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Ghi nhanh ngày Gia Đình An Phong  
họp mặt mừng lễ Thánh Tổ phụ Anphongsô 
 
Vào những tuần lễ trước ngày 25.7.2015, ngày GĐAP Sydney họp mặt mừng lễ thánh tổ 

phụ Anphongsô, cư dân Sydney đã phải gánh chịu những ngày mùa đông buốt giá như cắt da thịt 
nhiệt độ mỗi ngày thay đổi từ 4 độ C đến 14 độ C. Hơn 4 giờ chiều thì trời bắt đầu tối rồi. Thế mà 
như một phép lạ từ Trời, mới thứ Sáu trời còn u ám lạnh lẽ thì qua ngày thứ Bảy, ngày 25.7, bầu 
trời bỗng ấm áp lạ thường đem tới sinh lực mới cho anh em.  

Chưa tới 4 giờ chiều nhưng anh chị em đã có mặt tại tư gia anh chị Vũ Nhuận -Nông, nằm 
trên đồi  vùng Cecil Hills. So với nhà cửa tại những vùng gần city thì tư gia anh chị Nhuận-Nông 
quả là một biệt thự dành cho các quan chức.  

Đúng 4 giờ chiều, các anh chị em đã tới đầy đủ, kể cả Cha Mai Văn Thịnh, người anh em 
thân thương của Chi hội đến từ Melbourne, mà không phải lần đầu nhưng mỗi lần gia đình họp 
mặt, Cha đều luôn luôn có mặt để chia sẻ với Chi hội.  

Lúc này trời cũng còn tương đối nắng ráo, anh Nhuận đã mời anh chị em ra trước nhà anh 
để ghi một tấm hình làm kỷ niệm. Mây Chiều có cái nhận xét là mỗi lần mừng lễ tại nhà anh chị 
Nhuận-Nông, lần nào anh chị em cũng được tạo dáng, lên hình. Có những tấm hình được chụp 
cách đây cả 20 năm, nhìn vào thấy anh chị em nào mặt mũi cũng sáng ngời, nhưng nay thì cái già 
chết tiệt nó đã cướp đi phần nào những nét xuân thì tuổi trẻ năm xưa. Vũ Hải Nam, em trai anh Vũ 
Nhuận đã ngắm nghía tới lui để chụp những tấm hình ưng ý nhất. Trong lúc con gái của Nhuận –
Nông và Lâm- Phương Anh thì cầm tay máy ảnh nhỏ bấm liên tục.  

Sau phần chụp hình, anh chị được mời vào trong nhà để dâng thánh lễ. Mở đầu, MC Vũ 
Nhuận đã mở lời chào đón Cha Thịnh và anh chị em rồi anh bắt đầu giới thiệu những khuôn mặt 
mới. Người đầu tiên được anh nhắc là Cha Thịnh, tuy vô cùng bận rộn ở Melbourne nhưng bao 
giờ cũng đến với anh em. Tiếp theo, anh giới thiệu Bác Kim, Bác Liên và Bác Cung. Cả ba bác 
nay đều trong hoàn cảnh goá bụa. Riêng bác Kim gái thì sau một thời gian dài vắng bóng, bác 
xuất hiện có thể vì muốn gặp lại những khuôn mặt thân thương sau bao nhiêu thời gian xa cách. 
Xem vóc dáng còn phong độ của Bác thì không ai nghĩ rằng Bác đã vượt cái tuổi bát thập. Có một 
điều lạ là anh giới thiệu ‘một người em bé nhỏ’ mà ‘người em’ này đã 88 cái xuân già là bác Hạnh 
gái. Mây Chiều cho đến giờ vẫn còn thắc mắc vì sao bác Hạnh lại có một biệt danh lạ lùng. 

Rồi anh Nhuận giới thiệu thêm những thân hữu mới như anh Lượng, anh chị Vũ Hùng-Hòa 
và má của chị Hoà, anh chị Thanh Bình- Phương, chị Loan bà xã anh Tân, anh Khoa cựu chủng 
sinh Giáo hoàng học viện Đà lạt, anh Mười một thành viên trẻ tuổi mới vượt biển đến Úc, và đang 
chờ cứu xét cho định cư.  Một gương mặt khác tuy cũ rồi nhưng cũng được MC Vũ Nhuận nhắc 
tới là anh Hương Nam mà theo Vũ Nhuận  thì Hương Nam đã phụ trách rất nhiều trong việc ấn 
hành những cuốn sách Chuyện Phiếm Đạo Đời của anh ‘Trần Ngọc Mười Hai’, mà đến nay đã 
xuất bản đến cuốn thứ 10. Sách của cây bút Trần Ngọc Mười Hai được phân phát hoàn toàn miễn 
phí cho tất cả những ai muốn đọc, một bộ sách đã thu hút số độc giả cao vút trải rộng khắp Úc 
châu nối dài đến Mỹ quốc và Việt Nam. Mây Chiều xin bái phục nhà văn Trần Ngọc Mười Hai đã 
làm việc không ngưng nghỉ, không vụ lợi.  

Khi lời ca ‘Hãy đến tung hô Chúa reo mừng đấng cứu thoát ta’ được cất lên thì cũng là lúc 
Cha Thịnh bắt đầu thánh lễ. Mây Chiều thấy có cái lạ là năm nay, chị Mai tay cầm một cái máy 
chụp hình, đi tới đi lui, ngồi xuống đứng lên để ghi những bức hình ấn tượng. Chị đã vào nghề 
không kèn trống, nhưng cứ xem cách thức chị thể hiện thì nét chuyên nghiệp hiện ra thấy rõ chứ 

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


 

không phải tay mơ mới ra nghề. Chị Mai cho biết là chân ‘phó nhòm’ cho những buổi lễ của GĐAP 
là con trai út của chị nhưng hôm nay không đến được.  

Tới bài giảng, mà ngày lễ hôm nay nhắc lại Chúa làm phép lạ biến 5 cái bánh và 2 con cá 
nuôi ăn 5000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ em, và còn thừa 12 thúng nữa. Cha Thịnh ra 
câu đố là còn một bữa tiệc nữa cũng to lớn là bữa tiệc nào? Không ai trả lời được, và cha nói bữa 
tiệc khác là tiệc mừng sinh nhật vua Herođê tổ chức thết đãi bá quan văn võ và thân hào miền 
Galilêa. Vì qúa mê hoặc bởi vũ điệu hớp hồn của con gái bà Herodia, nhà vua, tuy rất muốn bảo 
vệ thánh Gioan tẩy giả, nhưng vì đã hứa danh dự trước bá quan, đã miễn cưỡng ra lệnh chặt đầu 
thánh Gioan Tẩy giả, để thoả mãn lòng hận thù độc ác của Herôđia, vì thánh Gioan Tẩy giả đã 
dám trách cứ Herođia, vốn là vợ cũ Philipphê, anh của Herođê. Hai bữa tiệc, một dành cho người 
quyền quý, mà kết quả là một cái đầu rơi, một dành cho người nghèo, mà kết quả là làm sáng 
danh Chúa.  

Sau phần thánh lễ, Chi hội trưởng Tiến Hùng lên tiếng chào mừng Cha Thịnh cùng anh chị 
em. Mây Chiều có cái nhận xét là số người tham dự năm nay thêm nhiều gương mặt mới như đã 
nêu ở phần đầu. Tiếp theo, anh Tá đảm nhận phần tin tức, mà năm nay các tin sẽ là tin thứ thiệt, 
chứ không phải là ‘vịt cồ’. Tin mới nhất là Cha Thịnh nay chỉ còn làm chức chánh xứ, có thể vì vậy 
mà nay thấy Cha trẻ trung hơn, và cái bụng cũng xẹp xuống. Tin mới nữa là anh Vũ Nhuận mới 
nhận chức vụ Tổng thư ký ban Thường vụ Cộng đồng Công giáo Việt Nam. Có một số anh em 
muốn biết chức vụ ông Tổng thư ký mà anh Nhuận mới nhận có hấp lực to lớn nào để anh ra tay 
‘ăn cơm nhà vác ngà voi’.  

Ngoài ra Cha Thịnh còn nhắc nhở việc Chi hội ra tay tổ chức bữa ‘Cơm gà Viễn xứ’  qua 
cơ sở Nhớ Bạn Nghèo để gây quỹ yểm trợ các thí điểm truyền giáo của DCCT Việt Nam. Cha nói 
anh chị em đã bỏ ra bao nhiêu công sức, mà số tiền $2000 thu được có là bao, nhưng nó nói lên 
lòng tri ân sâu sa và hy sinh cao quý của anh chị em.  

Mây Chiều được biết trong chi hội Sydney có cô em ‘bé bỏng’ là Phương Anh, bà xã của 
anh Duy Lâm, tuy tấm thân bé bỏng nhưng tấm lòng thì không bé bỏng chút nào, cô em đã yểm 
trợ cho ngày gây quỹ cả công lẫn của. Công, đây là công sức cô em đã hy sinh 2 ngày cuối tuần 
để phụ giúp công việc nấu nướng. Của, đây là hiện kim cô em đã trao tặng $ 800 đô Úc để mua thị 
gà. Cô em bé bỏng Phương Anh rất kín đáo, chứ với đóng góp như vậy, tên của cô em phải được 
ghi vào sổ vàng. Ngoài ra, phải kể đến công sức to lớn của hai ngôi sao nữ, đã làm hết mình cho 
ngày gây quỹ, mà phải nói sự hy sinh của hai ngôi sao này, cũng như sự đóng góp hiện kim của 
cô em Phương Anh, tuy chưa hề ăn một hạt cơm nào của Dòng thánh, đã đem đến một ngày gây 
quỹ thành công, và sự nể phục của anh em. Cũng vì vậy mà có một nữ sĩ ký tên TL đã làm một 
bài thơ Bài Thơ Đố Vui như sau.   

‘Hội tôi có vị anh thư, 
Mặt mày rạng rỡ thể như đoá hồng, 
Chung tay góp sức chẳng hòng than van. 
Giúp người lâm cảnh gian nan,  
Nấu xào gây quỹ chứa chan tình người.  
Xuân đi xuân đến rộn ràng. 
Mười Hai trăng toả là nàng nở hoa.  
Đố nàng là ai? 
Hội tôi có vị nữ tài,  
Văn hay chữ giỏi kiêm tài nấu ăn 
Lúc nào chị cũng rất hăng, 
Chung tay góp sứcnói năng vui cười. 
Đố ai lấy được điểm mười,  
Đoán ra ngữ tướng, người người mến thương. 
Đố nàng là ai?’ 
 
Trong bài thơ có hai câu đố, thứ nhất hai ngôi sao này là ai, và nữ sĩ lấy tên TL là ai. Ai nói 

trúng thì có thưởng như lời nói của MC Vũ Nhuận.  
Sau phần tin tức thì cũng đến lúc anh chị em nhập tiệc mà tiệc năm nay toàn những món 

ăn ngon, nào là bánh bột lọc tôm thịt của anh chị Loan-Tân, xôi vò, chả chiên của anh chị Mai-Tá, 
súp cua bóng cá của anh chị Dũng-Phụng, gỏi đu đủ tôm và chè đậu trắng của anh chị Chi hội phó 
Thành-Hương, mì xào Hokkien và giả cầy của anh chị Chi hội trưởng Tiến Hùng & Nga, Lasagna 
và spinach Dip của Phương Anh-Duy Lâm, gỏi sứa mì xào của anh chị Nhuận- Nông, Kangaroo 
Jerkey của anh chị Linh, chả giò của anh chị Tâm- Hân, Curry gà của anh chị Phước-Lượng, Gà 
nướng và rượu lễ đặc biệt của anh chị Chương-Lê, nem chua của anh chị Bình-Phương, thạch 



 

trái cây đẹp mắt của con gái bác Liên... và nhiều món ăn khác mà Mây Chiều không nhớ. Đồ ăn 
thức uống thật ê hề, bàn tiệc đầy ắp thức ăn, mà lúc sắp mãn tiệc nhưng đĩa thức ăn vẫn còn 
nhiều.  

Nhà anh chị Nhuận-Nông có mái che phía sau nhà, nên anh chị em có nơi ăn uống ấm 
cúng, tiếng cười nói rộn ràng, có điều là các ông thường tụ lại một chỗ, có lẽ để trò chuyện cho 
hợp ý chăng?  

Trời về khuya thì cũng là lúc anh chị em rút vào trong nhà cho ấm cúng hơn. MC Vũ Nhuận 
bắt đầu điều khiển một chương trình văn nghệ bỏ túi. Anh nhắc lại bài thơ của nữ sĩ TL và phần 
thưởng cho ai trả lời trúng. Về hai nhân vật nữ được nêu lên trong  bài thơ, thì hầu như ai cũng 
đoán được là ai, nhưng bác Cung đã trúng giải khi nêu tên hai nhân vật nữ là chị Mai và chị 
Phụng. Mây Chiều có cái nhận xét là trong bất kỳ đề xuất gây quỹ nào, chị Mai và chị Phụng đều  
tỏ ra hết mình, hết lòng, hết sức lực để đem lại kết quả cao nhất, thu được tiền nhiều nhất để yểm 
trợ công cuộc truyền giáo của DCCT tại Việt Nam. Trong lúc đề cao hai nhân vật nữ này thì bác 
Cung rót rượu lễ mà anh Chương đem tới để cùng nhau nâng ly chúc mừng hai chị.  

Tiếp đến là phần tìm ra ai là tác giả của bài thơ ký tên tắt là T.L. Theo anh Tá cho biết thì 
anh đã nhận được bài thơ bằng đường bưu điện bên dưới ký tên là TL và xưng em với anh. Anh 
chắc chắn TL không phải là Tuyết Lê bà xã anh Chương vì không khi nào bà xã anh Chương 
xưng hô em với anh Tá. Vậy thì phải là một người nào khác? Anh Nhuận rà soát tất cả những ai 
có tên bắt đầu bằng chữ T hoặc L nhưng ngày càng đi vào ngõ bí. Mây Chiều thấy phục anh 
Nhuận ở điểm là câu chuyện chẳng có gì lạ thường, nhưng anh lại biến câu chuyện tầm thường 
thành lạ thường mới hay, mới tài. Sau cùng chị Nga, bà xã anh Chi hội trưởng Hùng đã đứng ra 
nhận mình là tác giả bài thư vinh danh chị Mai và Phụng và tên tắt của chị là Therese Lê. Therese 
là tên thánh, còn Lê là tên họ của chị. Lấy tên tắt theo cách này thì theo Mây Chiều, khó ai mà 
đoán được vì tên tắt lại nửa ta nửa tây thì có mà Trời đoán. Rồi anh chị em cùng nhâm nhi rượu lễ 
do anh Chương mang đến, nhưng lần này là rượu lễ màu vàng uống ngọt hơn là rượu lễ màu đỏ 
thẫm.  

Rồi cũng đến lúc chia tay vì ngoài trời rất lạnh và tối đen mịt. Những tiếng chào tạm biệt, 
bắt tay nhau, và hẹn một ngày tới với một ngày họp mặt đông vui hơn. Xin cám ơn anh chị Nhuận-
Nông đã đón nhận anh chị em về họp mặt. Xin cám ơn anh chị Nhuận-Nông đã ra tay tổ chức lễ 
mừng Thánh tổ phụ An Phong, rồi ca hát, tiệc tùng, tất cả đều nhờ vào sự đóng góp hết lòng của 
anh chị. 

  
Mây Chiều ghi nhanh tối 27.7.2015 
 
Nguyễn Tiến Hùng và Nguyễn Công Thành xin ghi danh sách anh chị em góp tiền/quà 

biếu/tặng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam ngày 25/7, như sau:  
 

Danh sách tiền quá do anh chị em đóng góp nhận dịp lễ thánh An Phong 
Thứ Bảy 25 tháng 7 năm 2015 tại nhà anh Vũ Nhuận ở Sydney: 

  
1. Anh chị Nguyễn An Bình & Hoà:                              $200 
2. A/c Nguyễn Tiến Hùng & Nga                                 $300 
3. A/c Pham Văn Chương                                           $200 
4. A/c Nguyễn Công Thành & Hương                           $400 
5. A/c Lê Duy Phước & Lượng                                 $150 
6. A/c Nguyễn Đắc Dũng & Vân                                  $200 
7. A/c Nguyễn Văn Dũng & Phụng                              $200 
8. A/c Nguyễn Duy Lâm & Phương Anh                      $200 
9. A/c Nguyễ Minh Tâm & Hân                               $100 
10. A/c Nguyễn Kim Linh                                     $150 
11. A/c Vũ Nhuận & Bích Nông                           $300 
12. A/c Trần Ngọc Tá & Mai                                 $300 
13. Nhóm thân hữu của a/c Vũ Nhuận                       $1000 
14. Bác Trần Ngọc Liên                                                        $120 
15. Bác Nguyễn Văn Kim                                                      $100 
16. Bác Nguyễn Anh Cung                                                    $200 
17. Gia đình bác Trần trọng Luật                           $200 
18. A/c Vũ Hải Nam                                                $100 
19. A/c Mai Thành Hải                                             $100 



 

20. Chị Hồ Ngọc Loan $ anh Nguyễn Hồng Tân             $150 
21. A/c Nguyễn Anh Phương & Quế Chi                    $100 
22. Anh Vũ Xuân Hương Nam                         $50 
23. Chị Trần Thị Mỹ Hương                             $100 
24. A/c Lê Văn Thụ Nhân & Phượng                          $100 
25. A/c Mai Trung Thành & Đàm thị Uyển                  $50 
26. A/c Vũ Hùng & Hòa                                              $100 
27. Chị Nguyễn Thị Phụng ( Tính)                           $100 
28. Chị Vọng                                    $100 
29. Maria Hoàng Thị Thả                                             $120 
30. Nguyễn Văn Hưởng và Đào                                  $120 
31. Anh Nguyễn Đăng Khoa                                $50 
32. Anh Việt và một người ẩn danh                       $100 
33. A/c Nguyễn Thanh Bình & Phương                        $100  
34. A/c Đỗ Quốc Dũng & Loan     $200                          
35. A/c Ngô Trí Thức & Hà     $100 
36. Lon tiền của Anthony Trần Đàm Việt Quốc             $705 
37. Lon tiền của các cháu Alistair & Audrey Trần           $270 
38. A/c Hoà Tiên       $200  
                                                                       Tổng cộng:  $7,335___ 
 
Anh Nguyễn Tiến Hùng đã gửi về Tỉnh Dòng VN hôm 3/8/15 số tiền $7,000 
Số còn lại sẽ sung quỹ: $335 
 

 

Hãy Thương Yêu Nhau 
___________________ 
Lm Joe Mai Văn Thịnh 
 
Thưa anh chị em, 
 
Hôm nay, Chúa nhắc cho chúng ta một giới răn thật căn bản và thật quan trọng. Tuy nhiên, có lẽ 
chúng ta đã được nghe qua nhiều, đôi khi trở thành nhàm chán và cũng có thể đã cố gắng nhiều, 
rồi chẳng đi đến đâu nên chúng ta đành bỏ cuộc. Vậy đó là gì? 
Hãy yêu mến nhau. 
 
Yêu Chúa thì dễ nhưng yêu nhau khó lắm. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh chị em. 
Cũng có thể chúng ta đưa ra những tiêu chuẩn quá cao, quá khó nên khi không đạt được chúng ta 
dễ chán và thất vọng. 
 
1/ Trước tiên chúng ta cần xác định với nhau là Tình yêu phát nguồn từ Thiên Chúa. Sáng kiến 
yêu nhân loại phát sinh từ Ngài. Chúng ta, loài thụ tạo chỉ việc đón nhận. 
Chúng ta lại lầm tưởng rằng khi tâm sự với Chúa, điều Chúa thích là chúng ta thưa với Ngài “Lậy 
Chúa, con yêu Chúa.” Theo tôi thì khác. Không phải cứ nói tôi yêu Chúa là đủ, thật ra cảm nhận 
sự ngọt ngào, ấm cúng của Tình Chúa mời là điều chúng ta cần đạt tới. 
 
2/ Điều thứ hai mà chúng ta cần nói chuyện với nhau, đó là Chúa yêu ta vì Chúa muốn yêu; chứ 
không phải vì tôi đạo đức, thánh thiện, tài giỏi gì nên Chúa mới yêu. Đôi khi dù miệng không nó ra, 
nhưng trong cuộc sống chúng ta vẫn hành động theo kiểu chiếm hữu, vẫn lầm tưởng tình yêu là 
của mình, nên tôi yêu ai, cho ai điều gì là quyền của tôi…. Chính vì điều này nên chúng ta khó yêu 
người khác; bởi vì sợ mất mát…. 
Lại lầm nữa rồi. 
 
3/ Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nói thật rõ rằng Chúa chọn để yêu chúng ta. Thầy chọn các 
con, không phải các con chọn thầy…” Chúa chọn để trao ban quà tăng tình yêu cho tôi. Tôi chỉ 
việc đón nhận là Chúa vui rồi. Nếu là như thế, thì cũng đến lúc chúng ta cần thay đổi lối sống, bởi 
vì quy luật của cuộc sống hạnh phúc là cho đi.  
 



 

Chúa chọn để cho đi, cho đi tất cả, cho đi đến giây phút tận cùng…. Nên lúc nào Chúa cũng hạnh 
phúc. Còn chúng ta chưa dám cho, hay nếu có cho thì cho nhỏ giọt và vẫn cho trong điều kiện nên 
hạnh phúc chưa đến. 
Muốn có hạnh phúc thì hãy bắt đầu cho đi. 
Nhưng lấy gì để cho đi, nếu không đón nhận. Lại phải lưu lại trong lòng mến của Chúa mà đón 
nhận thôi. 
 
4/ Chúng ta không đón nhận trong tương quan của tôi tớ. Nhưng của bạn hữu.  
Tôi tớ chỉ biết làm đúng bổn phận, đúng giờ, đúng việc, hết giờ hết bổn phận thì xong. Nếu làm 
không đúng thì mắc tội với Chủ. 
Mối tương quan giữa Chúa và chúng ta không phải là như vậy. Chúa đã nâng chúng ta nên hàng 
bằng hữu, đã là bằng hữu thì Ngài chẳng giấu chúng ta điều gì.  
Trong tương quan bạn bè, họ làm vì yêu, làm vì nghĩa, làm vì mến, làm vì hy sinh. 
 
Thật vậy, đã đến lúc chúng ta cảm thấy mọi lý luận , ngôn từ đều thừa thãi , thay vào đó chỉ cần 
một nụ cười , một ánh mắt hoặc một tình thương nồng ấm dẫu chỉ là của người khách qua đường 
cũng đủ làm cho ta ấm lòng và tươi vui hơn trong cuộc sống; phương chi hôm nay Chúa gọi chúng 
ta là bạn với Chúa và bạn với nhau. 
Và nếu chúng ta nhận thức được như thế thì điều Chúa dậy hôm nay không còn khó nữa. Dễ vì 
chỉ cần lưu lại trong lòng mến của Thiên Chúa thì việc gì làm cũng thông. Cầu xin Chúa ban cho 
chúng ta được ơn đó để cho đi rồi Chúa sẽ có cơ hội bù đắp lại. Vậy, anh chị em hãy đi và làm 
như thế.  
 
Amen 
Joe Mai Văn Thịnh 
Keysborough, Melbourne 

 

Peru _____________________ 
Tác giả: HẢI TRIỀU Ý TÂM- du ký Peru 2011 

Phần 1 

Peru - Trời cao níu bước chân tôi  
Ngày mai em đi, 

Biển nhớ tên em gọi về, 
Triều sương ướt đẫm cơn mê, 

Trời cao níu bước sơn khê. 
(Trịnh Công Sơn: Biển nhớ) 

 

 
Non nước đầy vơi một mảnh tình... 

Cảnh sắc huyền mơ trên đỉnh non ngàn Machu Picchu 
 
Bẵng đi khá lâu, mãi đến giờ tôi mới có thời gian để ngồi đọc lại những giòng ghi chép vụn 

vặt của mình trong suốt chuyến đi nhớ đời ấy.  Sợ rằng mớ giấy nhật trình để lâu màu mực đã 
phai nhạt gần hết, nhất là phần viết về Peru mà tôi vô cùng trân quý, nên quyết định phải đánh 
máy lại phần này trước khi không còn đọc nổi chính mình đã viết những gì nữa.   

Nói đến Peru, phải công nhận họ là một dân tộc kỳ lạ sống trong một đất nước kỳ lạ, địa 
hình thay đổi đa dạng từ những cánh đồng khô cằn, ngang tầm với mực nước biển, nằm dọc theo 
bờ biển Thái Bình Dương ẩm thấp quanh năm.  Rồi đột ngột nhô lên những đỉnh đèo cao chót vót 
của dãy núi Andes huyền bí với độ cao chóng mặt ngót nghét 7000 thước.  Xen kẽ giữa hai vùng 
bình nguyên và núi non hiểm trở ấy là những khu rừng nhiệt đới ẩn khuất thâm sâu, nơi có lưu 
vực sông Amazon đầy ắp phù sa nắng ấm.   

 



 

 
Cuộc thế tang thương núi chẳng già... 

Một đỉnh đèo Ngang ở Peru với độ cao 5,976 thước 
 
Chính nhờ sự pha trộn diệu kỳ đó đã mang đến cho Peru một sắc thái đa dạng mà thiên 

nhiên đã dành tặng riêng họ.  Diệu kỳ như chính huyền sử Âu Lạc nước ta thuở mới khai sơn lập 
quốc, khi bà Âu Cơ kết duyên với Lạc Long Quân đẻ ra bọc trăm trứng, một nửa theo cha xuống 
biển, nửa kia theo mẹ lên rừng, hình thành nên giòng giống rồng tiên.  Từ đó, tất cả con dân nước 
Việt, dù sống ở nơi rừng thẳm, núi cao, đồng bằng hay hải đảo, đều từ một bọc trứng của mẹ Âu 
Cơ mà ra.  Bởi vậy, người Việt vẫn thường gọi nhau là đồng bào, vì đồng là cùng, bào là bọc, chỉ 
bọc trứng của mẹ Âu Cơ.  Xin hãy nghe lại mấy lời trong bản Tình ca của nhạc sĩ Phạm Duy, xem 
mình có thể tìm ra mối tương đồng diệu kỳ nào hay không, giữa núi và sông, giữa rừng và biển, 
mà điểm nhấn sau cùng chính là lịch sử thăng trầm giữa hai nước Việt và Peru: 

Đất nước tôi! 
Núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng, 
Lúa miền Nam chờ gió mùa lên, 

Lúa ơi! 
Tôi yêu những sông trường, 

Biết ái tình ở giòng sông Hương, 
Sống no đầy là nhờ Cửu Long, 

Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong. 
(Phạm Duy: Tình ca) 

 
Hóa ra hai nước nhỏ 'nằm phơi phới bên bờ biển xanh' Thái Bình, tuy xa nhưng lại rất gần.  

Giới chuyên môn am hiểu địa hình thì chia mảnh đất Peru ra làm ba vùng riêng biệt: vùng bình 
nguyên, vùng đồi và vùng núi.  Gọi là 'đồi' là những ngọn đèo cao ngất đến 4000 thước.  Về 'núi' 
thì Peru có 37 ngọn cao trên 6000 thước.  Thế nên 'đồi' của Peru chí ít cũng đã cao hơn những 
đỉnh của rặng Alps bên châu Âu rồi, chỉ thua kém rặng Hy Mã Lạp Sơn của xứ Nepal trên 8800 
thước cao nhất thế giới mà thôi.  Có thể nói không ngoa rằng, toàn thể núi non châu Âu đều là 'đồi' 
của Peru cả.  Đó là chưa kể ngọn Kosziusko, 'nóc nhà chọc trời' của lục địa Úc châu mà tôi đang 
sống, chỉ vỏn vẹn có hơn 2000 thước, thấp bé lè tè nếu đem so với các vị thần Sơn Tinh khổng lồ 
của đồi núi Peru.  Khách du lịch nào mà muốn leo 'đồi' Peru cũng đủ hết hơi. 

 

 
Rặng Andes hùng vỹ, tôi chụp từ trên phi cơ bay đến Cusco.  Ngẫm lại, nhiều lúc tưởng 

mình.... 
Để ta tròn một kiếp say, 

Cao xanh liền một cánh tay níu trời... 
 
Mặc cho hơi thở dồn dập trong bầu không khí loãng, nhưng cái cảm giác được chạm gần 

với đỉnh trời cao hôm ấy thật là lâng lâng khó tả.  Từ ngàn xưa đến nay, nó đã gọi níu biết bao 
chân người, để một lần đến đó là lòng không muốn về.  Thế là lại nhớ đến Biển nhớ của nhạc sĩ 
Trịnh Công Sơn, giả như rằng nếu một ngày nào đó tôi có đi xa, trời cao có còn níu bước chân tôi 
như hồi còn ở trên tận đỉnh cao mây trời Peru hôm ấy hay không.  Và dường như tới nay, trong tôi 
vẫn còn đâu đây vẹn nguyên nỗi xúc cảm khi bồi hồi ngoảnh mặt nhìn lại lần cuối nước non Peru 



 

trước giờ lên đường về nước.  Và biết rằng sẽ không còn nhiều thời gian để chinh phục các ngọn 
núi cao hiểm trở như thế nữa, vì ‘quỷ vô thường’ lúc nào cũng tươi cười chào đón sức khỏe tôi.   

Đã xa dần Machu Picchu, rồi Cusco, Lima, dãy núi Andes đã nằm chót vót trên kia, biết 
bao giờ trở lại?  Trên đó là thảo nguyên bát ngát với những bụi cây dại và một bầu trời vô cùng 
thoáng đãng với những đỉnh tuyết chói lọi.  Trên đó có một dân tộc kỳ lạ, sống thưa thớt trong 
vùng đất hầu như vắng bóng người, trong bầu không khí ít dưỡng khí nhưng vô cùng đậm chất 
tâm linh.  Tôi chỉ là kẻ lữ hành lạc bước trên cao nguyên ngày nọ, trong một khoảnh khắc dăm ba 
đêm dài ngắn ngủi- không thể ở lâu vì công việc ngổn ngang đang chờ, nhưng tôi biết rất rõ rằng 
đó là một vùng đất phi thường. 

 

 
Nhác trông lên ai khéo vẽ hình, 

Mây ngũ sắc long lanh như gấm dệt... 
 
Chỉ nói trời mây cảnh quan, Peru đã là kỳ lạ.  Liệu có phải do không khí loãng sinh ra hay 

do ánh sáng khác thường soi chiếu cảnh vật, bây giờ tôi cũng không dám chắc.  Cầu vồng hiện ra 
trên trời trông khác lạ so với thông thường, nó quây thành một đám mây tròn ngũ sắc.  Tinh tú trên 
trời về đêm rất gần, dường như nó sa xuống lắng nghe tiếng người.  Bầu trời xanh thẫm, đậm 
màu và mây trắng thì quá gần như thể ta có thể sờ, với đến vậy.  Sông ngòi Peru đều như những 
tấm gương vĩ đại, mặt nước luôn có ánh sáng lạ của trời mây chiếu rọi, có tiếng lao xao của loài 
chim nước bay vờn trên từng cơn sóng vỗ dìu dặt, tạo nên những âm thanh nhỏ nhiệm trong sự 
tĩnh lặng tuyệt đối mà ai gần với thiên nhiên sông nước cũng đều biết rõ. 

 

 
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ 

Cảnh đấy... Người đây... 
 
Rời Peru, hẳn không ai có thể quên những rặng núi kỳ vĩ lấp lánh.  Đường xe lửa thường 

chạy dọc theo thung lũng, sát những giòng sông mà hai bên hầu như là hai bức tường thành bao 
bọc với những đỉnh cao chót vót.  Thế nên, núi non Peru, nhờ thiên nhiên quá kỳ diệu, nhờ con 
người không dám hay không muốn đặt chân đến, vẫn giữ nguyên tình trạng như ngày trời đất mới 
mở hội hồng hoang.  Về lại nước tôi - ở đó sẽ có nhiều dưỡng khí hơn, nhiều thực phẩm và tiện 
nghi vật chất hơn.  Nhưng cũng sẽ thở khói và bụi, sẽ dễ bị phụ thuộc vào tiện nghi vật chất, sẽ bị 
đời sống thường nhật chi phối...    

 

 
Bốn mặt chon von núi tựa thành... 

 
Đọc đến đây, ắt bạn cũng như tôi rất muốn tìm hiểu về đất nước và những con người Peru 

phi thường đó.  Peru nằm ở miền Nam lục địa Mỹ châu mà người ta thường gọi là Nam Mỹ để 



 

phân biệt với Bắc Mỹ, và dân tộc Peru vốn là di duệ của đế quốc Inca cổ xưa bắt nguồn từ trên 
dãy Andes, rồi sau này bành trướng lãnh thổ ra khắp miền Nam Mỹ.  Andes luôn được xem là một 
trong năm cái nôi của văn minh nhân loại.  Nhiều người trước giờ cứ lầm tưởng rằng các nền văn 
minh cổ đại đều đã bị hủy diệt, và trên thế giới hiện nay chỉ còn duy nhất mỗi nền văn minh Âu Tây 
là còn tồn tại và phát triển mạnh mà thôi.  Thật ra, các nền văn minh ấy không hoàn toàn mất hẳn, 
chúng chỉ hóa thân để sống còn dưới áp lực trăm bề của đà tiến hóa nhân loại. 

Năm ngàn năm trước đây, các tổ chức xã hội và thành tựu về kỹ thuật đặt căn bản trên 
nền tảng nông nghiệp thô sơ gần như xuất hiện cùng lúc ở năm cụm khác nhau trên thế giới.  Đó 
là Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Hoa, Trung Mỹ và Andes.  Có những nền văn minh tiến triển rất 
nhanh và rất xa ngay từ buổi sơ khai nhưng sau đó đột nhiên chững lại, mặc dù từ bấy đến nay 
vẫn còn gây ảnh hưởng lớn trên thế giới về văn hóa nghệ thuật cũng như ẩm thực, như văn minh 
Trung Hoa chẳng hạn.  Có những nền văn minh đạt đến những đỉnh cao chói lọi rất sớm, nhưng 
sau đó bị diệt vong và hóa thân vào các nền văn minh mới hơn, như văn minh Ai Cập và Lưỡng 
Hà đã hóa thân vào nền văn minh năng động của Âu Tây sau này.   

Hai nền văn minh còn lại ở Trung Mỹ và Andes vì phát triển biệt lập nên tiến chậm hơn và 
rất khác biệt với các nền văn minh khác.  Cuối cùng, hai nền văn minh này cũng bị tiêu diệt bởi 
văn minh Âu Tây.  Cuộc hóa thân của hai nền văn minh này, hòa nhập vào nền văn minh La Tinh 
hóa trên lục địa Nam Mỹ vẫn đang diễn ra đầy đau đớn và trắc trở.  Quá khứ và hiện tại, huyền 
thoại và thực tại, cộng sinh và chia rẽ, quyền lực và bất lực, hy vọng và thất vọng, niềm vui và nỗi 
buồn, đau đớn và thống khoái, v.v.... tất cả đang trộn lẫn vào nhau để tạo nên một tính cách rất 
riêng cho châu Mỹ La Tinh ngày nay. 

Chính vì người Âu Tây hiện nay đang là bá chủ toàn cầu, nên trong nhận thức của thế giới 
hiện đại, đến giờ người ta vẫn cứ mặc nhiên chấp nhận một cái sai lầm kỳ quặc: rằng Columbus là 
người đầu tiên khám phá ra châu Mỹ.  Làm sao ông ta lại là người đầu tiên khám phá ra châu Mỹ 
được, trong khi lúc ông đặt chân đến châu Mỹ đã có đầy người ở?  Lẽ ra phải nói, ông là người da 
trắng đầu tiên biết đến lục địa Mỹ châu mới phải.  Nhưng biết sao được, lý của kẻ mạnh luôn là 
chân lý.  Những chi tiết sau đây sẽ được đề cập tới trong cái bối cảnh của luận lý trên, để nói rõ 
ngọn nguồn của lịch sử thành lập đất nước Peru hiện đại theo cái nhìn của các nhà viết sử Âu 
châu, lâu nay vẫn luôn cho mình là đúng, là ngọn đuốc soi đường cho cả thế giới noi theo. 

Từ thời thượng cổ, Đông Á và Âu châu đã biết đến nhau rồi, tuy chỉ giao dịch qua các 
nước môi giới trung gian mà thôi.  Xưa cũng như nay, bất kỳ đế quốc nào nổi lên cũng đều muốn 
giao thương với Trung Hoa rộng lớn và đông dân nhất hoàn cầu.  Tấm bản đồ thế giới do sử gia 
Hy Lạp là Ptolemy vẽ ra cách đây trên 2 ngàn năm đã có đánh dấu thành phố Kattigara trên đó.  
Liệu đây có phải là biến âm của tên đất Giao Chỉ hoặc Giao Châu hay không thì chưa ai dám 
chắc, nhưng ít ra các nhà cổ học đều đồng ý với nhau là nó nằm đâu đó dọc theo bờ biển của 
nước Đại Việt chúng ta ngày nay, là trạm chuyển tiếp trước khi các thương nhân đa quốc tịch 
mang hàng hóa tiến sâu vào lãnh thổ Trung Nguyên.   

Chỉ đến khi Marco Polo lần theo con đường tơ lụa đến được Trung Hoa vào giữa thế kỷ 
13, thì hai thế giới Đông Tây mới bắt đầu giao dịch trực tiếp với nhau, thông qua hai ngả Ấn Độ 
bằng đường biển hay băng ngang sa mạc các nước Hồi giáo Trung Đông bằng đường bộ.  Sử gọi 
con đường bộ đó là Đường Tơ Lụa. 

Nhưng khi đế quốc Ottoman của người Thổ Nhĩ Kỳ trỗi lên từ năm 1421, chiếm đóng vùng 
Trung Đông thì con đường giao dịch trực tiếp trên bộ đó bị cắt đứt.  Không những thế, người Thổ 
còn kiểm soát luôn cả eo biển Bosphorus, là cửa biển phân chia ranh giới tự nhiên giữa hai lục địa 
Á châu và Âu châu, vô hình chung làm ứ đọng mạng lưới giao dịch kinh doanh từ Đông sang Tây.  
Thế là chỉ còn ngả đường biển thênh thang rộng mở cho đám người Âu Tây phiêu bạt khắp bốn 
phương trời chỉ cốt mong tìm đường đến Trung Hoa, một thị trường tiêu thụ béo bở mà cường 
quốc nào mới nổi lên cũng thèm được giao thương với người Hoa.   

Nhưng muốn đến được Trung Hoa thì trước tiên phải tìm ra cho được tuyến đường biển 
ghé qua Ấn Độ để nghỉ chân sau chặng đường dài đầy hiểm nguy cái đã.  Không hẹn mà gặp, tất 
cả các sự kiện này đều rơi đúng vào lúc Âu châu cần nhiều hàng hóa của phương Đông, nên nhu 
cầu tìm kiếm một con đường thay thế trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.  Vào thời điểm ấy, nếu 
không có nguồn hàng hóa cung cấp từ phía Trung Hoa sang thì Âu châu sẽ dần đi đến cảnh kiệt 
quệ, thậm chí có nhiều nguy cơ bị diệt vong. 

Tại Âu châu bấy giờ, chỉ còn 2 quốc gia hùng mạnh nhất là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.  
Vừa giành lại chủ quyền sau 5 thế kỷ nằm dưới sự cai trị của đế quốc Hồi giáo, hai triều đình Tây 
Ban Nha và Bồ Đào Nha vừa có được một lực lượng quân đội hùng mạnh nhất Âu châu, vừa có 
Đức Giáo Hoàng và giáo hội chống lưng, lại vừa thừa hưởng được những thành tựu khoa học của 
người Ả Rập đi trước để lại, đặc biệt là nền toán học, thiên văn, và kỹ thuật hải hành tân tiến của 



 

dân Hồi giáo thường xuyên đi biển.  Cộng thêm với tinh thần tiên phong của Thiên Chúa giáo nhiệt 
thành, hai xứ này đã mở đầu cho một kỷ nguyên của những phát kiến địa lý mới ở Âu châu. 

Giữa hai cường quốc, thì người Bồ Đào Nha là nước Âu Tây đầu tiên mở đầu kỷ nguyên 
biển cả này và tìm ra con đường băng qua Ấn Độ dương và Tây Thái Bình dương bằng cách đi 
vòng qua mũi Hảo Vọng ở cực nam Phi châu.  Và họ hoàn toàn khống chế con đường này, không 
cho bất kỳ ai được lai vãng tới.  Nhất là từ sau khi nhà bác học thông thái Copernicus vẽ ra tấm 
bản đồ thế giới hình địa cầu thì Âu châu đã biết chắc rằng trái đất hình tròn.   

Dựa vào phát kiến mới nhất trên mà Columbus dám kiên quyết một cách võ đoán rằng ông 
có thể dong thuyền tới Ấn Độ ở phương Đông bằng cách đi ngược về hướng Tây băng qua Đại 
Tây dương, rồi mục tiêu kế tiếp sẽ là Trung Hoa, vì con đường biển hướng Đông đã bị người Thổ 
phong tỏa, hàng hóa lẫn thực phẩm bị tắc nghẽn không còn đường lưu thông.  

 Columbus tuy là người Bồ Đào Nha gốc thành Genoa nước Ý, nhưng lại đem bán những 
thông tin bí mật về các tuyến đường hải hành của nước mình cho triều đình Tây Ban Nha để lấy 
tiền mua tàu ra khơi.  Thế là Columbus đã thuyết phục được triều đình Tây Ban Nha tài trợ cho 
mình, tranh giành mối lợi với Bồ Đào Nha. 

Columbus đến được Mỹ châu vào năm 1492, vừa trông thấy toán mọi da đỏ cả đoàn liền 
gọi ngay là dân Ấn Độ (Indians), và phải mất một thời gian dài nữa ông mới biết đây không phải là 
xứ Ấn Độ.  Sau này để khỏi gây nhầm lẫn với nước Ấn Độ chính gốc, người da trắng buộc phải 
thêm hàng loạt các danh từ đi kèm với chữ Ấn Độ khi đề cập đến các quốc gia và dân tộc nằm 
ngoài nước Ấn Độ, như Tây Ấn Độ (West Indies) để chỉ các hải đảo Caribbeans ở Trung Mỹ, Đông 
Ấn Độ (East Indies) là quần đảo Nam Dương ở Đông Nam Á, mọi da đỏ thì gọi là 'người Ấn Độ ở 
Mỹ' (American Indians).   

Các điều đó nói lên sự hiểu biết hạn hẹp của người da trắng khi phải tự mình bươn chải ra 
ngoài thế giới tìm kiếm một Trung Hoa đầy huyền thoại, và lịch sử ngẫu nhiên đã cho họ tìm thấy 
một lục địa bao la mà họ không thể ngờ tới, làm thay đổi vận mệnh cả nhân loại suốt trên 500 năm 
qua. 

Từ những kinh nghiệm nông cạn đó, để rồi hai mươi mốt năm sau (1513), Balboa trong khi 
đi tìm những vương quốc đầy vàng bạc theo tin tức của thổ dân Trung và Nam Mỹ, đã trông thấy 
một đại dương mênh mông từ một đỉnh núi vùng eo biển Panama.  Đó là phía đông của Thái Bình 
dương ngày nay, nhưng ông ta gọi nó là biển Nam.  Cần thêm 10 năm nữa (1521-1522), đoàn 
thám hiểm của Magellan mới tìm được con đường vòng qua Nam Mỹ để vào được cái đại dương 
mênh mông đó, và đi thẳng một lèo tới Đông Nam Á, rồi Ấn Độ dương, rồi trở về Âu châu, và trở 
thành nhóm thám hiểm đầu tiên đi vòng quanh thế giới.  Magellan gọi đại dương mênh mông đó là 
Thái Bình dương, và tên gọi đó được dùng đến tận ngày nay. 

Nhưng suốt nửa thế kỷ sau đó, bờ tây của Mỹ châu vẫn không được thám hiểm, cho tới khi 
người Tây Ban Nha tìm được con đường hàng hải xuyên Thái Bình dương để đi tới bờ tây Mỹ 
châu từ Đông Nam Á, bằng cách đi ngược lên Nhật Bản, theo các giòng hải lưu đi đến bờ tây Bắc 
Mỹ rồi quay xuống Trung Mỹ để đến các thuộc địa ở Mỹ châu của mình.  Đường hàng hải hai 
chiều xuyên Thái Bình dương mới thành hình từ lúc đó.  Trước đó chỉ có một cuộc hải hành ngắn 
ngủi một hai trăm dặm dọc theo bờ tây Trung Mỹ của Balboa mà thôi. 

Đầu thế kỷ 16, bờ tây của Nam Mỹ thực sự là một miền xa khuất của thế giới.  Như đã nói, 
miền đất xa khuất đó chỉ được biết tới và thám hiểm bằng đường bộ nhờ các tin tức về những 
thành phố đầy vàng bạc mà các kẻ chinh phục người Tây Ban Nha luôn khao khát.  Cái huyền 
thoại về người dát vàng, El Dorado, và địa danh Pírù mà họ nghe lóm được ở Trung Mỹ về miền 
đất này luôn là cái đích mà những kẻ chinh phục phải tìm cho ra, nhất là sau cú hốt khẳm vàng 
bạc châu báu xảy ra vào năm 1518 của Cortez ở Mexico sau khi tiêu diệt và tàn phá các vương 
quốc của người Maya và Aztec.  Không ai muốn làm kẻ chậm chân thêm một lần nữa.   

Năm 1532, Pizarro, sau nhiều tháng băng rừng vượt núi khi tiến xuống phương nam từ 
Panama, khi đến địa phận nước Ecuador ngày nay đã phát hiện ra một hệ thống các con đường 
cái quan được xây dựng bằng đá tảng xanh nguyên khối bởi đế quốc Inca, chính thức mở đầu một 
trang sử bi thảm của cuộc gặp gỡ giữa hai nền văn minh hoàn toàn khác biệt. 

 



 

 
Mặt nạ da người của dân tộc Inca, thấy bày bán nhan nhản khắp chợ trời Cusco 

Cảnh xưa cung điện đà thay lớp, 
Tuồng mới y quan cũng đổi trò... 

 
Những kẻ chinh phục người Tây Ban Nha, mà họ gọi là Conquistadores, thực ra là những 

kẻ phiêu lưu để làm giàu bằng mọi giá, và vì vậy được các triều đình Âu châu bảo trợ tận tình.  
Vàng bạc, châu báu kiếm được sau khi trừ sở hụi, phải chia lại thường là 20% cho triều đình bảo 
trợ, phần còn lại thì chúng tự chia nhau thụ hưởng.  Đất đai mới cướp được trở thành lãnh thổ 
mới của triều đình.  Sau khi có được lãnh thổ mới, các triều đình lại tiếp tục thu lợi từ việc khai 
thác đất đai, nông nghiệp, khoáng sản, và mậu dịch.  Tuy một số kẻ cầm đầu được ban chức vụ, 
nhưng phần lớn ở các vùng đất mới này, quan chức và binh lính của triều đình thay thế họ dần 
dần để củng cố bộ máy cai trị ở đây. 

Những kẻ đi chinh phục không từ bất kỳ thủ đoạn tráo trở và tàn ác nào để làm giàu.  Vàng 
bạc thu gom được ở tân thế giới đã biến những kẻ quê mùa thất học, chân đất tay bùn, bỗng lột 
xác trở thành những tay trọc phú tiêu xài thả cửa ở bán đảo Iberia bên Tây Ban Nha và cả bên tân 
thế giới nữa.   

Cái giàu xổi đó, tự nó đã là một huyền thoại được truyền tụng trong dân gian, lại càng kích 
thích nhiều kẻ phiêu lưu mới nữa đặt chân lên tân thế giới trong giai đoạn này.  Vốn cũng là những 
kẻ cuồng tín, tin rằng thành quả của mình có được là nhờ ơn Đức Chúa Trời ban cho, đống vàng 
bạc họ hiến ngược lại đã biến nhiều nhà thờ trở thành các giáo đường xa hoa lộng lẫy, và cung 
cấp cho các giáo hội Thiên Chúa giáo một ngân quỹ dồi dào.  Giáo hội lập tức theo chân họ để thu 
thập tín đồ, thiết lập các giáo xứ mới, và khai thác các tài nguyên ở tân thế giới.  Tuy không đông 
lắm, nhưng những kẻ chinh phục đã để lại một di sản thật đáng sợ ở Trung và Nam Mỹ hiện giờ.  
Để rồi gần đây, Đức Giáo Hoàng phải chính thức ngỏ lời xin lỗi với các nhóm người thổ dân Nam 
Mỹ còn sót lại sau khi bị các chế độ thực dân truy giết, tưởng gần đến bờ diệt chủng.   

Xứ Pírù huyền thoại ngày nào, đã được dùng làm tên gọi cho nước Peru ngày nay.  Đó là 
phần dẫn nhập cho câu chuyện dài nhiều tập, lâm ly hấp dẫn trên bờ biển vắng mù sương tại thủ 
đô Lima mà tôi một lần đã đặt chân đến. 

 
Thủ đô Lima – Câu chuyện hấp dẫn trên bờ biển mù sương 
 

Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, 
Bọt tràn theo từng làn gió đưa, 

Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta. 
(Lam Phương: Biển tình) 

 
Như một nhạc sĩ nào đó đã viết, hình như trong Trịnh ca thì phải, ‘Đời là một chuyến đi’!  

Và như trong mọi chuyến đi khác, ai cũng muốn biết thật nhiều về cái nơi chốn mình đi tới.  Nhưng 
đó chỉ là cái tham vọng không bao giờ đạt được.  Những gì mình biết thật ra chỉ như muối bỏ biển, 
hay cụ thể hơn chỉ là một lát cắt qua không gian lẫn thời gian liên quan đến những trạng thái tâm 
lý nhất định mà thôi.  Đó chính là cái kinh nghiệm của tôi khi đặt chân xuống Lima nằm sát bờ biển 
Thái Bình.  Đây là thủ đô xứ Peru nên rất đông đúc chật chội xấp xỉ 10 triệu dân, tương đương với 
một phần ba dân số Peru.   

Lục địa Nam Mỹ quả là rộng lớn hơn tôi tưởng, phải mất trọn ngày trời ngồi trên phi cơ để 
bay từ Punta Arenas, chốn tận cùng của trái đất nằm ở mỏm cực nam châu Mỹ, ngược lên Lima ở 
phía bắc lục địa ngay dưới đường xích đạo.  Rời khách sạn ra phi trường lúc 7 giờ sáng, đến lúc 
phi cơ hạ cánh xuống Lima thì đã quá nửa khuya, khi lấy được chìa khóa vào phòng nhìn kim 
đồng hồ chỉ đúng 2 giờ sáng, người mệt đứ đừ.  Những lúc ấy chỉ mơ được như Lam Phương, 



 

‘nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa’, gối đầu bên ai đó để được nghe kể một câu chuyện hấp dẫn về 
một vùng biển mù sương nằm sát thủ đô Lima thì sướng biết mấy nhỉ! 

 

 
Biển Thái Bình trải dọc bờ tây Lima... 

Ta còn để lại gì không? 
Kìa non đá lở, này sông cát bồi. 

Lang thang từ độ luân hồi, 
U minh nẻo trước, xa xăm dặm về. 

Trông ra bến hoặc bờ mê, 
Ngàn thu nước chớp, bốn bề một phương. 

Ta van cát bụi bên đường, 
Dù nhơ dù sạch đừng vương gót này.... 

 
Ngồi trên máy bay thoạt nhìn xuống, một nửa thành phố bên dưới như chìm trong màn 

mưa bui, nhưng lại gần thì mới thấy đó chính là sương mù bốc lên từ biển Thái Bình.  Tuy sương 
mù giăng mắc lối đi, nhưng thành phố lại không hề mưa.  Thế mới lạ!  Càng ngạc nhiên hơn khi cô 
hướng dẫn viên du lịch cho tôi biết mưa chỉ đến với Lima mỗi 25 năm một lần, còn ít hơn lượng 
mưa nơi sa mạc khô cằn nữa.  Thế mà cây lá trong thành phố Lima vẫn xanh tươi mơn mởn, và 
nhà cửa lẫn đường sá không hề bị bụi bặm như ở Sài Gòn chút nào.  Đó là nhờ một giòng nước 
ấm chảy dọc theo bờ biển Thái Bình đã thường xuyên tạo nên một làn hơi nước dày đặc bao phủ 
Lima, nhưng vẫn không phải là mưa.  Nó giao hòa với giòng nước cực lạnh chảy ngược từ Nam 
Cực lên đến vòng xích đạo, chỗ giáp giới với Peru thì quặt trở ra khơi.  Chính giòng nước lạnh đó 
đã giúp điều hòa lại khí hậu của dải đất hẹp này, một bên là dãy núi Andes cao lừng lững một bên 
là bờ tây sa mạc của Nam Mỹ.   

Dải đất này nguyên một phần là sa mạc chạy dài từ Ecuador xuống tận Chí Lợi.  Đúng vậy, 
Lima nằm giữa sa mạc, nhưng là một sa mạc sống được.  Đầu hè, nhiệt độ ở thủ đô chỉ chừng 24-
25 độ Celsius, hầu như không thay đổi suốt ngày, và độ ẩm khá cao.  Nhờ có hai giòng nước ấm 
lạnh giao nhau, nên hải sản ngoài khơi Peru hết sức phong phú.  Người Lima đặc biệt tự hào về 
các món hải sản trong thực đơn, nhất là món Ceviche tiêu biểu.  Đây là món gỏi cá sống, ăn 
chung với bắp và khoai lang, vắt thêm tí chanh trộn chung với vài lát hành tây sống thái mỏng thì 
tuyệt vời.  Mà bắp ở Peru hột nào hột nấy to như cái khuy áo lớn, nhai dẻo dẻo trong miệng.  Đế 
chế Inca cổ là giống dân đầu tiên biết trồng bắp để canh tác, họ ăn bắp thay cơm, sau này được 
bọn thực dân Tây Ban Nha đem giống bắp gieo trồng ra khắp thế giới. 

 

 
Hành lý vô thừa nhận được hải quan Lima xếp thành một tác phẩm nghệ thuật khá độc 

đáo, không giống ai 
 
Cảm nhận đầu tiên khi tôi vừa bước chân xuống phi trường Lima là nó khá cũ nhưng lại rất 

tươm tất, nhìn hao hao giống như những phi trường đời cũ ở các tỉnh lẻ bên Mỹ hay Úc vậy.  Thủ 
tục phi trường rất đơn giản, vì Peru cho phép công dân ngoại quốc có thể xin cấp chiếu khán visa 



 

ngay tại phi trường.  Thế là mọi giấy tờ thông hành đều hoàn tất trong tích tắc mặc dù đêm đã quá 
khuya, thưa ít nhân viên làm việc.   

Chiếc taxi bon bon chạy trên xa lộ đèn mờ chở tôi về đến khách sạn, bất giác lòng bồi hồi 
nhớ Sài Gòn một cách da diết, vì dọc suốt hai bên đường là những dãy nhà ống, đúc khung bê 
tông tường gạch xi măng của dân chúng thủ đô.  Ôi chao, sao mà giống Việt Nam quá thể!  Có 
điều các dãy nhà ở Lima xây đều tay hơn, hầu như không có cái nào nhô ra thụt vào như ở bên 
mình, và thường là nhà hai gian hoặc nhiều hơn.  Tất cả như hòa theo một nhịp điệu nhất định về 
kích thước, màu sắc và kiểu dáng cho từng xóm, chứng tỏ thành phố có một ý thức rõ ràng về quy 
hoạch đô thị, chứ không phải kiểu trăm hoa đua nở như ở Sài Gòn chúng ta. 

Ngó quanh tìm hoài không thấy hẻm cụt ngõ ngách nào đâu hết, mà riêng về điểm này các 
nước nghèo thường hay xây đại tràn lan, vô tổ chức.  Nhìn sơ cũng có thể thấy ngay, biểu tượng 
nhà ống như là cái gì đó vẫn đang lên của Sài Gòn, trong khi đó ở Lima nó mang cái vẻ thuộc về 
quá khứ, nghĩa là người ta đang phá dần.  Những ngày này cả Lima nhìn như một công trường 
xây dựng lớn cả về hạ tầng đô thị lẫn nhà cửa.  Hệ thống xa lộ cao tốc vẫn đang được tiếp tục 
phát triển, trong khi Việt Nam thì đã dừng lại từ lâu, ngay từ những năm sau ngày miền Nam bị 
mất.  Những cao ốc mới ở Lima vẫn thiên về thiết kế đường nét và phối màu sắc chứ không thiên 
về phủ kính bóng lộn như những kiểu dáng kỳ dị mà Trung Quốc và Việt Nam chúng ta đang làm.  
Có thể nói kiến trúc của Lima không nhằm gây ấn tượng mà thiên về hòa lẫn với thiên nhiên hơn, 
đặc biệt là những gam màu thổ dịu mắt. 

Đường xá toàn xe hơi riêng, taxi và xe buýt công cộng, rất hiếm thấy xe máy, còn xe đạp 
thì chỉ dành riêng cho những ai mê tập thể thao chạy chơi trong công viên hay ngoài bãi biển.  Rất 
đông cư dân Lima sử dụng xe buýt để đi lại, và người đi bộ thì nhiều vô số kể.  Nhưng không vì 
thế mà gây mất trật tự giao thông như ở Sài Gòn, mặc dù tại các ngã tư người ta vẫn nghe tiếng 
bóp còi xe khá nhiều, không phải để cãi vã chọc tức nhau mà để hối những khách bộ hành chậm 
chạp hoặc những người bán hàng rong nán lại trong lòng đường hơi lâu.  Một điều khó tin nữa là 
tại mỗi ngã tư đều có ít nhất 1 viên cảnh sát, thường là 2 người đứng 2 đầu, tay cầm máy liên lạc 
với mấy viên cảnh sát chạy xe máy đang đảo vòng vòng quanh đó để kiểm tra trật tự.  Trông họ 
rất nghiêm túc và đứng đắn trong công việc, chứ không nhếch nhác kiểu kiếm cớ phạt bậy ăn tiền! 

Hơn nữa, đã từ lâu tôi nghe nói rằng Peru là bãi rác của xe hơi, có đến rồi mới thấy lời đồn 
ấy quả thật chính xác.  Hầu hết đều là xe đời cũ từ thế kỷ trước, các loại xe đời mới thì chỉ đếm 
trên đầu ngón tay.  Thế mà đường phố sạch đẹp đến không ngờ.    

Khuya hôm ấy, chiếc xế hộp chở tôi từ phi trường Lima về khách sạn móp méo và đầy 
'sẹo', cửa kiếng quay bằng tay nhưng quay mãi không chịu lên.  Qua ổ gà cả xe và người cứ rung 
lên bần bật.  Quái lạ hơn, gần tay lái lại treo lủng lẳng một chiếc giày trẻ em bé xíu, cũ kỹ.  Người 
tài xế giải thích bằng thứ tiếng Anh bồi pha Tây Ban Nha: 'Bùa đấy! Nếu trên đường, anh nhặt 
được một chiếc (không phải đôi đâu nhé) giày đánh rơi của đứa bé mới chập chững biết đi, đó là 
điều cực kỳ may mắn.  Người Peru chúng tôi tin rằng, những bước đi của con nít sẽ dẫn dắt mình 
bằng những bước đi đứng đắn, tránh phải tai ương có thể xảy ra đến mình!' 

Những tưởng chiếc taxi này chiếm ngôi vô địch xe 'cùi' ở Peru rồi, nhưng chạy ra đường 
mới thấy nó hãy còn tốt chán so với các xe khác.  Kinh khủng nhất là tình yêu âm nhạc vô bờ bến 
của lão tài xế.  Trên xe mở nhạc ầm ĩ, vừa lái lão vừa lắc lư, hát theo một cách hào hứng.  Đến 
đoạn cao trào, lão bỏ cả tay lái, vỗ tay, vỗ đùi, lắc hông nhún nhảy theo bài hát.  Cũng may là 
đoạn đường từ sân bay đến trung tâm không xa, nếu không, có lẽ tôi đã đứng thở mà chết.   

Chính thức thì Lima được Pizzaro thành lập năm 1532, nhưng thành phố có một lịch sử xa 
xưa hơn rất nhiều.  Đi trong thành phố, thỉnh thoảng khách sẽ bắt gặp những di chỉ khảo cổ rất 
rộng lớn (phần đất đang đào bới để tìm di vật khảo cổ).  Có cả một khu kim tự tháp xây bằng gạch 
mộc từ hai ngàn năm trước đây, to lớn không thua gì kim tự tháp Ai Cập.  Thành phố cũng không 
còn giữ lại nhiều kiến trúc thời thuộc địa.  Thập niên 60 của thế kỷ trước hình như luôn in hằn một 
dấu ấn rõ rệt lên thành phố này với lối kiến trúc thiên về bê tông, gạch, và kính, phần nhiều chịu 
ảnh hưởng kiến trúc hiện đại Âu châu cùng thời.  Lối xây dựng đó vẫn còn thấy dọc theo đường 
phố các khu dân cư ngày nay. 

Peru có nền kinh tế lớn hơn Việt Nam một chút, nhưng dân số chỉ bằng một phần ba, diện 
tích lại rộng gấp bốn lần Việt Nam, nên thu nhập bình quân hơn gấp ba lần.  Peru ngày nay, cũng 
như các nước Nam Mỹ khác, thuộc về nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao của thế giới, 
chứ chưa được liệt vào hàng ngũ các nước phát triển tân tiến như Anh, Pháp, Úc, Mỹ.  Tuy nhiên, 
mới hai chục năm trước đây, quốc gia này vẫn còn bị vướng trong cái bẫy thu nhập trung bình 
thấp sau một thập niên sáu mươi phát triển đầy khả quan nhưng không bền vững.   

Từ khi nền dân chủ được phục hoạt, quốc gia này đã bắt đầu bước vào một giai đoạn phát 
triển mới.  Phiến quân cộng sản Con Đường Sáng (Lighting Path) theo khuynh hướng họ Mao 



 

cũng chỉ mới buông súng mười mấy năm trước đây.  Tuy vẫn phải chịu cái hố sâu phân cách thu 
nhập giàu nghèo, nhưng ít ra trên đường phố Lima ngày nay, khách khó mà phân biệt được người 
giàu người nghèo qua cách ăn mặc.  Về mặt này họ giống như các nước phát triển khác.  Người 
dân ở Lima vóc dáng thon gọn, ăn mặc giản dị hợp thời trang.  Nhìn chung họ không cao lắm, kể 
cả nhóm dân tộc da trắng hoặc lai trắng.  Ít ra khi đi trên đường phố ở đây, nếu bạn là một người 
Việt thước tấc trung bình nếu không nói là khá khiêm tốn như tôi đây, bạn sẽ không cảm thấy 
mình nhỏ con bị lép vế cho lắm! 

Sở dĩ vóc người họ nhỏ nhắn là vì Lima là một thành phố đa sắc tộc.  Nhìn chung số lượng 
người lai rất đông, từ lai nhiều đến lai ít trên cái nền chung là thổ dân bản địa.  Đặc biệt khi ở trên 
máy bay hoặc khi đi trên đường phố, đôi khi khách sẽ ngạc nhiên gặp những nét Trung Hoa in 
đậm trên khuôn mặt Nam Mỹ hoặc trong dáng dấp hay phong cách sống của người Peru.  Không 
thể lẫn vào đâu được, thoáng nhìn là nhận ra ngay.  Người Á lai Peru gần như có mọi nét của các 
chủng tộc khác nhau trên thế giới: một chút Á, một chút Âu, một chút Phi, một chút Ả Rập, v.v..., 
nhưng tựu trung nét Trung Hoa vẫn nổi bật trên hết.   

Dân gốc Á thuần chủng hiện chiếm khoảng tám phần trăm, phần lớn là người Hoa hoặc 
Nhật.  Người Hoa là sắc dân đông nhất, theo thống kê hiện có khoảng 2 triệu người thuần chủng 
trên khắp Peru.  Nếu tính luôn cả người Hoa đã lai qua nhiều đời thì số lượng đông hơn đáng kể, 
có khi lên đến năm mười triệu không chừng.  Chẳng biết dựa vào đâu mà có tài liệu dám chép 
rằng hầu hết dân Peru, nếu không nói là tất cả, và đặc biệt là dân thủ đô Lima, đều có máu Hoa 
trong mình.  Khó tin quá các bạn nhỉ!  Cả cô hướng dẫn viên du lịch cũng nói thế.  Dĩ nhiên các dữ 
kiện loại này phần lớn chỉ dựa trên nhận xét chủ quan của người đưa tin, chứ rất khó mà kiểm 
chứng.  Đại để cũng giống như ai đó nói rằng dân Nam kỳ nước ta phần lớn đều lai Tàu vậy.  Ai 
cũng biết thế, nhưng bảo đưa ra bằng chứng cụ thể thì rất khó mà biết được đích xác. 

 

 
Một đôi kẻ Việt người Tần... 

Các thiếu nữ lai Tàu trong tà xiêm y rực rỡ 
 
Đúng hay sai là chuyện của các nhà nghiên cứu.  Riêng tôi chỉ biết rằng, lúc cô hướng dẫn 

viên đưa tôi lái ngang qua khu phố Tàu, ôi thôi còn sầm uất náo nhiệt hơn cả Chợ Lớn nữa, trải 
dài hàng mấy cây số liền, băng qua 8 đại lộ đông nghẹt người đi.  Đại lộ nào bề rộng cũng vài 
chục thước, đến chục lằn xe qua lại, từ bảng hiệu cho đến xe buýt, xe hơi, đều chạy quảng cáo 
bằng tiếng Hoa hết.  Không ngờ người Hoa ở đây đông dữ vậy.  Họ đến Peru bằng nhiều đợt khác 
nhau, thế hệ đầu tiên đặt chân đến đây từ hồi giữa thế kỷ 19 để làm lao động xây dựng hệ thống 
đường hỏa xa xuyên suốt Nam Mỹ.  Hồi thập niên sáu mươi của thế kỷ trước, người Hoa ở Mã Lai 
và quần đảo Nam Dương (Indonesia) cũng đổ xô di cư qua Peru rất đông để tránh nạn bị chính 
quyền Hồi giáo kỳ thị hoặc diệt chủng.  Cuối thế kỷ vừa rồi, cũng có khá nhiều người Hồng Kông di 
cư sang Peru sau khi Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc.  Dù ở đâu cũng thế, nhóm đi 
trước hầu hết đều khá giả hơn các nhóm đến sau, đa số đều là người Quảng nhưng gần đây bị 
người Tiều đông hơn đến sau lấn lướt, xâm lấn thị trường và thường chiếm ưu thế trong việc cạnh 
tranh làm ăn buôn bán. 

Người Nhật đến sau nên không đông bằng người Hoa, chỉ vào khoảng 100 ngàn dân đổ 
lại.  Họ chủ yếu nhập cư từ hồi cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ vừa rồi, và cũng làm lao động như 
các di dân nghèo khổ khác.  Tuy ít, nhưng người Nhật lại chiếm lĩnh nhiều ngành kinh tế quan 
trọng ở Peru, lại thêm chính phủ Nhật hậu thuẫn trong các lĩnh vực đầu tư thương mại, nên họ khá 
nổi đình nổi đám mặc dù cũng gây khá nhiều tai tiếng.  Điển hình như vụ hai cha con tổng thống 
gốc Nhật Fujimori áp dụng chế độ độc tài gia đình trị nên sau này đều bị bắt bỏ tù. 

Ngẫm lại, người Hoa thế mà khôn.  Họ không xen vào chính trị và chỉ tập trung vào việc 
buôn bán mà thôi, nên đời sống khá giả hơn hẳn các sắc dân khác, và để lại ảnh hưởng sâu đậm 
lên xã hội văn hóa Peru.  Cũng đã từng có một cô hoa hậu Peru gốc Tàu hồi năm 2000.  Ảnh 
hưởng đồ ăn Tàu lên ẩm thực Peru rất rõ.  Khắp Lima, du khách sẽ gặp rất nhiều quán Chifa 
chuyên bán thức ăn lai giữa đồ ăn Peru và Tàu, mà nghĩa nguyên thủy của Chifa chính là 'xực 



 

phàn' ăn cơm, điển hình là món cơm chiên Dương Châu nổi danh thế giới.  Kể cũng lạ, đôi khi đến 
một nước này bạn lại thấy giật mình về nước khác.  Đại khái cũng như khi về Việt Nam chơi, bạn 
có cảm giác nó giông giống một tỉnh nội địa nào đó bên Trung Quốc vậy.  Mình thấy thế thì du 
khách ngoại quốc họ cũng nhận thấy thế, chẳng trách ai được. 

Dạo quanh một vòng thành phố một hồi, cuối cùng thì gia đình tôi cũng về được khách sạn 
nằm ở quận Miraflores, là quận cao cấp sang trọng nhất Lima, có thể sánh ngang với Quận Nhất 
Sài Gòn một thời hoa lệ, nhưng hiện đại và văn minh hơn nhiều.  Đất đai có vẻ đắt đỏ tại khu này, 
hầu hết nhà cửa xây theo kiểu dinh thự Tây Ban Nha rộng lớn rất hợp thời trang, nhưng chẳng 
hiểu sao người ta lại chừa chỗ đậu xe trước sân nhà khá chật hẹp.  Tới giờ tôi không vẫn không 
biết họ làm cách nào mà có thể đậu được chiếc xe hơi một cách ngon lành trong một cái lỗ nhỏ 
xíu ngay trước sân nhà.   

Và hơn thế nữa, nơi tôi dừng chân ở quận Miraflores, Lima xem ra không hề biết ngủ, 
đường phố lúc nào cũng tấp nập người đi.  Nhưng mình thì cần phải ngủ, vì đích đến không phải 
là Lima mà là dãy Andes tuốt tận trên kia, nơi khởi nguyên của đế quốc Inca cổ xưa, một đế quốc 
trên chín tầng mây mà loài người đến nay vẫn còn chưa hiểu thấu đáo về nền văn minh độc đáo 
nhưng đã thất truyền của họ. 

 
 Cusco – Đế quốc trên các tầng mây 
 

Đố ai biết lúa mấy cây, 
Biết sông mấy khúc, biết mây mấy tầng. 

(Phạm Duy: Đố ai) 
 
Từ cổ chí kim, không biết đã có bao nhiêu nhà thơ say đắm vì mây, bao nhiêu họa sĩ đưa 

mây vào nét bút khung tranh.  Còn ngay vào lúc này đây, trên khắp quả địa cầu của chúng ta đang 
có biết bao nhiêu các nhà nhiếp ảnh quay phim đang ngây ngất hướng ống kính nghệ thuật soi lên 
mây trời.  Nhưng liệu có mấy người đã có thể tả hết cho được thế nào là mây như trong kho tàng 
ca dao của chúng ta chưa, để rồi nhạc sĩ Phạm Duy thoát thai những đám mây bãng lãng này 
thành ca khúc Đố ai thấm sâu vào lòng dân tộc. 

 

 
Giọt nước hữu tình rơi thánh thót, 

Con thuyền vô động cúi lom khom.... 
Cảnh tuyệt thế vô song nhìn qua khung cửa phi cơ bay là trên vòm trời Cusco 

 
Thật vậy, từ ngàn xưa mây đã thân thiết gắn bó với con người.  Bởi thế nó mới xuất hiện 

bàng bạc trong ca dao tình tự được truyền miệng qua bao thế hệ.  Không say đắm sao được, khi 
con người cúi mặt xuống là đất, ngẩng đầu lên là trời.  Trời trống rỗng, trời vô cùng vô tận, nhưng 
trời cũng có hình hài, cũng có lúc hân hoan, có khi buồn giận, trời thay tâm đổi tính biến ảo khôn 
lường.  Đó chính là bởi vì trên trời có mây.  Có lẽ kể từ ngày biết đứng thẳng người lên, vươn cổ 
đưa mắt nhìn lên cao, con người nguyên thủy đã thảng thốt với muôn hình biến ảo của mây trời 
mà khởi lên cái tâm hồn nghệ sĩ.  Để rồi biết mộng mơ, để rồi biết ưu tư, để mà đeo đẳng những 
khao khát vô hình, và vì thế đã bước được một bước dài từ thân phận con thú trở thành duyên 
nghiệp con người? 

Nói về mây, chắc hẳn các bạn đều biết một bài hát khá quen thuộc có cái tên thật lãng 
đãng là Mây lang thang, với một điệp khúc day dứt rằng 'đời tôi đã xót xa nhiều cũng vì yêu'.  Thực 
ra thì đây vốn là một ca khúc ngoại quốc vui nhộn theo nhịp mambo, mô tả niềm hân hoan của các 
chàng chăn ngựa bên Mỹ đang đùa nghịch trên thảo nguyên bao la, hệt như các chú chuột đồng 
đang nhảy nhót hát ca trong những vựa bột mì sung túc.  Nhưng rồi không biết tự bao giờ, dường 



 

như dưới thời kỳ vàng son nhạc trẻ miền Nam trước 75 thì phải, nhạc sĩ Nam Lộc đã viết cho bài 
hát này một lời ca bằng tiếng Việt và diễn tấu theo một tiết điệu chậm và da diết hơn.  Lời ca là lời 
của một người tình đơn phương đang u buồn trách móc những đám mây nông nổi sao cứ mãi vô 
định mà lang thang bay, sao cứ lờ lững quấn quýt vắt ngang rừng cây để mà quên cả lối về.  Rồi 
lời ca lại giận, lại hờn khi những đám mây ham vui cứ theo gió mà dâng mãi lên cao, như khao 
khát cuốn vào trong vòng tay ân ái của muôn vạn sao trời.  Để rồi cuối cùng, người ca sĩ cô đơn 
lại thầm lo rằng rồi mây của chàng lại sẽ phải buồn phải khóc.  Đó là những lúc mà mây đang phải 
vào mưa, đổ lệ sầu tưới xuống nhân gian: 

Mây, sao còn bay mãi không quay về đây, 
Sao còn lờ lững che ngang rừng cây, 
Sao còn hờ hững với tôi từng giây, 
Hay còn mơ nghĩ đến ai nào đây. 

(Lời Việt Nam Lộc: Mây lang thang) 
 
Để chắt hết tâm hồn mình thành những lời ca tuyệt đẹp này, chắc rằng người ấy đã có biết 

bao lần lẳng lặng ra ngắm mây trời biến ảo trên cao không.  Thế nhưng dẫu sao, mây của người 
ấy vẫn xa xôi diệu vợi và đầy ảo ảnh.  Chứ không thực và sống động như tại Cusco, một đế quốc 
nhờ các tầng mây mà thành danh trong lịch sử.  Đế quốc Inca.  Nếu như các dân tộc bạn đều yêu 
thích mây, thì tấm lòng yêu mây của người Inca cổ lại tăng trưởng lên nhiều tầng bậc hơn thế 
nữa.  Họ kéo nhau lên đỉnh núi cao sinh sống để được suốt ngày tận hưởng mây trời sắc nước, 
hình thành nên đế quốc riêng của họ, lãnh thổ trải dài trên 4 ngàn cây số từ bắc xuống nam, bao 
gồm các quốc gia hiện nay như Peru, Ecuador và một phần các nước Colombia, Bolivia, Argentina 
và Chile.  Ở độ cao trên 3,600 thước khiến người không quen phát chóng mặt, bất cứ lúc nào 
người dân nơi đây cũng có thể sống cùng mây, đi ngay trong mây, vươn tay lên chạm vào đáy trời 
mây, và cúi mình xuống để chạm tay vào biển mây ngay dưới chân mình.  Làm như nếu không có 
mây là họ sẽ không thể sống được vậy. 

Nếu xem mây là một người tình thì trên Cusco và khắp giải cao nguyên Peru này, nàng là 
một người tình không chung thủy.  Người ta có thể đi xuyên qua tâm hồn nàng, có thể vuốt ve và 
nắm tay mà trò chuyện tâm tình, thế nhưng chẳng thể giữ chân dù chỉ một giây.  Người ta cũng có 
thể thấy được tình yêu là bao la đến nhường nào, nhưng lại cũng vô hình vô ảnh cho đến nhường 
nào.  Từ đó người ta nghiệm ra rằng, ái tình cũng như mây trời, vốn là những điều có thật nhưng 
cũng lại là những gì hoàn toàn không thể đoán định, không thể thấu hiểu và làm ta luôn luôn bất 
lực trước nó.  Cũng có lẽ vì thế chăng mà đế quốc Inca đã lặng lẽ tàn lụi cách đây trên 5 thế kỷ 
giữa sự thờ ơ của nhân thế, khiến cho con cháu của thần mặt trời Inti, vị thần tối cao của tộc 
người Inca, bây giờ phải vất vả trăm đường, phải đương đầu với chướng ngại đời thường nhất: 
mưu sinh.  Dường như họ chấp nhận tất cả nỗi nhọc nhằn của kiếp người tạm bợ, để tích đức cho 
cuộc sống tâm linh mà họ xem trọng hơn cả vật chất phù du. 

Đang ngồi miên man suy nghĩ về thế giới tâm linh trên một thành phố mây bay mà mình 
sắp sửa được tới chiêm ngưỡng, thì chiếc phi cơ thình lình chuyển động, chuẩn bị cho chuyến du 
hành bay từ Lima đến Cusco mà tôi tin rằng sẽ rất thú vị.  Sau khi vượt tầng mây thứ nhất cao vài 
trăm thước trên bầu trời Lima, núi Andes đã lờ mờ hiện ra.  Khi phi cơ vượt tiếp tầng mây thứ hai 
ở độ cao một hai ngàn thước, thì dãy Andes ngày càng rõ nét hơn.  Mây bay lơ lửng ngang trời, 
vắt nhẹ lên khung kính ngoài chiếc phi cơ nơi tôi đang dựa cửa mơ màng, tựa hồ như áng mây 
hàng đang mải mê trình diễn những bước quay chầm chậm của vũ điệu slow dìu dặt, mà mỗi 
bước quay sẽ không bao giờ lặp lại.  Kể từ lúc đó, phi cơ giảm dần tốc độ, bay là là trên các đỉnh 
núi ngàn năm, nhưng vẫn còn thấp hơn các đỉnh đèo cao chót vót thấp thoáng tận cuối chân trời.  
Nơi đó chính là trú xứ của các vị thần mặt trăng, mặt trời mà người dân nơi đây rất mực tôn thờ.  
Cho tới khi hạ cánh xuống phi trường Cusco. 

 

 
Tựa cửa trông ra miền vô tận... 



 

Phi cơ cất cánh bay, phong cảnh đẹp càng trông càng mê đắm 
 
Cảm giác đầu tiên khi bước xuống Cusco là bạn sẽ thấy mình thở gấp hơn, vì bầu không 

khí rất loãng.  Bạn cũng sẽ cảm thấy đầu óc váng vất vì cơ thể chưa quen với áp suất thấp.  Khi 
về tới khách sạn, bạn sẽ được mời trà coca, mà người địa phương tin rằng đây là liều thuốc thần 
dược sẽ giúp điều hòa cơ thể, thích hợp nhanh chóng với các điều kiện của núi cao.  Gọi là trà 
nhưng không phải trà, chỉ là nước nấu với lá coca, vị rất đắng, mà lá coca chính là một loại lá 
thuốc phiện người vùng cao hay dùng.  Họ nhai lá coca như các cụ ta ngày xưa ăn trầu vậy, trong 
chợ bán lá coca rất nhiều, giá rẻ mạt, còn ở khách sạn thì họ pha sẵn cho khách du lịch uống miễn 
phí. 

Những ai từ dưới xuôi lên, chắc chắn sẽ biết thế nào là hiệu ứng độ cao, bị nặng hay nhẹ 
còn tùy theo độ nhạy cảm của người đó nữa.  Đến đây rồi, mới thấy người xưa nói quả không sai 
chút nào 'Núi chọn người chứ không phải người chọn núi'.  Dãy Andes không phải chỗ để ai muốn 
đến là đến.  Cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi lên đường, hầu có thể thích nghi với điều kiện 
khắc nghiệt trên núi cao muôn trượng.  Đó là những điều tôi đã nghe nhiều người nói qua chứ 
chưa biết rõ thực sự.  Đó là hiện tượng của thân tâm suy nhược khi đột ngột thay đổi môi trường 
sống, trong một bầu không khi quá loãng. Khi độ cao tăng lên, áp suất khí quyển giảm đi, lượng 
dưỡng khí cũng giảm.  Độ cao đi kèm với rất nhiều nhược điểm: khó thở, say sẩm mặt mày và bị 
nhiễm lạnh phong hàn do thời tiết lạnh hơn dưới vùng đồng bằng.   

Thực tế cho thấy rằng, trên một độ cao khoảng từ 2500 thước trở đi là không khí bắt đầu 
loãng dần, dưỡng khí không đủ để nuôi cơ thể.  Thân thể phải hít thở nhiều hơn để có đủ lượng 
dưỡng khí cung cấp cho hoạt động của thân, đồng thời tạo thêm nhiều hồng huyết cầu để chống 
chọi với nó, thường ít nhất cần hai ngày nghỉ ngơi tịnh dưỡng để cơ thể quen dần với môi trường 
lạ. 

Nghe qua, tôi biết có lẽ nhiều người sẽ phì cười, cho là không có gì đáng phải quan ngại.  
Nói một cách chính xác, trên độ cao 500 thước, không khí chỉ còn 95% áp suất.  Với độ cao 3600 
thước của Cusco, áp suất không khí còn chừng 64%.  Độ cao giới hạn mà con người có thể sống 
sót chịu đựng là khoảng 6000 thước, còn độ cao được giới chuyên môn gọi là 'vùng chết' thường 
là trên 8000 thước.  Đây là độ cao khắc nghiệt con người không thể tồn tại lâu trong điều kiện 
sống tự nhiên, bởi họ sẽ bị suy giảm sinh lý dần dần và cuối cùng sẽ chết bất tỉnh nhân sự.  Ngay 
những vận động viên leo núi thiện nghệ cũng phải dự đoán 'chi tiêu' thời gian ở trên độ cao này, 
và thường phải 'vỗ béo' trước khi leo núi, để bù lại phần năng lượng tiêu hao trong quá trình chinh 
phục đỉnh núi. 

 

 
Đỉnh núi thiêng Andes nhìn từ phi cơ, nơi trú xứ của các thần Sơn Tinh hiển thánh trong thế 

giới tâm linh Inca... 
Tuyết xuống phương nào lạnh lắm không? 

Mà đây lòng trắng một mùa đông. 
Tương tư đốt đuốc thâu canh đợi... 

 
Với lượng dưỡng khí ít ỏi như thế, tim và phổi vốn điều hòa trong trường hợp bình thường 

nay sẽ hoạt động không ăn nhịp với nhau.  Tại Cusco, bố mẹ tôi chỉ cần leo vài bước cầu thang là 
trái tim nặng trĩu.  Ngay cả lúc nằm nghỉ trên giường, tưởng chừng như thân đã được nghỉ ngơi, 
bỗng nhiên hơi thở trở nên dồn dập như đang chạy đua nước rút, tiếp liền theo là khoảnh khắc 
ngừng thở tuy chỉ kéo dài khoảng 10 giây thôi, nhưng vẫn khiến cho người nằm kế bên phải một 
phen hú vía.  Có người thì dễ bị chảy máu cam.  Lý do là các mạch máu nhỏ trong mũi bị vỡ vì áp 
lực bên ngoài nhỏ hơn so với bên trong.  Có người mắt môi tím tái như bị ai đánh bầm, và khuôn 
mặt thì cứ phình to ra như cái bánh bao, cũng chỉ vì hiệu ứng áp suất độ cao gây ra.   

Kế đó là thức ăn, dù đói nhưng lại biếng ăn, không sao nuốt nổi, hoặc nếu có ăn dù chỉ ăn 
cầm hơi thì cũng không tiêu gây chứng sình bụng.  Đó là chưa nói đến tiện nghi thiếu thốn, vấn đề 
vệ sinh công cộng hết sức sơ khai, nhiều nơi không có nước máy hoặc cúp điện lai rai.  Nhưng tệ 



 

hại nhất vẫn phải là chứng mất ngủ đã đánh gục nhiều người, một điều mà hầu như ai cũng cắn 
răng chịu đựng khi lên độ cao.  Chứng mất ngủ là hội chứng đáng sợ nhất trên nóc nhà Peru.  Mất 
giấc ngủ nếu đi kèm với bộ phận tim mạch đang rã rời, nhồi bóp loạn xạ, sẽ làm con bệnh hoàn 
toàn mất hết khí lực.  Đầu đau nhức và trong vắt, chỉ biết nằm chờ sáng.  Bình thường, chỉ một 
vấn nạn trong mấy thứ đó thôi đã có thể làm sức ta yếu hẳn.  Nhưng ở đây tất cả yếu tố trên đồng 
thời tác dụng, và vì thế đã gây trở ngại hiểm nghèo cho những ai không quen với nó. 

Khi lên đến nơi, tôi biết có nhiều người chịu không nổi đã bỏ ngay Cusco đi xuống đồng 
bằng, nói gì đến các cuộc tham quan vốn cũng rất đòi hỏi thể lực và sự tỉnh táo.  Bố mẹ tôi đã rơi 
vào tình trạng này trong vài ngày đầu, tuy không đến nỗi phải bay về Lima ngay lập tức, nhưng 
suốt mấy ngày liền nằm bẹp trong khách sạn không thể nhấc bước được xuống giường.  Thay áo 
quần đi ngủ đã là khó khăn, còn nói chi đến chuyện ra ngoài leo núi ngoạn cảnh.  Những lúc ấy, 
tôi lo lắng và nghĩ chắc bố mẹ tôi sẽ nhủ rằng đây là điểm cao nhất trong suốt cuộc đời viễn du 
của ông bà và cũng là lần cuối lên núi rừng Peru. 

Thực ra, để tránh bị tác động do hiệu ứng độ cao gây ra không khó lắm đâu, nếu bạn biết 
cách chuẩn bị và phòng ngừa nó từ trước khi lên đường.  Tôi đã thực hành những nguyên tắc ấy 
nên không bị như bố mẹ tôi.   

Trước hết, hiệu ứng độ cao thường gây tác động nặng nhất khi con người di chuyển lên độ 
cao quá đột ngột.  Với thời đại kỹ thuật tân tiến mà ai cũng muốn chọn con đường ngắn nhất để đi 
từ đồng bằng lên đến vùng cao bằng máy bay, lẽ tất nhiên bạn sẽ thấy khó chịu trong người.  Do 
đó, nếu bạn bay từ bờ biển Lima lên đến Cusco cao 3600 thước trong vòng 1 giờ, cơ thể bạn cần 
phải đôi hôm để thích nghi.  Trong khi nếu di chuyển bằng các phương tiện truyền thống khác 
chậm và lâu hơn như xe đò, xe lửa, xe hơi phải mất mấy ngày đường ngồi xe, hay thậm chí cưỡi 
lừa, đi bộ, đạp xe như người Inca thường làm, thì hiệu ứng độ cao tất sẽ giảm vơi ít nhiều. 

Theo kinh nghiệm của riêng tôi, quan trọng nhất là uống nước thật nhiều, và uống cũng 
phải biết cách.  Trên độ cao khí hậu thường rất khô ráo, mà chúng ta cần phải hít thở nhiều hơn 
để có đủ dưỡng khí bồi bổ cơ thể nên không để ý đến nguyên do cơ thể bị mất nước, do quá trình 
nước bốc hơi qua hơi thở tuôn trào ra ngoài mà không hay.  Thế nên phải uống nước gấp đôi số 
lượng bình thường, ít nhất là hai ba lít nước mỗi ngày, và uống từng ngụm chứ không nên tu ừng 
ực cho đã khát.  Kế đến là bạn sẽ phải tìm chỗ tiểu thường xuyên hơn, và luôn thủ sẵn giấy vệ 
sinh trong người.   

Thứ ba là bạn nên tập đi thật chậm và đều để giữ sức trong một hai ngày đầu, đừng nên 
quá sức hay tập thể thao.  Cơ thể bạn đang làm việc gấp đôi để tạo thêm hồng huyết cầu rất cần 
cho việc cung cấp dưỡng khí trên khắp thân mình.  Chớ nên hoạt động thái quá dễ gây mất sức, 
ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.  Thứ tư là chỉ ăn đồ nhẹ trong 24 giờ khi mới vừa đặt chân 
đến, và cần phải hết sức tránh việc ăn vặt ban đêm, hay ăn những đồ không tiêu như thịt đỏ, bơ 
sữa hay đồ khô khó nuốt.  Nên ăn các loại súp nóng, hay nấu cơm ăn với rau quả và cá hấp là tốt 
nhất.  Vì nếu bụng căng sẽ bắt máu huyết dùng hết năng lượng để tiêu hóa thức ăn, thay vì phải 
tạo thêm hồng huyết cầu cung cấp dưỡng khí cho thân thể, để giúp bạn thích nghi với độ cao 
nhanh chóng hơn.   

Thứ năm là tuyệt đối không uống rượu bia, vì bia sẽ gây háo người và nhức đầu lâu hơn.  
Bạn nên biết một lon bia uống trên núi sẽ bị vật vã gấp ba lon bia khi uống dưới đồng bằng.  Trong 
trường hợp tối cần, ngày đầu tiên chỉ nên uống nước lọc hoặc nhấp bia thật chậm, sau đó uống 
thật nhiều nước.  Những ngày sau, chỉ nên uống một hai ly bia rượu thôi, được vậy cơ thể bạn sẽ 
nói lời cám ơn bạn rất nhiều.   

Thứ sáu là nên uống trà coca, hoặc nhai lá coca rồi nhổ ra ngoài.  Nhưng lá coca có hàm 
lượng cà phê khá cao nên sử dụng nó tốt nhất vào buổi sáng.  Ngoài ra có loại lá trà không có 
chất cà phê gọi là muna (Andean mint), mọc dại trên khắp dãy núi Andes, rất tốt cho đường tiêu 
hóa.   

Thứ bảy là uống thuốc tây như Diamox, nhưng sử dụng nó thường sẽ bị tác dụng phụ như 
các đầu ngón tay tê nhức và nhuận trường.  Nếu bạn có uống thì nên dùng liền 24 giờ trước khi 
đến độ cao, như vậy mới hiệu quả.  Ngoài ra còn có mặt nạ dưỡng khí bày bán tại phi trường với 
giá khoảng $10 đô la Mỹ. 

Nguyên tắc thứ 8 và cuối cùng mà ít ai để ý tới.  Đó là nhiều người tưởng rằng Machu 
Picchu cao hơn Cusco, nhưng thực ra lại là thấp hơn với độ cao khoảng 2400 thước.  Do đó, nếu 
ai dễ nhạy cảm với độ cao sẽ được khuyên về nghỉ ở Machu Picchu và Lũng Thiêng (Sacred 
Valley) trước rồi sau đó mới quay về lại Cusco ngoạn cảnh.  Như vậy, khi về lại Cusco cơ thể bạn 
đã quen dần với độ cao rồi.  Nếu ai đi tiếp đến hồ Titicaca cao 3812 thước bên biên giới giữa Peru 
và Bolivia cũng nên đi theo ngả này.  Chớ nên bay thẳng từ bờ biển Lima đến phi trường Juliaca ở 
hồ Titicaca, vì làm như thế chẳng khác nào đáp thẳng một mạch lên đỉnh núi cao nhất vậy.  Dân 



 

thạo leo núi bao giờ cũng thực hành nguyên tắc đi dần từ thấp lên cao, và mỗi ngày không nên 
nâng độ cao quá 500 thước, tối ngủ thì trèo xuống thấp hơn độ 200 thước mới dễ ngủ.  Nếu thực 
hành đúng, tôi tin bạn sẽ không hề bị tác động bởi hiệu ứng độ cao. 

Dù gì đi nữa, hỏi ai là không cảm thấy mình nghẹt thở trước cảnh trời mây xanh ngắt một 
màu, mỗi khi định tâm nhìn vào trò diễn kỳ dị của chín tầng mây dâng trên thành cổ Cusco này.  
Nếu đang mang theo máy ảnh kỹ thuật số, xin bạn hãy giữ nguyên máy ở cùng một góc ngắm và 
lần lượt bấm và bấm, cách nhau thật đều.  Về nhà đổ ảnh vào máy vi tính, trên màn hình ta sẽ 
thấy liên tiếp các bức ảnh mới chụp được này giống hệt như các tấm phim hoạt hình, mà nhân vật 
ở đây là các đám mây, còn núi rừng, nhà cửa chính là sân khấu.  Chỉ đến lúc này ta mới có thể 
biết được mây trên Cusco đã biến đổi hình hài ra sao, còn nếu bằng mắt thường thì vào lúc ấy ta 
cũng chỉ thấy lòng mình xốn xang mà thôi.   

Xin đừng bận tâm quá nhiều tới các món đặc sản trong nhà hàng, đừng phí thời gian chúi 
đầu vào cỗ bài tá lả trong phòng kín.  Ngoài kia, ngay bên cửa sổ có ngàn mây đang từng phút 
giây trầm lặng trình diễn những hình hài sẽ không bao giờ tái diễn, như ngàn vạn số kiếp nhân 
sinh vô thường đi về trong cõi nhân gian mà ta có thể chạm tay vào, có thể đi xuyên qua, có thể hít 
vào cho đầy buồng phổi.   

Những lúc như thế, không gì hấp dẫn bằng mình được nghe kể lại truyền thuyết về kho 
vàng bí ẩn của người Inca cổ.  Nó được chôn giấu ngay tại thành Cusco này, từ đó cuốn hút 
không biết bao nhiêu kẻ săn vàng ưa phiêu lưu mạo hiểm, từ khắp nơi trên thế giới đổ dồn đến 
đây, và không ít kẻ bỏ mình trên sườn núi cao cũng chỉ vì giấc mơ tìm vàng. 

(còn tiếp) 
 
 

 

 

 

 

 
Giọng cũ xa gần 

Dân Gầy phụ trách 
 
*Thơ hay thẩn số này bắt đầu bằng những giòng chảy rất “Phùng Quán” như sau:  
Yêu ai cứ bảo là yêu 
Ghét ai cứ bảo là ghét 
Dù ai ngon ngọt nuông chiều 
Cũng không nói yêu thành ghét. 
Dù ai cầm dao dọa giết 
Cũng không nói ghét thành yêụ. 
 
Tôi muốn làm nhà văn chân thật, chân thật trọn đời 
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi. 
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã ! 
Bút giấy tôi ai cướp giật đi, 
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên vách đá! 
 
*Chung quanh tin buồn về sự ra đi  
của anh Mát-thêu Uông Đại Lực (cùng lớp với Yuse Tiến Lộc & Minh Sang)  
 
Vô cùng đau buồn khi nhận đuợc hung tín LỰC đã vĩnh viễn "ra đi", 
     Thứ Sáu, 26-06-2015! 



 

Em kính lời phân ưu cùng anh Mẫn, anh Bằng - và chân tình chia buồn với các em Lượng, 
Mỹ và Công! 
Thế là mọi sự liên lạc ở trần thế với Mathêu Uông Đại Lực từ nay không còn nữa. Biết bao 

kỷ niệm thuở ấu thời, từ ở trường Ô Chợ Dừa với cô giáo Tâm kính yêu... tới những buổi 
giúp chầu, giúp lễ ở Thái Hà Ấp, từ những sinh hoạt Hùng Tâm Dũng Chí trong "Gia Đình 
Cha Gagné" tới những cuộc  phá phách, nghịch ngợm cùng với Tú, với Soạn... từ những 
năm tháng tuyệt vời trong Đệ Tử Viện DCCT (Hà Nội, Saigon, Vũng Tầu)... tới thời gian 
thanh niên "bay bướm" ở Saigon hoa lệ cùng với Danh, Hường, Hằng và "Ca Đoàn Nhà 

Thờ Đức Bà"... 
           Nay Lực đã "bỏ cuộc chơi" để về với Chúa, với hai Bác... 
           Lực ơi! làm sao quên được Tình Bạn quá đẹp của tụi mình! Nhớ Bạn lắm dù vẫn 
biết "cổ lai hy" và cuối cùng là cội nguồn: Nước Chúa! Mà thôi, Chúa quan phòng, 
Lực ạ! Quãng thời gian cuối đời, Lực đau yếu nhiều quá, thì việc Chúa gọi Lực về, 
âu cũng là một sự Quan Phòng của Thiên Chúa - Một việc tốt đẹp nhất Chúa đã thực 
hiện cho bản thân của Lực! 

           Vĩnh biệt Lực, Bạn Hiền nhé! Nguyện xin Tình Yêu của Thiên Chúa "xí xóa" cho Lực 
mọi sự thiếu sót, lỡ lầm... để Lực sớm về hưởng hạnh phúc thật và vĩnh hằng trên 

Thiên Đàng. 
            Hẹn tái ngộ với Lực - như bao lần chúng mình chia tay nhưng rồi lại gặp lại nhau. 
           Bồ cũng phải thỉnh thoảng cầu bần cho Tớ nữa đấy, Lực nhé! 
           Bạn "nối bố" của Lực: Antôn Đào Quang Mỹ 

 
Và, tâm tình về sự ra đi của anh Mát-thêu Uông Đại Lực: 
 
Dưới đây lại ký-ức của anh Đào Quang Mỹ về thời “xa xưa ấy”: 
Tôi nhớ đã viết cho DUC IN ALTUM, Úc về một kỷ niệm của Lực và tôi. Các Bạn đọc cho 

vui nhé: 
 

"Vào một buổi chiều cuối hạ, đầu thu, sau khi giúp chầu ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế 
(DCCT) Thái Hà Ấp, tôi và anh bạn tên Ma-thêu Uông Đại Lực rủ nhau leo cây hái trộm gioi (mận) 
của nhà xứ. Vừa tụt xuống đất với những ”chiến lợi phẩm” đầy trong túi quần soóc, chúng tôi bỗng 
tá hỏa tam tinh khi ”đụng” một ông cha Tây râu ria xồm xoàm đã đứng từ bao giờ dưới gốc cây. 
Chúng tôi tin chắc đã tới giờ ”tử nạn” vì vẫn từng nghe danh ông cha này, người có ”độc chiêu”... 
bóp cổ những đứa trẻ phá hoại hoa trái trong khuôn viên nhà thờ. Nhưng lạ, thay vì ra tay thanh 
toán, cha lại nhỏ nhẹ bằng... tiếng Việt câu nói tràn đầy từ bi nhân ái: 

           “Từ nay không được trèo cây nữa nhé... Nhớ chưa!” 

            Dĩ nhiên chúng tôi gật đầu còn hơn tế ông bà. Cặp mắt xanh dương của cha vẫn 

”chiếu tướng” chúng tôi như muốn thôi miên, nhưng bỗng cha hỏi: 
           ”Hai đứa có muốn... đi tu không?” 

             Lúc đó bảo nhẩy vào lửa chúng tôi cũng thi hành ngay mệnh lệnh miễn sao sống 

còn, huống chi... đi tu! Chúng tôi đồng thanh ”thưa cha, có ạ!” rất nhanh. Giọng nói của ông cha 
chợt trở nên nghiêm trọng hơn cùng với hướng chỉ của bàn tay hộ pháp về phía dẫy nhà cổ kính : 

             ”Tốt. Sáng thứ bẩy này tới nhà dòng làm bài thi chung với những người khác. Đúng 
9 giờ! Bây giờ đi về thẳng nhà ngay!” 

            Chỉ chờ vậy, hai đứa chúng tôi liền ba chân bốn cẳng chạy, chẳng còn can đảm 

ngoái cổ lại xem... ”tử thần” có đuổi theo không. 
            Dĩ nhiên chúng tôi không dám... thất hứa, sợ có ngày vô tình ”tái ngộ” với ông cha 

Tây này, ắt sẽ bị ”chết tươi ăn năn tội chẳng kịp”. Sau khi được hướng dẫn vào một lớp học, chúng 
tôi gặp nhiều thí sinh khác nữa; ai cũng ăn mặc sạch sẽ. Riêng tôi vẫn ”diện” quần cụt, áo vá màu 
trắng cà-phê sữa. Ông cha Tây xuất hiện cùng với một bà sơ tên Paul. Lúc đó chúng tôi mới được 
biết quí danh cha là Trépanier, tự Phúc, giám đốc Đệ Tử viện. Kết quả buổi thi, cả hai chúng tôi, 
Mỹ và Lực, đều được điểm cao, sau đó nhận thư thông báo cho gia đình biết ngày nhập trường và 
những vật dụng cần đem theo. 

           Đến tháng 8 năm 1953, vào ”một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm 
nắm lấy tay tôi” dẫn đi... xích lô vào Đệ Tử viện. Thế là tôi chính thức đi tu dù chỉ hiểu ”lơ thơ tơ 
liễu buông mành” rằng tu là để làm cha!            

Khai mạc Năm Thánh Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Rôma 



 

(Roma 27/06/2015) Cha Michael Brehl Bề trên tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế đã chính 
thức tuyên bố Năm Thánh Mẹ Hằng Cứu Giúp trong một buổi lễ long trọng được tổ chức tại nhà 
thờ Thánh Anphong ở Rôma, nơi nguyên bản linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp được tôn kính. 

 

 
 

 
Khoảnh khắc đáng nhớ của sự kiện lịch sử này bắt đầu vào giờ kinh chiều lúc 17g40 của 

anh em Dòng Chúa Cứu Thế. Tham dự có anh em cộng đoàn thánh Anphongsô ở Rôma, cùng với 
các anh em nhiều nơi trên thế giới đến thăm Bề Trên Cả. 

Cha Michael Brehl, Bề Trên Tổng Quyền chủ sự thánh lễ lúc 18g30, và trước bài giảng, 
ngài chính thức công bố: Năm Thánh được bắt đầu vào ngày 27 tháng 6 năm 2015 và kết thúc 
vào ngày 27 tháng 6 năm 2016. 

 
 

 
 



 

Khi công bố Năm Thánh tôn vinh Mẹ Hằng Cứu Giúp, cha Brehl nhấn mạnh sự trùng hợp 
ngẫu nhiên của Năm Thánh này với Năm Thánh ngoại thường Lòng Chúa thương xót Đức Thánh 
Cha đã công bố. 

 
 
Trong bài giảng cha Michael nhấn mạnh rằng linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp thực sự là biểu 

tượng của tình yêu – tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta và cũng là tình yêu của Mẹ dành 
cho chúng ta là con cái. Do vậy, năm thánh này thực sự là năm của niềm vui, hy vọng và tình yêu. 

Tiếp đến ngài nói: Giáo Hội, qua việc ban ơn toàn xá cũng công nhận tầm quan trọng của 
Năm Thánh này. Đây là lý do tại sao tất cả chúng ta, những tu sĩ thừa sai của Mẹ Hằng Cứu Giúp, 
cùng với các cộng tác viên giáo dân hân hoan trong niềm vui lớn: 150 năm lòng sùng kính Đức 
Maria là Mẹ hằng cứu giúp chúng ta. Đây là một kỷ niệm quan trọng. 

 

 
 
Để kết-luận, cha Michael hỏi: năm nay có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Ngài khuyến khích 

mọi người hãy làm theo gương người môn đệ yêu dấu trong Tin Mừng hôm nay, và để một lần 
nữa, chào đón Đức Maria vào lòng chúng ta, vào nhà của chúng tôi, vào cuộc sống của chúng ta. 

Chúng ta thực hiện điều này như thế nào? 
1. Bằng cách làm sâu sắc hơn mối quan hệ cá nhân của chúng ta với Đức Maria qua trò 

chuyện thân mật với Mẹ, như con trai hay con gái với mẹ mình. Chiêm ngắm bức linh ảnh để cảm 
nghiệm sâu hơn về mầu nhiệm cứu chuộc. 

2. Mẹ Maria sẽ dạy cho chúng ta biết Con Mẹ, Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, thông qua 
việc giúp chúng ta biết sâu xa hơn Lời Thiên Chúa mà Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng mình. 

3. Đức Maria có thể cho chúng ta thấy làm thế nào để sống Tin Mừng, đặc biệt là đối với 
những người nghèo bị bỏ rơi, những người đang ở “ngoại biên”, những ai cần đến … như ĐGH 
Phanxicô đã viết trong Evangelii Gaudium, “Mẹ Maria dạy cho chúng ta sức mạnh của sự dịu dàng 
và tình cảm – tình yêu và lòng thương xót.” 

 

 
 
Lạy Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp, chúng con muốn được sống trong sự che chở của Mẹ. Ước 

gì Năm Thánh này đối với mỗi người chúng con là một cuộc hành hương để kinh nghiệm ơn cứu 
chuộc chứa chan mà Con Mẹ đã dành cho chúng con. 



 

 
 
Lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ được cử hành tại nhà thờ này ngày Chúa nhật 28.6.2015 do 

ĐHY Agostino Vallini, Đại Diện Giáo phận Roma, chủ sự. Sau đó là cuộc rước kiệu long trọng linh 
ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

 

 
 

 
 
Thật là một niềm vui lớn cho chúng ta, khi Tòa Ân Giải Tối cao, thừa lệnh của Đức Thánh 

Cha Phanxicô, đã ban Năm Thánh kèm theo Ơn Toàn Xá, với các điều kiện thông thường, (xưng 
tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ơn này có thể được hưởng tại (đây nơi) nhà 
thờ thánh Anphongsô ở thành phố Rôma và trong các nhà thờ thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, bởi các 
tín hữu Công giáo thực tâm sám hối và được tác động bởi lòng mến, thực hiện một cuộc hành 
hương đến các Linh ảnh của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp và có lòng sốt sắng tham 
gia vào các nghi thức cử hành Năm Thánh, hoặc ít nhất là dành thời gian thích hợp để suy niệm, 
kết thúc với Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và khẩn cầu với Đức Trinh Nữ Maria. 

 

 
 
   

DCCT Việt Nam cùng toàn thể DCCT trên thế giới  
mở Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
 GNsP  (28.06.2015) –  
Chiều qua lúc 6g30, ngày 27.06, DCCT Việt Nam cùng với DCCT trên khắp thế giới long 

trọng mở Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (HCG) nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo Hoàng Pi 
IX trao linh ảnh Đức Mẹ HCG cho DCCT và nhắn nhủ rằng: “Hãy làm cho thế giới biết đến Mẹ”. 

Mở đầu thánh lễ Cha Gioakim Hà Ngọc Phú, trưởng ban Cổ Động lòng Sùng Kính Đức Mẹ 
HCG trong Năm Thánh, đọc lá thư của cha Michael Brehl, Bề trên Tổng quyền DCCT gởi cho toàn 



 

thể anh em tu sĩ trong Dòng cũng như các anh chị em tín hữu về nguyên do mở Năm Thánh. Mở 
đầu bức thư, cha Tổng quyền ngỏ lời: “Tôi chính thức công bố Năm Thánh bắt đầu từ Lễ ĐMHCG 
27/06/2015 kéo dài cho đến Lễ ĐMHCG 27/06/2016. 

Cha Tổng Quyền nhắc lại sự kiện lịch sử về bức linh ảnh như sau: “Theo lời thỉnh cầu của 
cha Nicolas Mauron, Bề Trên Tổng Quyền DCCT, vào ngày 11/12/1865, Đức Chân phước Giáo 
Hoàng Piô IX đã uỷ thác Linh ảnh cho các tu sĩ DCCT để phục hồi lòng sùng kính công khai bức 
Linh ảnh tại nhà thờ thánh Anphongsô vốn được xây dựng trên nền nhà thờ thánh Mátthêu trước 
đó. Khi trao Linh ảnh cho sự chăm sóc của cha Mauron và các tu sĩ thừa sai DCCT, ĐGH Piô IX 
đã yêu cầu chúng ta: “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ!”. 

Trong suốt 150 năm qua, việc sùng kính ĐMHCG đã luôn đồng hành cùng các thừa sai 
DCCT đến bất cứ nơi đâu họ đến. Ở nhiều nơi, việc sùng kính ĐMHCG còn đi trước cả khi các 
thừa sai DCCT đến. Việc sùng kính Linh ảnh này được tìm thấy trong các Giáo Hội Đông Phương, 
cả Công giáo lẫn Chính thống, cũng như trong Hội Thánh Công Giáo Rôma. Hơn nữa, Linh ảnh 
này cũng được một số giáo hội của những hệ phái khác cũng như nhiều người thuộc niềm tin khác 
tôn kính. Thật vậy, đặc biệt tại Châu Á, một số anh chị em tân tòng đã cho thấy họ đã đến được 
với đức tin và phép rửa qua việc làm Tuần Cửu Nhật kính ĐMHCG. Hiện nay, Linh ảnh ĐMHCG là 
một trong những bức ảnh Đức Maria được biết đến nhiều nhất và được yêu mến nhiều nhất trên 
thế giới.” 

Phanxicô, đã ban Năm Thánh kèm theo Ơn Toàn Xá, với các điều kiện thông thường, 
(xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ơn này có thể được hưởng tại nhà thờ 
thánh Anphongsô ở thành phố Rôma và trong các nhà thờ thuộc Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn 
thế giới. 

Trong bài giảng thánh lễ cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích một lần nữa nhắc lại 
những phép lạ ngoại thường nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ HCG. Ngài nói rằng: “Ngay trong ngày 
đầu tiên khi được Đức Giáo Hoàng Piô IX trao lại bức linh ảnh cho DCCT cổ võ lòng sùng kính 
Đức Mẹ HCG, các tu sĩ DCCT đã cung nghinh Mẹ về Nhà Dòng, đang trên đường thì một bé gái 
nhờ lời cầu bầu của Mẹ đã được lành bệnh một cách phi thường.” 

Kể từ ngày đó trải qua 150 năm biết bao phép lạ đã xảy ra nơi này nơi kia trên thế giới, nơi 
những người thành tâm thiện chí chạy đến khấn xin cùng Đức Mẹ HCG. 

Cha Giuse cũng nhắc lại phép lạ mà Linh Ảnh Đức Mẹ HCG La Mã Bến Tre thực hiện cho 
cha con ông Hạt như sau: “vào ngày 7. 10. 1950, lại một cuộc giao tranh xảy đến bất ngờ tại họ 
đạo La Mã Bến Tre. Dọc theo con rạch trước nhà ông Biện Hạt, một chiếc tàu của Pháp chạy tới 
lui bắn phá lung tung. Ông Hạt và người con trai út tên Trọng không kịp nhảy xuống cái ao sau nhà 
dìm mình trong nước, để tránh những làn đạn bắn phá tứ tung của tàu chiến hay máy bay quân 
đội Pháp như những lần trước đây, mà chỉ kịp ẩn núp dưới tấm vách lá sau bàn thờ. Tiếng súng 
vừa im, tiếng máy tàu xa dần. Thoát nạn, ông chạy ra trước tủ thờ, làm dấu thánh giá để cám ơn 
Chúa và Đức Mẹ đã cho cha con ông được tai qua nạn khỏi. Ông vô cùng kinh ngạc khi thấy căn 
nhà của ông và những nhà chung quanh đã bị đạn bắn phá tan tành, duy chỉ còn tủ thờ và tấm 
vách lá phía sau là còn nguyên vẹn. 

Nhìn kỹ lên cái tủ làm bàn thờ, ông Hạt vô cùng sững sốt: Bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp nằm dưới đáy bùn hơn ba tháng, phai nhạt hết hình, nay bổng dưng hình Mẹ nổi lên rõ ràng 
xinh đẹp lạ thường. Hai cha con vừa chứng kiến một sự việc lạ lùng, không cầm lòng được ông hô 
hoán lên: Đức Mẹ làm phép lạ! Đức Mẹ làm phép lạ!” 

Không thể kể hết những phép lạ mà Mẹ HCG đã thực hiện trên đoàn con đau khổ của 
mình. Mỗi khi chúng ta chiêm ngưỡng bức linh ảnh, đập vào mắt ta là ánh mắt nhân từ xót thương 
của Mẹ nhìn chúng ta. Ánh mắt cảm thương của Mẹ cùng với ánh mắt Chúa Giêsu, nhìn đến nỗi 
đau khổ của chúng ta. Và bàn tay Mẹ bồng ẵm Chúa Giêsu cũng sẽ ôm ấp vỗ về mỗi người chúng 
ta khi chúng ta đối diện với thập giá trong cuộc đời. 

Sau thánh lễ, toàn thể cộng đoàn cử hành nghi thức cung nghinh Mẹ với tâm tình đầy lòng 
sốt mến. 

Năm Thánh ĐMHCG cũng là thời điểm Đức Thánh Cha Phanxicô mở Năm Thánh Ngoại 
Thường về Lòng Thương Xót. Ước gì Năm Thánh ĐMHCG lôi kéo chúng ta tiến sâu hơn vào Năm 
Thánh Ngoại Thường Lòng Thương Xót, ngõ hầu chúng ta công bố bằng lời nói và đời sống của 
chúng ta Niềm Vui Tin Mừng, một  

Tin Mừng mang Ơn cứu độ chứa chan cho mọi người. 
Cộng đoàn chuẩn bị cung nghinh linh ảnh ĐMHCG 
Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích long trọng đọc sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao 

ban ơn Toàn Xá cho cộng đoàn tham dự trong ngày mở Năm Thánh ĐMHCG. 
 



 

*Lại đã xuất-hiện một nhà thơ mới 
Với cộng-đoàn AnPhong Sydney: 
Tiếp theo bài thơ của phu-nhân cựu chi hội trưởng Nguyễn Văn Dũng ở Bankstown, 

Sydney- Nguyễn thị Kim Phụng, tức “tkp”- trong bài Cơm Gà Viễn Xứ của GĐAP Sydney 2015, 
một nữ lưu khác, cũng làm thơ, rất An Phong mình: 

 
Một ngày vui An Phong 
Hôm qua có chút rượu đỏ vào 
Quậy quá đi rồi “hỡi Hương ơi!” 
Vai nhỏ mà sao can đảm thế? 
Phá hết mọi ngưởi chẳng bỏ ai. 
Lần sau nên nhớ chừa đi nhé! 
“Good-bye” rượu đỏ, chỉ uống “wine” 
Ký tên 
Hường Không Hô 
 
Bài thơ “dại dột” 
Còn chút dư-âm rượu đỏ mà, 
Can đảm viết thêm bài thơ nữa. 
Bài thơ xúi giục của nhóm “Dâu”. 
“Hương ơi! Nhớ về giết (viết) đi nhé” 
“Giết được bao nhiêu? Báo tụi này. 
Lời hứa đành phải rat ay “giết” 
Ai đọc không quen, nhớ đừng phiền… 
Ký tên Hường không HÔ 
  
*Người thụ hưởng ơn mưa móc từ Sydney, có đôi lời: 
Còn nhớ: hôm rồi Chi hội An Phong Sydney được nhóm “Nhớ Bạn Nghèo” ở thủ phủ này 

số tiền AUD$2,000 sau buổi “phục vụ” Cơm Gà Viễn Xứ, ở đây. Và, với sự đồng ý của anh chị em 
trong chi hội, CHTrưởng Nguyễn Tiến Hùng đã nhờ anh Tá chuyển về cho Lm Nguyễn Quang 
Minh ở Châu Ổ, Quảng Ngãi món quà này. Và, đã có thư hồi âm như sau: 

 
Kinh chào anh chị em! 

Anh Tá và anh chị em kinh mến!  
Mình vừa nhận được số tiền $2.000 AUD. 

Mình sẽ thực hiện theo ý của anh chị, là lo cho người nghèo, và chuẩn bị sách vở cho các em 
nghèo đến trường bước vào niên học mới.Nguyện xin Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho quý 
anh chị được hồn an xác mạnh. Hạnh Phúc và May Mắn. Cầu nguyện cho nhau. Lm Gioakim 
Nguyễn Quang Minh 

 
*Tin hơi buồn, đến từ Việt Nam 
Kính chuyển đến Hội CĐT/DCCT Nam Cali và anh em CĐT TIN BUỒN: 
CHA GIUSE TRẦN QUANG ĐĂNG CSsR , Nhà Hưu dưỡng DCCT SG. Vừa qua đời sáng  
nay, 
Ngày 3.8 tại Bệnh viện. 
Chương trình tang Lễ sẽ được Thông báo sau. 
R.I.P xin anh em tạ ơn và cầu nguyện cho Lh. CHA GIUSE đươc Chúa đón nhận vào Nước  
Hạnh  phúc của Người. 
Kính báo, 
Trần Công Thạch 
 
RIP 
Xin thông báo đến quý anh chị, các bạn tin buồn : 
Cha Giuse Trần Quang Đăng đã về với Chúa sáng nay 03/08/2015. 
Dự kiến chiều nay nhà dòng sẽ tiến hành nghi thức tẩn liệm và thánh lễ tại phòng khách tu  
viện SG. 
Mời quý anh chị và các bạn là bạn hữu, học trò cha Đăng ngày xưa đến viếng và cầu  
nguyện cho ngài. 
Kính báo, 



 

Alp.nghi 
Tiểu sử Lm Giuse Trần Quang Đăng DCCT + 
ĐĂNG NGÀY: 03.08.2015 , MỤC: DÒNG CHÚA CỨU THẾ 
 

TIỂU SỬ CHA GIUSE TRẦN QUANG ĐĂNG C.Ss.R. 
 

 

CHA GIUSE TRẦN QUANG ĐĂNG C.Ss.R. 
 

Sinh ngày 15 tháng 06 năm 1934 tại Hà Nội. 
Từ năm 1945 đến năm 1949 : Đệ tử Hà Nội. 
Từ năm 1949 đến năm 1953 : Đệ tử Huế. 
Khấn Dòng ngày 15 tháng 08 năm 1954. 
Từ năm 1954 đến 1959 : Học viện Đà Lạt. 
Chịu chức Linh mục ngày 05 tháng 09 năm 1959. 
Từ năm 1960 đến năm 1965 : Dạy học tại Đệ tử viện Vũng Tàu. 
Từ năm 1965 đến năm 1966 : Nhà Tập 2 và làm mục vụ tại Đà Lạt. 
Từ năm 1966 đến năm 1967 : Mục vụ thừa sai. 
Từ năm 1968 đến năm 1970 : Dạy học tại Đệ tử Chợ Lớn và Thủ Đức. 
Từ năm 1970 đến năm 2014 : Ở Nhà Sài Gòn – làm mục vụ, dạy học và dạy giáo lý. 
Từ năm 2014 đến năm 2015 : Nghỉ hưu tại cộng đoàn Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng. 
 
Vào lúc 8 giờ 00 ngày 03 tháng 08 năm 2015, cha Giuse đã được Chúa gọi về sau 81 năm 
làm con Chúa trên dương thế, 61 năm sống lời khấn Dòng và 56 năm thi hành sứ vụ Linh 
mục. 

Cha Giuse đã lâm bệnh nặng từ lâu và chịu cảnh liệt giường trong những năm tháng cuối 
đời. Tuy nhiên, như câu Lời Chúa ngài đã chọn ngày chịu chức Linh mục, “Thần Khí Chúa ở trên 
tôi, bởi Người đã xức dầu cho tôi, Người đã sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó” (Lc 4,18), 
cha Giuse đã vẫn thi hành sứ vụ thừa sai ngay trên giường bệnh bằng đời sống cầu nguyện và hy 
sinh. Suốt đời, cha Giuse đã luôn sống sứ mạng thừa sai DCCT, nhất là qua các lớp giáo lý tại 
DCCT Sài Gòn, và đã góp phần tích cực cho Nhà Dòng và các Kitô hữu tại Việt Nam. 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, của các Thánh và Chân 
phước trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn, nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha 
Giuse sớm được hưởng vinh quang Nước Trời. 

*Thư chia buồn ngay sau đó: 
           Tran Ngoc Bau 
 

 

   

 Xin Chúa đón Cha Đăng vào Nước Chúa  
và xin chia buồn với Nhà Dòng,  
đặc biệt với anh em cùng lớp với Đăng.  
Trần Ngọc Báu- Thụy Sĩ 
  

*Học trò tỏ bày cùng cha giáo Trần Quang Đăng 
  

Cha ĐĂNG trong nỗi nhớ -T Rạch Dừa 

http://www.chuacuuthe.com/category/redemptorists/?viewall


 

Lời phi lộ: 
        Nghe tin cha Đăng, “cha giáo” của mình ngày xưa ở Đệ-tử-viện Vũng Tàu được Chúa gọi về, 
dĩ nhiên lòng T Rạch Dừa chùng xuống, nhưng đồng thời cũng không tránh được những hồi tưởng 
vui vui về những ngày sống bên Cha. Xin ghi vội một vài mẩu ký ức về Cha để chia sẻ với mọi 
người. 
                                 * * * 

             Ngày ấy, các niên khóa 1961-1962, 1962-1963, Đệ-tử-viện Vũng Tàu có ba cha trẻ phụ 
trách ba lớp nhỏ: cha Ân coi 7ème B, cha Đăng coi 7ème A, cha Sang (em cha Quy) coi 6ème. 
Ba cha mỗi người một tính: cha Sang hiền nhất, cha Ân khó nhất (trăm lạy ngàn lạy xin cha tha 
tội), còn cha Đăng... nghịch nhất! 

Viết một cách rõ ràng và chính xác hơn, cha Đăng vui vẻ, hòa đồng với chú đệ tử, tới mức 
chuông vừa báo giờ ra chơi, Cha cũng chạy ra “xí” bàn ping-pong với các chú, buổi chiều sau khi 
đá banh ra tắm ở bãi biển riêng của nhà Dòng, Cha cũng chơi tạt nước với các chú...  

Theo “lời than phiền” của cha Khâm, lúc đó làm Phó Giám đốc Đệ-tử-viện kiêm phụ trách 
Đoàn Nhỏ, cứ lâu lâu cha Đăng lại xin một chuỗi hạt mới (chuỗi hạt đeo bên hông áo dòng), vì cha 
chạy nhảy nhiều quá, chuỗi bị đứt hoài! 

Riêng câu chuyện sau đây, phải được gọi là một xì-căng-đan! 
Khoảng năm 1961-1962, người Mỹ bắt đầu đưa máy bay vận tải tới đóng tại phi trường Vũng Tàu, 
ngay bên kia đường đối diện với Đệ-tử-viện. Thế là cái phi trường vỉ sắt vắng như chùa bà đanh 
ngày nào, nay trở nên nhộn nhịp, các chú thường đứng trong sân nhìn máy bay lên xuống.  

Một ngày nọ, có một chiếc máy bay vận tải hình thù rất lạ đậu gần sát hàng rào (về sau 
mới biết đó là kiểu C-7 Caribou), cha Đăng liền dẫn mấy chú (trong số đó không có T Rạch Dừa) 
băng qua đường tới gần hàng rào nhìn ngắm. Rồi không hiểu cha “tán” như thế nào mà các quân 
nhân Mỹ để cha và các chú leo qua hàng rào vào phi trường (ngày ấy Việt Cộng chưa hoành hành, 
hàng rào chỉ mang tính cách tượng trưng). 

Vào bên trong phi trường, không hiểu cha “tán” thêm những gì mà người Mỹ mở cửa máy 
bay cho cha và các chú đi theo leo lên. Sau đó máy bay nổ máy, đóng cửa và... lăn bánh về phía 
cuối phi đạo và mất hút. Một lúc khá lâu sau đó, từ cuối phi đạo, một chiếc máy bay y hệt cất 
cánh bay ra biển. Dĩ nhiên, T Rạch Dừa và đám bạn còn lại đều cho rằng cha Đăng và các chú 
“lucky” được người Mỹ chở đi một vòng để ngắm cảnh Vũng Tàu từ trời xanh. 

Đúng lúc đó, cha Khâm nghe tiếng xôn xao, chạy ra hỏi cớ sự thì T Rạch Dừa và các bạn 
chỉ lên chiếc máy bay vừa cất cánh và kể đầu đuôi sự việc. Cha Khâm hốt hoảng ra mặt, nhưng 
chưa kịp báo động với cha Giám đốc Đệ-tử-viện Trépanier thì đã thấy cha Đăng dẫn các chú... 
cuốc bộ về! 

Còn nhiều, rất nhiều kỷ niệm vui với cha Đăng, kể ra e không bao giờ hết. Nhưng viết như 
thế không có nghĩa là cha Đăng chỉ nổi tiếng “nghịch”, mà Cha còn đào tạo ra nhiều học trò rất giỏi 

français (trong số đó T Rạch Dừa là ‘dổm’ nhất) nhờ cách dạy chuyên nghiệp mà dễ hiểu, dễ tiếp 
thu của cha. 

Sau ngày “hoàn tục”, lang thang khắp nơi rồi khoác áo chinh nhân, T Rạch Dừa chi biết tin 
tức về Cha chứ không một lần gặp lại. 

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, giờ đây Cha về với Chúa, không phải trên máy bay Caribou mà 
với đôi cánh thiên thần. 
T Rạch Dừa – Melbbourne, Australia, đêm 3/8/2015 
 
*Và, những thư qua lại giữa Sydney và Tỉnh Dòng: 

Gia đình An Phong chi hội Sydney, Australia  
Kính gởi cha Giám Tỉnh DCCT Việt Nam.   
Kính chào cha Giám Tỉnh DCCT VN, 

 Con là Nguyễn tiến Hùng chi hội trưởng gia đình AnPhong Sydney, Australia xin vấn thăm sức khỏe 
cha và quý cha, quý thầy DCCT Việt Nam. 

Chi hội GĐ An Phong Sydney Australia đã tổ chức mừng lễ thánh An Phong ngày Thứ Bảy 
25/7/2015 do linh mục Giuse Mai văn Thịnh DCCT Úc châu chủ tế. Trong thánh lễ chúng con đã hiệp lời 
cầu nguyện cho DCCT Việt Nam luôn được Chúa và Mẹ Maria ban ơn phù hộ để quí cha, quí thầy luôn 
an lành hồn xác nối tiếp sứ mạng rao giảng tin mừng của Chúa đến muôn dân.Sau thánh lễ chúng con 
đã quyên góp tài chánh  đểgởi về DCCT Việt Nam  một chút gọi là ‘ăn quả nhớ kẻ trồng cây’.  Việc 
quyên góp vào dịp lễ thánh An Phong hàngnăm đã thành thông lệ từ khi hình thành chi hội GĐAP 
Sydney hơn 20 năm qua.  

Số cựu đệ tử DCCT ở Sydney chỉ khoảng 15 gia đình nhưng có một số thân hữu  không ‘ruột 
thịt gì’  với DCCT (cũng khoảng 15 gia đình) do quí mến dòng thánh  cũng ủng hộ nhiệt tình vào mỗi lần 



 

quyên góp này.Số tiền quyên góp hoàn toàn tự nguyện và số thu di động khoảng $5000 đến $7000  Úc 
kim mỗi năm. Vây xin cha Giám tỉnh cho chúng con biết gởi về DCCT Kỳ Đồng theo tên cha hay tên một 
cha  hoặc thầy nào khác để anh Tá (lớp cha Tiến Lộc)  gởi về trong tuầntới?Dịp cha qua Úc lần trước, 
một số anh như anh Tá, anh Nhuận, anh Lâm, anh Dũng v.v... đã có dịp tiếp đón cha tại Sydney và 
Melbourne. Riêng con thì vắng mặt.  

Con thuộc lớp Jean De Dieu, khi  học lớp 6 ngoài Huế ( niên học 67-68) ở trong đội của anh 
Vĩnh An, con cũng nhớ mặt anh Đặng Bửu vì chuyên môn đứng...giữ  gôn mỗi trận đá banh (Coi hình 
cha chụp chung với mấy anh cùng lớp vào năm ngoái). Con ‘biết’ cha khi con vào Thủ Đức, lúc đó cha 
phụ cha Thống coi đoàn nhỏ.Hy vọng có dịp nào khác cha qua Úc lần nữa, chúng con sẽ hân 
hạnh được tiếp đón và gặp lại cha. 
 Kính thư 
 Nguyễn Tiến Hùng  (chi hội trưởng GĐAP Sydney, 2014-2016)   
Nguyễn Công Thành (chi hội phó GĐAP Sydney, 2014-2016) 

 
Thư trả lời của Lm Giám Tỉnh DCCT VN, Giuse Nguyễn Ngọc Bích: 
 
Saigon ngay 29 tháng 7 năm 2015 

Anh Hùng, anh Thành và toàn thể anh em Gia Đình An Phong thân mến. 
Lời đầu tiên xin gửi đến các anh và toàn thể anh chị em lời chào bình an và thân ái trong Chúa 

Cứu Thế. Tôi rất vui khi nhận được thư của anh em và biết được anh em luôn yêu mến Nhà Dòng qua 
việc tổ chức lễ Thánh Tổ An Phong hằng năm. Nhớ về Thánh Tổ như để thắp sáng lên diệu cảm mà 
anh em đã tiếp nhận nơi Dòng Thánh nhờ Cha Thánh An Phong đã khơi dậy trong tâm hồn anh em một 
ngọn lửa yêu mến các linh hồn. Thời gian đã trôi qua nhưng ngọn lửa ấy vẫn cứ bừng sáng qua những 
cử chỉ yêu thương mà anh em vẫn dành cho Nhà dòng. 

Dịp viếng thăm nước Úc vừa qua đã để lại dấu ấn kỷ niệm rất đẹp trong tôi. Tôi được tiếp đón 
bằng những tấm lòng quí mến chân thành và sự quan tâm ưu ái của quí anh Tá, anh Nhuận, anh 
Thông, anh Lâm, anh Dũng…và những người yêu mến Nhà Dòng.  

Hi vọng sẽ có dịp gặp anh Hùng trong một dịp thật gần. Anh nhắc đến thời gian ở Đệ Tử Viện 
Huế là nơi có nhiều kỷ niệm của một thời đã qua nên tôi cũng thông tin cho anh biết là chúng ta đã thu 
hồi lại toàn bộ cơ sở nhà Huế và vừa sửa chữa lại khu nhà Đệ Tử để cho các thầy Nhà Tập sinh hoạt. 
Nếu về Việt nam, xin mời anh ra thăm lại nơi ở ngày xưa nay đã chỉnh trang lại khá tươm tất và thông 
thoáng. 

Cho tôi  được gửi lờ ikính thăm và cám ơn đến tất cả những anh chị em trong cũng như ngoài 
Gia Đình An Phong đã  hưởng ứng nhiệt thành việc trợ giúp Nhà Dòng. Sự trợ giúp của anh em cho 
chúng tôi cảm thấy mình luôn được sự yêu thương và nâng đỡ của Chúa qua những tấm lòng rộng mở. 
Chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em được muôn ơn lành theo lượng nhân từ và thương xót của Chúa. 
Về việc gửi tiền đã quyên góp được, nếu có người cầm về thì gửi về cho tôi ở 38 Kỳ Đồng, Quận 3. Còn 
nếu không chuyển về được thì có thể gửi vào tài khoản của cha Quản Lý Tỉnh là cha Nguyễn minh 
Phương theo thông tin sau: 

 
Ngân Hàng : VIETCOMBANK 
Tên Tài Khoản : NGUYEN MINH PHUONG 
Số Tài Khoản : 0721520572921. 

Khi gửi rồi xin anh cũng email cho tôi được biết để có được những thông tin cần thiết. 
Một lần nữa xin được gửi đến các anh và anh chị em trong Gia Đình An Phong lời chào thân thương. 
Xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà toàn thể nhà Dòng mừng Năm Thánh luôn cầu Chúa cho chúng ta 
được tràn đầy ơn phúc và bình an. 

 
Thân ái trong Chúa Cứu Thế. 
Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích. 
Giám Tỉnh DCCTVN. 

 
Và thêm một thư thăm hỏi và liên-hệ Giữa Chi Hội Sydney và Tỉnh Dòng Việt Nam 
 

Kính gởi Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích 
               Giám tỉnh DCCT Việt Nam 
                 
Kính thưa cha, 
Được tin cha Giuse Trần Quang Đăng mới về cùng Chúa. 
Gia đình An Phong chi hội Sydney, Australia xin hiệp lời cầu nguyện xin Chúa đón nhận 

cha Giuse Trần Quang Đăng về nơi hằng sống. 
Hôm nay Thứ Hai ngày 3 /8 con là Nguyễn Tiến Hùng  (chi hội trưởng GĐ An Phong 

Sydney, Australia) và anh Tá (lớp cha Tiến Lộc) đã chuyển 7 000 đô Úc ( bảy ngàn) về giao trực 
tiếp đến cha.  



 

Hy vọng chiều nay hay sáng mai sẽ có người tới 38 Kỳ Đồng giao tới tay cha. 
Vì nơi chuyển tiền hỏi: 'Gởi tiền về với mục đích gì?' Con đã viết là gởi tiền  giúp người 

nghèo... 
Con ghi lý do vậy cho tiện và chỉ là thủ tục giấy tờ. Việc gởi tiền về tỉnh dòng con đã trình rõ 

 qua Email con gởi tuần trước. 
Xin cha Giám Tỉnh nhận số tiền chúng con gởi về với tâm tình cám ơn và quí mến dòng 

thánh. 
Kính thư 
Nguyễn tiến Hùng 
Gia đình An Phong Sydney   
*Thêm một thư đầy han-hỏi 

 
 Kính xin cha Giám Tỉnh cho biết về việc nhận $7000 Úc kim 

 To: bichgiusedcct@yahoo.com 

 Date: Friday, August 7, 2015, 2:46 PM 
 
 Kính gởi cha Giám tỉnh DCCT Việt Nam, 
 Kính thưa cha, 

Con (Nguyễn tiến Hùng) và anh Tá đã  nhờ dịch vụ tư gởi về DCCT 38 Kỳ Đồng $7000 
Úc kim vào ngày Thứ Hai 3/8. 

Không rõ đã tới tay cha chưa để chúng con an tâm và cũng để trình báo lại cho 
gia đình An Phong chi hội Sydney  về sổ sách tài chánh trong việc đóng góp này.  Vậy kính xin 
cha Giám Tỉnh cho chúng con xin ít hàng xác nhận để trong trường hợp thất lạc chúng con sẽ 
hỏi lại dịch  vụ nơi chúng con nhờ chuyển và cũng để cho chúng con thông báo đến GĐAP 
Sydney biết  rõ việc đóng góp của  mỗi hội viên đã hoàn tất như ý  nguyện.  

Con có xem các hình ảnh và 'You Tube' vể  ngày mừng lễ thánh An Phong vừa qua 
của các anh cựu ĐT ở SG và cũng thấy cha  chụp hình chung với anh Vĩnh An (tân Trưởng 
Ban Phục Vụ). Vậy là lớp của cha đã có thêm một người làm 'lớn'  nữa! 
 Chúng con rất phấn khởi khi nghe tin cơ sở  DCCT Huế đã được hoàn lại cho tỉnh dòng và 
luôn cầu nguyện cho cha an mạnh hồn xác để tiếp tục lèo lái DCCT Việt nam theo tôn chỉ của 
cha thánh An  Phong. 
 kính thư-  Nguyễn tiến Hùng-  GĐAP chi hội Sydney. 

 
*Và thư hồi-đáp và quà cáp của Giám Tỉnh Việt Nam: 

From: nguyen ngoc Bich <bichgiusedcct@yahoo.com> 

Date: 2015-08-08 21:18 GMT+10:00 
Subject: Thư cám ơn của cha Giám Tỉnh gui gia đình An Phong chi hội Sydney  
To: tien nguyen <hung82tien@gmail.com> 
 
Anh Nguyễn Tiến Hùng và anh chị em gia đình An Phong chi hội Sydney  thân mến, 
Trong tuần vừa qua tôi đã nhận được số tiền $ 7000 Úc Kim anh chị em gửi giúp công việc của 
Nhà Dòng. Những ngày qua tỉnh Dòng có tang cha Giuse Trần Quang Đăng được Chúa gọi về 
nên chưa gửi thư thông báo cho anh sớm. 
Cho tôi thay mặt Nhà Dòng gửi lời cám ơn anh chị em là những người đang chung tay, góp 
sức với Tỉnh Dòng trong sứ mạng loan Tin Mừng cho những người bị bỏ rơi. Xin Chúa ban 
nhiều ơn lành cho anh chị em và sự bình an thật cho mọi người trong gia đình. Xin Chúa chúc 
phúc cho những việc tốt lành anh chị em đang thực hiện.. 
Thân ái trong Chúa Cứu Thế Chí Thánh. 
Giuse Nguyễn ngọc Bích. 
Giám Tỉnh 

  
*CƠM GÀ VIỄN XỨ 2015 CỦA GIA ĐÌNH AN PHONG SYDNEY 
     “Chúc mừng cả nhà một lần nữa thành công tốt đẹp trong công việc bác ái” 
     “Cám ơn Gia Đình AnPhong đảm nhận món Cơm Gà thật ngon” 
     “Hậu duệ của Gia Đình AnPhong đã thực hiện vai trò Oshin hết sức hoàn hảo” 
    “Cám ơn Mạnh Thường Quân Gia Đình AnPhong phần gà cho món ăn độc chiêu này” 
     “Cám ơn vị thiện-nguyện-viên cũng từ Gia Đình AnPhong đã lấy order và đi giao hơn 60 orders” 
    “Bạn tìm đâu ra số lượng nhân viên thiện nguyện dù mệt vẫn cười tươi như thế?” 
    “I love Com Ga Vien Xu”,“Món này ngon tuyệt cú”,“Cơm gà Viễn Xứ ngày càng ngon.” 

mailto:bichgiusedcct@yahoo.com
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    “Cám ơn Nhớ Bạn Nghèo đã dành mọi dễ dãi và giúp Gia Đình AnPhong Sydney có dịp     
     làm chủ NHÀ HÀNG một năm một lần” 
 
Lời Chúc mừng, Cám ơn và Hình ảnh của buổi ra quân của Gia Đình An Phong chi hội 

Sydney ngày 28.6.2015  với món Cơm gà Viễn Xứ đã được đưa lên Facebook của Nhớ Bạn 
Nghèo và email gia đình Gia Đình AnPhong ngay trong buổi chiều nóng hổi, vừa thổi vừa ăn! Lời 
Chúc mừng nổ dòn vẫn là gửi đến đầu bếp Kim Phung cùng tinh thần gắn bó, dễ thương, nhiệt 
tình của anh chị em cũng như các con, các cháu. Nhất là các hậu-duệ đã tô một điểm son cho gia 
đình An Phong Chi hội Sydney.  

Nói đến tinh thần gắn bó, làm việc chung của Gia Đình AnPhong thì phải nói là thật trên cả 
tuyệt vời. Nhà nào cũng huy-động toàn-bộ nhân-lực gồm con cái, cháu chắt, bạn bè, thân-hữu. Dễ 
thương nhất là bác gái Nguyễn Anh Cung đã bỏ một tiệc của cộng đoàn Wolongong đáp xe lửa 
lên Sydney từ hôm trước. Anh Kim Linh dù rất bận rộn vẫn đến và ‘làm bất cứ công việc gì...’. Anh 
chị Công Thành-Hương đã tự nguyện giao phần take away đến tận nhà cho những ai ở vùng lân 
cận và riêng anh đã lấy được đến trên 60 phần take away. Thế nên lời bình phẩm “Bạn tìm đâu ra 
số lượng nhân viên thiện-nguyện dù mệt vẫn cười tươi như thế?” cũng không phải quá lời chút 
nào! 

 
Hình chụp chung GĐAP từ trái gồm:  
Hàng dưới cùng: Anthony, Peter, Paul, Nhuận, Trang 
Hàng 2: Vân, Hoa, Minh, Lượng,Mai, Lang, Erica, Tá, Lâm, Phương Anh 
Hàng 3: Thuý, Tú Mai,Tú Anh, Nông, Phương Nhi,Phương, Nga, M. Hương, Lisa, Bell, Anna, Thảo An, Vy, Cẩm 
Hàng 4: Đắc Dũng,Nga, Kim Linh,Thắng, Hên, Dũng, Thiên Hoà, Chương,Phước, Ethan, Huy 
Hàng cao nhất: Tiến Hùng, Dũng, Thiên Ân 
         Lm Mai Văn Thịnh  

  
 
Dàn Oshin thì rút kinh nghiệm từ năm ngoái Gia Đình AnPhong thay đổi chiến thuật, đưa 

các em trẻ ra hàng Oshin phục vụ và mời các vị trưởng lão lui về hàng ‘ngoại giao’ cho đúng ‘kỹ 
năng’ tức chỉ việc tươi cười, nói chuyện với bạn bè, người thân quen đến ủng hộ. Các bậc trưởng 
lão hiện diện hôm đó gồm các anh Lợi, Tá, Chương, Nhuận, Phước và bác Cung gái. Phần tiếp 
tân và sắp xếp chỗ ngồi tổng quát do anh chị em Nhớ Bạn Nghèo Phước Lộc, Khắc Hoà, Đông,Lài 
và Thuỳ Trang đảm trách. Phước Lộc cũng giữ thêm chân ‘phó nhòm’.  

Tuy lần đầu ra quân trong công việc Oshin tiếp tân, các em đã làm việc thật nhịp nhàng và 
thoải mái. Dàn Osin bưng đĩa và chạy bàn gồm gồm Peter, Paul, Anthony, Thiên Ân, Thiên Hoà, 
Duy Lâm, Nguyễn Mười, Huy, Vy, Phương Anh.  Dàn Oshin phụ trách quầy nước  gồm Thảo An, 
Belle, Anna, Như-An, Cẩm- đặc biệt còn có Ethan và Erika, hai bạn người Úc cũng làm Oshin... 
Quầy nước làm việc nhiệt tình- chè, cà phê, trà đá nhanh tay đưa ra cho khách nhâm nhi trong lúc 
chờ đợi ...GĐAP năm nay  đã order số lượng gấp đôi ‘Cà phê’ ngon ‘độc chiêu’ của Tùng, chủ nhà  
và Chè đậu đỏ nước dừa thơm ngọt của đầu bếp Cẩm Vân. 

 
Quầy nước: Erica; Cẩm; Ethan; Thảo An; Oshin phục vụ:  Vy; Thiên Ân; Hên; Phương Anh; Huy; Peter; Thiên Hoà; Mỹ 

Hương;Vũ Nhuận; Paul; Má chủ nhà Thuỳ Trang, Bác Cung gái, Mai, Thang; Mỹ Anh 

      

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

  

 
Chắc chắn quảng cáo Cơm Gà Viễn Xứ cho năm 2016 sẽ có nhiều hình ảnh Oshin ‘vừa trẻ 

vừa độc thân” để khách hàng lỡ có ái mộ Oshin nào thì sẽ không bị thất vọng, muốn số phone ai 
cũng được, thoải mái’ (lời anh Chi Hội trưởng đề nghị). Số là trong quảng cáo của Nhớ Bạn 
Nghèo năm nay 2015 là hình ảnh một chàng trai với đĩa cơm gà như sau:  

'Em nói thiệt tình với cả nhà, em thấy dĩa cơm Gà đã ngon mà anh bồi bàn đẹp trai 
như vầy thì em ngồi ăn hết dĩa nầy sang dĩa khác. Cứ một lát em xin thêm ớt, một lát em 
xin thêm nước mắm, rồi em xin cơm thêm, xin một hồi thì em xin...số điện thoại luôn'. Và 
bà xã của chàng trai này vui vẻ trả lời ngay 'Anh dzai này đã cho em số phone rồi nhưng 
vẫn available lấy order ạ' 

Dàn nhà bếp do anh Nguyễn Tiến Hùng chỉ huy, làm việc rất chuyên nghiệp, nhịp nhàng, 
thoải mái và đưa ra những đĩa Cơm Gà nhanh, đẹp và ngon. Nếu có đông khách gấp đôi thì cũng 
không làm khó được anh chị em nhà bếp này! Dàn nhà bếp gồm: Tiến Hùng, Dũng (Nam), Nga 
(Nông), Bích Nông, Kim Linh, Lang, Thuỷ, Thắng, Phương, Đắc Dũng, Dũng (Phụng), Phương 
Nhi, Tú Mai, Mỹ Hương, Kim Linh, Mỹ Anh, Nga (Tiến Hùng), Hên.  Phần “Take away” gồm các chị 
Hoa và Minh. Minh là chuyên viên đóng gói phần mua về của Nhớ Bạn Nghèo. Anh Tiến Hùng đặt 
cọc trước chân nhà bếp cho năm tới vì vui quá xá! Đúng, dàn nhà bếp vui thật - vì bao nhiêu tay 
‘tiếu lâm có hạng’ đều quy tụ vào dàn nhà bếp cả nên luôn có tiếng nói, tiếng cười nổ vang ...  

 
Dàn nhà bếp: Mỹ Anh, Mỹ Hương, Tiến Hùng, Văn Dũng, Phương Nhi, Hoa, Minh, Nga, Lang, Thắng, Mai, Nông, Phương; Lượng; 
Nông Mai;Erica; Dũng;Kim Linh; Đắc Dũng; Công Lợi  

  

 
 

Dàn Rửa chén gồm các chị Lượng, Vân, Soeur Hài, Liên, Thuý, Hải ... làm việc không nghỉ 
tay và nhất định đứng ở khu rửa chén từ đầu đến cuối mặc dù được mời ra nghỉ mệt... 

 Kết quả là Cửa tiệm Cơm gà Viễn Xứ đã bán ra gần 400 phần gà như đã dự định và phải 
nói là ‘đắt hàng’ trong khi bị đụng hàng lớn với các giáo đoàn vùng Tây Nam Sydney đều ở lại nhà 
thờ sau lễ sáng để bầu cử Ban Mục Vụ.  

“I love Com Ga Vien Xu” “Món này ngon tuyệt cú mèo” “Cơm gà Viễn Xứ càng ngày càng 
ngon...” Ôi! Nghe sao mà ‘mát tai’ đến thế ! Để có được một đĩa Cơm Gà ngon, thơm và bắt mắt 
như vậy cũng phải kinh qua nhiều giai đoạn nhiêu khê lắm đó nhe. Này nhé:  

Trước hết là một buổi ‘Khilikhitô’ tức Họp mặt có ăn có uống rất Kirixitô- tuy đã làm quen 
với món Cơm Gà Viễn Xứ 3 năm nay, đầu tháng 6 anh chị em đã gặp nhau ăn uống, bàn thảo và 
phân công. Cũng trong buổi này, cô em nhỏ Phương-Anh đã ‘thỏ thẻ’ tình-nguyện làm mạnh 
thường quân cho phần chi phí mua gà. Chị Nông thì tặng đề chua. Chưa ra hàng mà đã thấy ‘lên 
tinh thần’ rồi!.  Ngày hôm sau, bản phân-công chi-tiết món Cơm gà Viễn Xứ được gửi ra  cho 
những ngày: Chuẩn bị trước, ngày thứ sáu, thứ bẩy và ngày ra quân chủ nhật. Nhìn vào bảng 
phân công dày đặc cũng thấy chóng mặt luôn. Thêm nữa, có các món ăn đặc sản để chiêu đãi 
quân sĩ đến phụ giúp như Mì Vịt tiềm, Cà-ri Gà và Bún Mộc.  Từ hôm đó, thông-tin được cập-nhật-
hoá hàng ngày.Toàn là tin vui nào là thêm thiện-nguyện-viên, nào là số phần order take away của 
anh Công Thành tăng vọt hàng ngày...  



 

  Sự rộn ràng của anh chị em Sydney đã khuấy-động đến tận Trung-tâm Hoan Thiện, 
Melbourne, vùng trời yên-tĩnh và hiu-quạnh của Lm Mai Văn Thịnh. Cha Thịnh cũng vội vàng xin 
một chân ‘rửa chén’ hàm-thụ với anh em và rồi cũng ‘ăn hàm thụ” món Cơm gà Viễn Xứ. Xin cám 
ơn Cha Thịnh đã luôn đồng-hành với anh chị em tuy ở xa.  

Thứ đến  là ngày lấy, rửa, ướp gà: công việc rửa sạch 500 miếng gà gồm các anh chị  Dũng, 
Phụng, Phước, Lượng, Lê, Nhuận, Nông, An và đặc-biệt chuyên-viên ‘mát –xa’ gà cho thấm tháp 
đó là các anh Nhuận, Chương, Dũng, Phước. Đồ chua được chị Nông và Phương Anh làm sẵn 
trước. 

  
500 miếng gà rửa sạch, mát-xa gà Dũng, Phụng, Nhuận, Chương; Nhuận; Phước -Lượng; gà luộc xong; ớt  

 
 

Tiếp đến là ngày luộc gà, nấu cơm, nước lèo tại hai nơi. Nhóm luộc gà, xắt hành ngò, ớt ở 
nhà Kim Phụng gồm các anh chị Dũng-Phụng, Lâm-Phương-Anh, Tiến Hùng-Nga, Chương, Dũng-
Nam, bạn và con cháu Dũng-Phụng. Gà ướp ngon và được mát - xa cho thấm cho đều đã đành, 
phần luộc gà hôm nay và ngày chủ nhật mới là khâu quan-trọng. Rồi thêm  phần chặt gà cho đẹp 
nữa mới hoàn-hảo. Nhưng không lo, vì đã có chuyên viên luộc gà Lâm-Phương Anh và chuyên-
viên chặt gà Nguyễn Đắc Dũng rồi! Nghe nói là chuyên viên luộc gà phải để đồng hồ canh từng 
giây và lại phải biết cách xiên thử miếng gà cho vừa chín tới đủ mềm, không bị khô vẫn còn chất 
ngọt...Trong khi chờ gà chín, thì anh chị em trò chuyện, cười nói nổ dòn như pháo tết’. Chủ nhà 
sung sướng tâm sự rằng ‘chưa bao giờ nhà em đông vui đầy tiếng cười như vậy’.    

Nhóm nấu nước cơm, nước chấm, nước súp, rửa rau, sắp bàn ở nhà Tùng Trang gồm các 
anh chị Tùng (chủ nhà), Lang, Hoa, Nhuận-Bích Nông, Mai-Tá. Nghe nói là một thực khách lần 
đầu tiên đến Nhớ Bạn Nghèo đã khen ngợi hết lời về món Cơm gà Viễn Xứ. Chị nói là trong đời 
chị chưa bao giờ ăn hết một phần cơm đầy, nóng hổi ngon miệng như vậy.  

Và chị hỏi thêm rằng bí-quyết nào mà cơm dẻo, thơm thế. Có ngay câu trả lời đây! Sở dĩ 
thơm ngon là vì có trộn vào cơm một ít dầu/gừng/tỏi của chị Nga- bà xã anh Tiến Hùng tặng, rồi lại 
được chuyên-viên nhà bếp hấp nóng nên cơm ngon hơn là vừa chín trong nồi. Đong đo gạo/nước 
bao nhiêu để nấu, cũng là một bí-kíp đấy nhé! Nấu cơm mềm như thường mình vẫn ăn, thì hấp 
lên cơm sẽ hơi mềm quá, hột cơm phải ráo và hơi khô để hơi nước của nồi hấp thấm vào hột cơm 
mềm vừa ngon.  Khó đó nghe - công của chị Nông và chị Lang đứng suốt 6 tiếng, vắt óc suy nghĩ, 
nếm thử mãi  với 4 nồi cơm điện to đùng tiêu thụ đến 50kg gạo... 

 
Nồi nước lèo; 7 thùng cơm; Tá, Nhuận nấu nước chấm – đằng xa là 2 chuyên viên nấu cơm Nông,Lang 

 
 

Đến 2 giờ trưa, thì anh chị em ngưng tay làm việc, rộn ràng chia lại gà còn...ai cũng vui 
đem về một ít gà ngon và nhất là không phải làm thức ăn cho cơm chiều ... 

Sau đó, các anh em bảo nhau làm tổng vệ-sinh, tức dọn dẹp cuối cùng với các chuyên viên 
phụ trách phần ‘hạ màn’ của NBN là các anh Dũng, Trung, Cần ... Thú thiệt nhe, trông cũng ngán 
ngẩm lắm vì nồi lớn/nồi nhỏ, mâm khay ... đầy ngập như bãi chiến trường... Quan trọng hơn nữa, 
là 7 bao rác to và nặng - ai gánh đây? Thùng rác nhà chủ không còn chỗ...Ai cũng thấy ngài ngại, 
‘nhìn nhau mà không nói’, thế là anh Tiến Hùng xung-phong đem hết về để rồi buổi tối lặng-lẽ đi 
gửi vào thùng rác của mỗi nhà hàng xóm... Hoan hô tinh thần gánh vác cho anh em của anh Tiến 
Hùng.   

Anh chị em chào nhau ra về với nụ cười trên môi hẹn đến sang năm... 
Và thư cám ơn của Gia Đình AnPhong đã nhanh nhẹn gửi đến Nhớ Bạn Nghèo với những 

lời thân thương như sau:  



 

‘Tiến Hùng và Công Thành xin đại diện g/đ An Phong Sydney cám ơn NNBN đã 
dành mọi dễ dãi và giúp Gia Đình AnPhong Sydney có dịp làm chủ NHÀ HÀNG một năm 
một lần. 

............. 
Các anh chị (cho chúng tôi xin lỗi nếu không nhớ hết tên quí anh chị trong nhóm 

NBN) là những unsung heroes của người nghèo. Hy vọng anh chị Tùng-Trang và Nhóm 
Nhớ Bạn Nghèo nhận nơi đây những tràng pháo tay nồng-nhiệt nhất từ Gia Đình 
AnPhong gửi đến’ 

 
Số tiền $2.000 mà Nhớ Bạn Nghèo tặng Gia Đình AnPhong đã gửi đến tay linh mục 

Nguyễn Quang Minh Dòng Chúa Cứu Thế tại Quảng Ngãi, Việt Nam để lo cho người nghèo 
và chuẩn bị sách vở cho các em nghèo đến trường bước vào niên-học mới. 

Và, lời kết vẫn là Những ngày vui, những kỷ niệm đẹp của anh chị em Gia Đình AnPhong 
chi hội Sydney qua bài thơ của đầu bếp Kim Phụng, tức tức ‘tkp’- phu-nhân cựu chi hội trưởng 
Nguyễn Văn Dũng ở Bankstown, Sydney-:  

An Phong tháng sáu năm nay 
Cơm Gà gây quỹ chung tay giúp người 
Bây giờ tay đếm miệng cười 
Tiền nhiều quá xá, O cười hở răng... 
Anh Chương , anh Tá lăn xăng 
Anh Hùng Hội Trưởng com măng (comment) ý này 
Vắt tay lên trán , cau mày... 
Suy đi nghỉ lại cách này thật hay 
Quãng Ngãi...xứ tận ngoài xa 
Nhà Thờ giáo xứ , xem đà lung lay 
Một cơn gió mạnh thổi ngay 
Chổ Thờ đổ sập, Chúa bay lên Trời !!! 
Con chiên lòng dạ rối bời 
Tiền ăn không có, Chúa thời tính sau 
Lòng ta cũng thấy nao nao 
Chổ Thờ không có, nghêu ngao cái gì ? 
Thôi thì của ít, lòng xìu 
Tặng ngay một chổ, thì nhiều hẳn đi 
Cha Minh, cũng chổ Dòng mình 
Lại quen, lại biết, chẳng gì bà con 
Một lời bày tỏ nổi lòng 
Em xin chấm hết, cũng mong ố kề (ok) 
Lâm mình, đã nói ô kê 
Chương ta cũng gật, Tá phê một đường 
Anh em trong hội tỏ tường 
Hoan hô quá xá, Hùng thường thông minh 
tkp đã quá tin 
Chúa luôn soi sáng...Em tin Chúa nhiều. 
 

Đầu bếp, nhà thơ Kim Phụng và ông xã; ac Chi Hội Trưởng Tiến Hùng-Nga; ac Chi hội phó Công Thành- Hương 

 
Một lần nữa xin hoan hô tất cả anh chị em, con cháu mình và nhất là hai ‘đại tướng’ Tiến 

Hùng và Công Thành - Chi hội trưởng và Chi hội phó Gia Đình AnPhong Sydney. 
 
Mai Đàm - cây viết cùn  
Ghi chú: Bài ghi nhanh này đáng lẽ là của anh Tiến Hùng, cây viết dí dỏm và cũng là Chi Hội 

Trưởng Gia Đình AnPhong chi hội Sydney phụ-trách. Anh đã nhận lời nhưng vào phút cuối, anh xin ‘dời lời 
hứa đến sang năm’ thế là ‘cây viết cùn’ là tôi đành lãnh đủ. Xin lỗi nếu giọng văn ‘nghe thấy quen quen’!. 



 

Mà, các anh chị biết rồi đó: anh chủ báo ‘khó tính’ hối-thúc hoài để kịp ra báo ‘đúng ngày’. Thôi cũng nên 
thông-cảm cho anh phải chiều độc-giả vì sợ ‘báo ế sắc ế’ …hihihi! 

 
  

 
 

*Thế hệ thứ hai Gia Đình An Phong và hậu duệ: 

Có lần, bạn bè cựu đệ tử có hỏi người chủ trương báo Duc in Altum rằng thì là: tương 
lai nếu bọn mình ra đi về cõi vĩnh hằng thì, thế hệ nối tiếp sẽ ra sao? Nghĩa là: có tiếp nối 
đường hướng An Phong của mình, không? Thay vì trả lời có có ngọn ngành, thì bức thư của 
cháu Nguyễn Thị Ngọc Bích, con út anh Nguyễn Trường Thái (lớp Lm Tiến Lộc CSsR), có 
những tâm tình như sau: 

Nhớ về quá khứ, bằng lòng với hiện tại, phấn đấu vì tương lai 
Gia đình An Phong Sydney xin giới thiệu đến quý anh chị đọc báo Duc In Altum một cây 

viết mới, cô Ngọc Bích, con gái út của anh chị Thái, bạn học thân thiết cùng lớp với hai anh Tá và 
Chương.  

Hiện cô đang là giáo viên trường Trung học cơ sở Hùng Vương ở Ninh Hoà, công tác chủ 
nhiệm.  

Trong một bài viết từ ‘trái tim’, cô đã trải dài những tâm tư của mình từ lúc ấu thơ cho đến 
lúc vào đời. Với lời văn thật hồn nhiên, thật nhẹ nhàng, thật tình cảm, cô nói lên sự phấn đấu của 
mình, sự nghèo khó mà gia đình phải gánh chịu thời bao cấp, cũng như ước vọng thầm kín của 
mình.  

Xin mời quý anh chị đọc bài viết với tựa đề nêu trên qua một lá thơ gởi đến bác Chương, 
một người bạn chí thân của ba cô.  

 
Bác Chương kính mến,  
Hôm nay, con gái muốn gởi đến bác đôi dòng tâm sự về những gì xảy ra trong cuộc sống, 

trong gia đình con kể từ ngày con có nhận thức với cuộc đời cho bác nghe nhé, bác cứ xem con 
như con cháu trong nhà và xem những dòng tâm sự của con như một câu chuyện nhẹ nhàng, bình 
dị bác nhé. 

Con không ngờ những tấm hình con gởi lại là nguồn tinh thần ‘vô giá’ đối với bác như thế, 
nhiều lúc con có ngồi suy nghĩ và tự cười một mình, con không thể tin con chỉ là một đứa trẻ ngoài 
30 lại may mắn được nói chuyện, chia sẻ (dù chỉ là qua email hoặc vài lần điện thoại) với bạn của 
ba, cách con đến 40 năm tuổi đời lẫn kinh nghiệm cuộc sống một cách thân thiện như thế. Có thể 
việc ba bệnh là điều không may nhưng xét ở một góc độ ‘lạc quan’ thì nhờ ba bệnh mà con có thể 
tìm được những người bạn chí cốt cho ba, sau bao nhiêu năm xa cách. Giúp ba được ôn lại những 
kỷ niệm buồn vui với các bạn tuy không được gặp gỡ trực tiếp vì khoảng cách địa lý xa xôi ấy 
không thể nào chia cắt được tình bằng hữu phải không bác!  

Con được đọc những lời văn, những câu chuyện của các bác, được cùng chung vui khi 
nghe những buổi gặp gỡ bạn bè ở bên kia, cùng chia sớt niềm đau và nỗi buồn khi nghe tin người 
thân của các bác bệnh đau hay mất mát...Tất cả đã tạo cho con niềm tin mạnh mẽ và tình cảm của 
con người vào tinh thần bác ái và sự đoàn kết yêu thương mà các bác đã trao cho nhau, con nghĩ 
đến điều đó chưa chắc tuổi trẻ như chúng con có thể làm được, con càng phải cố gắng học hỏi ba 
noi gương theo tinh thần đó bác ạ.  

Con có đọc thư của bác cho ba mẹ con nghe, con cũng nở lỗ mũi vì được bác khen khả 
năng viết văn của con hihihi. Con không dám nhận con giỏi văn chương nhưng con rất thích văn 
bác ạ, lúc nhỏ con nhớ mỗi lần con học giỏi là mẹ con tiết kiệm tiền cho lại để mua tặng con một 
quyển sách văn học cho con đọc, mẹ của con rất thích đọc sách nên trong nhà con ngày xưa, có 
lẽ thứ quý giá nhất là cái tủ đựng sách, những quyển sách thật dầy, có quyển mấy trang trang tờ 
giấy đen thui chứ không trắng tinh như sách ngày nay, sách viết về những tấm gương đạo đức của 
danh nhân thế giới, sách trinh thám, sách y học... con gái đọc không sót chữ nào. Nếu so với ngày 
nay thì con thấy những học sinh của con rất lười đọc sách bác ạ, các em chỉ thích đọc truyện tranh 
siêu nhân bắn súng, thậm chí có những cuốn rất tào lao vớ vẩn nhưng cứ lén lút đọc trong giờ học, 
nên khi thi văn, các em chỉ viết chưa tới 10 dòng và vẽ thêm trái bí ở dưới, ý muốn nói là bí rồi 
không biết viết gì nữa đó bác ạ. Con gái may mắn được mẹ tiếp thêm niềm đam mê, yêu văn học, 
và mẹ chọn lọc cho con đọc nên khi con lên lớp 1, con đã bắt đầu sáng tác những câu chuyện cổ 
tích theo kiểu trẻ con, còn con tự vẽ tranh lên những tờ giấy và nhờ mẹ bấm thành tập mang lên 



 

trường cho các bạn đọc ké nữa đó bác, nếu kể về chuyện ngày xưa con gái sẽ kể cho bác đọc mệt 
nghỉ luôn.  

Trước tiên là kể về ngôi nhà khang trang mà bác khen, trước khi được khang trang thế này 
thì nhà của con cũng từng trải qua giai đoạn ‘nhà tranh vách đất’ bác ạ. Trước khi dọn đến nơi con 
được sinh ra thì ba mẹ con đi ở lang thang nhiều nơi, cứ mỗi nơi họ cho ở một thời gian, đúng 
nghĩa là ở bờ ở bụi bác à, khi đó rất khó khăn nên không thuê được nhà ở và rồi có một trường học 
cho ở nhờ một nhà kho ở Ninh Hoà, mẹ nói khi đó chưa có con mà chỉ có anh chị con thôi, trong 
nhà kho đó chỉ có một cái giường gỗ ọp ẹp, ba mẹ và anh em con đang ngủ ở dưới thì chị con nằm 
võng’tè’ xuống là tất nhiên là cả nhà đều ‘mắc mưa’ dù trời không mưa. Con vẫn còn may mắn vì 
chưa biết cảm giác ăn bo bo, ăn cơm độn khoai... nhưng anh chị con thì đã trải qua hết rồi bác ạ, 
con cũng biết tất cả những ai từng trải qua giai đoạn khó khăn thời xưa thì sau này nếu cuộc sống 
thoải mái hơn thì đa số mọi người đều rất quý trọng và không bao giờ quên lãng khoảng thời gian 
đói khổ ấy cả, nhưng con được nghe kể và con thực lòng rất biết ơn ba mẹ cũng như anh chị đã 
yêu thương, hi sinh và nhường nhịn cho bé út là con gái đây mọi thứ để con tuy không được sống 
trong cảnh giàu sang sung sướng nhưng vẫn được hạnh phúc vì được mọi người thương yêu quan 
tâm hết lòng. Gia đình của con, ba mẹ, anh chị con là tất cả của con.  

Sau đó ba con làm nhà nước xin được miếng đất ở gần trường tiểu học và đã cất được cái 
nhà tranh vách đất che nắng che mưa. Ba nói lúc đó ba được học trò giúp chặt tre, lợp mái rất 
nhiều, những người học trò ngày ấy được ba dạy học tận tình nên bây giờ tuy có người làm chức 
cao, ông này ông nọ nhưng khi ra đường nếu gặp ba thì vẫn kính cẩn cúi đầu, làm con thấy yêu 
quý nghề giáo viên vô cùng bác ạ.  

Khi con ra đời, khi bắt đầu có nhận thức, con đã được sống trong ngôi nhà này mà không 
phải đi ở nhờ nhà người khác như anh chị con. Kí ức trong con là cảm giác rất thích khi trong nhà 
có nhiều cây cột cây kèo, trên thân cột rất nhiều lỗ vì bị con gì đó nó đục đó bác (sau này con 
nghe nói là con mối con mọt) tường nhà có rơm có đất nên mỗi khi trời mưa, con áp tay vô thấy 
mát và có mùi ẩm mốc, nhiều lúc con còn lấy tay cạo ra nhưng bị mẹ la vì sợ con bị xướt tay. Mỗi 
khi trời mưa thì con thích hơn (cái thích thú của trẻ em lại là nỗi buồn của người lớn, hic) vì trong 
nhà tha hồ lội nước, nước nó dột xuống tùm lum, bao nhiêu thau chậu, giẻ lau đều được ba mẹ 
huy động hết để thấm nước. Khi đó trước nhà con chưa phải là đường nhựa như bây giờ mà chỉ là 
đường đất gập ghềnh, xung quanh còn có sông và ruộng nữa. Mỗi lần mưa lớn thì nước lụt dâng 
cao, nước tràn vào nhà con nhiều lắm, ba mẹ con lấy mấy miếng gỗ ra chặn ngoài cổng để ngăn 
bớt nước vào, nhưng vẫn không thể chặn hết được, nên hôm nào mưa lụt là ba mẹ con thức trắng 
đêm để cầm xô tát nước ra ngoài. Ngoài đường thì nước lên tới bụng, có khi lên tới cổ nên người 
ta thả ghe ra chèo trên nước luôn đó bác. Nhắc tới thời kì đó mà con vẫn còn bồi hồi xúc động, khi 
đó ba mẹ còn trẻ, còn sức để bao bọc che chở cho anh em con nhiều lắm bác ơi.  

Rồi có một vị linh mục cho ba con cái TV không xài nữa.Ôi Chúa ơi, ngày đó TV đối với tụi 
con là một thứ xa xỉ phẩm, buổi tối con với chị con hay chạy qua hàng xóm xem ké cải lương, ngồi 
coi mà đập muỗi sưng cả chân nhưng vẫn thích thú vô cùng. Khi nhà có TV, con hãnh diện lắm. 
Cái TV đen trắng và có đặc điểm rất buồn cười, khi mở lên thì con người được chi ra làm 3 khúc, 
đầu một bên, mình một bên, và đít một bên. Mỗi lần coi thì ba hay đập bốp bốp vào TV để nó 
thẳng hình lại nhưng sau đó nó lại méo xẹo bác ạ. Tuy nhiên dù méo hay thẳng, dù có nghe tiếng 
lúc không, nhưng đối với nhà con thì đó là vật vô cùng quý báu, rồi thế là hàng xóm lại kéo qua 
nhà con lót dép ngồi coi, mọi người bình luận vui vẻ, thỉnh thoảng lại còn cười ầm ầm trước những 
hình người biến dạng trên TV nhưng điều đó không cản trở được tinh thần mê cải lương của bà 
con, tình làng nghĩa xóm cũng được  vun đắp thêm bác ạ.  

Ngày đó con thèm trái táo ‘apple’ lắm nhưng nhà không có tiền để mua thứ xa xỉ đó, không 
biết sao khi đó nó mắc quá bác ạ, con chỉ dám mơ đến ăn nó vào dịp Noel, con cầu nguyện Ông 
già Noel cho con trái táo mà có lúc lúc không(sau này con mới biết không có ông già Noel thật, 
huhu) rồi ngày con đi thi học sinh giỏi môn văn năm lớp 5, con cũng nói ước mơ của con nếu thi 
đậu là được ăn trái táo đó... bây giờ thì dư sức có tiền mua táo nhưng lại không dám ăn vì bây giờ 
trái cây Việt Nam toàn hoá chất độc hại và nhập đồ từ Trung Quốc về ăn bị trúng độc tùm lum, khổ 
thiệt đó bác. 

Còn một ký ức kinh hoàng con nhớ mãi về ngôi nhà đầu tiên thuộc sở hữu của ba mẹ. Khi 
đó,con nhớ con hay ngủ với ba ở cái phòng đối diện mặt đường,nhưng hôm đó có người chị của 
ba ở Nha Trang ra chơi, nên ba con nhường giường cho chị ngủ, con với ba qua ngủ ở cái phòng 
khác (gọi là phòng cho oai chứ không có cửa chỉ là lối đi trong nhà và kéo cái rèm để che khi thay 
đồ thôi bác ạ) ba con trải chiếu ra nằm đến gần sáng thì nghe tiếng đùng một cái, nhà của con 
rung rinh, tai ai cũng nhức khủng khiếp, khi nghe tiếng la hét của hàng xóm thì cả nhà con giật 
mình bật dậy, chạy qua phòng chị của ba thì thấy cô ôm cánh tay la đau, mọi người hoảng hốt khi 



 

thấy trên bả vai của cô chảy máu đầm đìa, mà không hiểu vì sao. Khi mẹ con ra trước nhà mới biết 
hoá ra cái nhà đối diện nhà con, có người chồng xích mích với gia đình vợ sao đó mà vác lựu đạn 
đến quẳng vào nhà vợ, mảnh lựu đạn văng ra trúng chị của ba con. Sau đó thì mọi người đưa cô 
con ra bệnh viện, con nhớ mấy ngày sau thì nhà con có nhiều công an và phóng viên đến nói vì vụ 
tai nạn này bác ạ. Nếu hôm đó người nằm trong phòng là con với ba thì có lẽ con gái cũng dính 
đạn rồi. Cô của con cũng đã mất cách đây chục năm và khi mất vẫn còn mạnh dạn trong người vì 
hồi đó bác sĩ không mổ được nên cô phải chịu cảnh sống chung với nó, khi trái gió trở trời thì hay 
đau nhức bác ạ. Còn cái người quẳng lựu đạn cũng đi tù và ra tù rồi bác ạ.  

Đến năm 1998 thì ba con được sự giúp đỡ của một người chị, cộng với tiền vay ngân hàng, 
tiền vay nóng bên ngoài và một ít tiền để dành (làm giáo viên thời đó nghèo lắm bác ạ, ăn không 
đủ thì không có tiền dư để dành đâu) cũng đã xây được ngôi nhà hiện tại mà bác thấy.Sau đó thì 
đường đất cũng được làm thành đường nhựa và không phải chịu cảnh tát nước lũ lụt nữa.Ba mẹ 
con lúc đó sống tiết kiệm từng đồng  vì vừa nuôi ba anh em con ăn học, vừa phải lo chi phí trong 
nhà và trả tiền, lại khi xây nhà nữa. Mỗi lần thấy ba mẹ trả nợ mà chóng mặt, nhưng ba mẹ nói ba 
mẹ có khổ thế nào cũng được, miễn sao chúng con học hành giỏi giang, ngoan ngoãn vâng lời cha 
mẹ thì ba mẹ mới có động lực mà vượt qua mọi khó khăn trước mắt. Mẹ con hay nói ‘nhìn lên có 
thể mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống còn nhiều người không bằng mình, nên chúng ta hãy 
bằng lòng với những gì mình có, đừng có đứng núi này trông núi nọ...’.  

Con cũng may mắn là có ba mẹ sống giản dị và toàn tâm toàn ý chí lo cho gia đình con cái, 
nên ba mẹ không để anh chị em con thiếu thốn gì về việc học cả, ba mẹ không có thú vui cá nhân 
nào hết. Mẹ con không có shopping, đi làm đẹp hay mua sắm cho bản thân những thứ quý giá mà 
theo con biết thì mẹ hi sinh để lo cho chúng con, vì phụ nữ mà, bác biết đó, không ai là không 
thích làm đẹp, không thích mua sắm, nhưng mẹ con đến giờ phút này cũng chưa bao giời biết đến 
những trung tâm làm đẹp hay mua sắm ngoài cái chợ bình dân và siêu thị nhỏ ở Nha Trang để 
mua những vật dụng cho gia đình. Ba con thì không du lịch, không caffé quán, chỉ pha caffé ở nhà 
uống thôi, không nhậu nhẹt, không cờ bạc... và ao ước cuối đời của ba là mong được đi du lịch xa 
một chuyến, nhưng sau trận bệnh này thì chắc không bao giờ thực hiện được.  

Những lúc con gái dành dụm được một ít tiền thì cũng mua tặng cho mẹ cho ba cái này cái 
kia trong khả năng của con, tuy nó không lớn nhưng đó là tình cảm của con dành cho ba mẹ. Anh 
chị của con cũng là giáo viên, và hiện giờ ở riêng hết rồi, anh chị cũng thương ba mẹ lắm nhưng vì 
không ở gần nên không gần gũi bằng con được. Đến thời điểm hiện tại thì ba mẹ cũng đã trả hết 
nợ nhà rồi, giờ chỉ còn sống những ngày cuối đời và không ngừng cầu nguyện ...  

Nhà của ba mẹ con không rộng lắm, từ ngày ba bệnh thì không lên cầu thang được nên lấy 
phòng khách để kê giường cho ba nằm dưới cho tiện đi lại, vậy là còn cái phòng thờ dùng để vừa 
tiếp khách vừa để làm phòng ăn luôn như bác thấy đấy ạ. Hôm đó con đi đặt nem Ninh Hoà, là 
món đặc sản ở quê con mà từ xưa đến nay, khách du lịch ở bất kì đâu đến đều muốn thưởng thức 
món này đó bác ạ. Nếu như bác về thì con cũng sẽ chiêu đãi bác món đặc sản này trước tiên, còn 
sau đó bác muốn ăn gì con cũng tiếp đãi hết ạ (hiếu khách là khẩu hiệu của gia đình con ạ).  

Bác ơi, còn nhiều điều nữa mà con viết lắm nhưng đến giờ con đi nhà thờ rồi, con gái tạm 
dừng tại đây bác nhé! 

Kính chúc bác và gia đình ngày nghỉ cuối tuần bình an hạnh phúc. 
Út của ba Thái  
Ngọc Bích 
 
 
 
   

 
 

 
 



 

Hành Hương Đất thánh – Phần 4 
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Lê Chương 

 

Ngày thứ bẩy: Ngày thứ ba 29.04.2014: Dâng thánh lễ trong Hầm Mộ Chúa, nhà thờ Bethpage 

(Lễ Lá), nhà thờ Đức Mẹ Ngủ (Dormition Abbey), Nhà thờ Con Gà (Gallicantu), Milk Grotto tại 

Bethlehem.  

Dâng thánh lễ trong Hầm Mộ Chúa 

 
Ngoài cửa trên cao là 7 ngọn đèn  

Sáng sớm hôm nay chúng tôi lại rời khu trọ rất sớm khoảng 4.30 sáng để vào 

lại thành Jerusalem đến nhà thờ Mộ Chúa lần nữa để dự thánh lễ cử hành ngay trong 

hầm Mộ Chúa. Kỳ này Cha Thanh thuộc phái đoàn Mỹ và là một linh mục còn rất trẻ, 

cử hành việc dâng lễ. Tại phần Mộ Chúa này,  do Chính Thống Giáo làm chủ phần 

đất, nhưng Công giáo Rôma có thể làm lễ. Cha 

Tước cho biết, muốn được vào phần mộ Chúa này 

dâng lễ, phải đăng ký rất sớm và phải đúng giờ đã 

chỉ định. Trong phần mộ Chúa rất chật vậy mà 

cũng chứa nổi hơn 50 người khi qua cửa thứ nhất 

và mỗi người trong chúng tôi có tới 3 lần được 

vào đặt tay lên mộ đá nơi xác Chúa đã đặt lên, khi 

qua cửa thứ hai trên phần Mộ Chúa. Chúng tôi 

đứng sát vào nhau, chật cứng. Ít người hành 

hương nào được có vinh dự này. 

Chúng tôi được may mắn đăng ký vào giờ sớm nên chung quanh 

không gian còn rất thinh lặng, hầu như không có ai ngoài chúng tôi. 

 Để vào mộ, nơi táng xác Chúa, chúng tôi phải đi qua hai cổng 

vào. Cánh cửa bên ngoài rộng lớn như cửa nhà thờ. Hết giờ viếng mộ thì 

người ta cho đóng cửa này vào. 

Đó là một cửa gỗ rất dầy và trông rất nặng nề. Khi bước được 

qua cửa gỗ này chúng tôi sẽ đến một một vòm cửa hình cung bằng đá 

cẩm thạch rất thấp, phải cúi thấp đầu mới lọt qua. Qua khỏi vòm cung 

này là mộ Chúa. Đây trông giống như một cái hòm bằng đá cẩm thạch, 

chung quanh có các ngọn đền chầu, trên tường có những điêu khắc thật 

đẹp. 

Phía trong hầm mộ này, không khí ngột ngạt, chật hẹp mà nhiều 

người, lại thêm các mùi hương trầm từ các đền chầu bằng bạc, nên rất nóng nực. 

Bàn thờ trong Mộ Chúa, nơi đã đặt xác Chúa. Mặt hòm chính nơi đây cũng là nơi Cha Thanh dâng 

lễ hôm nay. Phía trong này rất chật, chúng tôi thay phiên nhau mỗi lần vào chỉ đứng và quỳ đủ cho 5 người 

mà thôi. 

 

 

 

Để giải thích thêm, sau này, cha Tước cho biết, kẻ tẩm 

liệm xác Chúa, kẻ lo việc mai táng là hai nhân vật ngoài tầm 

nghĩ đến của mọi người. Họ không phải là môn đệ của Chúa 

lúc nào cũng có nhau như người ta thường nghĩ. Hai người lo 

tẩm liệm và mai táng là ông Giôsép và Nicôdêmô. Theo sách 

Phúc  

âm thánh Gioan ghi lại “Ông Giôsép đến hạ thi hài 

Người xuống. Ông Nicôdêmô cũng đến. Ông này trước kia đã 

đến gặp Chúa vào ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông 

lãnh thi hài Đức Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo thông lệ chôn cất của người Do thái”. 



 

Và ông Giôsép đã mang Chúa về đặt trong ngôi mộ cho riêng ông vì 

ông là một người giầu có, trí thức và có địa vị trong Thượng hội đồng 

vào thời đó. Có lẽ vì ông biết Chúa sẽ không có mộ chôn, nên ông âm 

thầm mua ngôi mộ này trên đồi Golgotha, nơi dành cho các tử tội 

thay vì ngôi mộ tại cổng Phía Đông dành cho những người Do thái 

giầu có. Đây là một thắc mắc mà chỉ đi hành hương, chúng tôi mới 

được biết, bắt đầu suy nghĩ đến và học hỏi.   

 Trong hình bên ta thấy có một cầu thang  còn giữ nguyên. 

Cha Tước kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện cây thang gỗ này 

được giữ nguyên trạng vì lý do như sau: Tại ngôi thánh đường cổ kính này, ngay tại mặt tiền phía trên cầu 

thang dẫn lên Núi Sọ, nơi Chúa bị đóng đinh, ta còn thấy một cầu thang bị bỏ lại. Cầu thang này đã nằm đó 

162 năm (tính đến năm 2014) mà không ai dám di chuyển đi nơi khác. Nguyên do, từ đầu, nhà thờ Mộ Chúa 

đã là đầu đề tranh chấp của nhiều nhóm thuộc các tôn giáo khác nhau thuộc Thiên Chúa giáo, Chính Thống 

Giáo Hy lạp, Hồi giáo, Công giáo Rôma, Công giáo Syria, Chính Thống Giáo Byzantine. Mỗi tôn giáo giữ 

được một phần nhỏ trong nhà thờ. Nhưng nhà thờ Mộ Chúa là của chung, nên khi một nhóm nào muốn sửa 

chỗ này thì nhóm kia lại không muốn. Do đó vào năm 1852 tất cả phải ký vào một thỏa ước gọi là Thỏa Ước 

Status Quo, nghĩa là đền thờ thế nào thì phải giữ nguyên như thế, không ai có thể di chuyển hay thay đổi vật 

gì liên quan đến đền thờ mà không có sự chấp thuận của các thành viên tôn gíáo khác. Khi thỏa ước Status 

Quo được ký kết thì người ta còn đang sửa mặt tiền của nhà thờ, ngay phía trên cầu thang tiến lên chỗ Chúa 

bị đóng đinh. Sau khi ký xong thì mới thấy cái thang còn nằm tại đó, bị bỏ quên không mang xuống. Nhưng 

vì thỏa ước đã được ký nên không ai được làm thay đổi bất cứ một vật gì liên quan đến đền thờ này. Không 

biết nó còn đứng đó đến khi nào?    

Sau khi chấm dứt thánh lễ tại trong Hầm Mộ Chúa này, chúng tôi cũng được cho thêm thời gian 

thăm viếng thêm các chỗ khác và cha Tước hướng dẫn đi hết các bàn thờ nhỏ kính viếng khác cũng trong 

khuôn viên trong nhà thờ Mộ Chúa vì lúc đó trời vẫn còn sớm và còn rất ít người, mà đa số là đoàn viên 

chúng tôi. Chúng tôi thoải mái thăm viếng và theo cha Tước giải thích các nơi. Sau đó, ra xe về lại chỗ trọ ăn 

sáng và sửa soạn rời khỏi khỏi khu nhà trọ của Dòng St Vincent de Paul này. Lúc này chúng tôi mới thấy 

khách hành hương khác bắt đầu bước vào. 

Nhà thờ Bethpage:  

Chương trình kế tiếp đi thăm nhà thờ Bethpage trên con đường Núi Oliu (Mount of Olives), đây là 

nơi mỗi lần Lễ Lá thì đông nghẹt người. Nơi đây cách Jerusalem 3 cây số, bây giờ thuộc phần đất của 

Palestine. Tại đây, Chúa ngồi lên lưng lừa và tiến vào thành thánh Jerusalem trong khi các môn đệ và dân 

chúng tung hô Chúa với chữ “Hosanna” và chung quanh người ta dơ cao những cành lá. Phần chính trong 

nhà thờ là một trụ nằm bên tay trái, diễn tả lại Chúa nói chuyện với bà thánh Martha, có cảnh dân chúng tung 

hô Chúa trong ngày lễ Lá.  

Đến nhà thờ này chúng tôi mới thấm thía hoàn cảnh của người 

Palestine theo Công giáo tại đây. Dân Do thái muốn lấy Jerusalem làm thủ 

đô, số người Công giáo tại đây chỉ là thỉểu số, họ kẹt giữa hai sức ép là Do 

thái giáo và Palestine theo Hồi giáo. Do đó chỉ có ngày Lễ Lá là ngày họ 

được tự do xác định sự hiện diện của họ bằng một kiệu rước công khai, lớn 

nhất trong một năm. Do đó khách hành hương thăm viếng Đất Thánh đúng 

vào dịp Lễ Lá thường rất thông cảm cho người dân Palestine theo Công giáo 

La mã. Họ hô to “ Ôi Jerusalem, Ôi Jerusalem”. Chúng ta nghe mà thấy xót thương. Xã hội chính trị thời 

Chúa đã đóng vai trò giết Chúa Ki tô. Hôm nay các nhà lãnh đạo các tôn giáo khác nhau trên cùng một mảnh 

đất cũng đang giữ một vai trò không ít thì nhiều cũng có ảnh hưởng tới đường lối hoà bình hay chiến tranh 

trên phần đất tang thương này. Tuy nhiên cả Do thái, Hồi giáo và cả Palestine đều không dám làm mạnh tại 

Jerusalem vì đụng vào là đụng vào kỹ nghệ du lịch và sẽ làm bể nồi cơm của nhiều người, của cả người Do 

thái và cả người Hồì giáo. Cha Tước khuyến khích chúng ta nên đi thăm Đất Thánh đông lên để giúp dân 

Palestine theo Công giáo La Mã có việc làm và sống được qua ngày. 

Vùng Bethpage và Bêtania rất gần nhau và chỉ cách Jerusalem có 3 cây số, mà cuộc sống khác biệt 

hẳn với Jerusalem. Nơi đây Chúa hay nghỉ chân tại nhà hai chị em Marta, Maria và Lazaro. Nơi đây Chúa đã 

làm phép lạ cho Lazaro đã chết và sống lại. 

Vùng đất này nay vẫn còn nghèo vì đa số dân Palestine sống tại đây, Người Do thái muốn cô lập dân 

Palestine, nên họ không mở trường học, bệnh viện hay mở mang đường phố. Du khách chỉ đến thăm mộ 

Lazaro rồi nhà thờ Bethpage. 

Được biết, trên phần đất Do thái ngày nay, Do thái giáo chiếm 76.7%, Hồi giáo chiếm 15.8%, Ki tô 

hữu gồm cả Chính Thống, Tin Lành, Công giáo là 2.1%, trong đó phải kể Công giáo chỉ có 1%. Bởi vậy 

người Công giáo coi ngày lễ Lá là ngày họ có thể tập trung đông đảo để nói lên sự hiện diện của họ trên phần 

đất này.  



 

 

Đến lại Thành Jerusalem – Upper Room, nơi chúa lập Bí Tích Thánh Thể nhưng không vào được 

vì đóng cửa, đang bận sửa chữa. 

Thăm Dormition Abbey 

Sau đó chúng tôi đi thăm Dormition Abbey, còn gọi là Nhà 

thờ Đức Mẹ Ngủ. Cha Tước nói là nơi có thể cầu xin được chết lành. 

Chúng tôi cũng có dịp ghé thăm nhà nguyện bên trên. 

Xe bus đưa đi ăn trưa tại một nhà hàng cạnh một tiệm sản suất 

kim cương. Cơm trưa cho một người giá US$15 để dụ người ta qua 

xem kim cương nhưng không có ai quan tâm. 

Nhà  thờ Con Gà: 

Sau đó chúng tôi ghé thăm nhà thờ Con Gà, còn gọi là đền 

thờ Gallicantu, có nghĩa là gà gáy – nơi là nhà thượng tế Caipha. Nơi Phêrô chối Chúa ba lần. Tên gọi 

này được ghi nhận lần đầu vào năm 1102 bởi những người hành hương người Anh. Tên đó được giữ lại cho 

đến nay.  

Từ năm 630 đã có những dữ kiện cho thấy nơi đây đã có đền thờ kính thánh Phêrô rồi. Nhiều biến cố 

xẩy ra, nhà thờ bị phá hủy rồi xây lại nhiều lần. Đền thờ hiện nay được xây từ năm 1931 co các cha dòng 

Assumptionist phụ trách.  

 

 

 

Chúng tôi được xuống thăm xem hầm kín chỗ 

Chúa bị nhốt hơn 2000 năm xưa dưới nền nhà của dinh 

Caipha.  Cũng tại phần nền của nhà thờ này người ta tìm 

thấy nơi họ đã giam Chúa tại đây 

trước khi mang ra xét xử. 

Sau đó chúng tôi lại 

được trở lại khu thành Jerusalem 

Cổ để theo cha Tước nghe cha 

giải thích thêm các đền thờ khác 

cũng nằm trong khu nhà thờ Mộ 

Chúa. Lúc này thì nhà thờ đã rất đông người. Tôi còn 

nhớ Cha có giải thích nói về nhà thờ của Công giáo trong 

có sợi dây đã trói Chúa, tên ăn trộm cùng bị đóng đanh 

như Chúa được Chính Thống Giáo coi như là vị Thánh 

của họ vì tên ăn trộm này đã công khai công nhận Chúa 

khi còn trên cây thánh giá. 

 

Rời Jerusalem, xe di chuyển chúng tôi dần đến thành phố Bethlehem, 

cách đó 8 cây số. Thành phố Bethlehem thuộc quyền quản trị của người Palestine, 

nằm trên một ngọn đồi cao 770 mét, nằm ngoài cạnh sa mạc Giudêa. Khi đến 

Bethlehem, xe phải đi qua một trạm kiểm soát của Do thái. Trại kiểm soát này có 

thể kiểm soát giấy tờ, giấy thông hành nếu họ muốn và có cả camera theo dõi. Nếu 

hướng dẫn viên của đoàn mà là người Do thái, thì sẽ bị cấm chỉ  không được đặt 

chân lên phần đất vùng Bethlehem này (vì vùng này là lãnh thổ của Palestine). 

Phần đoàn chúng tôi có cha Tước là hướng dẫn viên nên không gắp vấn đề khó xử này. Xe càng tiến sâu vào 

thành phố, chúng tôi thấy ngay sự nghèo nàn của người Palestine. Phần lớn đường xá nhiều ổ gà hơn, nhà 

cửa cũ kỹ, sơn vôi tróc lở...Dân số tại đây chỉ chừng 30.000 người. Tỉ lệ người Ki tô giáo tại đây càng ngày 

càng giảm sút, vì kinh tế yếu ớt, giáo dục thì thiếu phẩm chất và du lịch sa sút.   

Người Do thái tìm  cách cô lập người Palestine để họ phải yếu dần.  

 

Milk Grotto: Vợ chồng hiếm muộn có thể đến đây xin ơn. 

 

Sau đó chúng tôi được dẫn vào thăm Milk Grotto tại Bethlehem, rất gần nơi ngủ trọ, chừng 3 phút 

đi bộ, nơi có di tích là nơi Đức Mẹ nuôi Chúa Giê su tại đây, có hình Đức Mẹ hở một bên ngực để cho Chúa 

Giêsu bú sữa. Hình này chỉ thấy nơi đây, du khách đến thấy làm lạ.   

Sau đó là giờ được tự do, chúng tôi được tự do đi mua sắm vài tượng ảnh và quan sát tận mắt nếp 

sống người dân tại đây. Chúng tôi chụp được một tấm hình cầm lá cờ Palestine.  

 



 

Tối nay chúng tôi ngủ tại Bethlehem, trong nhà trọ có tên Casa Nova Palace Hotel ngay bên cạnh 

nhà thờ Chúa Giáng Sinh, do các tu sĩ dòng Phanxicô quản nhiệm. Có Wifi miển phí. Các Đức Giáo Hoàng 

cũng từng đến trú ngụ tại hotel này mỗi khi đến Bethlehem. Nhà thờ Giáng Sinh tại đây là một nhà thờ có ý 

nghĩa to lớn, không chỉ đối với người Ki tô giáo mà cả cho người Hồi giáo, và có sinh hoạt liên tục từ thế kỷ 

thứ 4 cho đến nay. 

Nhà thờ Chúa Giáng Sinh: 

Nhà thờ Chúa Giáng Sinh được xây trùm lên hang đá Bethlehem, nơi Chúa được sinh ra.  

Nhà thờ tiên khởi đã được Nữ thánh Helena, là mẹ của Hoàng Đế Constantine I cho xây dựng vào 

năm 326. Sau đó nhà thờ bị phá hủy và một nhà thờ khác được xây cất lại vào năm 565, qua bao nhiều đợt 

trùng tu và nâng cấp. Cũng chính Hoàng hậu này đã cho xây đền thờ Golgotha (Nhà thờ Mộ Chúa) tại 

Jerusalem, nơi Chúa chết. 

Khi bị Ba Tư xâm chiếm vào năm 614, viên chỉ huy người Ba Tư đã không ra lệnh cho phá hủy vì 

trông thấy hình ba vua phương Đông với trang phục giống như dân Ba Tư. Rồi sau những trận chiến với Hồi 

giáo, nhà thờ Chúa Giáng Sinh được  ngụy trang và cổng vào được làm nhỏ lại, và mặt tiền không trang 

hoàng gì cả. Cửa vào nhà thờ vừa nhỏ lại vừa thấp, khiến một người cao bình 

thường, muốn đi vào cũng phải cúi mình xuống.  

Cha Tước giải thích về cửa nhỏ này cho chúng tôi nghe. Theo đó có hai 

truyền thuyết. Một là tránh không cho quân lính cưỡi ngựa vào. Hai là để ai muốn 

vào thì phải cúi đầu tỏ lòng kính trọng. Theo cha thì giả thuyết thứ nhất có vẻ đúng 

hơn.Và từ bao nhiều năm qua, biết bao nhiều thế lực chiếm đóng mà cái cửa vâ ̃́n giữ 

nhỏ như vậy.    

Cửa vào nhà thờ Chúa Giáng Sinh 

Tuy nhiên, khi qua khung cửa nhỏ này rồi, thì sẽ thấy một gian nhà thờ nguy 

nga với bốn hàng có 12 cột đá mầu nâu đỏ cao 6 mét, trên có treo các chùm đèn theo 

kiểu Chính Thống giáo. Trên gian cung thánh về phía bên tay phải, có một cổng dẫn 

xuống hang đá Bethlehem. Bước hết xuống bậc thang thì chúng ta sẽ thấy phía bên 

phải là nơi Chúa đã được giáng trần, được đánh dấu bởi một ngôi sao bằng vàng, có 

14 cánh tượng trưng cho 14 đời vua David. Con số 14 tượng trưng như trong Phúc 

âm thánh Matthêu diễn tả: “Từ Tổ phụ Abraham đến vua David là 14 đời; từ vua 

David đến thời kỳ lưu đầy tại Babylon, là 14 đời; và từ thời kỳ lưu đầy ở Babylon đến Đức Chúa Ki tô cũng 

là 14 đời. Trên ngôi sao là hàng chữ khắc bằng tiếng Latin  có nghĩa: “Nơi này Đức Trinh Nữ Maria đã hạ 

sinh Chúa Giêsu Kitô”.  

 

 

Đường cầu thang bước xuống nơi Chúa sinh ra tại Bethlehem 

Phía trên ngôi sao là 

15 ngọn đèn, gồm 6 cái của 

Chính Thống giáo, 5 cái của 

Cơ Đốc giáo và 4 cái của 

Giáo hội La Mã. Hang này rộng chừng 3 mét, dài 12 mét.  Phía 

bên trái nhìn từ chỗ ngôi sao 14 cánh này là máng cỏ, nơi có các 

trâu bò. Trải qua bao nhiêu biến cố, chiến tranh rồi xung đột, nhà 

thờ vẫn giữ được nét đơn sơ khó nghèo như lúc Chúa sinh ra cách 

đây hơn 2000 năm. Hiện tại nhà thờ Chúa Giáng Sinh được quản 

lý chung bởi các giáo chức trong 3 giáo hội: Công giáo La Mã Rôma, Chính Thống giáo Hy lạp và Tông Đồ 

Armenia.  

Chúng tôi thật may mắn biết bao, khi được tự 

do thăm viếng nhà thờ Chúa Giáng Sinh rất nhiều lần 

trong chuyến đi này. Chúng tôi được quỳ cầu nguyện 

sốt sắng rất nhiều lần tại nơi Chúa Giáng sinh, vì nơi 

ngủ trọ quá gần, chừng 2 phút đi bộ. Chúng tôi đã ở 

lại cho đến giờ đóng cửa vào chiều tối ( giờ tối mà trời 

vẫn còn sáng phía ngoài), vì biết rằng khó có thể thực 

hiện một lần thứ hai trong đời. Sáng sớm hay chiều tối 

khi khách hành hương đã giảm nhiều, chúng tôi tự do 

ngồi hàng giờ đọc kinh, cầu nguyện, xin ơn nhiệm 

màu, thật không còn gì thỏa mãn cho bằng. Không 

gian chung quanh vắng lặng vì chỉ còn đoàn chúng tôi 

mà thôi. Chúng tôi may mắn rất nhiều vì chúng tôi 



 

được hoà mình vào chốn linh thiêng, bỏ lại phía sau bao nhiêu tranh đua trong cuộc sống đời thường. Tại đây 

chúng tôi cảm thấy tâm hồn mình trở nên nhẹ nhàng, thanh thản, quên hết mọi sự tại trần gian.  

Đối diện nhà thờ Chúa Giáng Sinh là một nhà thờ Hồi giáo Omar với tháp cao. Cứ tới giờ đọc kinh 

sáng sớm là họ phát loa vang ầm ỹ cả khu vực. 

Phía ngoài quảng trường Máng Cỏ này 

(Manger Square), tên gọi cho phía ngoài nhà thờ Chúa 

Giáng Sing, là khu phố xá buôn bán ảnh tượng. Phía 

bên trái của nhà thờ Giáng Sinh, có con đường nhỏ 

buôn bán các ảnh tượng. Cha Tước dẫn chúng tôi đi bộ 

qua đoạn đường này, đây cũng là con đường dẫn đến 

Milk Grotto. Các chủ nhân cửa hàng buôn bán tại đây, 

dường như rất thân thiết với cha Tước. Tới đâu cũng 

thấy gọi Father Joseph, …. Cha Tước cho biết họ là 

những người Palestine theo Công giáo, thiểu số còn ở 

lại đây. Cha nói, nếu cần mua các ảnh tượng thì nên 

mua giúp họ tại đây, vì khách hàng hương Bethlehem không được đông đảo như tại Jerusalem. Mua giúp họ 

là giúp họ có công ăn việc làm để sinh tồn trên mảnh đất còn lại của họ. 

Ngày thứ tám: Ngày thứ tư 30.04.2014: Dâng lễ tại nơi Chúa Giáng Sinh trong nhà thờ Chúa 

Giáng Sinh, viếng Giếng Giacóp, Dâng lễ tại nhà thờ Giertsimani tại Jerusalem, nhà thờ thánh Gioan 

Tẩy giả, Nhà thờ Đức Mẹ Thăm Viếng. 

Dâng lễ tại nơi Chúa Giáng Sinh trong nhà thờ Chúa Giáng Sinh 

Sáng sớm chúng tôi lại chưa dùng sáng, 4.15 sáng, tự động vào đại thánh đường viếng nơi 

Chúa giáng Sinh, trời còn lạnh, phải khoác thêm một áo ấm. Ba cha trong đoàn sẽ dâng lễ lần thứ 

nhất ngay tại nơi máng cỏ, nơi Chúa Giáng sinh.  

  

Ba cha dâng lễ chính tại nơi máng cỏ 

Chúa sinh ra.  

 

 

 

Khi lễ xong thì chúng tôi mới thấy người 

hành hương từ các nơi đổ vào.  

 

 

 

 

 

Bên trong nhà thờ thánh Catarina, bên cạnh nhà thờ Chúa Giáng sinh 

 

 

Chúng tôi ghé tiếp qua nhà thờ Thánh Catarina ngay bên cạnh do 

các thầy Phanxicô trông coi. Nhà thờ hiện tại được xây vào năm 1882 thay 

thế cho một nhà thờ nhỏ. Đêm Giáng sinh, Công đoàn Công giáo thường 

dâng lễ ngay tại nhà thờ này. Trong khi nhà thờ Chúa Giáng Sinh lại do 

Chính Thống Giáo Hy Lạp quản nhiệm. Dưới lòng đất của nhà thờ Thánh 

Catarina còn các nguyện đường phụ khác như nguyện đường kính thánh 

Giuse, ghi nhớ sứ thần báo mộng cho thánh Giuse  đem hài nhi trốn qua đất 

Ai cập, nguyện đường kính thánh Anh Hài, nhưng quan trọng nhất là bàn 

thờ kính thánh Jerome. 

Chúng tôi được cha Tước cho dừng tại nguyện đường này và thăm 

hang động nơi thánh Jerome hoàn tất bộ kinh thánh sang tiếng La tinh. Đây 

là một nơi đặc biệt vì vào năm 388 thánh Jerome trở lại sống tại đất 

Paletine (340-420) sống suốt cuộc đời trong 32 năm khổ hạnh trong hang 

đá lạnh lẽo cạnh nhà thờ Chúa Giáng Sinh. Tại nơi đây Thánh Jerome đã 

hoàn thành bản dịch bộ Kinh thánh sang tiếng La Tinh.  

Giếng Giacóp:  

Trở về nhà trọ ngay gần bên, lúc này chúng tôi mới dùng bữa sáng 

khi khu Nhà thờ Chúa Giáng sinh đã bắt đầu tấp nập khách hành hương và 

sửa soạn đi thăm Giếng Giacóp. Một trong những nơi mà ít đoàn hành 



 

hương được dẫn tới, bởi vùng này thuộc Palestine và vì tình hình an ninh phức tạp, không bảo đảm an toàn 

cho khách hành hương. Mà thật vậy, trên con đường di chuyển dẫn tới giếng Giacóp, chúng tôi không thấy 

nhiều xe cộ di chuyển, hai bên đường đất đai cằn cỗi, mà khi đến nơi thì chỉ có một đoàn hành hương độc 

nhất là đoàn chúng tôi do cha Tước hướng dẫn. Giếng Giacóp nằm trong khuôn viên một nhà thờ thuộc 

Chính Thống Giáo Hy lạp, có hàng rào bao quanh, và chung quanh đấy không thấy một hàng quán nào, 

không có những tiệm bán ảnh tượng tôn giáo như các nơi hành hương khác. 

Theo Phúc âm thánh Gioan, khi Chúa rời Judea để đi về Galilee, nhưng phải đi băng qua xứ 

Samaria, Chúa đặt chân đến thành phố Sychar thuộc xứ Samaria, gần thửa đất của ông Giacóp đã cho con 

trai là Giuse, ở đấy có giếng Giacóp. Giếng này, hiện nay thuộc về Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp, mà giáo 

hội đã mua lại miếng đất này trước đây để kính nhớ biến cố Chúa gặp gỡ người phụ nữ Samaria bên bờ giếng 

Giacóp.  

Đây là nhà thờ mà Chúa Giêsu đã mặc khải với người 

phụ nữ thành Samari trong Tin mừng thánh Gioan. Hầu hết 

chúng ta đều biết câu chuyện giữa Chúa Giêsu với người phụ nữ 

này. Bà đã thú nhận là thấy mơ hồ rối rắm về vấn đề các nhà thờ. 

Bà nói với Chúa Giêsu là bà sống trong một thế giới bất đồng về 

việc đâu là nơi thờ phượng thật sự, đâu là nơi có cầu thang thực 

sự nối liền trời và đất. Người Do Thái bảo bà nơi thờ phượng 

đích thực, nhà thờ thực sự, là đền thờ Giêrusalem, nhưng người 

dân Samari của bà, lại bảo bà rằng nơi đáng để đến thờ phượng 

phải là Núi Gerizim. Vậy đâu mới là nơi đúng để thờ phượng? 

Chúa Giêsu nói với bà, chẳng nhất thiết phải thờ phượng 

ở cả hai nơi đó. Nhưng, hãy thờ phượng nơi đền thờ thật sự, nơi 

thánh thật sự, nơi đặc ân thực sự có cầu thang nối giữa trời và 

đất với các thiên thần lên lên 

xuống xuống, và nơi đó ở ngay 

trong lòng bà. Nhà thờ thực sự 

không phải lúc nào cũng là một 

công trình hay đất thánh, nhưng là 

mảnh đất lương tâm và linh hồn 

bên trong con người, nơi chúng ta 

có thể đi vào mà không cần phải 

chu du đến Thánh địa, Roma, Luân Đôn, Salt Lake, Mecca, Lộ Đức, hay các 

nhà thờ lân cận. Cầu thang với các thiên thần lên lên xuống xuống nối liền 

trời và đất, có thể thấy được ở khắp mọi nơi, tự bản chất là một thánh đường, 

ở ngay trong lòng chúng ta. 

Họ khởi công gây dựng một nhà thờ từ trước thế kỷ thứ I. Sau 80 năm 

dang dở vì thiếu tài chánh và chiến tranh, nhà thờ mới ngày nay được hoàn tất 

vào năm 2007, mà giếng Giacóp nằm dưới hầm mộ của nhà thờ. Thời Chúa thì 

giếng sâu đến 41 mét, ngày nay vẫn còn sâu đến 23 mét và có gầu nước và 

ròng rọc để kéo nước lên. Người Do thái vốn coi người Samaria là ngoại đạo, khác nhau về niềm tin, về nơi 

thờ phượng, nhưng Chúa đã mặc khải cho người đàn bà Samaria là sự thờ phượng chính thực là trong thần 

khí và sự thật, mà không dựa trên nơi chốn, mà Chúa hiện diện nơi đâu thì nơi đó là nơi thờ phượng đích 

thực. Cuộc gặp gỡ này nói lên việc cần giải thoát mọi hình thức bề ngoài làm ngăn cản, để cùng chia sẻ, 

đối thoại vả hướng vể một mục đích chung.  

Tại giếng nước Giacóp, chúng tôi thấy có một vị cha già thuộc Chính Thống Giáo đang coi sóc 

giếng, gần đó cũng có treo nhiều hình ảnh tượng, ước trầm hương, tràng hạt và đoàn hành hương chúng tôi 

rất nhiệt tình mua giúp những sản phẩm để gíúp cho nhà thờ phát triển. Theo lời cha Tước kể, thì cha già này 

đã bị Palestine ám sát hụt tất cả 17 lần, chả thế mà cha già này đã cho xây sẵn một mộ phần bên hông phía 

trước nhà thờ để dành sẵn cho cha.  

 

 

 

Mộ phần bên hông nhà thờ có mộ phần cho cha già 

 

 



 

Cha Tước và cha già đang coi sóc 

giếng Giacóp 

Nhà thờ Giertsimani  

Kế tiếp chúng tôi được di 

chuyển đến nhà thờ Giertsimani. 

Nhả thờ được xây vào năm 1924, với tiền tài trợ của 12 quốc gia. 

Nhà thờ Giertsimani là nơi xẩy ra một đêm kinh hoàng trong lịch sử nhân loại. Đó là đêm lịch sử xẩy 

ra bi kịch Giuđa đem người đến bắt thầy của mình. Nơi đây Chúa đã đổ mồ hôi máu, Chúa cầu nguyện trước 

khi bị bắt. Giertsimani theo tiếng Aramaic có nghĩa là các giọt dầu. Nơi đây họ tìm thấy dấu vết của các máy 

ép dầu olive vì vườn này nằm ngay dưới chân núi Oliu. Chính nơi vườn này, Chúa Giêsu hay họp với các 

môn đệ tại đây. Đây là địa điểm đặc biệt của việc cầu nguyện, của sự sợ hãi và sự đổ mồ hôi máu của Chúa 

Giê-su. Nhưng Giertsimani được thánh hóa nhờ vào Chúa Giê-su với tiếng kêu:”Nhưng xin vâng Thánh Ý 

Cha“. 

Theo lịch sử thì ngôi đền thờ đầu tiên trên mảnh 

đất vườn cây dầu được xây vào năm 379-395. Nhà thờ 

hiện nay được xây từ năm 1919-1924 và hiện do các tu sĩ 

Phanxicô coi sóc. Nhìn vào trong, đây là đền thờ toàn thể 

vòm trần là hình mosaic, gồm 12 vòng tròn, tượng trưng 

cho 12 thánh tông đồ đã theo Chúa. Phía trong nhà thờ rất 

tối có thể nói là âm u, chỉ phần trên bàn thờ là sáng, nhờ 

có ánh đèn. Sở dĩ phía trong âm u mục đích là để tạo một 

khung cảnh u buồn. Đặc biệt trước bàn thờ là một phiến đá 

lớn còn để tự nhiên như tự lộ ra mặt đất. Chung quanh 

phiến đá này được trang trí bằng một hàng rào cao khoảng 2 gang tay, có hình vương miện mão gai mầu đen. 

Trên hàng rào cũng có hình chén lễ với hai chim bồ câu chầu bên chén thánh, mỗi góc thêm một chim bồ câu 

lớn hơn bằng bạc. Hôm nay trước bàn thờ này, trong thánh lế do 

ba cha cùng dâng, cha Tước đã đọc lại Phúc âm diễn tả lại đêm 

kinh hoàng đó: 

“Giuđa, một người trong nhóm mười hai tông đồ, xuất 

hiện. Cùng đi với hắn, có một đám đông mang gươm giáo gậy 

gộc. Hắn được các thượng tế, kinh sư và kỳ mục sai đến. Kẻ 

định nộp Chúa Giêsu đã cho họ một ám hiệu, hắn dặn rằng, 

“Tôi hôn ai thì chính là người đó”. Vừa tới, Giuđa tiến lại gần 

Người và nói” thưa Thầy”, rồi hôn Người. Họ liền tra tay bắt 

Người. (Mc 14:43-46).   

Muốn vào làm lễ tại đây, cha Tước cũng phải đặt chỗ từ trước và phải đến dự lễ rất đúng giờ, còn để 

dành giờ sau cho các nhóm hành hương khác. Sau lễ chúng tôi ra phía ngoài nhìn lại những gốc ôliu cổ thụ. 

Có nhiều gốc cần nhiều người ôm mới xuể. Cả vùng Jerusalem này chỉ có chỗ này là còn lại những gốc cây 

ôliu từ ngàn xưa.  

 

Ein Karem nơi sinh Thánh Gioan Tẩy Giả     



 

 
Chúng tôi tiếp tục di chuyển đến vùng đồi núi cây cối xanh tươi tên là Ein Karem có nghĩa là “Suối 

của Vườn Nho.” Ðây là một làng xưa theo Thiên Chúa Giáo là nơi sinh trưởng của thánh Gioan Tẩy Giả hay 

còn gọi là Thánh John the Baptist). 

 
Tại Ein Karem có hai nhà thờ cùng tên là nhà thờ Thánh Gioan Tẩy Giả: một là nhà thờ của giáo phái Chính 

Thống Eastern Orthodox được xây vào năm 1894 và một nhà thờ thuộc Công giáo La Mã do các tu sĩ dòng 

Franxicô trông coi. Chúng tôi đến viếng thăm nhà thờ Công Giáo. Nhà thờ hiện tại được xây vào cuối thế kỷ 

19 bằng đá trắng ngà có một tháp chuông cao tọa lạc trên đỉnh một ngọn đồi cây cối xanh tươi. Trước đó, đất 

đai và những phần còn lại của nhà thờ cổ được xây từ thời Byzantine và Thập Binh Thánh Giá được giao cho 

dòng Franxicô từ năm 1674 và nhà thờ hiện tại được xây trên đống 

hoang tàn đổ nát của nhà thờ cổ. Từ thời Thập Binh Thánh Giá, dòng 

Franxicô đã được các Ðức Giáo Hoàng ban chỉ thị coi sóc các thánh địa 

ở Do Thái và vì vậy có nhiều tu sĩ đã hy sinh cả đời mình để giữ các 

phần đất linh thiêng này. Trong năm 1941-1942 các tu sĩ đã khai quật 

vùng đất phía Tây nhà thờ giáp với tu viện, đã khám phá ra nhiều ngăn 

phòng bằng đá chứa nhiều đồ gốm như bình chậu đựng nước cùng kiểu 

với khám phá ở Jerusalem có thể từ thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. 

Ðồng thời còn tìm thấy nhiều mộ chôn ở đây. 

Nhà thờ Thánh Gioan Tẩy Giả cũng có kiểu kiến trúc Ý với 

tháp chuông cao xây riêng bên cạnh nhưng trông cổ xưa hơn nhà thờ Ðức Mẹ Thăm Viếng vì tiền diện xây 

với nhiều tảng đá trắng chồng chất nhau lên. Ngoài sân trên một bức tường lớn cũng có một khung vẽ các 

bản kinh Chúc Tụng Thiên Chúa với nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó thấy có bản kinh bằng tiếng Việt 

Nam được vẽ vào năm 2001. 

 
Nơi được xem là chỗ thánh Gioan tẩy Giả sinh ra. 

  

 

Viếng Nhà Thờ Ðức Mẹ Thăm Viếng 
 
Theo thánh kinh, Ðức Mẹ Maria đi từ Nazareth ở phía Bắc xuống Ein Karem để thăm bà Elizabeth. Từ 

Nazareth tới đây đường dài khoảng 130 km, ngày xưa nếu đi bằng lừa cũng mất hơn 10 ngày. Theo Tin 



 

Mừng của Thánh Luca thì hình ảnh Ðức Mẹ lên đường đi Ein Karem viếng bà Elizabeth là hình ảnh rất đẹp. 

Một buổi sáng tinh mơ còn hơi sương lạnh, người thiếu nữ trẻ ngồi trên lừa xuyên qua những núi đồi xanh 

biếc cỏ cây với tiếng nước suối reo róc rách và tiếng chim ca tưng bừng.  

 

Ngày ấy Ðức Mẹ mới mang thai Chúa Giêsu hài đồng. Khi đến Ein Karem vào nhà bà Elizabeth là chị họ 

của Ðức Mẹ, bà này cũng đang mang thai Thánh Gioan Tẩy Giả đã được 6 tháng. Khi nghe Ðức Mẹ cất tiếng 

chào thì thai nhi trong lòng bà Elizabeth nhảy lên và bà kêu lớn tiếng rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi 

người phụ nữ, và đứa con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi 

đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui 

sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Luca 1:39-45). 

Nhà thờ kính nhớ Ðức Mẹ Thăm Viếng Bà Thánh Elizabeth nằm trên một ngọn đồi về hướng Tây Nam của 

làng Ein Karem. Nhà thờ được xây phần trệt vào năm 1862 trên nền của nhà thờ cổ từ thời Byz-antine và 

Thập Binh Thánh Giá. Phần lầu hiện nay được xây hoàn tất năm 1955 do kiến trúc sư Ý là Antonio Barluzzi 

vẽ kiểu. Nhà thờ xây theo kiến trúc Ý Ðại Lợi với tháp chuông cao nằm riêng bên cạnh. Phía trong nhà thờ 

có nhiều bàn thánh với các tranh ảnh diễn tả Ðức Mẹ gặp bà thánh Elizabeth.  

 

Trên một bức tường khác gắn bài “Thánh Ca Tin Mừng” mỗi khung 

là một ngôn ngữ, tức bản kinh Magnificat, cũng có bài “Thánh Ca 

Tin Mừng” bằng tiếng Việt.  

Ðây là nhà thờ thuộc Công giáo do các tu sĩ dòng Franxicô 

quản nhiệm bên cạnh là dòng tu kín của các bà sơ người Pháp. Nhà 

thờ có cổng và hàng rào sắt, giờ nghỉ trưa cũng như buổi tối không ai 

thăm viếng thì cổng đóng và khóa lại. 

 

 

 
 

 


