phẩm Diễm Xưa bất hủ đó 
sao.  Xin chúng ta hãy cùng nhau nghe lại để chiêm nghiệm ra lẽ sống mầu nhiệm tiềm tàng trong mỗi tạo 
vật quanh ta: 

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động, 
Làm sao em biết bia đá không đau. 
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, 
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. 

(Trịnh Công Sơn: Diễm xưa) 
Từ đó, rất nhiều nhạc sĩ với tâm hồn nhạy cảm càng khám phá ra vẻ đẹp thầm lặng của đá vẫn luôn tồn tại 
bên cạnh ta mà ta nào có để ý đến.  Đó là thời cực thịnh của hàng trăm loại đá đủ mọi kích cỡ khác nhau 
trong âm nhạc Việt.  Lúc bấy giờ, người ta say sưa đi tìm những 'linh hồn [trong pho] tượng đá', cho đến 
những giòng 'lệ đá' hâm nóng những cuộc tình băng giá, rồi thất vọng khi phải đối mặt với tình yêu, mới 
hay rằng 'tuổi đá [cũng] buồn', cũng hứng chịu trăm ngàn đắng cay như ai.  Mà đá ở vùng bờ biển Etretat 
này thì nhiều vô số kể.  Nhiều đến nỗi cả bãi biển không còn lấy một hạt cát, tất cả đều bị phủ kín bởi 
những viên đá sỏi đã được gió nước mài cho nhẵn thín, tròn lẳng, nên dù đi chân không lên cũng vẫn cảm 
thấy mềm mại lạ kỳ.  Dân ở đây rất hãnh diện về những viên sỏi này nên họ sản xuất ra những cục kẹo có 
hình thù giống hệt viên sỏi, lấy tên là Les galets d’Étrétat nổi tiếng trong các đặc sản xứ Pháp. 
 
Tôi đã đứng đấy lặng nhìn hồi lâu, mơ hồ cảm nhận nét trầm mặc cố hữu của những viên đá sỏi nơi bãi 
đá, lòng chợt thấy bình yên vô hạn khi hiểu ra được nỗi trầm luân của kiếp người trong thế giới âm nhạc 
họ Trịnh.  Thấp thoáng xa xa là Hòn Voi Phục cùng với các mỏm đá lớn nhỏ có hình dáng khá ngộ nghĩnh.  
Mỗi tảng, mỗi viên đá ở đây đều có một dáng vẻ đặc trưng và có cái hồn riêng của nó.  Tảng này biểu hiện 
sự thanh thoát của vị thiền sư tham thiền nhập thất, hòn kia toát lên nỗi niềm cô đơn của kiếp người lận 
đận.  Có viên dẫn dắt chúng ta về với hình ảnh tuổi thơ mà ai cũng từng trải qua, trông tựa như hai đứa trẻ 



nhỏ đang cõng nhau nô đùa nơi chân trời góc biển nào đó.  Xa hơn là dáng đá tựa hình bóng con thuyền 
đang ra khơi trong tiểu thuyết của nhà văn Ernest Hemingway cứ bềnh bồng trôi trong ký ức tôi. 
 
Tôi mê mẩn đi lạc vào thế giới kỳ bí của đá sỏi hồi nào mà không hay, một thế giới an bình và giản dị.  Chỉ 
khi tiếp xúc nhiều mới thấy đá sỏi chẳng đòi hỏi chi nhiều, so với sỏi đá loài người thật nhỏ nhoi ích kỷ, 
nhận rất nhiều mà cho chẳng được bao nhiêu.  Khách xa dừng chân ghé lại Hòn Voi Phục, lòng không 
khỏi trầm tư biết bao mơ ước về một cõi thiện, về cái đẹp tiềm ẩn trong mỗi sinh vật nhỏ nhoi mà thiên 
nhiên đã ban tặng cho con người trong cuộc sống.  Ngay cả sỏi đá vô tình mà cũng biết quấn quýt lấy 
nhau để mà sống, huống chi là con người!   
 

Núi thiêng Mont-Saint-Michel – Nghìn sau nối tiếp nghìn xưa 
 

 
 

 Non nước ơi, hồn thiêng của núi sông, 
Kết trong lòng thế hệ, nghìn sau nối nghìn xưa. 

(Nguyễn Văn Đông: Mấy dặm sơn khê) 
 
Hành tinh của chúng ta tuy có không biết cơ man nào là núi non trùng trùng điệp điệp, nhưng tuyệt đại đa 
số chỉ đơn thuần là núi đá mà thôi.  Có một số ít ngọn núi mang tính cách riêng rõ rệt, không chỉ bởi hình 
dạng độc đáo khác thường mà còn vì uy lực thiêng liêng nên mang lại cho các tín đồ sùng đạo, nối tiếp từ 
thế hệ này sang thế hệ khác.  Mont-Saint-Michel chính là một trong những ngọn núi thánh thiêng ấy.  Là 
một trong ba trung tâm hành hương Công Giáo lớn nhất ở châu Âu, ngoài Giáo đô Vatican và nhà thờ 
Saint Jacques de Compostella ở Tây Ban Nha ra.  Thánh thiêng vì một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú phải 
được chứng kiến tận mắt mới thấy thân phận con người quả là bé bỏng trước sức mạnh quá vĩ đại của 
thiên nhiên, vũ trụ.  Đó là mỗi khi chiều xuống, mực nước thủy triều dâng lên từ Đại Tây Dương với tốc độ 
nhanh hơn ngựa phi nước đại.  Chỉ trong chốc lát, con nước ròng đã biến ngọn núi đá thành một hoang 
đảo tách rời với đất liền, cách xa bờ đến hơn 15 cây số.  Nước biển ùn ùn tràn vào ngập khắp bãi cát bồi 
rộng mênh mông không bờ bến bao bọc lấy đảo. 
 
Do đó mà Mont-St-Michel được liệt vào một trong những kỳ quan trên thế giới.  Hơn nữa, núi lại chỉ cách 
Ba Lê chưa đầy 350 cây số về hướng Tây Bắc, thuộc tỉnh Manche trong khu vực hành chính Normandy hạ 
(Basse Normandie), nên lượng khách hành hương tới đọc kinh khấn vái suốt ngày không lúc nào ngưng.  
Nhất là vào mấy tháng đỉnh điểm mùa hè, giòng người nối đuôi nhau lên núi, đông như trẩy hội.  Mỗi năm 
có trên 3 triệu lượt người chen nhau leo núi để khấn nguyện, cầu xin.  Theo thống kê của chính phủ Pháp 
thì số du khách đến đây tham quan chỉ đứng sau có tháp Eiffel và cung điện Versailles mà thôi.   
 
Biết thế nên gia đình chúng tôi phải chịu khó thu dọn hành lý lên đường từ lúc trời còn tờ mờ sáng những 
mong tránh khỏi cảnh xô lấn, ùn tắc nghiêm trọng thường thấy tại các khu thắng tích.  Ấy thế mà chỉ đi 
được non nửa đường là đã bị kẹt xe một quãng dài, nối đuôi nhau hàng dặm liền mới len vào được bãi 
đậu xe.  Nhìn đồng hồ chưa quá 8 giờ sáng mà giòng người đã đông đặc, giành nhau chỗ đậu từng dãy 
dài chật kín cả bãi.  Tôi thấy có khá nhiều xe gắn biển số đến từ các nước ở châu Âu do tư nhân lái đi 
hành hương, và có luôn cả những chiếc xe khách chở đoàn du lịch đến hành lễ nữa. 
 
Nhờ bác tài lanh mắt nên chúng tôi tìm được một chỗ đậu ngay sát dưới chân tường thành, nên đỡ phải 
cuốc bộ một đoạn khá xa để đến hòn đảo.  Trên nền bãi đậu xe vẫn còn loang lổ từng vũng nước biển 
đẫm ướt, dấu vết của thủy triều vừa mới rút lúc rạng sáng.  Và rồi hòn đảo huyền thoại ấy dần hiện ra 
trước mắt chúng tôi, với những ngọn tháp nhọn hoắt như những cây bút ngạo nghễ vươn thẳng lên 
khoảng trời không, giữa một vùng mây nước mênh mông xanh ngát.  Dưới ánh nắng vàng rực rỡ đầu 
ngày, thỉnh thoảng có vài cơn gió mát rượi thổi lay bạt cả người, nửa như muốn nhấc bổng những con 
chiên ngoan đạo xích lại gần hơn với cõi tâm linh huyền bí. 
 
Giáo hội đã chọn đỉnh núi này làm trung tâm thờ phượng Thánh Michel trên toàn thế giới.  Ngài là vị tổng 
lãnh thiên thần đầy quyền năng canh giữ cổng vào thiên đàng bên cạnh Chúa Giê-Su.  Ngài cũng đã được 



sai xuống trần báo mộng cho Đức Bà Maria rằng bà đang mang thai Chúa Giê-Su hài đồng.  Hiện nay, 
tượng Thánh Michel đúc bằng vàng đứng xòe đôi cánh rộng, tay cầm thanh kiếm chỉ thẳng lên trời, được 
đặt trên nóc tháp chuông của tu viện nằm trên chóp núi, với độ cao 170 thước.  Đến năm 1979 thì quần 
thể di tích này được hội UNESCO xếp vào danh sách di sản thế giới, đã có tuổi thọ tròn 1,300 năm lịch sử.  
Gần đây hơn, người ta tình cờ tìm ra hài cốt của Thánh Michel tại đây, hiện đang đặt trong khám thờ Notre 
Dame Sous Terre ở một cánh của tu viện trên núi.   
 
Người Pháp tôn sùng Thánh Michel như vị thánh quan thầy của họ, đã từng nhiều lần hiện ra cứu giúp vị 
Thánh Nữ Jean D'Arc đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi đất Pháp.  Có lẽ vì vậy cho nên họ phân biệt rõ 
ràng hai lối viết khác nhau giữa địa danh chỉ ngọn núi và thắng cảnh quanh ngọn núi, nếu không lưu ý kỹ 
sẽ dễ gây lẫn lộn.  Khi nói về cảnh đẹp ngọn núi nói chung, họ viết: 'mont Saint-Michel' (chữ m viết thường 
và không gạch nối sau chữ mont).  Còn nói về địa danh ngọn núi bao gồm thị xã dưới chân núi, họ viết: 
'Mont-Saint-Michel' (chữ M viết hoa và có gạch nối sau chữ Mont).  Tu viện xây trên sườn núi là một tuyệt 
tác về nghệ thuật kiến trúc, kết hợp hài hòa giữa hai phong cách cổ xưa romanesque kiểu Ý với kiến trúc 
gothique theo lối Đức.  Kiến trúc cổ kiểu Ý thường chú trọng đến ngoại hình bề thế với những đường nét 
nguy nga lộng lẫy, chạm trổ tinh vi, trong khi kiến trúc của Đức lại nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng không 
kém phần lôi cuốn.   
 
Không những thế, các quý tu sĩ đã có sáng kiến sắp đặt các cửa sổ thật khéo, để tiết kiệm năng lượng 
trong những ngày đông giá lạnh buốt.  Nơi nào cần tập trung tư tưởng, thì cửa sổ mở rộng ở ngoài, bên 
trong thu hẹp để lấy ánh sáng lọt vào, nhưng người trong phòng thì không thể thấy sinh hoạt diễn ra bên 
ngoài.  Hệ thống chuyển vận lương thực cũng rất đáng chú ý khi chưa có đường xá ăn thông ra đảo.  Các 
vị tu sĩ đã kéo đồ tiếp tế lên tu viện bằng cách thả chiếc lồng lớn cột giây thừng có gắn bánh xe khổng lồ 
xuống dưới núi, rồi cho sáu người chui vào trong đạp mạnh để kéo đồ lên.  Từ một địa thế hiểm trở, chỉ 
bằng chất liệu đá, con người đã làm nên một kỳ quan để lại cho ngàn sau chiêm ngưỡng. 
 
Chúng tôi đến thăm Mont-St-Michel vừa đúng lúc thủy triều đang rút xa, để lộ ra từng mảng bãi cát mỏng 
mịn rộng bao la ngút ngàn bao bọc chung quanh lấy núi.  Chúng tôi thấy từ bờ bên kia đất liền, các du 
khách vội phân ra thành nhiều nhóm nhỏ, hân hoan cởi bỏ giầy dép để dạo vui bước chân trần, tận hưởng 
cái thú đầu đội trời chân đạp ... cát ngàn năm một thuở này.  Từng đoàn lũ lượt, vai mang, tay xách, đi sát 
với nhau trên cát, bùn để trẩy hội lên ngọn núi thiêng.  Họ cứ thế mà đi bộ hàng mấy giờ liền băng ngang 
bãi cát, vừa đi vừa đàn hát những bài thánh ca thoát tục, mắt đăm đăm dõi về hướng giáo đường tọa lạc 
trên đỉnh núi cao, khi ẩn, khi hiện trong đám mây bạc như một lời hứa hẹn.  Lạc lõng trong biển cát đó, 
khách như đã bị cuốn hút bởi nét đẹp thánh thiện vô ngần của phong cảnh, đoàn hành hương nơi đây. 
 
Thế nhưng, như đại văn hào Victor Hugo của Pháp đã từng cảnh báo: 'Cát tựa như phụ nữ, mịn màng mà 
phản trắc vô lường'.  Du khách cũng được yêu cầu phải tránh xa những nơi có cắm bảng báo nguy hiểm.  
Nếu liều lĩnh tiếp tục đi nữa thì có thể sẽ bị mất mạng do hiện tượng cát lún nuốt chửng người không để 
lại dấu vết.  Rồi đến khi thủy triều lên, nước dâng cuồn cuộn biến Mont-St-Michel thành một hòn ốc đảo 
giữa biển nước mênh mông sóng dữ.  Nơi đây nổi tiếng khắp thế giới là có thủy triều lớn nhất ở châu Âu.    
Mức chênh lệch giữa triều lên và triều xuống trung bình tới 15 thước.  Khi triều xuống, bãi cát trong vịnh 
Mont-St-Michel trở nên rộng thênh thang bởi nước rút cách xa bờ gần 15 cây số.  Nhưng khi triều lên, 
nước dâng cũng rất nhanh.  Nghe nói trong trận chiến trăm năm (1336-1453) giữa hai quân Anh Pháp vừa 
qua, chiến quân thủ thành đã bày kế bỏ thành chạy ra phía biển, dụ địch quân Anh đuổi theo.  Đến bờ 
nước họ nhảy lên tàu, kịp lúc thủy triều dâng cao.  Quân địch đuổi đến nơi, quay trở lại không kịp, bị chết 
chìm trong lòng biển cả. 
 
Vì vậy, hiện nay hễ sắp đến giờ thủy triều dâng là cảnh sát phải vất vả bắc loa kêu gọi mọi người nhanh 
chóng lên bờ.  Nhất là vào những tháng hè tròn trăng, có khi nước triều cường lên nhanh đến độ người và 
vật chạy không kịp, chết đuối vô số kể.  Đã xảy ra vài trường hợp chính quyền địa phương phải sử dụng 
trực thăng để cứu vớt du khách còn mải nấn ná xem cảnh người với vật chạy đua với con nước lớn tràn 
vào những dịp mùng một ngày rằm.  Để rồi cuối cùng chạy không kịp khi những đợt sóng nối đuôi nhau 
chồm lên với tốc độ phi mã.  Những cơn sóng dữ cũng làm thay đổi hướng của dải cát nối từ đất liền ra 
đảo khiến cho khách hành hương dễ bị sa vào những bãi lầy, là những cái bẫy vô hình rất khó thoát ra.  
Nguy hiểm là thế, nhưng chính điều này đã làm cho Mont-St-Michel trở thành nơi độc nhất vô nhị trên thế 
giới để quan sát hiện tượng trên. 
 
Gần đây, để tạo điều kiện thuận lợi cho khách đến hành hương, chính quyền địa phương đã đắp một con 
đường đá nối hòn đảo với đất liền, lại xây bãi đậu xe tạm thời ngay sát dưới chân núi.  Nhưng riêngtôi lại 
thấy những phương tiện hiện đại đó đã phần nào làm giảm mất đi cái thú hòa mình với thiên nhiên của lớp 



người hành hương thuở xưa.  Ngày nay, các thiện nam tín nữ tuy thoải mái sung sướng hơn trước, có thể 
nhanh chóng vượt hàng ngàn dặm đường bằng xe hơi hay tàu hỏa cao tốc.  Nhưng số đông trong họ lại 
thiếu đi niềm tin sắt đá của những con chiên thời cổ đại.   
 
Trước kia, để ra đảo người ta phải chờ đến khi thủy triều rút, hòn đảo nối với đất liền bằng một dải cát dài 
hàng mấy cây số.  Trong thời gian đó, người ta cố đi bộ ra đảo trên dải cát nguy hiểm khôn lường.  Người 
đi trước dẫn người đi sau, dò dẫm từng bước một, lỡ cát sụt còn kịp tìm lối thoát ra.  Để đến được bến bờ, 
cổ nhân xưa vừa vất vả khó nhọc đi bộ qua bao chặng đường đầy gian lao thử thách, vừa râm ran đọc 
kinh cầu nguyện ơn trên ban phước lành cho mình được chân cứng đá mềm để vượt mọi hiểm nguy mà 
đến nơi an toàn, hưởng tràn ơn phước.  Có lẽ vì lý do đó mà tôi thấy nhiều đoàn hành hương hôm ấy đã 
chọn lối đi bộ băng ngang bãi cát dài bằng đôi chân trần để thể hiện lòng tin tuyệt đối vào đấng tối cao, 
ban thêm sức mạnh cho họ trong cuộc sống thường nhật.   
 
Chúng tôi thấy toán bộ hành này vui quá nên cũng chạy tung tăng xuống bãi cát ngâm chân dưới bùn đất 
một hồi rồi mới lên.  Làn nước lợ ở đây vào những ngày con nước nổi ngấm dần vào từng thớ thịt nơi 
gang bàn chân, cảm giác thật mát rượi, nghe nói rất tốt cho những ai bị bệnh ngoài da hay đau sưng khớp 
chân.  Lần đầu được dạo bước trên bờ cát dài ấm áp và mịn màng nơi đây, gã đa tình trong tôi cứ ngỡ 
như mình vừa chạm vào làn da con gái, chợt thấy lòng mình lâng lâng khó tả.  Thôi thì hãy ngâm lên làn 
điệu ca trù sau đây để nói lên lòng mình trước một giải non sông gấm vóc của xứ người.  Như cô đào Tơ 
độ nọ vừa gõ phách vừa ngâm lên bài hát nói pha lẫn điệu chầu văn Tống biệt (lời thơ: Văn Lê) cho kép 
Tam gảy cây đàn đáy họa theo, trong bộ phim Mê Thảo thời vang bóng mà tôi rất yêu thích: 
 

Lênh đênh góc bể cuối trời, 
Tình như ngọn lửa ngoài khơi bão bùng. 

Ngày tận cùng so giùm khúc hát, 
Điệu càng đau như hạt mưa bay, 

Kìa giòng sông trôi lấp lửng chân mây.  
(i ì í a ới a, hì ới a ...) 

 
Ai muốn lên đảo đều phải men theo con đường độc đạo ngoằn nghèo dẫn đến hai cánh cổng thành nhỏ 
xíu, phải cúi rạp người xuống mới lọt qua được.  Cửa bên trong có ván treo bắc qua chiến lũy sâu hút 
nhằm đề phòng khi quân địch tấn công, sẽ đóng lại bằng hệ thống quay ròng rọc.  Ngay sau cổng là hai 
khẩu thần công ngẩng cao đầu đe dọa, như nhắc nhở mọi người chớ quên nơi đây một thời là pháo đài 
chống quân Anh và cũng từng là nhà tù khổng lồ trong Cách Mạng Pháp.  Các xà lim nhốt tù khổ sai thời 
Trung Cổ vẫn còn được giữ nguyên ở dưới hầm sâu của đảo.  Phương thức tra tấn tội phạm ở đây vô 
cùng độc đáo.  Phạm nhân ngồi trong một cái cũi treo lơ lửng trên không bằng một sợi dây xích, hễ động 
đậy một tí là cái cũi lắc lư chao đảo, không lúc nào yên.  Nghe nói chỉ vài tháng là phát điên, tự nguyện xin 
khai ra hết, khỏi cần đánh đập dã man cho tốn sức.  Ngoài ra, xây dọc theo hai bên lối đi, là những rãnh 
nước dùng để đổ dầu sôi từ trên tường thành xuống đầu quân địch, những khe hở để bắn súng, bắn nỏ, 
hay bắn đại bác, và những hệ thống phòng thủ quy mô khác. 
 
Dòng người bất tận cứ thế mà gò người trèo dốc, hổn hển leo mấy trăm bậc thang đá nhỏ hẹp và dốc 
đứng lên tít tận trên cao.  Tôi cũng len theo họ mà đi, mỗi lúc ngửa mặt lên để lấy sức trèo tiếp, không thấy 
gì khác ngoài bước chân người đi trước.  Không khí và cảm giác ấy gợi lại trong tôi hình ảnh thân quen ở 
quê nhà, như mình đang leo núi hành hương tới cõi thiêng Miếu Bà Chúa Xứ hay đỉnh Yên Tử phù vân, 
hoặc chùa Hương, Phật Tích vào mùa trẩy hội.  Tôi có cảm tưởng dường như đám đông vô thủy vô chung 
này đã mải miết dắt nhau đi từ ngàn năm trước đến tận bây giờ vẫn chưa dứt nổi nợ trần.   
 
Tất nhiên hiếm ai đủ sức đi một mạch lên thẳng tu viện ở điểm cao nhất mà không dừng chân nghỉ mệt.  
Ai nấy cũng đều ngừng lại trước những tiệm bán đồ kỷ niệm dọc hai bên đường như để đánh dấu giây 
phút viếng thăm khó quên trong đời mình.  Một số vào trong những viện bảo tàng tí hon nằm khuất sau 
dãy phố nượp người qua lại.  Riêng tôi chỉ tìm chỗ yên tĩnh trong góc tòa giáo đường để lòng mình lắng 
xuống sau những màn chen lấn không ngớt suốt dọc đường đi.  Tôi lặng lẽ thắp lên ngọn nến trước tượng 
Thánh Michel, và giao phó cho đốm lửa lập lòe ấy nhiệm vụ cầu kinh giúp mình.  Nhìn giòng người đổ ra 
khắp nơi trong tu viện, tôi không khỏi tội nghiệp cho các vị linh mục thuộc giòng ẩn tu Benedictine đã có 
mặt hơn mười thế kỷ tại đây.  Quý thầy quanh năm suốt tháng lúc nào cũng phải chịu đựng lượng khách 
hành hương khổng lồ quấy rầy nếp sống ẩn tu thanh tịnh nơi chốn sơn lâm. 
 
Đốt nến cầu nguyện xong đâu đấy cả rồi, chúng tôi lúc bấy giờ mới cảm thấy bụng đói meo.  Leo lên ngần 
ấy bậc thang để tìm đến đỉnh non thiêng, ai mà chẳng thấm mệt, lả người vì bụng đói cồn cào, khát khô 



cuống họng.  Thế là giòng người lại ùn ùn đổ xuống núi, thất thểu lê bước với túi đeo vai tuy nhẹ nay thấy 
nặng trĩu, với cái cái bụng thì trống không.  Trong đầu tôi chợt nghĩ đến một món ăn đặc sản tại Mont-St-
Michel mà nhiều du khách đã phải lặn lội đường xá xa xôi đến đây để nếm một lần trong đời cho biết.  Đó 
là món 'trứng chiên theo kiểu mẹ Poulard' (Omelette à la mère Poulard), đã làm hao tốn không biết bao 
nhiêu giấy mực ngợi khen của khách vãng lai, cộng thêm với trò quảng cáo rầm rộ của kỹ nghệ du lịch.  
Nay món ấy vẫn còn được bán trong cửa tiệm La mère Poulard nằm ngay lối vào cổng thành, y như hồi 
quán trọ này ra đời vào năm 1888 do bà Annette Poulard làm chủ. 
 
Thoạt tiên, tôi lấy làm lạ tại sao trong cái xứ vốn phong phú về thực phẩm như ở vùng này, với gà vịt, 
ngỗng, cừu, bò từ vùng nông thôn đưa lên, không kể các loại sò, ốc, tôm cá từ biển đánh bắt được, lại nổi 
danh với món ... omelette rất đỗi tầm thường như thế?  Ăn rồi, tôi mới thấy rằng chẳng qua vì hơn một thế 
kỷ trước, đó là món dễ làm và đáp ứng mau lẹ nhất cho những dân nghèo đói lả, đi hành hương đặt chân 
tới đây bất kỳ thời khắc nào trong ngày, đang cần ngay một món ăn vừa rẻ tiền vừa phục vụ nhanh chóng 
sau khi vừa trải qua một chặng đường dài gian khổ bằng đường bộ. 
 
Biết không tranh nổi với tuổi thọ hơn thế kỷ của quán La mère Poulard, nên các nhà hàng khác phải lôi kéo 
thực khách bằng cách cho biểu diễn trước cửa tiệm món trứng chiên truyền thống thật hấp dẫn.  Thay cho 
bà mẹ Poulard, nếu còn sống hẳn đã lụ khụ lắm rồi, là một cô gái trẻ đẹp, đội tóc giả màu vàng óng có thắt 
hai cái bím dài thả xuống hai bên má trông thật dễ thương.  Trên người cô mặc y phục cổ theo thời đại của 
mẹ Poulard, đứng chiên trứng trong chảo lòng sâu làm bằng gang rất dày và nặng, bờ chảo cao ít nhất 
đến sáu, bảy phân.  Ngắm người đẹp má hồng hây hây bên lò than cháy đỏ đàng sau khung cửa kính 
trong suốt, ai mà không muốn vào ăn thử.  Mặc dù chưa chắc sẽ khoái khẩu hơn món bí quyết gia truyền 
làm tại quán gốc.  Tôi nghĩ bụng, mình đã đi được tới đây rồi, không lẽ lại không ăn món đặc sản ấy, thì 
phí toi bao nhiêu công sức.  Ngoài ra còn sợ bị mắc lỡm người đẹp nữa.  Vì thế nên tôi đành rời xa cô 
nàng dễ thương ra sức chào mời, bấm bụng làm oai bước vào ăn ủng hộ quán gốc do con cháu mẹ 
Poulard đứng bếp.   
 
Ngày xưa, quán của mẹ chuyên phục vụ cho người nghèo, nhưng bây giờ nhìn bảng giá tiền tôi e chỉ có 
giới khá giả mới đủ khả năng đến ăn mà thôi.  Món trứng chiên tuyệt chiêu mẹ bán với giá 45 euro hoặc 
hơn, tùy theo các loại nhân và gia vị khách chọn chiên với trứng, từ loại nấm rơm bình dân cho đến cá hồi, 
tôm hùm cao cấp.  Phải công nhận rằng tôi chưa thấy nơi nào trên thế giới làm món trứng chiên công phu 
và trình bày đẹp đến như thế.  Thủ tục chế biến giống hệt như cách làm bánh bông lan vậy.  Trước khi 
chuẩn bị tráng trứng, họ cho bơ vào trộn chung lòng trắng và lòng đỏ lại với nhau trong một cái thau nhôm.  
Họ đánh trứng khéo đến mức cả chiếc bánh căng phồng lên như chiếc bánh xèo của ta vậy.  Vừa mới gọi 
món xong, chưa đầy năm phút sau anh bồi đã dọn ra bàn rồi.  Anh mặc bộ 'com lê' đen, sơ mi trắng, cổ 
thắt nơ đen, trông lịch sự tây ra phết.  Tay trái anh vắt ngang lòng thòng một tấm khăn trắng, mang một cái 
khay bạc hình thuỗn trái xoan thật đẹp và to, trên đựng món trứng trứ danh tôi chờ nãy giờ.  Tay phải trịnh 
trọng múc món trứng từ khay lên đĩa ăn, mà trên đó đã sắp sẵn một vài lá xà lách uốn tỉa nghệ thuật, đi 
kèm với vài miếng khoai tây chiên và vài mẩu bánh mì. 
 
Và tôi đã ăn thật chậm rãi, tận hưởng hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ đĩa trứng chiên đặc biệt đó.  Mùi 
trứng vẫn là mùi trứng, nhưng phảng phất mùi xông khói toát ra từ lò bếp đốt củi nữa.  Bí quyết nhà nghề 
còn ở chỗ phần trứng bên dưới có màu vàng ươm hơi xém chảo một chút, tương tự như cách xào hủ tiếu 
áp chảo của người Hoa Chợ Lớn.  Phần bánh trên thì lỏng, sủi bọt ra rìa bánh theo kiểu nửa sống nửa 
chín rất tài tình, nên đã giữ được mùi vị tươi nguyên của trứng gà tơ mới ấp.  Đưa bánh lên miệng, vừa 
giòn rụm, vừa xôm xốp rất dễ ăn, ngon hết ý.  Tôi biết có một số thực khách trước giờ chỉ ăn loại trứng gà 
công nghiệp bán trong siêu thị, bây giờ ăn phải loại trứng nuôi ngoài vườn thì chê là có mùi tanh khó chịu.  
Cảm giác có lẽ gần giống như lần đầu uống nước sô đa quậy với sữa hột gà thường hay bị lợm giọng.  Đó 
là vì họ chưa quen với mùi vị khác hẳn của trứng gà quê chính hiệu trong món trứng chiên đấy thôi.  Gà ở 
đây suốt ngày được thả rong ngoài đất, ăn đủ thứ và chạy lung tung nên đẻ trứng ra có nhiều chất bổ 
dưỡng hơn, tất nhiên phải có mùi vị khác thường.  Chính những yếu tố trên mới làm nên lịch sử món trứng 
gia truyền do gia đình mẹ Poulard nắm giữ bí quyết, không tiệm nào bắt chước được. 
 
Tôi về đến Úc ngồi kể chuyện cho bà cô tôi nghe - về món trứng danh bất hư truyền này - vốn là tay nấu 
bếp số một bên họ ngoại tôi.  Cô nghe xong liền la làng: 'mấy người dư tiền quá rồi, ăn trứng chiên mà trả 
gần trăm đô Úc đầu người, sang nhà cô làm cho mà ăn thoải mái'.  Tôi nghe vậy chỉ biết đứng đó mỉm 
cười mà thôi, vì làm sao có thể ngon bằng ăn ở ngay Mont-St-Michel đầy ắp những kỷ niệm được nhỉ.  Dù 
sao đi nữa, món trứng ở tiệm mẹ Poulard khiến tôi chợt nhớ đến món 'rau vợ thằng Đậu' nơi quê nhà, 
gồm đủ loại rau luộc chấm với nước mắm kho quẹt, có lần được thưởng thức trong một nhà hàng sang 
trọng ở Sài Gòn trước đây.  Mà thầm mong một trăm năm sau, món ăn dân dã này cũng sẽ được du 



khách khắp nơi biết đến.  Khi ấy, biết đâu có lẽ sẽ còn tuyệt chiêu hơn món Omelette à la mère Poulard 
bội phần.  Mong lắm thay! 
 
Cancale – Le lói làng chài ven biển vắng 

 
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, 
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. 

(Xuân Diệu: Giục giã) 
 
Sau bữa trứng chiên ăn ngon nhớ đời, gia đình tôi bước chân rời khỏi đảo thiêng Mont-St-Michel pha lẫn 
với một chút buồn buồn trong lòng, khi phải rời xa không khí rộn ràng tấp nập nơi đây.  Mẹ tôi nhanh 
miệng liền an ủi cả nhà bằng câu thơ tuyệt vời của thi sĩ Xuân Diệu, rằng mình vừa trải qua 'một phút huy 
hoàng' như thế, cũng đủ mãn nguyện lắm rồi con ạ.  Chúng ta nên biết rằng đời người: 
 

Như chiếc que diêm,  
Một lần lóe lên, thắp đời [mình] sáng lung linh. 

(Từ Công Phụng: Như chiếc que diêm) 
 

Hãy chấp nhận với những gì mình đang có, chớ đừng chỉ biết than trách số phận mà ngồi 'buồn le lói suốt 
trăm năm'.  Nhờ câu nói đánh động tâm lý của mẹ tôi, mà cả nhà vui vẻ hẳn lên, xông xáo ra xe tiếp tục đi 
đến làng chài Cancale nằm ở bờ bên kia ngọn núi Mont-St-Michel, thuộc tỉnh Brittany giáp mũi cực tây 
nước Pháp.  Vì không có đường tắt băng ngang bãi cát dài thăm thẳm, nên chúng tôi buộc lòng phải đi 
đường vòng quanh bờ vịnh mãi cả tiếng sau mới tới nơi. 
 
Xóm chài Cancale nằm sát con đường ven biển nối liền hai tỉnh duyên hải Normandy với Brittany.  Nhìn từ 
xa, Cancale không có điểm gì đặc biệt để du khách lưu luyến dừng chân ghé lại dăm ba phút như là Mont-
St-Michel ở tỉnh phụ cận.  Khi chúng tôi đứng trên bãi biển quan sát ngôi làng bé tí nơi đây, gió bắt đầu nổi 
lên từng đợt, hắt cát vào người, rát hết cả mặt mũi.  Tôi còn đang lưỡng lự chưa biết có nên ở lại chơi hay 
không, hay là lên xe đi tiếp đến những thắng cảnh khác thú vị hơn.  Có lẽ như đoán biết được ý định đó 
của chúng tôi, bác tài bấy giờ mới lên tiếng, khuyên chúng tôi hãy nán lại chơi ít lâu, kẻo uổng phí mất 
nguyên ngày đường đi lại.  Vì Cancale danh trấn khắp Âu Châu về các loại hải sản, đặc biệt là thịt hào 
tươi sống.   
 
Và cũng chỉ có giới thích ăn đồ biển thuộc tầng lớp trung lưu ở Âu Châu mới biết đến Cancale như là một 
địa danh ẩm thực không thể thiếu mỗi khi du lịch dạo chơi xứ Pháp.  Do đó mà Cancale vẫn giữ được vẻ 
hiền lành chất phác chốn thôn quê, tổng cộng có chưa quá dăm ba ngàn hộ dân đánh cá.  Sau này khi đi 
sâu vào nếp sinh hoạt văn hóa của các ngư phủ địa phương, chúng tôi mới nhận ra rằng lời bác khuyên 
quả không sai tí nào.  Phần lớn các ngư dân ở tỉnh Brittany là người gốc Anh thuộc sắc tộc Celts, đã tìm 
cách sang đây mưu sinh, lập nghiệp từ hồi thế kỷ thứ 5, cho đến nay đã trải qua hàng mấy mươi đời bén 
rễ nơi vùng đất mới.  Họ có ngôn ngữ riêng gọi là tiếng Breton, rất gần với tiếng Anh hiện đại, nhưng có 
nhiều từ cổ mà người Anh ngày nay không còn dùng trong tiếng nói thường ngày nữa. 
 
Nếu không có những tình cờ lịch sử thì có thể vùng này vẫn còn là một quốc gia độc lập.  Người dân nơi 
đây nổi tiếng là cứng đầu nhất trong các vùng quê nước Pháp.  Vào năm 1491, Nữ Hoàng Anne cai trị xứ 
Brittany này, đã lấy vua Pháp và đem hiến quê hương mình cho nhà chồng như của hồi môn.  Nhưng dân 
chúng trong vùng không chấp nhận cuộc sống dưới chế độ mới.  Họ liên tiếp đứng lên chống lại triều đình, 
mãi cho đến cuộc Cách Mạng Pháp (1789) mới dập tắt được.  Quân đội cách mạng đã thẳng tay đàn áp 
họ một cách nặng nề, gây nên thảm cảnh hàng trăm ngàn người chết.  Sau đó là chính sách tiêu diệt văn 
hóa bản xứ được áp dụng triệt để.  Học sinh đến trường mà lỡ nói tiếng thổ ngữ Breton của mình ra, là bị 
trừng trị ngay lập tức.  Tiếng Breton hầu như mất tuyệt hẳn.  Gần đây, người ta mới cố gắng làm hồi sinh 
lại cái nền văn hóa tưởng chừng đã bị sát hại đến bờ tuyệt chủng ấy. 
 
Văn hóa ẩm thực của họ cũng cực kỳ đa dạng, nhờ số lượng hải sản đánh bắt được từ biển Đại Tây 
Dương quanh năm rì rào sóng vỗ.  Trong lúc nhà nhà lo ngại về việc hàm lượng chất béo không ngừng 



gia tăng trong thức ăn từ động vật, thì ngư dân Cancale lại thoả thuê tận hưởng nguồn thực phẩm được 
xếp hàng đầu về độ dinh dưỡng cao và an toàn thực phẩm ngay từ đại dương bao la kề sát bên mình.  Đó 
là hải sản, là món quà tặng trân quý nhất đến từ lòng biển cả mà thiên nhiên đã ban phát cho nhân loại.  
Không chỉ trong nước Pháp, hải sản Cancale được đánh giá cao trên toàn thế giới vì phẩm chất thượng 
hạng, độ tươi ngon, giàu chất đạm và có hương vị đậm đà.  Có thể nói, đại dương có bao nhiêu loài thì 
vùng biển nơi đây đều có cả.   
 
Gia đình chúng tôi nghe lời bác tài ghé vào quán bán đồ nhậu ngay trước mặt biển gọi mấy món nhắm đồ 
biển ăn chơi cho biết thực hư thế nào.  Ai ngờ anh chủ quán đem ra nguyên một khay ba tầng chứa đầy 
ắp các thứ hải sản mới vớt lên từ ngoài biển.  Nào là mấy nàng sò huyết Saint-Jacques e ấp khép mình 
dưới lớp vỏ dày chín mọng, mấy chú tôm hồng, tôm trắng, tôm rồng khua bộ râu dài đỏ thắm, mấy chàng 
cua đinh, cua nhện hùng dũng giơ càng ra oai trước mặt cô nàng ốc hương trắng nõn.  Mấy anh chàng 
cua kềnh này, anh nào anh nấy cũng vai u thịt bắp nổi lên cuồn cuộn, chân vừa to vừa dài, luộc lên thịt 
chắc rất ngọt nước.  Mấy chị cua gạch cái so còn ngon hơn nhiều, lấy nĩa nạo lớp gạch đỏ như son dưới 
lớp mai ra đong được đầy cả bát ăn cơm, rồi khoét mẩu bánh mì phết lên ăn béo ngậy.  Nhìn lên tầng trên 
cùng mới hấp dẫn làm sao, bày những con vẹm (mussels) hấp hành pha chút rượu vang trắng thịt rất 
thơm và mềm, làm tôi ngây ngất trước mùi hương dậy nồng đến từ đáy đại dương.  Con vẹm này, chẳng 
hiểu do đâu mà dân Việt Nam ở xứ Úc tôi gọi nó là con chem chép, nghe không được êm tai cho lắm.  Và 
tôi cũng không biết từ bao giờ xuất hiện câu thành ngữ ‘nói dối như vẹm’ trên quê hương chúng ta.  Thấy 
tội cho thân vẹm ghê! 
 
Nhưng ngon nhất xứ Cancale theo tôi phải kể đến món hào ăn sống (oysters), mà tôi đã kêu thêm hơn 
một tá mười hai con, liền được đem ra trong một cái khay bạc nhỏ xinh xắn.  Tên gọi của loài hải sản này 
bằng tiếng Việt cũng không kém phần rắc rối.  Cụ thể nhất là ở những khu Việt kiều tại hải ngoại, cách 
dùng từ có đôi chút khác biệt so với cộng đồng người Việt sống trong nước.  Ở hải ngoại, người Việt 
chúng ta thường hay gọi đó là con sò, có một số nơi còn gọi là giống sò huyết.  Nhưng khi đối chiếu với 
tên khoa học thì người trong nước kêu đó là con hào, đôi khi biến dạng thành hà hay hàu, và sò huyết là 
tên trong nước thường dùng để chỉ loài blood clam.  Hào ở vùng Brittany này thì nhiều vô kể.  Chúng có 
thể sống tự nhiên nơi cửa con sông cái, hay ngâm mình dưới lòng biển, hoặc được nuôi trồng trong các 
vựa hào ngay gần bờ biển.  Người dân tỉnh Brittany có thể ăn hào quanh năm và nó đã trở thành một món 
ăn đặc biệt được ưa thích trong các dịp lễ hội dân gian rộn ràng, sôi nổi.  Xưa kia, không phải ai cũng 
được ăn hào thoải mái như bây giờ.  Hào vốn là món cao lương chỉ dành riêng cho tầng lớp quý tộc mà 
thôi.  Nhưng giờ đây, hào trở nên món ăn bình dân phổ biến với tất cả mọi người.  Mỗi năm vào dịp Giáng 
Sinh, trên bàn tiệc của người Pháp không thể thiếu thứ đặc sản thông dụng đó. 
 
Từ hàng nghìn năm trước Công Nguyên, người tiền sử đã biết cách nuôi hào công nghiệp.  Họ cho hào 
bám trên thân tre để nuôi loại thủy sản này.  Kỹ nghệ nuôi hào đã rất phát triển từ thời thượng cổ, nhưng 
sau đó không biết vì lý do gì mà đã lụi tàn dần ở Âu Châu.  Vì thế mà hào ngày càng khan hiếm, chuyên 
chọn làm thứ cống vật dâng tiến lên các vị đế vương, công hầu sống nơi cung đình.  Sử sách Pháp còn 
ghi lại việc ông vua mặt trời Louis thứ 14 rất ưa thích món hào tươi xuất xứ từ làng Cancale.  Tương 
truyền nhà vua đã sai dịch trạm bất kể ngày đêm chở hào từ miền viễn tây hẻo lánh đem về cung điện 
Versailles.  Mỗi một con hào bắt được là cả một kỳ công, tốn không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả 
mạng sống người lẫn ngựa đã đổ ra mới có được để cho gia đình hoàng gia thưởng thức.  Vua hay đứng 
trên lầu cao trông ngóng, khi nhìn thấy từ xa bụi mù cuốn lên, biết là hào tươi đã dâng về tới chốn kinh 
thành, nên vui vẻ chạy xuống đón nhận.   
 
Thời đó, đường xá xa xôi diệu vợi, hào tươi là một đặc sản quý giá của miền viễn tây.  Chỉ còn vài nơi như 
Cancale là đánh bắt được với số lượng hạn chế mà thôi, nên ngoài giới thượng lưu quý tộc ra, thường 
dân không mấy ai có dịp thưởng thức.  Tục cống hào này là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến cuộc 
khởi nghĩa nông dân nổi dậy lật đổ chế độ vương quyền trong phong trào Cách Mạng Pháp, đè nặng ách 
thống trị xuống lưng những người dân xứ Brittany cổ.  Mãi đến đầu thế kỷ thứ 19, khi Hoàng đế Nã Phá 
Luân đệ tam lên ngôi, mới truyền chỉ ngưng đánh bắt hào tươi đem tiến cống, nhằm cứu vãn loài thủy sản 
này có nguy cơ bị tuyệt chủng vì khai thác quá mức.  Nhờ đó mà việc nuôi hào mới dần dần phục hồi trở 
lại như hiện nay. 
 
Vua chúa Tây phương ngày xưa đặc biệt yêu thích món thịt hào tươi vì khả năng kích dục tráng dương bổ 
âm của nó.  Với người Hy lạp cổ, hào được xem như là vị thuốc thần dược Viagra, họ gọi đó là thứ 'thực 
phẩm của Ái Tình'.  Triết gia Aristotle đã từng viết nên những trang truyền thuyết về giống hào ngay từ 
những năm 320 trước Tây lịch.  Ông cho rằng vị Nữ thần Tình Ái của huyền thoại Hy Lạp, nàng Aphrodite, 
đã đi từ biển lên trên một vỏ con hào và hạ sinh ra Thần Eros.  Sau đó, đến lượt người La Mã mê ăn hào 



đến mức đã đặt ra một đơn vị tiền tệ gọi là denarius, có trị giá bằng 1 con hào.  Thời cổ Hy Lạp, con hào 
ngoài vai trò dùng làm thực phẩm còn đưọc dùng làm phiếu bầu cử nữa.  Họ bỏ phiếu bằng cách khắc 
trên vỏ con hào rồi đem nộp lên quan trên.   
 
Sang thời Trung Cổ tại Âu Châu, người ta càng tin vào khả năng kích thích dục tình của giống hào, qua 
ghi chép từ những bộ sách nghiên cứu về chế độ thực phẩm.  Trong đó nổi bật nhất là pho sách quốc cấm 
viết về phương thuốc bí truyền mà gã sở khanh khét tiếng nhất Âu Châu tên là Casanova đã dùng nó khi 
giở thói trăng hoa với phụ nữ.  Tương truyền trong một đêm hắn đã ăn đến 60 con hào, công hiệu còn hơn 
cả thang rượu rắn thần kỳ 'nhất dạ ngũ giao sinh lục tử' của vua Minh Mạng nước ta nữa!  Tôi nghĩ chỉ ở 
trong thần thoại Hy Lạp, mới có câu chuyện hoang đường chàng khổng lồ Hercules trong một đêm ngủ với 
50 gái đồng trinh, đã làm thụ thai hết 49 cô! 
 
Bỏ qua những chuyện ly kỳ khó tin đó, khoa học ngày nay đã xác nhận thịt hào có giá trị dinh dưỡng cao, 
chứa nhiều chất bổ cần thiết cho cơ thể như protein, vitamin, muối khoáng giúp gia tăng khả năng miễn 
dịch, cải thiện trí nhớ, chống lão hóa.  Hào còn có tác dụng giúp cơ thể chống lại trạng thái mỏi mệt, điều 
hòa hoạt động các tuyến của hệ nội tiết, kích thích sự hồi phục các vết thương nội tạng.  Ngoài ra, có 
nhiều loại hào khác nhau sinh sống trên cùng một bờ biển Cancale trải dọc theo miền duyên hải xứ 
Brittany.  Giá cả cao thấp tùy theo phẩm lượng, hình dáng đẹp xấu, kích cỡ lớn nhỏ và luôn cả vựa thu 
hoạch của mỗi loại hào nữa.  Tương đối rẻ nhất là hào Paimpolaise thịt màu nâu nhạt, chứa nhiều mùi cồn 
và các tạp chất khác nhưng lại chắc chịt.  Loại này rẻ tiền vì sống ở vùng biển sâu ngoài khơi xa đất liền, 
nhiễm phải khí hàn từ giòng nước lạnh buốt nên gây ra lớn chậm, phát dục muộn, thịt trở nên nạc và dai 
hơn, thường được nấu chín trước khi ăn. 
 
Kế đến là loại creuse với phần vỏ dưới hơi lõm vào, thích hợp cho đủ mọi khẩu vị.  Loại này màu xám, ít 
thịt nhưng hương vị đậm đà do quá trình khử lọc muối mặn lâu hơn, ăn xong để lại dư vị thoang thoảng 
mùi bơ thơm béo ngậy pha lẫn cảm giác bùi bùi của hạt dẻ đút lò.  Ăn loại này chỉ cần vắt một múi chanh 
nhỏ là dân ghiền có thể ăn sống ngon lành ngay tại chỗ.  Có khi ăn ở nhà hàng thì hay đi kèm với bánh mì, 
bơ mặn và một ly rượu muscadet trắng mà không sợ mùi tanh khó ưa của hải sản sống xông lên mũi 
miệng. 
 
Cao cấp hơn là loại plate dành cho những thực khách kén ăn, có vỏ bằng phẳng và thịt mịn, óng ánh màu 
kem sữa, vị khá mặn, hơi đắng chát pha chút dịu nồng của mùi vỏ cam quít, bưởi.  Nuôi hào loại này là cả 
một kỳ công khó nhọc, phải chăm sóc chúng kỹ lưỡng từ 3 đến 4 năm trước khi chúng trưởng thành, mới 
đem ra ngoài thị trường tiêu thụ.  Giống này đặc biệt yếu ớt nên ngay khi được sinh ra, chúng phải đi tìm 
chỗ bám trụ trong những hốc đá hoặc thậm chí vào vỏ của các loài nhuyễn thể đã chết, mới có khả năng 
sống sót ngoài thiên thiên.  Nếu nuôi trong trại thì ngư dân phải đóng cọc, đưa các phên sắt, gỗ, đá xuống 
nước vào khoảng tháng hai, tháng ba khi hào vừa mới sinh sản.  Chúng trưởng thành rồi là phải đem ngay 
vào chỗ biển nông ít sóng, hay khu vực cửa sông cái, nơi hai giòng nước mặn ngọt giao nhau giữa hai con 
sông Belon và Marenne nằm ở phía nam nắng ấm.  Như vậy, thịt chúng mới ngả sang màu vàng sậm và 
hương thơm càng trở nên nồng đậm chín mùi.  Công phu như thế nên mỗi năm làng chỉ thu hoạch được 
số lượng 1,500 tấn rất hạn chế, nâng giá thành bán đại lý đi các nơi khác đến 80 euro cho mỗi khay 12 
con.  Nhưng ăn ngay tại nơi bỏ mối ở làng thì giá lại rẻ hơn mười lần, tha hồ mà chấm với mút nước cốt 
hào! 
 
Còn loại thượng hạng xưa chuyên dùng cho phẩm vật tiến cống thì nay vô cùng khan hiếm, như các loại 
hào có tên thật đẹp từng đi vào thơ văn nước Pháp, nào là Fine de claire, speciale de claire, pousse en 
claire.  Đây là những con hào gây giống thuộc loại creuse tinh khiết nhất, được cho vào trong các túi treo 
lơ lửng cắm cọc ở những giòng nước sâu.  Hào nuôi trong túi có chất lượng cao hơn vì thức ăn ổn định và 
không sợ bị rơi vãi trong quá trình thu hoạch.  Kịp khi chúng trưởng thành thì ngư dân liền phải khuân vào 
vùng đầm lầy đầy rong rêu lẫn các khoáng chất nhiều dinh dưỡng, nếu không chúng sẽ bị còm cõi, khô 
đét.  Nơi lý tưởng nhất là bờ biển Cancale ngay trước mắt chúng tôi.  Cấu tạo rong biển tại đây khiến cho 
thịt chúng biến thành màu xanh ngọc bích, trong suốt như đá cẩm thạch.  Nhiệt độ gần bờ ấm áp quanh 
năm, nguồn thức ăn dồi dào, giúp cho hào tăng trưởng nhanh chóng, gấp ba bốn lần trọng lượng bình 
thường.  Lúc ấy, chúng tự biến đổi giới tính thành con hào cái mọng thịt, mềm mũm mĩm và chứa nhiều 
nước cốt béo ngọt, ẩn đọng hàng triệu trứng nhỏ li ti. 
 
Từ loại thượng hạng này, dân làng Cancale lấy ra lọc lựa lại, đem xuất cảng sang nước Nga từ thời các 
Sa hoàng trong suốt thế kỷ thứ 19 cho đến nay.  Đây là loại cực phẩm nhân gian, được đặt tên là 
Tsarskaya, có giá trị khuynh thành đổ nước.  Tsars trong tiếng Pháp có nghĩa là Sa hoàng, nói lên thói ăn 
chơi xa xỉ của giới nhà giàu mới nổi nước Nga.   Cơn sốt ăn hào cực phẩm tại Nga có thể lên tới cả trăm 



euro cho một con hào cái béo bổ nhất, giá trị tương đương như bào ngư, vây cá với Hoa kiều thích ăn 
ngon, mặc đẹp vậy.  Sở dĩ hào Cancale được ưa chuộng như thế, là vì tại đây có lực thủy triều thuộc loại 
mạnh nhất trên thế giới.  Đặc tính của nước biển ở vùng biển này, cộng với độ mặn của nước càng cao, 
thì nồng độ của chất acid trong cơ thể con hào càng gia tăng để làm cân bằng với môi trường muối bên 
ngoài, là những yếu tố tối hậu làm nên vị mặn ngọt của thịt hào.  Chính vì thế mà khi chúng trưởng thành, 
phải được đem vào chỗ cạn nuôi cho chúng béo ngọt mới bán được giá.  Những con hào ở đây mỗi ngày 
đều được tiếp xúc với không khí trong lành khi thủy triều rút xa, rồi mực nước biển dâng lên vô cùng mạnh 
mẽ, giúp chúng luyện tập cơ bắp dẻo dai, có thể ứng phó trong mọi thời tiết.  Những điều kiện thiên nhiên 
lý tưởng này đã làm chất lượng của chúng trở nên tuyệt hảo, nhất là vào dịp chớm thu, thịt chúng trở nên 
béo tròn vì đang lo tích trữ dinh dưỡng để nghỉ qua mùa đông lạnh cóng. 
 
Hào tươi sống mua về có thể tồn trữ được khoảng một tuần hay hơn nếu bọc trong vải, giấy ẩm và giữ kín 
trong tủ lạnh.  Có người còn cho rằng tồn trữ như vậy hương vị sẽ đậm đà hơn trong một môi trường thiếu 
dưỡng khí, làm tăng lượng acid trong thịt hào.  Ngoài ra, khách sành điệu thường có khuynh hướng tránh 
ăn hào vào các tháng không có chữ R (tương ứng với các tháng từ tháng 5 cho đến tháng 8, trong tên của 
tháng viết bằng Anh ngữ), thường rơi vào mấy tháng hè ở bắc bán cầu.  Họ tin rằng ăn hào sống trong các 
tháng này dễ bị ngộ độc gây ra chứng đau bụng.  Lý do họ đưa ra cũng có phần hữu lý, nhất là với loại 
hào đánh bắt trong thiên nhiên.  Vì trong những tháng không có chữ R, nhiệt độ nước biển thường lên cao 
nhất trong năm, và do đó số lượng vi khuẩn cũng tăng cao.  Các nhóm vi khuẩn này là thủ phạm gây ra 
các chứng bệnh thổ tả, cùng nhiều bệnh đường ruột khác, có thể dẫn đến tử vong.  Một số nước đã ra 
điều luật buộc các nhà hàng ăn uống phải dán thông báo công bố những nguy cơ có thể gặp khi ăn thịt 
sống trong những tháng này. 
 
Riêng trong lĩnh vực dược học cổ truyền nước ta, các cụ đã dùng thịt và vỏ hào để làm thuốc Nam trị 
chứng lao phổi, mất ngủ và một số các bệnh tật khó chữa khác.  Lần giở các pho cổ sử y dược nước nhà, 
nhất là bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển, là bộ bách khoa thư về Đông Y quan trọng 
nhất của nước ta.  Ngay từ hồi cuối thế kỷ thứ 18, cụ Hải Thượng Lãn Ông đã ghi chép tỉ mỉ trong bộ sách 
đồ sộ trên, những tác dụng của con hào qua bài thuốc viết bằng tiếng quốc âm thật dễ nhớ như sau: 
 

Mẫu lệ tên thực là vỏ hào, 
Lạnh vừa, vị mặn, độc không đâu. 

Sáp tinh, thu hãn, trừ tà nhiệt, 
Bạch đới, trung hà, thấp lỵ mau. 

(Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác: quyển Lĩnh Nam bản thảo) 
 

Đến quyển hạ, cụ còn ghi thêm mấy câu dạy con cháu sau đây: 
 

Nước biển sinh ra gọi cái hào, 
Nung qua hàn tính, tán phao phao. 
Lão đàm, hiếp thống đều trừ hết, 
Giun sán uống vào lại khỏi đau. 
Chỉ hản, sáp tinh càng chữa tốt, 

Phụ nhân băng đới, uống liền mau. 
(Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác: quyển Lĩnh Nam bản thảo) 

 
Về thịt hào, cụ khuyên răng: 

Mẫu lệ nhục là ruột con hào, 
Ngọt, ôn, không độc chữa hư lao. 

Hòa trung, lợi thủy, thêm nhan sắc, 
Trừ nóng khát, chứng nhiệt tâm đau. 

(Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác: quyển Lĩnh Nam bản thảo) 
 
Không ngờ một con hào nhỏ nhoi là thế.  Chúng chỉ như viên đá cuội lăn trong đại dương gầm sóng thôi, 
lại đủ sức làm nên lịch sử trong y học Đông Tây, giúp nhân loại xích lại gần nhau hơn, cùng chung sống 
trong một thế giới hòa đồng, không bệnh tật.  Ngồi nhâm nhi trong quán, tôi chợt nhận ra rằng, dường như 
biển cả, thiên nhiên luôn dành cho vùng trời Cancale nhiều ưu đãi đặc biệt, với số lượng hải sản quá đa 
dạng và phong phú.  Đó là chưa kể tới họ hàng nhà cá như cá thu, cá hét, cá sói, cá ngừ, cá tuyết, cá bơn 
và cá nhám, được ngư dân khiêng vào bờ từng thúng một.  Nước thủy triều càng dâng lên nhanh, sinh 
hoạt của trai gái xóm chài càng thêm nhộn nhịp.   
 



Từ một chốn làng quê hiu hắt bóng người cách đây không lâu, các trai làng lực lưỡng từ những ngôi nhà 
cổ kính khuất sâu trong xóm đột nhiên túa ra bãi biển, làm xao động cả một khu xóm vắng.  Tiếng người ơi 
ới gọi nhau trên bãi, chân bước thoăn thoắt đem phơi hào lên những hàng cột sắt dài tít tắp cho kịp giờ 
thủy triều lên.  Kẻ khâu lưới chuẩn bị giong buồm nhổ neo ra khơi câu vớt mực đêm.  Ánh mắt trên khuôn 
mặt sạm nắng của họ như dấy lên tia hy vọng bủa được mẻ lưới nặng trĩu cá tôm, le lói niềm ước mơ giản 
dị nhưng đầy thiết thực của những con người quanh năm chỉ biết vẫy vùng cùng sóng nước. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


