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Năm Thánh Lòng Thương Xót. 

Lm Joe Mai CSsR 
 

Năm Thánh Lòng Thương Xót sẽ khai mạc vào ngày 8-12-2015, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên 
Tội và kết thúc ngày 20-11-2016, lễ Chúa Kitô, Vua vũ trụ. 

Trong Năm Thánh Toàn xá này Đức Thánh Cha mong muốn các tín hữu sẽ đón nhận như một 
cơ hội để gặp gỡ Lòng Thương Xót đích thực của Thiên Chúa, Đấng chăm lo cho chúng ta một cách 
thật ân cần và chu đáo. Và qua kinh nghiệm gặp gỡ thật mật thiết giữa chúng ta với Thiên Chúa Cha, 
đức tin của chúng ta được nuôi dưỡng và cuộc sống của chúng ta sẽ trở thành chứng tá của Lòng 
Thương xót mà Thiên Chúa muốn dùng để chia sẻ cho nhân loại. 

Lòng thương xót của Thiên Chúa thật vô biên, không loại trừ một ai. Tất cả mọi người, kể cả 
những người đã có những hành động đi ngược lại với quyền giáo huấn của Giáo Hội; những người hiện 
đang sống ly khai; những người bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề xã hội; những người đang đau khổ về phần 
hồn cũng như phần xác… Tất cả đều có một chỗ đứng thật quan trọng trong cung lòng của Thiên Chúa, 
Đấng thấu suốt tâm hồn và hoàn cảnh riêng của từng người và với Lòng thương xót, Ngài không muốn 
ai trong họ bị hư mất (Gioan 17,12) 
 Năm Thánh không chỉ là cơ hội để chúng ta chụp lấy ơn toàn xá; nhưng thật ra đây là thời điểm 
mà chúng ta ý thức hơn về vai trò chứng nhân của mỗi tín hữu. Mỗi người trong chúng ta được mời gọi 
để chia sẻ và ban phát Lòng Thương xót của mình cho tha nhân và nếu chúng ta không cảm nghiệm 
được sự vui mừng xuất phát từ Lòng Xót Thương của Thiên Chúa thì chúng ta lấy gì mà cho đi. Vì 
chúng ta đều biết rằng: Người có lòng thương xót là người biết chia sẻ, biết quan tâm, biết yêu thương 
và nhất là biết cất đi những khó nhọc, vất vả cũng như sự đau khổ của tha nhân. Điều đó còn có nghĩa 
là luôn sẵn sàng lau khô những giọt lệ phát sinh từ sự đau khổ của người khác, biến nó thành những 
giọt lệ của niềm vui. 

Trong Năm thánh này, mỗi một tín hữu được mời gọi để sống và trở thành nhân tố tích cực trong 
việc xây đắp nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống. 

Tuy nhiên, khi nói đến Năm Thánh, tâm trí con người thường hay nghĩ đến việc tổ chức các 
chuyến hành hương, gia tăng công việc đạo đức để đủ điều kiện được lãnh nhận ơn Toàn Xá. Đó là 
điều tốt, nhưng không phải là việc thiết yếu. Bởi vì, không phải chờ đến năm nay nhân loại mới nhận 
được các ân sủng của Chúa. Nhưng mỗi giây, mỗi phút trong cuộc sống của chúng ta đều là ân sủng.  

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong bài nói chuyện với giới trẻ vào đầu năm 1997 đã nhắn 
nhủ rằng nếu con người muốn sống trong an bình thì hãy trao cho nhau sự thứ tha.  

Đức cố giám mục John Heap, nguyên là Giám Mục phụ tá của Tổng Giáo Phận Sydney, trong 
chương mở đầu cuốn “A Love That Dares To Question” đã chia sẽ là hiện rất nhiều người có một cuộc 
sống ngăn trở với Giáo Hội, nhưng họ vẫn một niềm yêu mến Thiên Chúa và tha nhân qua các công tác 
tốt nhất mà họ có thể thực hiện để diễn tả lòng yêu mến đó. Điều cần thiết nhất mà những người sống 
trong các hoàn cảnh đó đang khao khát là sự thông cảm và tha thứ.  

Và gần đây nhất, trong bài giảng ngày thứ bẩy trước lễ Kính Lòng Chúa Thương xót ngày 
11/4/2015; Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã nhấn mạnh đến việc cần làm trong Năm Thánh Lòng 
Thương xót là làm cho nhiều người nhận thấy tình thương xót của Thiên Chúa. Theo Ngài thì đây 
là thời điểm của tình thương, thời điểm thuận lợi để chữa lành các vết thương, thời điểm để cống hiến 
cho hết mọi người ơn tha thứ và hòa giải. 

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


  

 

Đây chính là dấu chỉ tuyệt hảo nhất mà Giáo Hội nên có để diễn tả sự đón chào và mời gọi mọi 
người trở về hiệp thông với Giáo Hội. Như thế, Năm Toàn Xá là cơ hội để con người sống yêu thương 
hơn, sống tha thứ và biết bỏ qua những nợ nần của nhau. Hãy can đảm để đổi mới cách sống: thay vì 
nhìn nhau bằng cặp mắt soi mói, ghen tương, lên án hay hận thù thì hãy trao cho nhau sự tin tưởng, 
lòng nhân ái và hãy thông cảm những yếu hèn, sự mỏng giòn trong thân phận kiếp người của nhau. 
            Muốn được như thế, chúng ta hãy làm hòa với Thiên Chúa; có nghĩa là cùng nhau chấp nhận 
Ngài và tha nhân là một phần tử cùng ăn, cùng uống, cùng chia sẻ, cùng làm việc, cùng vui chơi để thiết 
lập mối quan hệ ngày càng mật thiết, bền chặt và luôn luôn mới hơn. 

 

Năm Toàn Xá trong Cựu Ước:  
 
Một trong những đặc tính của người Do Thái là sử dụng thời gian sao cho thích hợp, đem lại ý 

nghĩa cho cuộc sống. Vì thế, sau sáu ngày làm lụng vất vả họ dành riêng một ngày để nghỉ ngơi và 
dưỡng sức để lấy lại những năng lực đã hao phí trong tuần qua. Ngày đó được gọi là ngày hưu lễ. Sau 
7 năm họ để ra trọn năm: năm toàn xá; và sau 7 lần 7 năm họ lại cử hành một năm gọi là “chúa của mọi 
ngày hưu lễ.” Họ trù tính rằng trong một kiếp người, dù dài hay ngắn, thì ai ai cũng có thể tiếp nhận 
được các đặc ân của năm đó. Trong năm toàn xá, năm ‘chúa của mọi ngày hưu lễ’, toàn thể dân Do 
Thái tìm lại bản chất đích thực của dân tộc mình. Họ tìm lại sự mới mẻ, trọn vẹn và tinh tuyền cũng như 
sự tốt đẹp mà Thiên Chúa đã ban cho họ ngay từ những ngày đầu của tạo dựng. Trong năm toàn xá họ 
giữ thật nghiêm ngặt các qui định sau đây: 
 

1/ Ruộng đất bỏ hoang, không cầy cấy trồng trọt. Việc này có ý nghĩa là hãy quan tâm đến đời 
sống của mình, vì nó còn quan trọng hơn là trồng cấy. Họ tin tưởng vào sự chăm sóc và nuôi 
dưỡng của Thiên Chúa trong thời gian này. 
 
2/ Tất cả những ai đang thiếu nợ thì đều được tha. Việc tha nợ nói lên chủ đích là đừng để nợ 
nần chồng chất từ đời này sang đời khác. Nó cũng nhằm bảo đảm cho những ai dù vất vả suốt 
đời nhưng vẫn không có khả năng trả nợ, thì được tha hết. 
 
3/ Những ai đang sống trong thân phận nô lệ đều được trả tự do và quyền công dân được phục 
hồi. Điều lệ này nhằm chống lại việc phân chia giai cấp, vì con người được sinh ra không phải để 
làm nô lệ cho kẻ khác. 
 
4/ Việc giảng dậy về sự khôn ngoan của lề luật được phổ biến rộng rãi cho toàn dân, ai ai cũng 
được học hỏi về lẽ khôn ngoan. Đó không phải là điều mà chỉ có những người thuộc thành phần 
ưu tú hay có địa vị mới được lĩnh nhận mà thôi. 

 

Đức Giêsu và Năm Toàn Xá. 
 
           Nhìn vào công trình rao giảng của Đức Giêsu về Nước Thiên Chúa, chúng ta nhận thấy tất cả lề 
luật của đạo Do Thái, đặc biệt là các qui định về ‘năm toàn xá’ đã được kiện toàn và trở nên sống động. 
 
1/ Đức Giêsu đã khuyên bảo những người theo Ngài hãy tin tưởng và phó thác vào quyền năng của 
Thiên Chúa, Đấng chăm sóc cho chim trời được mau lớn và hoa huệ ngoài đồng mau trổ bông; mặc dù 
chúng không gieo cũng như không gặt và hoa huệ thì không làm lụng cũng không kéo sợi. Còn mạng 
sống của chúng ta còn không quí giá hơn chúng sao. Hãy tin tưởng vào sự chăm sóc và dưỡng nuôi 
của Thiên Chúa. 
 
2/ Trong Kinh lậy Cha thường được gọi là bản tóm lược công trình loan báo Tin Mừng. Đức Giêsu đã 
truyền dậy là hãy tha thứ cho những ai mắc nợ mình, vì chính mình cũng đã được tha thứ trước. 
 
3/ Ngài đã đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Qua lời giảng dậy và gương sáng về việc 
phục vụ, Đức Giêsu muốn phá hủy chế độ chủ nhân và tôi tớ, hạ bệ kẻ ăn trên ngồi trốc. Nơi Ngài chỉ có 
ban phát và chia sẻ cuộc sống cho nhau mà thôi. 
 
4/ Ngài còn dậy chúng ta hãy cho đi những gì ta có, vì chúng ta đã không xin mà vẫn được ban phát. 
Đừng bao giờ coi Nước Thiên Chúa như gia sản của riêng mình, vì Nước đó đã được ban tặng cho tất 



  

 

cả mọi người, không ai có đặc quyền ôm giữ Nước Thiên Chúa cho riêng mình. 
 

Mặc dù Đức Giêsu là người Do Thái, nhưng Ngài đã không phải chờ đến năm 50 theo như chu 
kỳ của thời gian mà luật Do Thái đã ấn định về ‘năm toàn xá’. Nhưng, ngay tại Nazareth, trong bài giảng 
khai mạc, Ngài đã công khai loan báo về hoạt động của Thần Khí Thiên Chúa, Đấng đã xức dầu tấn 
phong để Ngài công bố về năm Hồng Ân của Thiên Chúa. Thời đại của Hồng Ân đã được loan báo bởi 
các tiên tri nay được ứng nghiệm nơi sự hiện diện của Ngài. Thời đại đó không còn chỉ dành riêng cho 
người Do Thái, nhưng cho mọi dân tộc trên thế giới. Hơn thế nữa, Ngài không chỉ là dấu chỉ của Hồng 
Ân, mà còn là ‘Con Người Hồng Ân’.  

Tất cả những ai đã gặp Ngài đều cảm nghiệm được điều đó. Bằng chính cuộc sống cũng như 
các lời giảng dậy, Đức Giêsu đã là Tin Vui cho người nghèo, những kẻ thấp cổ bé miệng, bị bỏ rơi và 
thân phận không được tôn trọng. Ngài đã không chỉ giải thoát con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi mà 
thôi, nhưng còn lôi họ ra khỏi sự giam cầm của thứ luật lệ đã giam hãm và làm mất đi phẩm giá của họ. 
Từ sự giải thoát ấy, họ cảm nghiệm được lối sống phát sinh từ sự tự do của ân sủng nơi Ngài.  
 

 

Con người năm Thánh. 
 
            Với những đặc tính của Năm Toàn Xá theo tập tục của cha ông chúng ta trong Cựu Ước, và 
nhất là qua sự nhập thể của Đức Giêsu, Đấng đã đến để kiện toàn lề luật và làm cho những khoản luật, 
đặc biệt là những qui định của năm toàn xá được trở nên sống động hơn. Giờ đây, toàn thể thế giới 
đang hân hoan bước vào một thời đại mới. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi có một lối sống khác: 
lối sống nhân từ và đổi mới. 
 
 

Sống nhân từ và thương xót. 
 
             Người có lòng nhân từ và hay thương xót là người biết chia sẻ, biết quan tâm, biết yêu thương 
và nhất là biết cất đi những khó nhọc, vất vả cũng như sự đau khổ của tha nhân. Điều đó còn có nghĩa 
là luôn sẵn sàng lau khô những giọt lệ phát sinh từ sự đau khổ của người khác, biến nó thành những 
giọt lệ của niềm vui.  
 
            Người ta kể lại rằng: Bạn của một Rabbi (Thầy dậy đạo của người Do Thái) nọ là người rất 
thánh thiện, luôn luôn yêu thương người khác. Sau khi chu toàn bổn phận tại trần gian, ông ta được các 
thiên thần đến đón về để sum họp với các tổ phụ và ca tụng Thiên Chúa trên Thành Thánh Giêrusalem 
vĩnh cửu ở trên trời. Vị Rabbi rất đau buồn phải xa người bạn cũ, đêm ngày ông tưởng nhớ đến bạn 
mình. Một ngày kia, trong lúc cầu nguyện, ông ta xuất thần và thấy mình cũng được đưa về Thành 
Giêrusalem vĩnh cửu. Ông vội vàng đi tìm người bạn cũ để thỏa lòng mong nhớ. Tìm khắp nơi, khắp 
chốn nhưng không thấy bạn mình đâu, gặp ai ông cũng hỏi thăm và ông ta được mọi người cho biết bạn 
ông thực sự đang ở trên Thiên đàng.  
 
            Cuối cùng, có người cho hay là vừa thấy bạn của ông bước vào con đường dẫn đến khu rừng 
rậm rạp, mà không ai trong bọn họ dám bước vào. Vị Rabbi nhà ta mong muốn gặp lại bạn xưa, nên đã 
liều lĩnh tiến vào. Ông bị bao trùm bởi sự tối tăm của khu rừng, không khí thật là ngột ngạt và khó thở. 
Ông tiếp tục đi sâu vào trong, và cuối cùng nhìn thấy một đại dương bao la, mực nước dâng rất cao, 
tiếng sóng va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh ai oán và rên rỉ, hình như đó là các tiếng thổn 
thức của bao tâm hồn đang bị đau khổ.  
 
             Và kìa người bạn thiết nghĩa của ông đang quì bên bờ biển. Ông vội vã tiến về phía đó. Hai 
người ôm chầm quấn quít bên nhau. Bạn ông hỏi: “Anh có nghe thấy tiếng gì không?” Ông đáp: “Có, tôi 
nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào nhau.” Bạn ông giải thích: “Đúng vậy, đây là đại dương của nước mắt, 
và đó không chỉ là tiếng sóng vỗ mà thôi, nhưng thật ra là những tiếng khóc than của dân mình, một dân 
tộc đang trông chờ sự giải thoát. Họ rên xiết và kêu cầu bằng nước mắt để xin Thiên Chúa can thiệp vì 
chỉ có Ngài mới có thể giải thoát dân tộc mình.”  
 
             Quả thật, họ là hai người bạn thân thiết, họ có cùng một lối suy nghĩ như nhau. Bạn của vị 
Rabbi tiếp tục: “Anh ơi! Làm sao tôi có thể vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, khi dân tộc mình đang bị quằn 



  

 

quại trong đau khổ. Anh có muốn cùng với tôi lau khô những giọt lệ trong mắt họ không?” Nghe như thế, 
vị Rabbi vội vàng quì xuống bên cạnh bạn mình. Hai người đồng tâm hiệp lực khẩn cầu. Trong khi cầu 
nguyện, hai người cảm thông với sự đau khổ đang dầy xéo trên dân tộc mình. Và, trong mắt họ, những 
giọt lệ bắt đầu chảy ra và rớt xuống biển.  
 
            Thật là kỳ diệu, mỗi giọt nước mắt của họ khi rơi xuống thì mực nước biển lại giảm dần, cứ thế, 
từng giọt rồi từng giọt nước mắt rơi xuống mặt biển cho đến khi cả đại dương khô cạn. Nhìn lên trời cao, 
đôi bạn nhìn thấy một cây cung ngũ sắc có hình thù như chiếc cầu vồng mà Thiên Chúa đã ban cho ông 
No-ê sau trận lụt đại hồng thủy. Họ biết rằng dấu hiệu đó đã làm cho niềm hy vọng của họ được tràn 
đầy. Thiên Chúa đã không quên giao ước mà Ngài đã thiết lập. Ngài đã ban giao ước của sự hoan lạc 
và bình an cho toàn thể thế giới. 
 
            Chúa Giêsu Kitô đã đến trong trần gian không chỉ để lau khô những giọt lệ sầu của dân tộc Do 
Thái, nhưng Ngài còn trải rộng tấm khăn để lau sạch mọi giọt lệ trên trần gian, và đưa họ vào chốn an 
bình. Nơi thập giá, Ngài đã thiết lập một giao ước vĩnh cửu và tồn tại qua muôn thế hệ. Đó là giao ước 
của Tình Yêu, của Lòng Thương Xót, của Sự Nhân Từ nơi Thiên Chúa cho nhân loại. Sự hiện diện của 
Đức Giêsu Kitô trong cuộc sống của mỗi Kitô hữu là bảo chứng hùng hồn của Giao ước đó. 
 

Sống đổi mới. 
 
             Hướng đi mới của lịch sử nhân loại đã được đánh dấu bởi sự hiện diện của Đức Kitô, con 
người của Hồng ân. Trong Ngài chúng ta lĩnh nhận mọi ân sủng của Thiên Chúa, và với Ngài chúng ta 
có bổn phận làm cho lượng ân sủng được phong phú và tràn đầy để đưa cả vũ trụ và thời gian tới hồi 
viên mãn (E-phê-sô 1:3-14). 
 
             Thời gian viên mãn này đã được bắt đầu nơi Đức Giêsu như tác giả của Tin mừng theo Thánh 
Mác-cô đã quả quyết: “Thời kỳ đã mãn và Nước Thiên Chúa đã gần bên. Anh em hãy sám hối và tin vào 
Tin mừng.” (Mc 1:15)  
 
             Động từ ‘sám hối’ theo nguyên ngữ Hy Lạp metanoê có nghĩa là suy nghĩ khác trước, đổi ý, đổi 
tâm tình, đổi não trạng, hối tiếc, hối hận. Như thế, để thuộc về Nước Thiên Chúa là những ai dám can 
đảm thay đổi hướng đi, triệt để quay về với Thiên Chúa và dấn bước vào cuộc sống mới. Tuy nhiên, nếu 
một mình ta mới mà những người khác đều cũ thì chưa đủ. Chúng ta cần phải cùng nhau và cũng giúp 
nhau đều có một lối sống mới, từ đó gia đình, cộng đoàn, xã hội và thế giới đều mới.  

 
“Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã 
được biết Đức Kitô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người như 
vậy nữa. Cho nên, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có 
đây rồi.” (2 Cor 5:16) 
 

           Cái cũ có thể là từ trước đến nay chúng ta nhìn nhau bằng cặp mắt soi mói, nghi ngờ, ghen 
tương, đố kỵ, sợ hãi... thì giờ đây, hãy thay bằng cái nhìn mới, cái nhìn của yêu thương, của tin tưởng, 
nhân ái, thương xót, thứ tha, hiệp nhất và những gì giống như thế... 
 
           Muốn được như thế, chúng ta hãy làm hòa với Thiên Chúa; có nghĩa là cùng nhau chấp nhận 
Ngài và tha nhân là một phần tử cùng ăn, cùng uống, cùng chia sẻ, cùng làm việc, cùng vui chơi để thiết 
lập mối quan hệ ngày càng mật thiết, bền chặt và luôn luôn mới hơn. 
 

Kết Luận. 
 
           Mặc dù vẫn còn nhiều biến động và tai ương do thiên nhiên hay bàn tay con người tạo nên. 
Nhưng nhân loại, hầu hết đang hướng về tương lai với niềm hy vọng và cậy trông. Người Kitô hữu, có 
Chúa cùng đồng hành, luôn hiên ngang bước tới và chào đón tất cả các biến cố có thể sẽ xẩy ra trong 
vũ trụ. 
 
          Tuy nhiên, biến cố dù kinh hoàng đến đâu cũng không làm chúng ta chùn bước, không làm xao 
nhãng bổn phận ‘đem Tin Mừng đến mọi môi trường’ của ta. Bởi vì, chúng ta xác tín là Thiên Chúa luôn 



  

 

hiện diện trong mọi phút giây để chăm sóc, nuôi dưỡng và dẫn đưa nhân loại tiến về cùng đích tối hậu là 
‘trời mới và đất mới’, tại nơi đó chỉ có bình an và hoan lạc.  
 
           Hiện tại chúng ta vui sống và tin tưởng vào Tình yêu của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ quên 
những Giao Ước, nhất là Giao Ước Tình Yêu đã ban cho nhân loại qua Người Con duy nhất. Nhất là, 
với Mầu nhiệm làm người của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã không đến để nói vài lời an ủi hay khích lệ; 
nhưng còn chia sẻ mọi điều kiện sinh sống của kiếp nhân sinh, và ban ân sủng cho chúng ta được trở 
nên giống Ngài. Ngài đã thậm chí chấp nhận cả sự chết để bầy tỏ tình yêu vâng phục và mở cho chúng 
ta một lối về Nhà Cha.  
 
           Như vậy, lối sống ‘đổi mới và nhân từ’ đã được đề nghị ở phần trên cũng không mới mẻ gì, đó 
chỉ là sự trở về nguồn, trở về nguyên thủy để ôn lại và làm cho những lời rao giảng và việc làm của 
Chúa Giêsu được sống mạnh lại trong cuộc sống của mọi người. Và như vậy, chúng ta sống vui vẻ với 
Chúa, trong Chúa và nhờ Chúa để đưa mọi sự đến cùng đích và qui phục Đức Ki-tô là thủ lãnh và vua 
của chúng ta (Eph 1:10) 
 
           Chúc mọi người được đầy ân sủng của Chúa Giêsu trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này. 
           Lm Joe Mai, CSsR 
           Melbourne 

 

"LUNG LINH, LUNG LINH, HAI TIẾNG GIA ĐÌNH…" 

_____________________________________________________________________________________________ 

Lm Vĩnh Sang CSsR  

Giáo Hội Việt Nam cử hành lễ kính các 
Thánh Tử Đạo Việt Nam vào ngày 24 tháng 1 
hàng năm, sở dĩ ngày 24 tháng 11 được chọn vì 
đó là ngày thành lập hàng Giáo Phẩm Việt Nam, 
tuy nhiên những ngày này trùng vào những 
ngày cuối cùng của Năm Phụng Vụ nên việc 
kính nhớ các Thánh Tử Đạo Việt Nam mang 
sắc thái Việt Nam một cách đặc biệt. 

Người Việt Nam trong những ngày cuối 
năm là những ngày lo thu vén, tổng kết những 
công việc cả năm để chuẩn bị mừng năm mới. 
Trong các việc không bao giờ được bỏ qua đó 
là kính nhớ ông bà tổ tiên, những người cuối 
năm người ta sẽ ra mộ thắp những nén nhang 
tưởng nhớ ông bà cha mẹ, dọn dẹp mộ phần 

sạch sẽ gọn ghẽ như sẽ dọn nhà cửa đón mừng năm mới, dọn bàn thờ tổ tiên, thay hoa, bày biện thêm 
hoa trái, xin lễ cầu nguyện cho ông bà, thậm chí còn tổ chức họp mặt gia đình để làm giỗ kỵ, chưa kể 
ngày mồng hai Tết sẽ là ngày đặc biệt cho việc thiêng liêng này. 

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được xem là tổ tiên của các Kitô hữu Việt Nam, chính các  ngài đã 
làm khai sinh ra Giáo Hội Việt Nam bằng chính những giọt máu đào làm chứng cho Đức Tin của các 
ngài. Những ngày cuối Năm Phụng Vụ là cơ hội tốt để chúng ta tưởng nhớ, cầu nguyện, tạ ơn Chúa và 
vinh danh các ngài.  

Khi chúng ta kính nhớ ông bà tổ tiên, chúng ta không chỉ thực hành một hành vi thiêng liêng, 
nhưng còn thi hành một công việc mang tính xã hội và giáo dục. Ngày kính nhớ ông bà là ngày con 
cháu quy tụ, hội họp và chia sẻ với nhau, ngày kính nhớ ông bà tổ tiên cũng là ngày chúng ta nhắc nhau 
về công ơn và gương lành của các vị, từ đó chúng ta soi rọi đời sống của từng thành viên trong gia đình 
cũng như toàn gia đình và điều chỉnh cách sống sao cho xứng đáng với công ơn và gương sáng của 
các vị để lại. 



  

 

Ngày lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam không nằm ngoài những suy tư và sinh hoạt như một ngày 
kính nhớ tổ tiên của người Việt, nhưng còn hơn thế nữa vì được Lời Chúa chiếu sáng và dẫn đường cho 
chúng ta điều chỉnh cuộc sống của chúng ta. Bài đọc 1 trích trong sách Macabê quyển thứ hai ( 2Mcb 7, 
1.20-23.27b-29 ) kể lại câu chuyện một bà mẹ và 7 người con trai chịu chết vì đạo trong cùng một ngày. 

Sách Macabê chỉ cho chúng ta nghe câu chuyện nhưng không nói rõ bà mẹ tên gì và những con 
trai của bà tên gì, phải chăng Kinh Thánh muốn đưa ra cho chúng ta một chứng tá điển hình của một 
cuộc làm chứng, mà gia đình là nền tảng của Đức Tin và sự hy sinh.  

Trước hết chúng ta thấy thật là khủng khiếp khi trong môt gia đình, tai họa ấp đến trong vòng 
một ngày cho cả mẹ và 7 con trai, chắc chắn họ phải dựa vào sức mạnh thần linh để chấp nhận và 
sẵn sàng chết một cách can đảm, sức con người không thể vượt qua. Vì thế ơn chịu chết vì đạo là 
một ơn mà chúng ta phải khẩn cầu, nếu không có ơn chịu chết vì đạo, con người mỏng dòn của chúng 
ta không thể đảm đương.  

Từ suy nghĩ này có lẽ chúng ta cần có cái nhìn cảm thông hơn cho sợ nhát hèn của những con 
người khi đứng trước thử thách đã không thể bước qua. Cuộc tàn sát đạo ở Việt Nam trải dài ba thế kỷ, 
danh sách của Giáo Hội có bao nhiêu Kitô hữu nhưng chỉ có hơn 300.000 người chịu chết và chỉ có 117 
vị được tuyên phong !  

Đó là con số nhỏ, rất nhỏ so với dân số Công Giáo, vì không phải ai cũng được gọi, và khi gọi rồi 
không phải ai cũng được chọn. Con số nhỏ bé này trong Kinh Thánh đã từng được nhắc đi nhắc lại với 
danh xưng “số sót của Israel”. Đã là số nhỏ thì chắc chắn là không đươc ủng hộ rồi, thậm chí còn bị bỏ 
rơi và kết án nữa, càng làm cho thêm giống Thầy Chí Thánh.  

Trong chuyến công du đang thực hiện ở Phi Châu, Đức Thánh Cha có nói với các Linh Mục rằng 
đừng đi tìm công danh, giàu sang, phú quý. Chọn Chúa sẽ mất tất cả, có chấp nhận đánh đổi không ? 

Điều khác chúng ta dễ nhận ra đó là vai trò của người mẹ trong câu chuyện xưa của sách 
Macabê. Là phụ nữ, đứng trước mất mát lớn lao như vậy bà đã không hoảng loạn, đã không xử sự theo 
cảm tính, nhưng rất bình tĩnh, bản lĩnh và khôn ngoan trong ngôn ngữ của mình để dẫn cuộc chịu chết 
vì đạo của cả gia đình mình đến nơi đến chốn.  

Một chi tiết thú vị trong câu chuyện đó là bà dùng tiếng mẹ đẻ mà nói chuyện với các con của 
mình. Đức Tin của Thiên Chúa ban cho mọi dân tộc, không cho riêng một dân tộc nào, Thiên Chúa làm 
người để Đức Tin Ngài ban nẩy nở sinh hoa kết trái trong từng dân tộc. “Ngôn ngữ” của dân tộc là 
phương thức tuyệt hảo mà Thiên Chúa dùng để ngỏ với từng người, từng dân tộc, Thiên Chúa cũng 
muốn lắng nghe từng dân tộc cất lời ngợi ca Ngài bằng chính ngôn ngữ của dân tộc ấy. "Ngàn dân ơi 
nào hát lên ca tụng Thiên Chúa. Muôn dân tộc tiến vào chầu…" Vay mượn và say mê ngôn ngữ ngoại 
lai trong phụng tự có làm cho Thiên Chúa hài lòng chăng ? 

Một điều nữa chúng ta nhận ra đó là mối tương quan trong cuộc tử đạo này. Chính người mẹ đã 
ươm trồng Đức Tin cho con mình, "chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm", giờ đây bà nâng đỡ Đức 
Tin ấy và mạnh mẽ củng cố Đức Tin ấy bằng những lời lẽ mang đầy tính tình cảm gia đình thân thương.  

Trong thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận ra đầy dấu vết Đức Tin ban đầu được loan truyền từ 
“kênh” gia đình, Thánh Phaolô nhắc gia đình này gởi lời thăm gia đình kia… Giáo Hội Việt Nam chúng ta 
cũng bắt đầu từ những gia đình đón tiếp, giúp đỡ và che chở các Thừa Sai như vậy. Và lịch sử Giáo Hội 
Việt Nam đã được viết tiếp, âm thầm nhưng bền bỉ, cũng bằng những hạt mầm được ươm từ mảnh đất 
gia đình. Có thể nói: từ đơn vị gia đình nhỏ bé mà dần dần hình thành Giáo Điểm, rồi từ Giáo Điểm mà 
vun đắp nên Giáo Xứ, Giáo Phận, Giáo Hội…  

Chúng tôi có lần đã được nghe một Linh Mục trẻ bộc bạch tâm sự rằng: rất sẵn sàng, rất khao 
khát, rất hứng khởi khi có dịp được dâng Lễ Cưới và Lễ Tang, đặc biệt là những nố chuẩn hôn nhân 
khác đạo, bởi chính trong những dịp Lễ mang tính gia đình như thế, ngoài chiều kích dọc hướng lên 
Thiên Chúa, thì chiều kích ngang được tràn ra cho phần đông quần chúng rất ít khi hoặc chưa bao giờ 
bước qua ngưỡng cửa Nhà Thờ. Linh Mục qua bài giảng Tin Mừng có thể gây được ý thức rất thấm thía 
xúc động cho người trong đạo là đương nhiên, mà còn cho cả những anh chị em vô thần hoặc khác đạo 
có mặt trong những Lễ như thế. Và sau đó, từ khởi 
điểm ấy, những thành viên Công Giáo, có thể rất ít, 
rất yếu trong các gia đình ấy sẽ làm tiếp nhiệm vụ 
lan tỏa Tin Mừng cho chính những người thân 
không phải là Công Giáo của mình… 

Ngày hôm nay, khái niệm "tử đạo" còn được 
mở ra thành… "sinh đạo". Chết cho đạo, cho Tin 



  

 

Mừng của Chúa Giêsu là một ơn lớn lao. Thế nhưng, để "sinh đạo", sống cho đạo, cũng là một cách "tử 
đạo", chết cho đạo từng ngày, từng tháng, từng năm, trong từng chọn lựa, từng quyết định, từng xác 
quyết theo sát Tin Mừng giữa một xã hội đang bị duy vật hóa, vô thần hóa của chúng ta hiện tại, thiết 
nghĩ, lại là một ơn lâu dài, bền bỉ và luôn luôn, vì lằn ranh giữa Tin Mừng và Sự Dữ bây giờ quá mong 
manh, sảy một ly đi một dặm ngay. Và trách nhiệm để gìn giữ cho "sinh đạo" ấy xin đừng dồn hết cho 
Nhà Thờ, cho các cha, các dì phước, nhưng chính là của gia đình, từ gia đình.  

Gia đình còn giữ được Lửa Tin Mừng thì Giáo Hội sẽ còn có thể tiếp tục tiến bước, chậm nhưng 
chắc. Xin các Thánh đã chết vì đạo ngày xưa cầu bầu cùng Chúa những ơn cần thiết cho chúng con là 
những… Thánh đang sống cho đạo hôm nay. Amen. 

Lm. VĨNH SANG, DCCT 
 (Tựa đề lấy theo một câu trong bài hát của Phương Thảo – Ngọc Lễ) 

 
 
 

Du lịch Bali, Kimodo, Phukét, Kuala Lumpure và Singapore  
bằng du thuyền 
Mây Chiều 
 

Sau hơn 7 tiếng đồng hồ bay thẳng từ Sydney, chiếc máy bay Qantas đang từ từ hạ cánh xuống phi 
trường Singapore vào buổi chiều ngày 18.01.2015 để từ đây, theo lịch trình chuyến đi, con tàu sẽ rời 
bến cảng Singapore, dừng lại các địa danh Bali, Kimodo, Phukét, Penang, Port Kelang, và sau cùng trở 
về nơi xuất phát.  
 
Từng nghe lời khen đảo quốc Singapore qua bạn bè, mà bây giờ chúng tôi mới có cơ hội nhìn tận nơi, 
xem tận mắt. Ngồi trên xe taxi chạy về bến cảng, đường phố thẳng tắp với những hàng cây xanh mướt, 
mặt đường không một cọng rác, nhà cửa tráng lệ nói lên sự giàu mạnh của đảo quốc gia này, mà biểu 
tượng là nhân sự Merlion, tức là con thú đầu sư tử người cá đang cưỡi trên ngọn sóng. Xe chạy không 
lâu, tới gần bến cảng thì chúng tôi đã thấy lù  lù trước mắt một con tàu rất hòanh tráng với thương hiệu 
Celebrity X Cruise. Tại sao lại có chữ X? Vì hãng tàu du lịch Celebrity được thành lập năm 1988 gốc gác 
từ tổ hợp Chandris 1977 người gốc Hi lạp. Celebrithy sau đó đã sát nhập với Royal Carribean 
International để trở thành Royal Carribean Cruises.  
 
Làm xong mọi thủ tục, chúng tôi được chào đón bằng những ly rượu sâm banh khi bước lên tàu 
Celebrity Millenium, một con tàu đồ sộ như một cao ốc- với 14 tầng lầu, mà 11 tầng lầu du khách có thể 
lui tới. Con tàu dài 294m và rộng tới 32 mét chở tới 2000 du khách, cộng thêm cả ngàn nhân viên phục 
vụ. được hạ thủy từ năm 2000 đến nay con tàu đã họat động có tới 14 năm dài, và sau những đợt trùng 
tu và tân trang, tàu vẫn còn giữ được những nét độc đáo và hấp dẫn. Đòan tàu Celebrity có tới 11 con 
tàu như Celebrity Mellenium, Constellation, Infinity v.v và chúng tôi đang ở trên tàu Millenium.  
 

Cái thú của tàu du lịch là trên tàu cũng như mình ở nhà mình, không phải dọn dẹp phòng hay 
nấu nướng gì hết, cũng không có cái cảnh phải nhận phòng đổi phòng mỗi ngày nếu như đi du lịch 
đường bộ, đằng này chúng ta có người lo cho tất cả, từ miếng ăn đến giấc ngủ.   

 
Nhận phòng xong, chúng tôi đi tới phòng ăn để dùng bữa tối. Vì chiều ngày mai, con tàu mới rời bến 
nên bữa nay, số du khách đến ăn không nhiều dù có những người như chúng tôi, vì ở xa đến, nên tàu 
cung cấp nơi ăn chốn ở. Ăn tối xong, chúng tôi rời tàu thuê xe taxi chở thẳng đến Night Safari- đây là 
một sở thú họat động về đêm, một sở thú đầu tiên trên thế giới do những con vật sống về đêm, các du 
khách đều ngồi trên xe tram chạy vòng sở thú để xem các con vật sinh họat về đêm như sư tử, cọp, 
beo, hươu cao cổ, tê giác v.v. và sau đó nếu muốn, du khách có thể đi bộ, với hướng dẫn viên của sở 
thú, để đến xem các con thú gần hơn. axem xong thì đã gần nửa đêm, chúng tôi đón xe về lại tàu để 
nghỉ ngơi cho khỏe đợi ngày mai sẽ đi thăm các nơi khác. 
 
Ngày 19/01/15 
 
Sáng nay, chúng tôi lại đi xem Garden by the Bay, một trong những vườn thảo mộc có mái che đẹp nhất 
thế giới, và là một kiệt tác của đảo quốc Singapore. Trong vườn có đủ lọai cây cỏ từ các nơi trên thế 



  

 

giới, vườn có hai khu, thứ nhất là Flower Dome nơi đây có đủ lọai hoa từ 5 lục đia, thứ hai là Cloud 
Forest có nhiều orchids và một thác nước cao 35m trong vòm che, tạo nên những lớp mây mù bao phủ 
con đường xoắn ốc đi từ trên cao xuống thấp. Ngoài ra còn có khu vườn ngoài trời xem miễn phí cũng 
đủ lọai cây cỏ và hoa trái.  
 
Cũng tại đây còn có con đường treo trên cao 22m đi vòng khu vườn và đến đêm có đèn chiếu sáng 
muôn màu. Sau đó, chúng tôi mua vé lên xem một hồ tắm nằm trên nóc của một khách sạn. Có lẽ đây là 
một hồ tắm có một không hai trên thế giới, nhưng rất tiếc vì khi lên tới nóc, tuy chúng tôi thấy được tòan 
bộ phong cảnh Singapore, nhưng chỉ nhìn thấy người ta đang tắm trong cái hồ này, mà không được vào 
xem cái hồ, có thể vì cái hồ chỉ được dành cho các du khách đến thuê ở tại khách sạn có cái hồ độc đáo 
này.  
 
Đã hơn 2 giờ chiều, cũng là lúc chúng tôi trở về tàu, vừa để ăn trưa, vừa cho kịp có mặt trên tàu lúc 
3giờ  vì tàu sẽ rời bến vào lúc 5 giờ chiều. Trước giờ tàu rời bến, tất cả du khách đều phải tham dự một 
cuộc thực tập gọi là Lifeboat Drill, nghĩa là khi nghe còi hú lên, mọi người phải mau mắn tập họp tại một 
điểm hẹn chỉ định, tại đây sẽ có nhân viên của tàu hướng dẫn tiếp theo.  
 

Đúng 5 giờ chiều, du khách kéo lên tầng 11 hoặc 12 để xem cảnh tàu rời bến cảng Singapore. 
Thật chậm và với sự trợ lực của một tàu kéo, con tàu từ từ rời bến trong tiếng nhạc sống vang dội, bỏ 
lại đảo quốc Singapore và những tòa nhà cao tầng lộng lẫy.  
 

Du lịch trên tàu có cái sướng là mình không phải bận tâm làm gì việc bếp núc cũng có người lo. 
Sơ lược về sinh họat, mỗi ngày tàu đều phát hành một tờ gọi là Celebrity Today, trên tờ này ghi rõ sinh 
họat trên tàu trong ngày hôm đó. ngoài ra, tàu còn phát hành những bản tin với nhiều ngôn ngữ khác 
nhau như tin tức bên Mỹ, Canada, Á Châu, Anh quốc và cả Úc châu. Vì ở trên tàu các du khách thường 
đến từ đủ các nước trên thế giới, mà đông nhất là từ các nước được phát hành các bản tin như nói trên.  

 
Một vấn đề trọng yếu trên tàu là vệ sinh và an tòan thực phẩm. Nếu cảm cúm, ngộ độc lây lan trên tầu 
với cả mấy ngàn người thì quả là một đại họa, do đó lúc nào trên tàu cũng thấy nhân viên cầmbình xịt 
thuốc sát trùng vào tay mỗi khi du khách đi vào nhà ăn, hoặc ngay cả nhà hát vì tàu du lịch cũng như 
một Shopping centre nổi, có nhà hàng ăn, tiệm bán quần áo, rượu, thư viện, phòng tập thể thao, phòng 
đánh bạc, phòng nghe nhạc, lớn nhất là nhà hát, vì tối nào cũng có 2 xuất trình diễn văn nghệ ngọan 
mục.  
 
Về ăn uống thì có thể nói đồ ăn thức uống ê hề, ai đã từng đi du lịch tàu thì sau chuyến đi đều lên ký là 
cái chắc. Này nhé, trên tàu Celebrity Millenium, cà phê, trà và nước ngọt có sẵn 24/24. Ăn sáng từ 6 giờ 
sáng cho đến 11.30 sáng tùy mình lựa chọn. Ai thích ăn kem hay Yogurt thì từ 12 trưa đến 10 tối- ăn 
trưa từ 12 giờ đến 2 giờ, ăn xúp hoặc sandwiches từ 12 giờ đến 3 giờ, ăn pasta hoặc salad đến 1 giờ 
sáng. Ăn bánh Pizza từ 12 giờ trưa cho đến 1 giờ sáng. Ăn lót dạ chiều từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Ăn đồ 
chiên xào, nướng từ 5.30 đến 9.30 chiều và ăn tối. Ăn sáng trưa tối đều có 2 hình thức hoặc mình chọn 
ăn buffet, thì đồ ăn bày ra sẵn, mình tự chọn lựa lấy, còn ăn A la Carte thì mình phải ngồi bàn, có người 
hầu từ đầu đến cuối. Hình thức ăn buffet hoặc ăn “A La Carte” đêu hoàn toàn miễn phí, vì tất cả đã 
được tính trong vé đi tàu. Chỉ khi nào mình chọn ăn tại những nhà hàng chọn lọc, dành riêng thì mới 
phải trả tiền. Thức ăn đều thay đổi mỗi ngày, nay món này thì mai món khác. Ngoài thức ăn ê hề, còn 
phải kể tới rất nhiều lọai bánh cake khác nhau, bánh nào cũng thầy tỏa mùi thơm ngát.  
 
Theo lộ trình, trạm dừng đầu tiên là Bali, nhưng từ Singapore đến Bali, tàu phải đi mất 2 ngày mới đến 
nơi, và sẽ neo tại đây 3 ngày, để du khách rong chơi. Tàu luôn di chuyển lúc ban tối, và đến sáng, nếu 
tới một bến nào đó thì dừng lại- còn không thì cứ liên tục di chuyển cho tới khi đến một bến bờ nào đó. 
 
Từ Singapore, tàu phải chạy 2 ngày mới tới Bali, là trạm dừng đầu tiên. trong 2 ngày lênh đênh trên 
biển, sinh họat trên tàu mỗi ngày một thay đổi, như có chương trình nói về đảo Bali, hoặc về đời sống 
của Đức Phật. Ngoài ra, còn có những sinh họat khác như tập thể dục dưỡng sinh, bán hạ giá quần áo, 
đồ trang sức, mỹ phẩm, đồng hồ vv.. có món giảm giá tới 50% như áo T shirt, túi xách - nếu không thì 
có thể tắm hồ nóng nước nóng, nước lạnh. Đặc biệt mỗi tối đều có 2 buổi trình diễn rất ngọan mục, vì 
nhà hát không đủ chỗ cho cả ngàn người một lúc. Nếu muốn đọc sách thì bạn có thể tới thư viện - cho 
đến sáng ngày 22/01 tàu mới tới Bali.  
 



  

 

Vì con tàu quá lớn và Bali cũng không có bến cảng, nên tàu phải đậu từ xa và thường xuyên có những 
cano để chở khách du lịch cập bến hoặc trở về tàu.  
  
Đã nghe nói về Bali từ lâu, nhất là giới trẻ Úc rất thích du lịch Bali, nay chúng tôi có cơ hội xem tận mắt.  

Bali là một điểm du lịch nổi tiếng của nam Dương- hơn 90% dân theo đạo Hindu, có nguồn gốc 
từ Ấn độc, vì thế mà các đền đài ở đây có sự pha trộn giữa bản sắc tôn giáo Hindu Ấn độ và kiến trúc 
địa phương.  

 
Trong thời gian ở đây, chúng tôi đã mua tour tham quan do tàu phối hợp với địa phương tổ chức. Đi 
chuyến tour này có cái lợi trước mắt là tàu bảo đảm bạn sẽ về đúng giờ tàu rời bến, hoặc nếu vì lý do gì 
bị trễ thì tàu sẽ chờ. Nếu như mình tự đi mà về trễ thì đúng giờ thì tàu sẽ nhổ neo, lúc đó thì gay go lắm 
vì mình phải làm sao để đến nơi mà tàu sẽ dừng kế tiếp để còn lên tàu mỗi buổi sáng. Vì đã book trước, 
chúng tôi đều theo đòan đi thăm các đền đài của Bali hoặc làng mạc nơi người dân ở, hoặc một hãng 
xưởng nào đó, như xưởng vẽ trên vải, xưởng bán quần áo vv...Xe dừng nơi đâu thì số người bán rong 
túa ra mời chào ở đây rối rít, nhưng xem ra dân bán hàng ở đây cũng hiền, và không kỳ kèo hay níu kéo 
v.v.. 
 
Trong các đền đài mà chúng tôi thăm viếng thì có đền Uluwatu là một trong những đền lớn có những 
tượng mỹ thuật ở Đông Nam Á. Nó là đền cổ xưa nhất ở Bali, nằm trên vách núi gồ ghề, cao 76 mét 
nhìn ra biển Java- khung cảnh thiên nhiên thiệt hùng vĩ. Nó có ý nghĩa tôn giáo đặc biệt vì tu sĩ Phang 
Hyang Dwijendra, người hành hương ở thế kỷ 15 đã sáng lập phái Hindu đã sống những năm cuối đời 
tại đây và đã đạt tới trình độ 'giải thóat' khi thiền định tại ngôi đền này. Du khách phải ăn mặc phù hợp 
mới được vào đền này, cũng như tất cả các đền khác. Nơi đây có nhiều khu gồm các trẻ em rất tinh 
nghịch, bạn coi chừng chúng giật kính mát hoặc túi xách của bạn.  
 
Chiều về thấy còn sớm, chúng tôi thuê taxi tới Kuta, một bãi biển nổi tiếng nhất của Bali. Bãi biển Kuta, 
từng được ca ngợi là nước ấm áp địa hình lướt sóng tuyệt hảo, từng thu hút hàng triện du khách từ 
khắp nơi đổ về, nhưng khi chúng tôi định cuốc bộ từ dãy shop bán la liệt đồ kỷ niệm và áo T shirt, thì trời 
đổ mưa to gió lớn, đẹp đâu không thấy, chỉ thấy bãi biển vắng tanh như chùa bà đang. Vì vậy chúng tôi 
phải quay về lại tàu.   
 
Hôm sau, cũng vào buổi chiều, chúng tôi lại đi xe taxi tới Kuta và đến xem hiện-trường nơi từng xảy ra 
khủng-bố vào năm 2002. Vụ đánh bom khủng-bố bắt đầu vào lúc 11 giờ 05 đem ngày ngày 12/10/ 2002 
khi một thiết-bị gây nổ tại động phá nổ trong một quán đông đúc tại trung-tâm giải-trí và sau đó là bom 
phát nổ tiếp theo, kết quả 202 người thiệt mạng, trong đó có 88 người Úc, 7 người Mỹ và 33 người Nam 
Dương tử nạn. Hiện-tại, khu bị bom phá-hủy đã được xây-dựng lại, và tại hiện-trường một tấm bảng lớn 
được dựng lên, ghi tên những người đã tử-nạn trong vụ khủng-bố kinh-hòang này. 
 
Sau đó, xe taxi đưa chúng tôi đi Denpasar, thủ-phủ của tỉnh Bali. Cái tên Dempasar nghe rất quen tai vì 
gần đây tryền thanh và tryền hình Úc liên tiếp nói về 2 công-dân Úc là Andrew Chan và Myuran 
Sukumaran từng cầm đầu đường giây buôn lậu ma-túy Bali Nine vì trong vụ có 9 người có quốc-tịch Úc 
bị bắt vào ngày 17/4/2005 tại phi-trường Denpasar và bị tuyên-án tử-hình đối với 2 ông trùm, và chính-
quyền Nam Dương vừa ra lệnh chuyển 2 ông trùm rời Denpasar để đưa tới đảo tử-thần chờ bị hành-
quyết. 
  
Dempasar là một thành phố du lịch, đường phố tấp nập xe cộ mà đa số là đường một chiều. Ngồi trên 
taxi, chúng tôi quan sát phố xe mà ngày xưa từng là Vương quốc Badung, bị Hòa Lan chiếm đóng vào 
năm 1906 và cung điện bị phá hủy, chỉ còn sót lại quảng trường Paputan có tượng ghi nhớ Paputan, 
vua và triều đình đã tự sát vào năm 1906 khi dùng vũ khí thô sơ để chống lại thực dân Hòa Lan xử dụng 
súng ống.  
 
Dempasar là nơi tập trung quyền lực, thương mai giáo dục, kỹ nghệ và nhất là du lịch. Xe taxi chở 
chúng tôi ngang qua Pasar Badung,  một chợ bán thực phẩm thứ nhất tại đây, xem đền Jagatnatha có 3 
hồ nước và kiến trúc Âu châu nối với nhau bằng những chiếc cầu hình dáng con rồng, tòa án địa 
phương vv.. 
 
Ngoài trung tâm thành phố thì dân chúng địa phương sống dọc theo đường quốc lộ chính, và hầu như 
nhà nào cũng dựng một miếu thờ trước nhà và từng khu lại có một tháp canh, để thông bào cho dân 



  

 

làng  khi cần tụ tập hoặc ra lệnh gì đó. Giã từ hòn đảo Bali thơ mộng vào lúc 2 giờ trưa ngày 24/01 , con 
tàu lại tiếp tục rẽ sóng để tiến về Komodo, là xứ sở của rồng.  
 

Đảo Komodo là một vườn quốc gia nhằm bảo tồn một lòai thằn lằn khổng lồ là rồng Komodo, 
một loại thằn lằn nặng nhất và lớn nhất trong số những loài còn tồn tại trên địa cầu. Nó dài tới 3m và 
nặng tới 166kg và là kẻ săn mồi gây kinh hòang cho nhiều thú vật. Có chừng 5700 con rồng Komodo tại 
đảo này- chúng nó rất hung dữ và nguy hiểm nên không được thuần dưỡng như những con vật khác. 
Rồng Komodo là hậu duệ của những con khủng long bạo chúa từng  làm chủ địa cầu và chỉ duy nhất tại 
hòn đảo này mới tìm thấy lọai rồng nay. Để đi xem chúng phải có người hướng dẫn, thường là 2 người, 
có cầm gậy để đề phòng chúng tấn công du khách.  

 
Trước khi đi xem thì người hướng dẫn đã lập lại sự nguy hiểm của con vật này, khứu giác của nó rất 
thính với mùi máu, vì từ xa chúng cũng đánh hơi được, do đó nếu du khách nào bị thương tích gì hoặc 
là nữ du khách có tháng, thì tuyệt nhiên không được đi xem. Người hướng dẫn đưa chúng tôi vào rừng, 
tới một bãi rộng mà những con rồng Komodo đang bơi ngổn ngang, thân chúng thì sần sùi, tuy hung dữ 
nhưng cũng không thấy chúng tấn công du khách nào vì ai cũng giữ một khoảng cách an toàn đối với 
chúng.  
 
Xem xong chúng tôi trở ra xe khu buôn bán, nơi đây dân địa phương, mà trên đảo này có chừng 2000 
dân, bày bán đủ các con Komodo bằng nhựa hoặc gỗ từ nhỏ đến lớn, người lớn cũng như trẻ con tranh 
nhau mời chào du khách mua sản phẩn, nhưng cũng không đến độ bắt ép du khách phải mua. Trẻ con 
cũng cầm những con rồng nhỏ mồ chài, và xin tiền du khách một cách lộ liễu. Mà cũng không trách 
được vì nơi đây còn hoang vu và nghèo khó. Vường quốc gia Komodo đã được công nhận là di sản thế 
giới vào năm 1991 bởi UNESCO. 
 
Con tàu rời Komodo ngay buổi chiều hôm đó, và hướng về Phukét, một hòn đảo lớn nhất của Thái Lan, 
mà từ Komodo, tàu còn phải chạy 3 ngày đêm nữa mới đến nơi.   
 
Trong ba ngày đêm trên tàu, mỗi người đều có những mục giải trí, những buổi trình diễn ngọan mục. 
Ban ngày thì có những người chuyên môn trình bày về những đặc điểm của những nơi sắp đến, rồi bán 
Sale các lọai áo thung, đồ trang sức. Đặc biệt tối ngày 26/1 là tối đầu tiên có các sư biểu diễn trong 
show Shaolin Monk Warriers. Shaolin Kung Fu là một môn phái Phật giáo của tu viện Shaolin ở 
Songshan Trung quốc. Đây là lần đầu tiên môn phái này biểu diễn trên tàu Celebrity. Với những màn võ 
thuật tinh luyện, múa gập, múa kiếm thật ngọan mục. Đặc biệt có màn một sư bị đập trên lưng gậy bị 
gẫy đôi mà sư vẫn bình an hoặc Sư dùng tay không chém đứt cây gập, và còn nhiều mục hấp dẫn nữa.  
 
Ngày hôm sau lại có show trình diễn cặp Yulia & Alan Reva của Nga Sô. Cặp đôi này trình bày những 
màn múa thật dẻo dai, và những bước nhảy thật độc đáo, nhất là tài biểu diễn nhào lộn có một không 
hai và hôm sau thì lại có màn xiệc thật độc đáo mà người biểu diễn lại là một thanh niên Nhật .  
 
Đến trưa ngày 29/01/15  thì con tàu mới cập bến cảng ngay bãi biển Paton Beach, một bãi biển trải dài 
cát trắng của Phuket một đảo lớn của Thái Lan, không đính với đất liền, với diện tích 543km và dân số 
trên 200,000người. Thái Lan có 3 địa điểm du lịch nổi tiếng là Pattaya (miền Nam) Phúket (miền Tây) và 
Chiang Mai (miền Bắc).  
 
Con tàu đậu ngoài xa, nhưng những chiếc thuyền của cư dân Thái Lan đã ra đón du khách vào bờ, phố 
xá ngay sát bờ biển với những tòa nhà san sát, xe cộ nhộn nhịp, buôn bán thật sầm uất. Vừa đặt chân 
lên bãi biển Patong Beach thì đã có tour guide của Phuket Highlights tới đón chúng tôi và những du 
khách tham gia tour này. Vì phố xá đông đúc, chúng tôi phải đi bộ khá xa để đến nơi xe đậu chờ sẵn rồi 
chở chúng tôi đi xem phố phường. Xe chạy đến Promthep, một điểm ở  cực Nam, mà đi lên cao thì 
chúng tôi thấy một phong cảnh hùng vĩ, thấy bãi biển Nai Ham hình nửa vành trăng và những đảo nhỏ 
của biển Andaman.  
 
Sau đó, xe chúng tôi đến Phuket Sea Shell Museum, một viện bảo tàng lưu trữ vô vàn những con sò to 
có, nhỏ có, màu sắc thật rực rỡ và đẹp mắt. Rồi xe lại đưa chúng tôi đến Chalong Temple, một đền thờ 
nguy nga nhất của tỉnh Phuket. Vào đây du khách phải cởi bỏ giày dép để ngoài đền thờ. Trước khi xe 
đưa chúng tôi ra bến tàu, hướng-dẫn-viên dẫn vào một cửa hàng bán đủ thứ để lưu niệm Made in 
Malaysia.   



  

 

 
Đến 10 giờ tối thì tàu mới nhổ neo để đi Penang là một hải cảng của Mã Lai.  
Mây Chiều  
 

(Còn tiếp một kỳ)  
 

Bất toàn của con người, một cần-thiết 
________________________________ 

Lm Mai Văn Thịnh, CSsR 
 
Chúng ta nhìn nhận bệnh tật, gian nan, đau khổ là chuyện dĩ nhiên phải có trong cuộc sống, khó 

ai tránh khỏi. Người ta bảo và tin rằng khi nào về Nước Chúa thì mới hết những thử thách đó. Tôi gọi đó 
là những thử thách, vì tôi tin rằng gian nan thử lòng người và thử thách rèn luyện nhân đức. Chúng ta 
không tìm cách tránh né - vì có tránh né cũng chẳng được - sẵn sàng đối diện là cung cách và lối ứng 
xử tốt nhất. 

Xin kể truyện cho anh chị em nghe. Nhận định về nội dung câu chuyện mang tính chủ quan và 
hoàn toàn của cá nhân tôi. Truyện kể thế này, tôi có một người bạn. Chúng tôi không thân lắm; nhưng 
luôn dành cho nhau một niềm kính trọng.  

Anh tuy không giỏi, nhưng có tài, nên anh thành công về mặt đời và đạo và được nhiều người 
mến phục. Sau này, anh lập gia đình với một người con gái anh yêu, dĩ nhiên trong đôi mắt anh chị phải 
đẹp.  

Cuộc sống gia đình của anh chị thật hạnh phúc (theo nhận xét của tôi). Sau này tôi mới biết cuộc 
sống hôn nhân của họ cũng bị một cái dằm (chỉ bị một cái dằm thì quá ít, phải không?) đâm vào. Họ 
vượt qua với niềm trông cậy và sau cùng cái dằm đó cũng được cất đi… 

Tôi tưởng chừng mọi sự cứ bình an trôi. Nhưng mới gần đây tôi được tin anh nằm viện và cho 
đến hôm nay, với các phương pháp trị liệu tiến bộ của nền y học hiện đại cũng chỉ giúp anh hồi phục 
được 60 đến 70%. Anh bị bịnh gì tôi không biết; chỉ biết là anh đang mang bịnh. 

Như vậy bịnh tật có thể coi là một hiện tượng khiến cho cơ thể hoạt động không bình thường. 
Bịnh tật gây ra những xáo trộn về mặt tinh thần cũng như thể chất; từ đó khiến con người đâm lo; đã lo 
thì mất vui; đã mất vui thì hạnh phúc cũng giảm dần. Nói một cách khác, bịnh tật có thể là nguyên nhân 
khiến con người nhận ra sự bất toàn của chính mình.  

Và trong tình trạng bất toàn đó, con người cần sống trong niềm hy vọng vào Đấng có thể giúp 
mình vượt qua được sự bất toàn này. 

Qua bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta thấy rằng Đức Giêsu không dửng dưng trước những bịnh 
tật và đau khổ của con người. Chúa hay làm phép lạ để cứu chữa loài người khỏi bịnh tật và đau khổ. 
Và dĩ nhiên, chúng ta được khỏi bịnh này thì sẽ bị bịnh khác. Chúa không làm cho chúng ta trường sinh 
bất tử.  

Và Chúa cũng không muốn chúng ta ngộ nhận về quyền năng của Ngài. Vì vậy, trong lần này, 
Chúa đã làm phép lạ xa khỏi cặp mắt của đám đông, làm phép lạ xong còn cấm người ta không được 
kể lại phép lạ đó. Ấy là vì Chúa không muốn những phép lạ làm người ta sai lạc về đức tin.  

Chúa muốn người ta theo Chúa vì tin thật chứ không phải vì được hưởng những chuyện lạ 
thường, Chúa không muốn người ta theo Chúa vì hiếu kỳ hoặc vì lợi lộc vật chất. Tin Chúa, theo Chúa 
con người sẽ tìm được sự kiện toàn.  

Trong Người chúng ta cảm nhận được hạnh phúc đích thật và tràn đầy. Trong Người chúng ta 
tìm lại được sự hoàn hảo. Sự hoàn hảo này không chỉ nhắm đến bản thân riêng của từng người; còn 
hơn thế nữa, Chúa đến để kiện toàn những rạn nứt, đổ vỡ của gia đình và cộng đoàn. 

Khi viết đến đây, tôi chợt nhớ đến những nhân vật trong dụ ngôn ‘tình phụ tử’ mà Thánh Luca đã 
mô tả thật tuyệt diệu về cung cách hành xử của họ. Chúng ta đã nghe quá nhiều về tình trạng và sự trở 
về của người con thứ. Chúng ta cũng không đồng ý với thái độ lạnh lùng và tâm địa chất thêm tội của 
anh con cả.  

Nhưng hôm nay, ngoài tình thương vô bờ bến của người cha, tôi lại nhìn ra ý định nối kết hai 
người con của ông lại với nhau. Trong mắt người anh cả thì cậu em quá tệ. Nhưng trong đôi mắt nhân 
từ của ông cha thì cả hai vẫn là con của ông.  

Sau lời xác định quyền sở hữu tài sản dành cho người con cả “Này con! con hằng ở luôn với 
cha, thì tất cả của cải cha đều là của con”; người cha đứng ra để duy trì hay đúng hơn là tái tạo mối 
quan hệ của 2 anh em bằng cách nhắc lại cho con cả của ông biết rằng nó vẫn là “em con”.  



  

 

Đối với ông thì gia đình sẽ không còn là gia đình nếu l trong 2 người con không hiện diện, bị mất 
tích hay đi lạc. 

Tình yêu, sự tiếp nhận của người cha dành cho cậu con thứ và lời xác định quyền sở hữu của 
ông dành cho người con cả là khởi đầu của tiến trình hòa giải mà hai người con phải nỗ lực để tái tạo. 
Ông không làm thay cho các cậu. Ông vui mừng và tổ chức tiệc khao khi một người tìm được lối để trở 
về. Bởi vì, đối với ông thì mọi thành phần trong gia đình của ông đều thật đáng quí trọng; không ai bị loại 
trừ. 

Đây chính là hình ảnh mà tôi xin được gửi đến cho quí ông nhân dịp mừng ‘ngày của cha’ hôm 
nay. Nhiệm vụ và vai trò của các người cha thật cao cả. Nhờ tình yêu và đời sống gương sáng của quí 
ông mà mọi thành phần trong gia đình tìm được lối để duy trì và tái lập mối quan hệ yêu thương để nhờ 
đó những bất toàn của các ‘căn bịnh’ được kiện toàn; các rạn nứt và đổ vỡ về tinh thần được hàn gắn. 
Muốn được như vậy, quí ông cần tái lập quan hệ và học theo gương của Chúa. Chỉ có trong Người, với 
Người chúng ta mới được hoàn hảo và không sợ một chứng bệnh nào đánh gục. 

Lm Mai Văn Thịnh CSsR,  
Melbourne 
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4. Kho vàng Cusco và những giọt mồ hôi của thần mặt trời 
 

Tôi đến lại đi, xa vắng đời tôi chiến chinh lâu dài, 
Miệt mài đời trai, vượt truông dài che khuất biển xanh. 
Đẹp tựa trong tranh, gót bùn lầy cho lúa thêm xanh, 

Trong bao lần quân hành, tôi qua vùng khô cặn, 
Mồ hôi thành biển mặn trên môi. 
(Trần Thiện Thanh: Biển mặn) 

 
Nếu như những giọt mồ hôi muối mặn được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh biến thành những hạt 

ngọc tỏa sáng tình người trong thời chiến loạn, thì vàng bạc của người Inca cũng chứa chan hạnh phúc 
không kém. Mà hễ nhắc đến đế quốc Inca là phải nhắc đến vàng, thứ kim loại mà họ xem như là 'mồ hôi 
của thần mặt trời', trong khi bạc được họ gọi là 'mồ hôi của thần mặt trăng'. Ý muốn nói vàng bạc của 
cải đất nước họ dư thừa đổ đi không hết như mồ hôi chúng ta toát ra, chứ không coi trọng giá trị vật 
chất nó đem lại.   

Vàng đối với họ đơn giản chỉ dùng để thờ các vị thần, đặc biệt là thần Inti, vị thần mặt trời tối cao 
trong tín ngưỡng thờ phụng của người Inca. Vàng không được coi là biểu tượng của sự giàu sang mà là 
một phương tiện dùng để trang trí thuần túy. Thế thôi! Và cũng chỉ có các nhà vua, thầy cúng và một vài 
quan lớn mới được phép sử dụng các trang sức bằng vàng, bởi vì họ là những người duy nhất có thể 
liên lạc được Inti, thần của các vị thần. Cho nên giới nghệ nhân Inca cổ đại đã làm ra các kiệt tác điêu 
khắc từ vàng ròng, mô tả hình dáng của nhiều đồ vật khác nhau với đường nét chạm khắc chính xác 
đến từng chi tiết nhỏ nhặt. 

Thế nhưng, những điều nghe thấy đã làm mắt của đám lưu dân Tây Ban Nha rực sáng, tạo nên 
cơn sốt vàng ly kỳ bí hiểm, đồng thời góp phần làm suy sụp nền văn minh Inca cổ trên đất Peru. Người 
ta nói rằng hằng năm, một lượng vàng khổng lồ đã được chở tới đế đô Cusco cho các vị vua. Cái xứ sở 
mà người Âu vừa chiếm được này dường như đúng là hiện thực ngoài đời trong các giấc mơ cổ tích mà 
bao lâu họ hằng mong ước.   

Chỉ ở Cusco mới có lối vào thiên đường, Qorikancha (vành đai vàng), đó là những cái tên mà 
người Inca đã đặt cho khối kiến trúc xây bằng đá xám được chạm trổ khá cầu kỳ và được bọc bạc hầu 
hết ở phía ngoài mà không cần phải nhờ tới vôi vữa. Ở phía giữa khối kiến trúc là một dải vàng chạy 
quanh, phía trong, ở giữa khu vườn, những kẻ chinh phục Tây Ban Nha nhìn thấy một cánh đồng ngô 
bắp trong đó lấp lánh những bông vàng được dùng ở những lễ hội văn hóa. Chính giữa là một bức 
tượng thần mặt trời Inti, một bức tượng bằng vàng ròng cao cỡ người một đứa trẻ 10 tuổi. Bức tượng 
khoác một chiếc áo len cũng thêu bằng vàng, trên trán tượng có quấn một dải băng gắn một chiếc đĩa 
vàng và đi đôi dép cũng bằng vàng. 



  

 

Tất cả những phát hiện trên đã diễn ra vào năm 1533. Tin tức từ Cusco lan đi đã làm hứng khởi 
cho tất cả những kẻ đang trên đường tới cái thế giới huyền diệu này. Thế là hàng loạt cuộc chinh phạt 
nổi lên dưới sự cầm đầu của nhà khai hóa khét tiếng người Tây Ban Nha Francisco Pizarro (1475-
1541), kẻ đã lập mưu tàn sát cư dân bản địa vốn hiếu khách, rồi bắt thủ lĩnh Atahualpa (1497-1533), 
cũng là vị hoàng đế cuối cùng của đế chế Inca làm con tin.   

Trong vòng chưa đầy nửa năm, gần 8 tấn vàng đã được người Inca đem cống nạp cho Pizarro 
nhằm chuộc lại vị thủ lĩnh trẻ tuổi của họ. Người ta kể lại rằng, vị vua Atahualpa này đã chất đầy các đồ 
vật bằng vàng trong một ngôi nhà dài 6.7 thước, rộng 5.2 thước, cao chạm tay người để hy vọng người 
Tây Ban Nha đổi lại tự do cho mình. Nhưng kẻ khai hóa bội tín, sau khi nhận cả đống vàng cao như núi 
nhiều đến nỗi không còn chỗ chứa, Pizarro đã nhẫn tâm sát hại Atahualpa vào ngày 29 tháng 8 năm 
1533, đánh dấu sự cáo chung của triều đại Inca oanh liệt.  Kể từ thời điểm này, kho vàng huyền thoại 
trở thành một trong những điều bí ẩn nhất của lịch sử cận đại. 

Cho đến tận bây giờ, vẫn song song tồn tại nhiều giả thuyết khác nhau. Và nó càng quyến rũ 
hơn nữa, bởi gần 500 năm sau đó, một cuộc triển lãm đồ sộ và độc nhất tại thủ đô Canberra nước Úc 
tôi, đã khiến người xem ngỡ ngàng trước sự tráng lệ của những nền văn minh lớn từng hiện diện ở khu 
vực xưa trên đất Peru ngày nay: 120 hiện vật từ nhiều thời kỳ trước người Inca như Chavin, Moche và 
Chimu cũng như một số kỷ vật hiếm hoi của người Inca may mắn đã không bị những kẻ chinh phục nấu 
chảy thành vàng đã được trưng bày phục vụ triển lãm.  Năm 2013 cũng chính là năm đánh dấu 480 năm 
ngày đế chế Inca sụp đổ, nên mới có cuộc triển lãm bắt đầu từ ngày 6 tháng 12 năm 2013, cho đến lễ 
Phục Sinh 21 tháng 4 năm 2014 thì chấm dứt. 

Giả thuyết phổ biến nhất thuộc về giới sử gia, khi họ tin rằng các kho báu được cất giấu bên 
dưới lòng đất kinh đô Cusco của đế chế Inca, trong hệ thống đường hầm dạng địa đạo mà người ngoài 
khó bề thâm nhập. Bằng chứng là những tài liệu kèm bản vẽ đã khai quật được, với các ký hiệu hướng 
dẫn rối rắm đầy bí ẩn khó xác định lối vào chính. Còn những nhân chứng hồi đó kể lại với các hậu duệ 
của mình rằng, thủ lĩnh Atahualpa đã phái nhiều cận thần tỏa ra khắp nơi lấy vàng đem về cống nộp, 
chứng tỏ ngoài địa danh Cusco ra còn những kho báu bí mật khác. Thậm chí có cả các giả thuyết khẳng 
định người Inca đã vận chuyển vàng lên phía bắc lục địa châu Mỹ, hoặc xuống phía nam giấu ở những 
địa bàn hiểm trở cốt lưu lại kho báu trọn vẹn cho hậu thế, với trị giá thời điểm hiện nay có thể lên tới 
hàng chục tỷ Mỹ kim.   

Điều bí ẩn nữa là hàng nghìn tác phẩm bằng vàng thuộc dạng này, từng được các nhà khai hóa 
đến từ bên kia đại dương mục kích tận mắt, chỉ sau một thời gian ngắn đã đột ngột biến mất không hề 
để lại dấu vết, góp phần tạo nên huyền thoại khiến nhiều kẻ tham lam hằng mơ tưởng. Rõ ràng là họ đã 
có kế hoạch chuẩn bị quy mô từ trước hòng cất giấu các báu vật truyền đời, tránh khỏi sự dòm ngó của 
những kẻ không thân thiện. Riêng số vàng mà Pizarro thâu tóm đâu có đem hết về Tây Ban Nha được, 
do binh sĩ thuộc quyền ai cũng giành phần hơn nên dần dà đống vàng 'chiến lợi phẩm' tứ tán khắp nơi.   

Truyền thuyết về kho vàng huyền thoại bắt đầu từ những năm 1537, ngay sau khi những người 
Inca cuối cùng chạy thoát ra khỏi những ngọn núi Vilcabamba. Viên sĩ quan Tây Ban Nha Luiz Daza, lúc 
đó ở Latacunga cách Cusco 1,500 cây số về phía bắc đã nghe kể một câu chuyện của một người thổ 
dân Amazon, người phiên dịch bất đắc dĩ bập bẹ dịch sang tiếng Tây Ban Nha từ tiếng Quechua, thổ 
ngữ của người Inca. Ông kể rằng ở bên bờ một hồ nước thiêng nằm sâu trong rừng rậm, mỗi vị vua sai 
quết quanh người một loại bột dính, sau đó phủ vào đó các lớp bột vàng để cơ thể có thể sáng rực lên 
như mặt trời.   

Sau đó, dưới âm thanh của sáo và các nhạc cụ làm từ vỏ sò biển, vị vua leo lên một chiếc 
thuyền tuyệt đẹp để đi ra giữa hồ nước. Những thần dân xúm xít quanh một chiếc giỏ lớn trong chứa 
đầy ngọc quý, đồ trang sức bằng vàng bạc và tung cả chiếc giỏ ra ngoài không trung để rồi nó rớt xuống 
hồ.  Đây là một tập tục được coi là hiến lễ đối với các vị thần. 

Eldorado (đất nước bằng vàng) là cái từ được người ta nói đến nhiều nhất. Cái tập tục Guatavita 
mà người Amazon vừa miêu tả trên đây thực ra đã thuộc về quá khứ, bởi dân tộc này đã bị người 
Muiscas khuất phục. Nhưng tại sao những kẻ chinh phục người Âu lại muốn biết điều đó?  Đó phải 
chăng là những điều cuốn hút nhất để họ biến những giấc mơ vàng thành hiện thực?  Từ một người phủ 
đầy vàng, rất nhanh, người ta nói tới một hồ nước đầy vàng rồi một thành phố vàng và cuối cùng là cả 
đất nước bằng vàng. Và kết cục Eldorado đã trở thành một trong những huyền thoại lớn nhất trong lịch 
sử thực dân. Một địa chỉ thần kỳ nằm đâu đó trong những khu rừng núi hoặc thung lũng nào đó ở vương 
quốc Peru bí hiểm. Eldorado đã tạo ra những ảo ảnh khủng khiếp và thu hút biết bao thế lực siêu nhiên 
thần bí. 

Một trong những người đầu tiên đi tìm vàng là Gonzalo Jimenez Quesada. Cùng với 800 người 
của mình, ông ta đã vượt qua biết bao đầm lầy và khu rừng nguyên sinh, lúc cưỡi thuyền vượt sóng lớn 
trên giòng Rio Grande, lúc thanh bình thả thuyền chạy dọc các giòng sông trước khi tới một khu vực 



  

 

rừng núi mà nay đã trở thành nước Colombia. Một cuộc thám hiểm đầy kinh hoàng mà lúc cuối cùng số 
người sống sót trở về chỉ còn 166 người. Quesada đã thấy số người của mình tụt giảm đi nhanh chóng, 
họ chết vì bệnh sốt, vì bị côn trùng độc cắn, bị dơi, muỗi, rắn, cá sấu và báo gấm tấn công.  

Cuối cùng là bị chết đói, nghèo khổ hoặc tai nạn. Một trong những người lính của ông đã viết: 
'Tôi không đủ mực để miêu tả lại chỉ một phần trăm những gì đã xảy ra'. Và cứ thế từng bước, họ đã 
phá hủy vương quốc của người Chibchas, tìm thấy được một ít vàng, cướp phá Tunja đến hòn đá quý 
cuối cùng, và kêu gào như những kẻ bị ám ảnh: 'Peru, Peru, Peru!' Trên thực tế, biên giới của người 
Inca nằm cách đó khoảng 1 ngàn cây số về phía Bắc. 

Nhưng nhà vua Tây Ban Nha vẫn không muốn dừng lại, ngược lại còn muốn biết địa điểm chính 
xác Eldorad nằm ở đâu. Đó có phải là cái hồ tròn Guatavita nằm cách thủ đô Bogota của nước 
Colombia 50 cây số và phía nam hay không, nơi lòng hồ chứa đầy những kho báu nếu người ta tin vào 
câu chuyện của mọi Amazon? Hernan Perez de Quesada, em trai của nhà thám hiểm đầu tiên đã bắt 
những người nô lệ tát cạn hồ trong vòng 3 tháng. Khi mực nước chỉ còn 3 thước, người ta đã lấy lên 
được khoảng 12-15 ký vàng. Nhà thương thuyết Antonio de Pepulveda cùng với 8 ngàn nô lệ đã tới hồ, 
đào một con mương dốc xung quanh hồ để làm cạn nước. Thế nhưng, thiên nhiên đã trả thù. Khi mực 
nước chỉ còn 2 thước, con mương bị vỡ và nhấn chìm toàn bộ những người xung quanh đó. Công việc 
buộc phải ngừng lại.   

Càng nhiều người Âu đi tìm Eldorado thì truyền thuyết về vùng đất này càng đi xa hơn nữa.  'Xa 
hơn, xa hơn nữa. Đó chính là những chỗ còn giấu vàng', là câu trả lời thường nghe của đám mọi 
Amazon với những kẻ da trắng luôn ngồi trên lưng ngựa. Những người bản địa đã kể chính các câu 
chuyện mà những kẻ chinh phục đang muốn nghe, và sự việc tiến triển ngày một nhanh hơn.   

Huyền thoại về Eldorado còn tiếp tục giày vò con cháu của người Tây Ban Nha. Ở tuổi 70, 
Gonzalo Jimenez de Quesada lúc đó được chỉ định làm toàn quyền New Grenada vẫn quyết định đi 
kiếm tìm sự thật.  Cùng với hơn 300 người, 1,100 con ngựa và 1,500 phu khuân vác thổ dân, ông bắt 
đầu cuộc hành trình khốn khổ trong suốt 5 năm và cuối cùng chỉ còn 25 người trở về.   

Antonio de Berrio xuống vùng Orenoque bằng cách men theo con sông với 20 chiếc ca nô và 
200 con ngựa. Đến năm 1595, ông bị nhà thám hiểm người Anh Walter Raleigh bắt làm tù binh trên hòn 
đảo Trinidad. 

Trên hòn đảo này còn lưu truyền một câu chuyện huyền hoặc khác. Người ta nói rằng một người 
đàn ông có tên Juan Martinez, vốn là công nhân sửa đường trong cuộc thám hiểm của Diego de Ordaz 
đã bị bỏ rơi trong rừng rậm Guyana hàng năm trời, bởi vì ông bị coi là thủ phạm của vụ nổ phá hủy một 
két đạn dược. Những người Amazon đã tiếp đón ông và dẫn ông tới một thành phố vàng đầy của cải có 
tên Manoa nằm bên bờ của một hồ nước mặc cực lớn. Tù trưởng Manoa đã cho phép Martinez trở về 
sau 7 tháng bị lưu giữ. Người đàn ông Tây Ban Nha này đã mang đầy vàng trở về, nhưng sau đã bị 
những người Âu khác cướp mất. Và thế là Eldorado, nơi trú ẩn cuối cùng của người Inca theo người ta 
biết, giờ đã ở cách thủ đô cũ Cusco 2,500 cây số theo đường chim bay, và nếu muốn đến đó chắc chắn 
người ta phải sử dụng đường sông.   
 Raleigh cùng nhóm người của mình đi ngược trở lại Orenoque nhưng đã không vượt qua được 
cái thác đầu tiên.  Khi trở lại Anh, ông này không ngừng nói đến 'vương quốc Guyana và thành phố đầy 
vàng mà người Tây Ban Nha gọi là Eldorado'. Năm 1617, chính phủ Anh một lần nữa gửi ông đi tìm 
thành phố vàng với một điều kiện duy nhất: 'không được tấn công các vùng đất thực dân Tây Ban Nha'. 
Tuy nhiên, viên thuộc tướng của ông đã làm trái lệnh và tấn công thành Santo Tomas nằm bên giòng 
sông Orenoque.  Raleigh khi trở về Anh liền bị xử trảm. 

Nhưng huyền thoại vẫn cứ thế tiếp tục sức sống của nó.  Hàng trăm nhà thám hiểm đã mất 
mạng, nhưng lại có hàng trăm người khác nối gót ra đi.  Các nhà truyền giáo giòng Tên nói về một thành 
phố tráng lệ có tên Paititi nằm ngay dưới một con thác trong rừng sâu Amazon.  Tòa thánh Vatican thì bị 
người ta ngờ rằng, đã cất giấu một bí mật động trời để khỏi phải trông thấy một cơn sốt vàng mới diễn 
ra, và cũng để kết thúc công cuộc truyền giáo Cơ đốc đầy hiểm nguy ở đây.  Những miêu tả của những 
kẻ chinh phục thành công dường như trùng lặp với những điều có trong huyền thoại của người Amazon: 
những người Inca cuối cùng đã không chết. Thay vào đó, họ đã chôn dấu những kho báu được chất đầy 
trên lưng của hơn 10 ngàn con lạc đà alpaca không bướu. Nếu như người ta đã thất bại trong việc tìm 
kiếm kho báu ở Peru, thì chắc hẳn chúng vẫn được chôn dấu ở một khu vực bí hiểm và khó tìm nào đó 
chứ.  Mọi người ai cũng đoán già đoán non như vậy. 

Thế là vào năm 1861, viên đại tá người Peru tên là Faustino Maldonado đã từ Cusco ra đi để tới 
vùng đồng bằng nằm dưới chân dãy Andes, những chỉ mong tìm cho được địa điểm Paititi kia, nhưng 
ông cuối cùng đã bị chết đuối trên giòng sông nước xiết Rio Madeira. Đến năm 1925, thêm một viên đại 
tá nữa người Anh là Percy Fawcett rời nước Bolivia để tiến sau vào dãy núi Mato Grosso của nước Ba 
Tây (Brazil), đi tìm một thành phố có tên Z nào đó. Nhưng không bao giờ người ta thấy ông quay trở lại.  



  

 

  Chẳng nhẽ một truyền thuyết lại dễ dàng chết như thế? Paititi liệu chỉ là một câu chuyện hoang 
đường? Nó xuất hiện trước, trong hay sau thời của người Inca? Cho tới nay, những cuộc thám hiểm 
khác vẫn đang được tiếp tục tái diễn trong khu rừng rậm của Peru để định vị Paititi. Dẫu sao đi nữa, hậu 
duệ của người Inca sống trên các vùng núi quanh Cusco chắc không khỏi bật cười khi nhìn thấy giòng 
người lũ lượt kéo nhau đi trong rừng rậm để cố công tìm kiếm các thành phố tổ tiên của họ. Vì sẽ không 
bao giờ, người ta có thể tìm được những địa điểm Paititi, Eldorado của người Inca đâu. 
 

5. Tôi yêu đất Cusco – Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui 
 

Tiếng nước tôi, 
Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui, 

Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi! 
Nước ơi! 

Tiếng nước tôi, 
Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi, 

Thoắt ngàn năm thành tiếng lòng tôi! 
Nước ơi! 

(Phạm Duy: Tình ca) 
Câu hát vu vơ ấy, đất nước tôi, ‘bốn ngàn năm ròng rã buồn vui’, vốn chỉ hợp với tâm tư hoàn 

cảnh nước Việt ba chìm bảy nổi, nào ngờ khi vận vào người Inca quả thấy cũng giống y như hai giọt 
nước, khiến tôi chợt thấy xốn xang dâng lên trong lòng. Thân phận các nước nghèo nhược tiểu hóa ra 
đều giống nhau cả. Và nếu như cơn sốt vàng đã làm cho cái gọi là văn minh Âu châu biết đến đế chế 
Inca, và từ đó nổi danh ra ngoài thế giới, để rồi biến thành cái cớ để cho đám lưu manh gốc Tây Ban 
Nha núp dưới chiêu bài khai hóa dân mọi, kéo đến đây giày xéo và 'quét sạch' những người Inca cuối 
cùng cách đây gần 500 năm.   

Thế nhưng, bạn sẽ không bao giờ biết được điều đó ở Cusco, thủ đô cũ của họ. Nền văn hóa 
Inca không bao giờ nằm quá sâu bên dưới bề mặt đất.  Một Cusco bản địa tự bộc lộ qua những đường 
họa tiết Inca sống động trên bức họa Bữa Tiệc Ly hoặc trên bức vẽ Đức Mẹ Đồng Trinh thoát thai từ tín 
ngưỡng Thiên Chúa giáo gốc thực dân, để rồi được họ thể hiện theo phong cách rất riêng của họ, được 
họ trịnh trọng treo trong các thánh đường Công giáo của thành phố, hoặc qua những cái tên đường phố 
với những cái tên khúc mắc mà người ngoại quốc khó phát âm nổi, hay những chiếc khăn quàng cổ rực 
rỡ sắc màu, và ngay cả trong tiếng Quechua nữa, là tiếng thổ ngữ vẫn được rất nhiều người sống 
quanh dãy núi Andes sử dụng.   

Thật vậy, kể từ khi nhà thám hiểm Hiram Bingham tìm ra 'Thành phố đã mất' Machu Picchu năm 
1912, thì Cusco đã trở thành một điểm xuất phát đi Machu Picchu, Lũng Thiêng (Sacred Valley) và 
đường mòn Inca xuyên suốt núi rừng. Cho nên mỗi năm ở đây đón tiếp gần 2 triệu lượt khách nghêu 
nghao vui thú sơn hà.  Nhà nước Peru cũng đã công nhận Cusco là thủ đô lịch sử của cả nước. 
 

 
Không gian nguyện đường Thiên Chúa giáo trong một giòng tu ở Cusco, nay đã biến thành khách sạn 

năm sao lộng lẫy 
 

Quả vậy, Cusco từng một thời là kinh đô của đế quốc Inca ngày trước. Gọi đúng theo tiếng 
Quechua là Quosquo, có nghĩa là 'rốn của trái đất', hàm ý nơi đây chính là trung tâm của mọi trung tâm.  
Một cái tên mang thật nhiều ý nghĩa, làm ta liên tưởng đến một đất nước rộng lớn khác với cái tên 
tương tự, Trung Quốc, mà người Âu trên đường mò tìm con đường biển để đến đó giao dịch đã vô tình 
khám phá ra giải lục địa Nam Mỹ. Cusco nằm ở ngay chính giữa của trung phần dãy núi Andes. Đế 
quốc Inca ngày xưa bao trùm gần như toàn bộ vùng núi Andes, trải dài từ Quito (Ecuador) xuống tới 



  

 

Santiago (Chí Lợi) ngày nay, với 25 ngàn dặm đường lát đá ong hoàn hảo, và các hệ thống thủy lợi có 
tính ứng dụng kỹ thuật cao. Vốn là những thứ đã mang đến cho người Inca biệt hiệu 'những người La 
Mã của Tân Thế Giới'. 

Thực ra, Inca chỉ là danh hiệu của người cai trị đế quốc này.  Chứ đích thân các Inca gọi đế quốc 
của mình là Tứ Trấn.  Hệ thống hành chính này làm tôi không khỏi chạnh nhớ đến kinh thành Thăng 
Long nước Việt ta dưới triều Lê xưa, đã phải dựa vào tứ trấn làm phên dậu che chắn cho chốn đế đô 
hình thắng nằm ở chính giữa.  Đến đây rồi mới biết các Inca cũng không khác gì vua Lê chúa Trịnh 
nước ta thuở trước, khi tìm địa thế phong thủy để gầy dựng kinh đô, cũng thường phải dựa vào thế núi 
hiểm trở hoặc địa hình thiên nhiên để tránh rợ ngoại xâm tràn vào.  Chỉ khác chăng là sử nước ta gọi tứ 
trấn ấy là xứ Bắc (tức Kinh Bắc), xứ Nam (tức Sơn Nam), xứ Đông (tức Hải Đông, thường gọi là Hải 
Dương), xứ Đoài (tức Sơn Tây), và dân không phải người thuộc kinh thành Thăng Long thì gọi là dân tứ 
trấn, ý nói không được thanh lịch bằng, sau này đọc chệch thành tứ chiếng, trong thành ngữ 'trai tứ 
chiếng, gái giang hồ'.  Còn tứ trấn của Inca là Cao nguyên, Đồng bằng, Biển, và Rừng, riêng Cusco nằm 
ở trung tâm của bốn xứ đó.  Dãy trường sơn Andes mà kinh thành Cusco dựa vào là dãy núi dài nhất 
thế giới, từ bắc xuống nam tổng cộng 7 ngàn cây số, trải dài từ Venezuela xuống tới Argentina.  Chỗ 
rộng nhất khoảng 7 trăm cây số, nhờ địa hình phong thủy tốt mà Cusco được chọn làm kinh đô của đế 
chế Inca cổ. 

Sau khi người Tây Ban Nha tiêu diệt đế quốc Inca, họ tàn phá luôn cả thủ đô của người Inca, và 
xây những nhà thờ to lớn chồng lên các đền thờ thiêng liêng và các cung điện lộng lẫy của người Inca.  
Họ gọi thủ đô của người Inca là Cuzco, có nghĩa là chó nhí.  Thực ra người Inca quy hoạch thủ đô của 
mình theo hình dạng con báo gấm puma, là loài mãnh thú hung dữ nhất ở vùng núi rừng Andes này.  
Ngày nay người Peru đọc trại thành Cusco, như một ý thức chính trị phải đạo. Và cũng để tôn trọng văn 
hóa bản địa của họ, tôi cũng sẽ gọi Cuzco là Cusco, hoặc có khi Quosquo khi cần.  Cái gì của Inca thì 
phải trả lại cho Inca.  Và đế quốc Inca từ bây giờ xin được hiểu theo nghĩa đế quốc của Inca.  
  
Song le, đế quốc Inca chẳng tồn tại được lâu, chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 trăm năm là lụi tàn. Người Inca 
chẳng hề biết chú trọng củng cố những vùng đất mà họ vừa mới chinh phục được, mà lại đi lao vào một 
cuộc nội chiến tương tàn lẫn nhau cho đến khi thực dân xuất hiện.  Để rồi cuối cùng đến năm 1533, 
chưa đầy 3 năm sau khi đặt chân tới miền xa khuất của tân thế giới này, Pizarro đã lợi dụng cuộc xâu 
xé nội bộ giữa các phe chiến hòa trong hoàng tộc Inca, dễ dàng chiếm đoạt được toàn bộ số vàng mà 
bọn Tây Ban Nha có thể gỡ bong ra khỏi những cung điện và các đền thờ sáng lóa của Cusco.  Ngay 
lập tức một thành phố rập khuôn theo kiểu mẫu Tây Ban Nha được xây dựng chồng lên ngay trên thành 
phố hoang tàn đổ nát của người Inca. Tại vị trí của cung điện Kiswarkanchar, bọn lưu dân vô kỷ luật 
người Tây Ban Nha này đã dựng lên một ngôi thánh đường bằng sự kết hợp thô bạo giữa hai phong 
cách Baroque của Tây phương với phong cách Quechua của tộc người Inca bản địa.   

Thế là vô số khối đá to nặng đều được chở đến bằng xe bò từ Sacsayhuaman, một đàn tế Nam 
Giao cổ của Inca nằm trên một đỉnh đồi cách đó vài dặm.  Những phiến đá đã làm kinh ngạc biết bao 
con người duy lý chỉ có biết tin vào khoa học và máy móc kỹ thuật ở thời hiện đại này.  Chỉ với đôi tay 
trần cùng với một số rìu đá thô sơ, người Inca cổ đã đẽo nên những phiến đá xây đắp nên tường thành, 
quốc lộ cho đến nay vẫn còn được sử dụng.  Các phiến đá ấy được đục đẽo vuông vức, công phu, xếp 
đan xen theo hình múi bưởi để tránh rung chấn lớn mỗi khi động đất.  Giữa các phiến đá lại không hề có 
bất kỳ chất kết dính nào được sử dụng, nhưng nó vẫn đứng vững trong suốt 600 năm qua.  Nhất định 
chiều nay mình phải ra ngoài điều tra cho biết sự tình mới được.  Còn bây giờ phải về khách sạn leo lên 
giường đánh một giấc ngủ trưa để lấy lại sức cái đã. 
 

6. Những phiến đá khóc cười theo mệnh nước nổi trôi 
Tôi yêu tiếng ngang trời, 

Những câu hò sưởi lòng bơ vơ, 
Nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi, 
Vững tin vào mộng đẹp ngày mai. 

(Phạm Duy: Tình ca) 
 

Có những buổi chiều ngang qua cuộc đời khiến tôi nhớ mãi, nó như những ngăn ký ức đầy ám 
ảnh mà mỗi khi có dịp lại nhói đau trong lòng. Nhưng có lẽ sẽ không nỗi nhớ nào dằng dặc và miên man 
đến thế, như những chiều nơi miền xa khuất ấy khi mải mê ngắm nhìn những phiến đá nói lên lịch sử 
tang thương của một dân tộc đã lụi tàn. Hồn xưa oanh liệt của các Inca nay còn đâu, có chăng chỉ còn 
lại dãy đá ong ngày ngày dầm mưa dãi nắng, như muốn khóc cười theo mệnh nước nổi trôi của cả một 
dân tộc đã bị xâm lấn, đã được nhạc sĩ Phạm Duy nói lên thay mình qua ca khúc Tình ca bất hủ. 



  

 

Buổi chiều bắt đầu từ phiên chợ vùng cao đã chóng tan hàng. Bóng những người dân tộc con 
cháu Inca may mắn còn sót lại cắt ngang đường leo qua những mỏm núi đá trở về nhà. Hối hả. Đàn 
ông, đàn bà, người già, con trẻ, kẻ váy áo rạng rỡ bồng bềnh, người ô xòe rực lên trong tia nắng tàn.  
Giữa những chập chùng hoang vu và vắng lặng đến rùng mình, tôi nhỏ bé, bạn đồng hành tôi nhỏ bé, 
những người con của rẻo cao nhỏ bé. Bóng chiều càng lúc càng muộn, trong lúc bố mẹ tôi nằm thiêm 
thiếp trên giường ở khách sạn cố chống chọi với những triệu chứng nhức đầu quái ác do hiệu ứng độ 
cao gây nên. Rờ tay vào túi áo để bảo đảm con dao găm mình cần vẫn nằm nguyên đấy, tôi đánh bạo đi 
xuôi xuống một con hẻm hẹp tách ra từ quảng trường trung tâm nổi tiếng mà dân ở đây gọi là Plaza de 
Armas.   
 

 
Bắc thang lên hỏi ông Trời... 

 
Tôi muốn điều tra một cái gì đó đã hấp dẫn mình từ hồi học lớp nhất vỡ lòng. Hồi đó khoảng đầu 

thập niên 80, Sài Gòn vẫn chưa vơi hết nỗi bàng hoàng khi vừa bị bạo quyền cưỡng chiếm, nghèo khổ. 
Mọi người ra đường dường như ai cũng túng thiếu nhưng đều lẳng lặng bảo nhau ‘giấy rách phải giữ 
lấy lề’, nên cô giáo trường Võ Trường Toản tôi học dù khó khăn mấy, khi đứng lớp vẫn cố mặc chiếc áo 
dài kín đáo hầu giữ nề nếp gia phong của một ngôi trường lớn danh tiếng đã có lịch sử lâu đời.   

Trước năm 1975 đây là trường nam trung học, nằm kề bên trường nữ sinh Trưng Vương, nhưng 
từ sau 75 dạy luôn cả tiểu học buổi sáng. Cho tới nay, tôi vẫn nhớ tên cô là cô Báu, một trong số giáo 
viên hiếm hoi từ thời trước 75 còn sót lại, lúc ấy cô đã khá đứng tuổi. Và cũng vì thời cuộc đổi thay, cô 
buộc lòng phải vào dạy lớp nhỏ bọn tôi, chứ sức cô phải dạy bậc trung học mới xứng tầm.   

Tôi mê nhất là các giờ sử địa thế giới do cô đứng lớp, tay lật từng trang sách vẽ tô màu giảng 
bài bằng một giọng Nam Kỳ rặt nghe rổn rảng. Tôi còn nhớ đã được học rằng, những người thợ xây 
Inca thông thái đã ghép những bức tường đá của họ hoàn hảo đến mức, không cần dùng đến những 
công cụ kim loại hay vữa hồ gì, mà đến tận ngày nay, ngót 6 thế kỷ đã trôi qua, người ta vẫn không thể 
lách con dao mỏng như dao lam cạo râu vào giữa những phiến đá được. 

Có thật thế không, thưa cô? Tôi vẫn yêu mến thầy cô trước năm 1975 dù cho có bị rỉ tai tuyên 
truyền ác ý. Nhìn bức tường đá xây hoàn hảo của họ, tôi nghĩ có lẽ đây là lúc tìm ra câu trả lời như là 
một báo đáp công ơn thầy cô đã dạy dỗ tôi nên người trong thời kỳ khó khăn nhất của dân tộc.   

Tôi thường được nghe Bà Ngoại tôi kể rằng ngày xưa các cụ không gọi bố ruột đẻ ra mình bằng 
bố, mà gọi bằng thầy, cũng đủ nói lên tầm quan trọng của việc học như thế nào. Bà Ngoại tôi biết rành 
mạch, vì cụ ngoại sinh ra Bà là thầy đồ hay chữ trong làng, có lúc được dân làng bầu lên giữ chức Tổng 
sư, ngồi dạy học cho cả hàng tổng.  Bà Ngoại tôi kể làng của Bà (làng Thượng Cốc- Hải Dương) được 
tiếng là đất hiếu học khi xưa, có họ hàng với cụ Nghè Nguyễn Quý Tân (1814-1858), và cụ Nghè do tài 
văn học đã được chấm đỗ Tiến Sĩ.  Bà cũng thường dạy chúng tôi rằng: ‘các con các cháu phải nhớ lời 
bà dặn phải luôn tôn trọng thầy cô vì có câu - 'Nhất tự vi sư, bán tự cũng vi sư' (‘một chữ cũng là thầy, 
nửa chữ cũng là thầy’). Bà còn kể ngày xưa, khi thầy giáo qua đời, thì học trò các nơi phải có bổn phận 
về làng để tang thầy ngang như để tang bố ruột, và người  lớn tuổi nhất được các môn sinh của thầy 
bầu làm trưởng tràng, đứng thay gia trưởng tạ lễ khách đến phúng điếu. Mặc dù thời nay mọi sự đã 
khác xưa, nhưng giáo dục vẫn luôn là ngành không thể thiếu trong mọi xã hội, trong đó kiến thức phổ 
thông và đạo học làm người là đáng phải quan tâm nhất. 
  Thế là tôi lang thang rẽ vào một con hẻm nhỏ để ôn lại những gì mình đã từng được nghe Bà 
Ngoại dạy cũng như sau đó được học dưới mái trường xưa. Tôi nhận ra ngay dãy tường đá Inca sừng 



  

 

sững trải dài đến tít tắp đúng như đã được dạy.  Tuy đây đó đã có vết rạn do nhiều tác động thiên nhiên 
và con người gây nên, nhưng phần lớn những phiến đá đều gắn lại với nhau một cách khá liền mạch.  
Trận động đất mạnh xảy ra năm 1950 đã làm vỡ ra một số mảng công trình xây dựng thời kỳ thực dân 
của người Tây Ban Nha, lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ phơi bày ra những bức tường Inca đồ sộ, nhờ 
đó mà người ta mới nhận ra người xưa văn minh đến cỡ nào, và một nền văn hóa mới nhập, đem áp 
đặt lên chưa chắc đã hơn gì văn hóa cũ.   
 

 
   Ta thấy hình ta những miếu đền 

 
Lòng tôi hân hoan khi tìm ra câu đáp án mà giáo năm xưa đã gieo vào trí óc thơ dại của tôi, 

những hạt giống ấy giờ đây mới được nảy mầm. Tôi cắm đầu đi cắt ngang qua những con đường lát trải 
đá ong chứa đầy hạnh phúc, rồi thả bước theo những con dốc dựng đứng. Có thể nào nghe được tiếng 
suối róc rách đang tuôn chảy dưới thung lũng sâu không nhỉ?  Nắng chiều nghiêng qua những mỏm núi 
đá xếp lớp lớp lên nhau xô về tận cuối trời.  Tôi cảm thấy ấm áp hẳn lên vì nắng soi, hay trái tim tôi đang 
được sưởi ấm khi bồi hồi nhớ về dĩ vãng, dù vừa bước qua chỗ khác đã thấy lạnh tê tái người vì hơi 
núi. Dăm gốc cây cộc mọc chơ vơ trên lưng núi, dăm mái nhà đơn sơ nằm nép sau bờ rào.  Đâu đó 
thoáng ấm mắt nhìn những dải khăn màu phơi phất phơ trên triền đá, xa lắm, phía bên kia bờ vực, 
dường như không ai có thể chạm vào được. 

Và không chỉ ở đây mới có dãy tường Inca mà khắp thành phố đi đâu cũng đều có thể thấy 
chúng.  Dò tìm lối về khách sạn sau một hồi dạo chơi trải lòng với phố xưa nhà cổ, tôi chợt rảo bước 
qua một lối đi Inca xây hình thang kép vô cùng lộng lẫy, ngước nhìn bảng tên đường mới hay đây là con 
hẻm có tên Calle Loreto, nơi dẫn từ Plaza de Armas đến Iglesia de la Compania rợp ánh nắng chiều, 
con đường đẹp nhất thủ đô. Thế nhưng, cô giáo hồi ấy đã quên không giải thích cho tôi bằng cách nào 
người Inca đã xây được những bức tường kiên cố như vậy. Tôi e rằng không chỉ có cô là lắc đầu chịu 
nhận không trả lời được, vì cho tới nay đó vẫn còn là một điều gì đó thật bí ẩn.  
 Một chương trình phim tài liệu do hội National Geographics Society của Mỹ trình chiếu trên 
truyền hình cách đây không lâu, đã từng gọi Inca là 'nền văn minh lạ lẫm và kỳ bí nhất mà trái đất này 
từng chứng kiến'. Dù có hơi quá lời đôi chút, nhưng đúng là họ đã thực hiện những kỳ công kỹ thuật lớn 
lao và phức tạp mà không hề biết đến bánh xe, nhịp cuốc, sử dụng động vật kéo hay ngôn ngữ viết. 

Đáng tiếc nhất và cũng gây ngạc nhiên nhất, là họ không có chữ viết, nên những gì mà ta biết về 
họ hiện giờ phần lớn là từ các trang sử ký đầy thiên kiến và sai lầm của người Tây Ban Nha cũng như 
nhờ từ những di tích còn sót lại của họ. Những gì tôi biết về đế quốc Inca và Peru ngày nay cũng không 
hơn gì, ngoài mớ kiến thức do cô giáo từ thời học vỡ lòng truyền dạy cho, cộng thêm học lóm qua sách 
vở và những điều mắt thấy tai nghe trong chuyến đi này, đặc biệt là từ Max, người hướng dẫn viên du 
lịch gốc Quechua. Max theo học ngành du lịch ở bậc đại học trong 6 năm. Max có một kiến thức về địa 
lý, lịch sử, và kiến trúc rất sâu rộng và khoa học, không những chỉ về Peru mà còn cả về thế giới nữa.   

Tôi nghĩ nếu cần, Max có thể trở thành một sử gia rất nghiêm túc, bổ sung cho tôi rất nhiều điều 
mà cô giáo tôi năm xưa đã chưa kịp dạy. Max là kết quả của một nước Peru thời hiện đại, khi những cải 
cách xã hội và kinh tế 20 năm trước đây ở Peru, nay đã mở đường cho một lớp người mới mà trước 
đây họ đã hoàn toàn bị bỏ quên, kể cả về phương diện xã hội lẫn lịch sử. 

Về địa lý, đế quốc Inca rộng lớn không thua kém gì đế quốc La Mã bên Âu châu ngày xưa. Inca 
kiệt xuất nhất là vị Inca đời thứ 6, Pachacuteq, nghĩa là người tái tạo thế giới. Ông là một đấng minh 
quân có tầm nhìn xa trông rộng, đồng thời cũng là nhà cải cách đại tài. Vị Inca tài giỏi này đã có công 
thống nhất các bộ tộc khác nhau trong phạm vi nước Peru ngày nay. Trước đó, các nhóm dân này luôn 
đánh giết lẫn nhau để giành giật lương thực, nhưng Pachacuteq đã thuyết phục họ cùng hợp tác với 
nhau để giải quyết nạn đói. Ông đã giới thiệu các kỹ thuật trồng trọt mới, phổ biến kỹ thuật xây dựng tân 
tiến, ngoài ra còn áp dụng tiếng Quechua như một ngôn ngữ chung để liên lạc với nhau về mặt hành 



  

 

chánh. Khía cạnh này rất giống nước ta khi sử dụng chữ Nho như một thứ văn tự chính thức trên giấy 
tờ công văn của triều đình, mặc dù dân gian vẫn quen dùng chữ Nôm trong giao tiếp tiếng Việt thường 
ngày. 

Với những cố gắng quyết liệt, nạn đói được giải quyết. Các kho lương thực dự trữ luôn đầy ắp, 
người ta nói diện tích đất canh tác ở Peru thời đó còn lớn hơn cả hiện giờ. Không những vậy, ông còn 
dùng khối lượng lương thực thặng dư đó để tặng cho các nhóm dân đói kém khác, và thuyết phục họ 
gia nhập vào đế quốc Inca của mình. Bù lại, họ sẽ cung cấp nhân lực cho các công trình xây dựng và 
sung vào quân đội của đế quốc Inca mỗi khi cần thiết. Chính sách khôn ngoan này nghe qua tưởng 
không khác gì mấy với chính sách khuyến nông của vua Lê Thánh Tông nước ta dưới thời thịnh trị, trai 
tráng ngày thường thì kéo cày làm ruộng, gặp buổi chiến loạn thì sung vào quân lính đánh giặc trừ gian.  

Nhờ sở hữu một quân đội trừ bị hùng hậu như vậy, nên đến quốc Inca bành trướng rất nhanh.  
Để nối các phần của đế quốc với nhau, một hệ thống con đường cái quan được cấp tốc xây dựng. Giới 
nghiên cứu ước tính chiều dài tổng cộng của hệ thống các con đường thiên lý này lên đến 16 ngàn cây 
số, và toàn bộ đều được lát đá. Dọc theo các con đường cái quan, có các trạm nghỉ chân, các kho 
lương thực.   

Oái ăm thay, cũng chính hệ thống giao thông thuận lợi này đã tạo điều kiện dễ dàng cho người 
Tây Ban Nha thâm nhập đế quốc Inca nhanh chóng và không hề gặp một lực cản đáng kể nào. Ngoài 
ra, vua Pachacuteq cũng đã xây dựng nhiều thành phố lớn, như Cusco và Machu Picchu. Các đền đài 
cung điện ở Cusco được nghe kể lại là dát đầy vàng bạc.  Cusco được quy hoạch hoàn chỉnh đến mức 
sau này người Tây Ban Nha chỉ việc xây các công trình của mình lên trên các nền móng đã có sẵn và 
giữ nguyên đường phố, và các quảng trường. 

Đối với các nhóm dân hùng mạnh kiên quyết không muốn gia nhập đế quốc Inca, Pachacuteq 
không ngần ngại sử dụng vũ lực.  Chẳng hạn như cuộc chiến tranh đẫm máu với các nhóm dân ở hồ 
Titicaca, chỉ vì các Inca muốn có được các đàn đà mã Llama dùng làm phương tiện vận chuyển.  Do vì 
Nam Mỹ không có ngựa nên Llama giữ vai trò rất quan trọng, mỗi con Llama có thể thồ được ba chục 
ký.  Sau thời thịnh trị của Pachacuteq, đế quốc Inca đã được mở rộng lên tới Ecuador, Bolivia, bắc phần 
Argentina và trung phần của Chile ngày nay. Nhưng liền sau đó là cuộc gặp gỡ định mệnh với đế quốc 
Tây Ban Nha từ phía bên kia của trái đất.   

Trước khi tiếp xúc với người Tây Ban Nha, đế quốc Inca đã phải đối đầu với những mầm bệnh 
mà người Tây Ban Nha mang đến Tân Thế Giới. Các trận dịch đậu mùa và dịch hạch đã tiêu diệt đến 
tám chín mươi phần trăm dân số đế quốc Inca. Cộng vào đó, cuộc nội chiến để tranh giành quyền lực 
giữa hai Inca cuối cùng đã khiến đế quốc Inca suy yếu đến cùng cực.   

Khi Pizarro trông thấy thành phố đầu tiên của đế quốc Inca ở địa phận xứ Ecuador ngày nay, 
ông ta đã hoảng sợ, và biết rằng nếu không dùng mưu mẹo thì sẽ không có hy vọng gì. Lên kế hoạch 
xong, Pizarro liền cầm đầu một nhóm chinh phục chỉ gồm có 170 người, 1 khẩu đại bác, và 280 con 
ngựa.  Khi biết được vị Inca cuối cùng đang ăn mừng chiến thắng ở một thành phố gần đó, Pizarro liền 
gửi sứ giả tới mời gặp mặt để đàm luận về Chúa Giêsu của Thiên Chúa giáo.   

Cuối cùng vị Inca này chịu cho gặp mặt. Vua Inca đi đến điểm hẹn với một đoàn tùy tùng nhỏ, 
nhằm chứng tỏ tấm lòng hiếu khách của người dân bản địa. Xét ra, buổi đàm đạo về vấn đề tôn giáo và 
thượng đế thì cần gì phải đắn đo nghi ngờ. Thế rồi, khi cố đạo đi cùng với Pizarro thao thao thuyết giảng 
về Thiên Chúa giáo và trao cho vị Inca một cuốn thánh kinh, vua khoát tay nói rằng trẫm chẳng hiểu gì 
hết và cũng chẳng thấy cuốn sách này có ích lợi gì, rồi ném trả lại.   

Pizarro xảo trá đã đoán trước mọi việc sẽ xảy ra đúng với dự liệu, liền nhân cơ hội bằng vàng 
đó, tấn công như chớp tiêu diệt đoàn tùy tùng và bắt giữ vị Inca làm con tin. Để chuộc mạng và cũng 
thừa biết rằng những kẻ tham lam này chỉ cốt moi vàng bạc mà thôi, nên vua Inca dõng dạc nói rằng sẽ 
trao cho Pizarro một số lượng vàng chất đầy hết căn phòng mà vua đang bị giam giữ, và một số lượng 
bạc chất đầy hết 2 căn phòng đó, tổng cộng khoảng 7 tấn. Pizarro đồng ý, và trong thời gian chờ đợi số 
vàng bạc được chuyên chở tới, vị Inca được phép tiếp tục cai trị đế quốc của mình từ căn phòng giam.  
Sau bảy tháng, khi nhận đủ số vàng bạc, Pizarro liền trở mặt giết chết vị Inca cuối cùng này.  Đế quốc 
Inca từ đó như rắn mất đầu. 
 



  

 

 
 

Trước khi có cuộc gặp gỡ định mệnh với người Tây Ban Nha xảo trá, các nền văn minh ở Andes 
hoàn toàn phát triển trong biệt lập, và đạt đến đỉnh cao nhất mà văn minh đồ đá có thể đạt được. Tuy 
biết chế biến vàng, bạc, đồng nhưng họ hoàn toàn không biết tới sắt thép. Có nhiều bằng chứng cho 
thấy họ biết tới bánh xe, nhưng không sử dụng nó vì sống hoàn toàn trên núi cao rừng rậm. Toán quân 
lẻ tẻ của Pizarr trang bị với súng ống, thương, kiếm, cùng giáp trụ sáng ngời đã dễ dàng chiến thắng 
các toán quân đông người của Inca vốn vẫn sử dụng các vũ khí của nền văn minh đồ đá.   

Tuy nhiên, Pizarro không thể đánh bại được đế quốc Inca nếu không bắt cóc được vị Inca cuối 
cùng này.  Lịch sử có thể đã rất khác nếu vị Inca này không chịu tới đàm luận tôn giáo, dẫn đến việc bị 
bắt cóc rồi giết chết, kết thúc một trang sử bi hùng của một dân tộc Inca bất khuất. Thật không thể ngờ 
bọn người Tây Ban Nha sùng đạo đã lợi dụng lòng tin tôn giáo để đạt được mục đích chính trị, vì đồng 
lõa với Pizarro còn có sự hiện diện của một vị cố đạo đi theo truyền giáo, nhẫn tâm làm ngơ khi biết 
rằng không thể chuyển hóa nổi đức tin của vị vua Inca cuối cùng, mặc dù thừa biết rằng nếu chịu cải 
đạo thì nhà vua sẽ thoát chết. 

Sau này, nhờ các học giả mới đây tìm thêm được các văn bản đương thời cất chứa trong văn 
khố của các giòng tu Công giáo do người Tây Ban Nha để lại, cho thấy người Tây Ban Nha rất là khoác 
lác khi ghi lại các chiến công của mình.  Nếu sau khi giết chết vị Inca cuối cùng, Pizarro không liên kết 
được với các kẻ thù của vị Inca cuối cùng này, kể cả sử dụng hôn nhân, và khai thác cuộc nội chiến 
tương tàn sẵn có của họ, thì chẳng có một chút hy vọng nào cho Pizarro hết. Kết quả là người của đế 
quốc Inca đánh giết lẫn nhau, Pizarro và đế quốc Tây Ban Nha là ngư ông đắc lợi.   

Nói chung, kẻ chiến thắng bao giờ cũng viết sử theo ý muốn của mình, nhất là khi muốn triệt hạ 
hoàn toàn một quyền lực cũ để quyền lực mới có thể duy trì vững vàng.  Inca có vị trí của một thần linh 
tối thượng trong đế quốc Inca, vì vua Inca được xem là con của thần mặt trời Inti. Để truyền đạo và phổ 
biến Thiên Chúa giáo nhằm thay thế các tín ngưỡng cũ, uy tín và vai trò của Inca cùng các thần linh của 
hệ thống tôn giáo cũ phải bị hạ thấp tối đa. Thần dân của đế quốc Inca chấp nhận quyền lực mới, và 
chấp nhận tôn giáo mới.  Tuy nhiên, theo một cách rất riêng của họ. Nghe sao mà giống thân phận Sài 
Gòn của tôi đến thế. Có khác chăng là người Sài Gòn không dễ gì chấp nhận thứ văn hóa mới đó. Vì 
thế mới có cả triệu người bỏ nước ra đi, lưu lạc khắp bốn phương trời, dù đi bằng thuyền nhân vượt 
biển, bán chính thức hay bằng máy bay xuất cảnh đi nữa, thì thân phận người Việt ở nước ngoài  cũng 
vẫn giống nhau. Có lẽ cùng chung một hoàn cảnh nên tôi thương họ chăng? 

Riêng nói đến nỗi nhọc nhằn chấp nhận thứ văn hóa mới của người Inca, bản năng chịu đựng 
của họ quả thật phi thường, ít ai có thể kiên nhẫn làm được như họ. Hôm tôi mới đến Cusco rơi đúng 
vào dịp đầu năm dương lịch, chỉ qua mùa giáng sinh có mấy ngày, nên cả thành phố vẫn còn chìm ngập 
trong không khí lễ hội. Nơi nơi như bừng lên sức sống, rộn ràng đổ xô nhau đi mua sắm, y hệt như cảnh 
giao thừa bên ta vậy. Ở quảng trường chính ngay tại trung tâm, Plaza de Armas, một hội chợ đầy màu 
sắc được tổ chức.  Người Quechua từ khắp các làng mạc xa xôi mang các sản vật địa phương về đây 
mua bán và trao đổi tới tận khuya.  Sáng sớm hôm sau, quảng trường đã được dọn sạch từ lúc nào 
không biết.   

Sau buổi lễ sáng chủ nhật, người Quechua trong các trang phục hóa trang lộng lẫy từ các nhà 
thờ đổ ra diễu hành và nhảy múa trên đường phố. Họ nhảy múa, Kèn trống và ca hát như lên đồng. Một 
không khí lễ hội rất kỳ lạ. Một điểm đặc biệt khác là trong cách bài trí hang đá Giáng sinh ở Vương cung 
thánh đường, các nhà thờ thì tượng Đức Mẹ Maria, Chúa Giêsu Hài đồng và các nhân vật khác đều ăn 
mặc trang phục của người Quechua dưới một mái chòi thay vì hang đá. Lễ hội của người Inca đã hóa 
thân vào nghi thức phụng vụ Thiên Chúa giáo một cách tài tình.   
 



  

 

 
                 Lễ hội Giao Mùa đầu năm của người Inca/ Lòng quê một bước dường ngao ngán, 

Mấy kẻ chung tình có thấu chăng? 
 

Trong giây phút giao mùa ấm áp tình người đó, thời gian cứ đi và dừng lại khi tôi bất chợt gặp 
một guồng sợi cô độc quay trong ánh nắng nhàn nhạt. Ở đó có những đứa trẻ co ro trong manh áo 
mỏng tơi đang ngơ ngác đứng ven lề đường nhìn đám khách lạ đường xa, đi lên đi xuống đã vội về 
chốn cũ. Những gùi cỏ trong chứa con Alpaca bé xinh trĩu nặng trên vai nàng thôn nữ nhọc nhằn vất vả, 
một con dốc dài mà chiếc xe đạp nào qua cũng luôn phải cong lưng theo từng nhịp bước chân xuôi 
ngược. 
 Ánh nắng hắt hiu còn sót lại nơi cuối trời, để rồi trời nhá nhem tối luôn dừng lại ở cuối chân dốc 
ngã ba có đường lên Lũng Thiêng, một lối rẽ dắt vào con đường mòn sỏi đá đổ về Machu Picchu vời vợi 
mây trời. Người Quechua, con cháu của các Inca một thời hùng mạnh, kéo nhau ra mở quán cho những 
người đi chơi chợ về tìm chỗ nghỉ chân. Họ mang bàn gỗ, ghế gỗ và bát rượu ngô bắp pha lẫn với trái 
Quinoa mà họ gọi là rượu Chicha ra bày sẵn trước hiên nhà, hệt như các quán nhậu bên mình vậy.  
Quán rượu của cô hàng đơn sơ chỉ có vài can rượu đầy sóng sánh, có cái chai chắt rượu màu thủy tinh 
xanh. Bát sành sứt miệng, bát nhựa cáu cạnh, chỉ có rượu là trong, nhìn rõ những cặn bắp giã nhuyễn 
lấm tấm vàng nằm yên nơi đáy bát. Rượu đắng, có vị chua chua hơi giống rượu cần của mình, nhưng 
quánh đặc hơn và không ngọt.  Chỉ với 3 Soles, tương đương với khoảng 1 đô Mỹ, những đồ đệ của lưu 
linh có thể mua được một can đến hai ba lít. Tôi đưa bát uống thử khá ngon, đằm dịu, tuy nhẹ nhưng 
cũng dễ say xỉn lắm đấy. Thứ rượu mà khi rót ra, hương vị của nó sẽ dễ làm kẻ lữ hành chung chiêng, 
chuếnh choáng. Những lúc như thế, cô chủ quán nâng bát lên nhìn chăm chăm vào mắt khách đường 
xa lạc bước lên đại ngàn và lẩm bẩm một câu tiếng địa phương mà tôi nghe như 'cạn nào'. 

Người Quechua đi chợ về ngang đều dừng cả lại đây. Người chưa say thì uống cho say.  Người 
đã say lại uống nữa cho câu chuyện quanh bàn nước thêm phần rôm rả. Uống ít cũng như uống nhiều, 
đều không thấy ai mặc cả hoặc xin xỏ thêm thức nhắm. Ai thấy vui, thấy buồn đều có thể mượn cây sáo 
quạt panflute thả khúc tơ lòng qua tiếng nhạc trầm buồn và cô quạnh, như than thở nỗi hận mất nước 
của dân tộc họ. Có gì như tan loãng, hụt hẫng ở cái ngã ba mà nhìn bốn phía xung quanh đâu cũng là 
núi cao ngất đỉnh trời. 
 

Có bao buổi chiều như thế đã ngang qua cuộc đời mình nhỉ? Bao bước chân người Quechua đã 
bước qua ngã ba này trong chiều quan tái? Bao nhiêu người đàn bà ngồi đợi chồng tan cuộc rượu với 
bạn bè trong hư vô và ma mị? Bao người đàn ông đã nhớ xách xe đạp đi đón vợ dọn hàng chiều? Bao 
đứa bé đã líu ríu bước chân theo bố mẹ trên con đường hun hút gió? Tôi cũng không biết. 

Tôi không phải đỉnh núi trên kia, không phải con đường như dải lụa mắc quanh lưng núi, không 
phải cánh đồng cỏ xanh tương vàng lá, cũng không phải cây ngô đồng đang trổ bắp giữa nhọc nhằn 
những hốc đá tai mèo. Tôi chỉ là người khách miền xuôi lên miền ngược, một chiều dừng chân bên 
những bản làng xa xôi hẻo lánh nơi miền xa khuất cách quê hương đã mấy nghìn trùng. Và tôi hạnh 
phúc được hít căng lồng ngực hơi thở bình yên và chậm rãi của một buổi chiều trên núi. Một chiều quan 
tái. Ấm lòng khi liếc thấy những ngón tay đan vội giấu sau vạt áo, một vòng tay ôm dịu dàng và giọt 
nước mắt long lanh hạnh phúc của cặp đôi đồng hành nào đó đã nhẹ rơi mà tôi thoáng gặp nơi chân trời 
xa lạ này. 
 

                                          (còn tiếp) 
Hải Triều Ý Tâm 
 

 



  

 

 
Giọng cũ xa gần 

Dân Gầy phụ trách 
 
*Lại nói về thơ, những thẫn thờ: 
Thơ đầy chất thẫn thờ ở đây, là thơ về tiếng Huế và người ở Huế. Dân Gầy bầy tôi đây tuy 

không sinh trưởng ở Huế nhưng cũng từng sống ở nơi đây khá nhiều ngày, nên rất thông-cảm/cảm-
thông với người làm nên mấy câu thơ rất thẫn thờ, như sau: 

 
Kiếp sau lấy vợ Huế 
Để tôi được cưng chìu 
Đêm nằm nghe thỏ thẻ: 
“Anh nì! Chừ mình yêu…”  
Sáng ra lời trong veo 
Tiếng người như chim hót: 
 “Anh ơi! Em ốt dột 
- Hun chi lạ…rứa tề!”  
Thương ơi! Mái tóc thề 
Dài lên tới Bến Ngự 
Tóc cột đời lữ thứ 
Trăm năm không cho về…  
Kiếp sau lấy vợ Huế 
Già chát vẫn kêu anh 
Gần chôn cũng xưng em 
Tình nào hơn như thế?  
Bờ môi ngọt… thương nhớ 
Con mắt là sao sa 
Dẫu khi đã đàn bà 
Cũng lừng hương thiếu nữ!  
Dẫu khi tôi mệt lữ 
Em vẫn tìm lá xông 
Bão giông em không sợ 
Ăm ắp nghĩa vợ chồng… 
  
(Sài Gòn, tháng 3 năm 2013) 
Trần Dzạ Lữ    
 
*Lại cũng là thơ của người con gái gốc Huế,  
ở đâu đây, xứ Sydney này: 
Người Huế nay lưu lạc khắp bốn phương trời. Kể cả Sydney, Melbourne hoặc chốn miền nào đó 

như Hoa Kỳ, Pháp Quốc, Á Âu rất mọi chỗ. Và, cô gái gốc miền rất Huế đang ở Sydney cũng đóng góp 
đôi giòng thơ, không “thẫn-thờ” nhưng còn mang dấp dấp rất Huế mình như sau: 

 
“Một Tá” chuyện cười ở quanh ta, 
“Mười Hai” tháng Dông, Xuân, Thu, Hạ.      
Đạo và đời giúp ta hội-nhập, 
Đạo nói mãi, cũng chưa thấu. 
Đời mỗi ngày, cũng buông trôi. 
Ai đó, nghĩ ra, hoà hai lại một. 
Nghe mãi, nghe hoài, càng muốn nghe. 
Nghe xong, lòng thấy thật thanh-thản. 



  

 

Hỉ, nộ, ái, ố đã đi đâu? 
Chỉ còn trong ta lòng hỷ xả. 
Cảm ơn ai đó, đã giúp mình. 
Không những xả, hỷ mà còn đi lại. 
Đi lại ngày tháng xưa cũ còn đâu? 
Qua những bản nhạc tình muôn thuở. 
Lồng vô đời, Đạo thật dễ thong. 
Thông luôn qua lối, trường xưa, tình cũ. 
Để rồi mơ mộng, mộng và mơ. 
Mộng rồi tỉnh dậy để lo toan. 
Đời sống thực-tại “nằm” bên cạnh. 
Đừng gọi lộn tên, kẻo nhà tan,” 
20/9/2015 
Hường không HÔ. 
 
*Đôi giòng thương tiếc cựu đệ tử lớp Phanxicô Xaviê 63, Antôn Nguyễn Văn Long 
 
Bài này do cựu đệ tử Đào Quang Mỹ (lớp Têrêxa Hài Đồng) ở Hoa Kỳ 
 
Vĩnh biệt Antôn NGUYỄN VĂN LONG 
  "O Ma Mère! Mere Cherie!..." 
Đúng 2 giờ xế trưa, gia đình làm "lễ phát tang", sau đó từ 3 giờ trở đi, cửa nhà nguyện của dòng 

Saint Patrick đã mở rộng để đón bạn hữu xa gần, đoàn thể... đến thăm viếng cố CĐT Antôn Nguyễn Văn 
Long. 

Hội CĐT Nam-Cali "xí" quãng thời gian 7:PM - 8:PM để sum họp cầu nguyện cho linh hồn người-
anh-em. 

Khi đến, chúng tôi đã thẩy cả một... rừng người; hèn chi phải tìm mãi mới "chiếm" được một chỗ 
đậu xe. Không những người quì, ngồi đầy bên trong nhà nguyện mà còn đứng tràn cả ra ngoài sân. Thì 
ra mới chấm dứt một giờ Thánh Lễ. Tang quyến để trổi lên một điệu nhạc buồn nhưng thật ra tiếng nói 
chuyện, tiếng chia buồn của đám đông vẫn vượt trội hơn. 

Anh em CĐT vẫn cố chen vào nguyện đường. Tôi nhận thấy đầy đủ anh chị trong Ban Chấp 
Hành (Vũ, Mỹ, Cường, Thụ và chị Hải) cha Hân, cha Quí, anh chị Thư, chị Khanh, các anh Phục, Tám 
Paul, Vinh, Bách, Hùng, Thành, Tuấn,  Sơn... và đôi ba anh em lớp FX-63, cựu đồng song của Long. 

Được biết cùng giờ thăm viếng với Hội CĐT còn có đoàn thể Thiếu Nhi Thánh Thể, phái đoàn 
các thầy, cô Việt ngữ... nên nhà nguyện không dư một chỗ trống. Quan tài để mở một phần nên người ta 
thấy rõ Long nằm rất nghiêm trang trong bộ âu phục; tay cầm Chuỗi Mân Côi đặt trên bụng. Khuôn mặt 
Long trắng bệch,  nhưng không thay đổi so với lúc sinh thời. Gần quan tài, tấm ảnh chân dung Long 
phóng lớn với hàng chữ: "Xin cầu cho linh hồn ông Antôn Nguyễn Văn Long". Ảnh Long rất trung thực. 
Vẫn nụ cuời duyên dáng, hiền lành. Vẫn đôi mắt nhìn nghiêng nghiêng quyến rũ. Long đội mũ be-rê và 
mặc áo len, áo khoác. Chắc chắn ảnh này chụp Long một là ở xứ lạnh; hai là nếu ở xứ ấm thì cũng vào 
giữa mùa Đông. 

Phần kinh nguyện do anh Nguyễn Hùng Cường hướng dẫn, đặc biệt Chuỗi Lòng Chúa Thương 
Xót. Thật sốt sắng. Tiếp theo, anh Hội Trưởng Phan Xuân Vũ đã thay mặt Hội lên "diễn đàn" phân ưu 
cùng tang quyến, cách riêng với cha Yuse Tiến Lộc, bào huynh của cố CĐT Antôn Nguyễn Văn Long. 
Bài điếu văn rất xúc tích, diễn tả lòng thương tiếc của những người cựu đồng môn, đồng song vốn cùng 
lý tưởng “Duc In Altum” với người quá cố... Anh Hội Trưởng cũng đã trao tặng tang quyến tấm "Bảng 
Thánh Lễ Đời Đời dành cho linh hồn Antôn"... 

Bất ngờ xuất hiện một vị khách đặc biệt: Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh của Giáo Phận 
Kontum. Cha Lộc giới thiệu: "Đức Cha luôn luôn thân thiết với gia đình tôi, đã từng có mặt trong tang lễ 
của mẹ tôi, anh tôi nay lại đến lượt em tôi; mai này có thể là chính tôi". Đức Cha "chia buồn" với tang 
quyến và "tâm sự" trước di ảnh người quá cố. Giọng ngài nhỏ nhẹ, có lẽ xúc động... nên bên dưới ít 
người nghe rõ. 

Đức Cha ra về, anh chị em hội CĐT đã lên đứng quây quần bên linh cửu và ảnh thờ của cố CĐT 
Nguyễn Văn Long để cùng hát: “Ớ Đệ Tứ” - và “O Ma Mère”... những bài hát mà anh Trần Quang Phục 
đã nhấn mạnh rằng "anh Long cũng đã từng hát cả trăm lần dưới mái Đệ Tử Viện"... Dường như giọng 
ca nào cũng chất  chứa xúc động và nhiều cặp mắt ngấn lệ... Rồi, từng ngừơi đã thắp nhang, cúi đầu 
chào trước di ảnh: "Vĩnh biệt Long, nhé!" 



  

 

Ra về, trời đã tối mịt. Quả đúng lời cổ nhân: "Tháng Mười chưa cười đã tối"... Và hẹn nhau trưa 
mai, Thứ Năm, cùng đến tham dự Thánh Lễ An Táng.... 

  
"Trở vể với... tro bụi"! 
 Người Việt mình quen gọi 12 giờ trưa là Giờ Hoàng Đạo; Phật Giáo gọi là Ngọ. Phải, đúng giữa 

trưa Thứ Năm, 01-10-2015, ngày đầu tháng Đức Mẹ Mân Côi, linh cửu của Long đã được con, em ruột 
và em rể, cháu, cả thảy 8 người đưa vào thánh đường Saint Columban. Ca đoàn cất tiếng: "Đi về nhà 
Chúa, tim con hoan lạc Chúa ơi...". Lời bài thánh ca đầy ý nghĩa hân hoan và hy vọng, nhưng cung điệu 
sao buồn thế! 

Nhà thờ gần hết ghế ngồi. Từ ngày "qua Mỹ", tôi chưa bao giờ dự một đám tang đông người đi 
đưa như tang lễ của cố CĐT Antôn Long. Nghe bài điếu văn của vị đại diện giáo xứ Saint Columban, 
người ta ắt hiểu nguyên do: Thuở sinh thời, Long đã hết minh hoạt động cho cộng đồng Dân Chúa, nào 
là thành viên Cursillo, nào Hiệu Trưởng trường Việt Ngữ, nào điều hành hội Thiếu Nhi Thánh Thể... Đó 
là chưa kể các sinh hoạt xã hội, văn hóa, thiện nguyện khác của Long. Đây chính là kết qủa của Tình 
Người. Và đối với phần thiêng liêng, chắc chắn "Chúa ôi, bao nhiêu mến thương ngập trời!" 

Cử hành Thánh Lễ đồng tế, qua lời giới thiệu của cha Trịnh Minh Thái, Phó Quản Nhiệm St. 
Columban, gồm 2 Giám Mục (Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange County, 
California và Hoàng Đức Oanh, Giáo Mục Giáo Phận Kontum, VN), các cha DCCT thuộc Giám Tỉnh 
VN: Cha Tiến Lộc, bào Huynh của Long, cha Hân, cha Hào, cha Bảo - đặc biệt cha Trần Quí, một CĐT 
DCCT... thầy Phó Tế Huy, đồng song của Long.   

   Chợt Tám Paul ghé tai tôi, nói nhỏ: "Chắng thấy cha DCCT Hải Ngoại nào trong suốt 3 ngày 
tang lễ của em cha Tiến Lộc; dẫu gì đi nữa cha Lộc cũng là một sĩ tử của cha thánh Anfongsô". Tôi giật 
mình, thầm nghĩ thể nào cũng có một giọt lệ của cha Tiến Lộc... chảy ngược về tim.  

Tôi đưa mắt tìm các bạn CĐT, thấy có: Vợ chồng Tám Paul, anh chị Thư, anh chị Cường, anh chị 
Đại, chị Khanh, quí anh Vũ, Thông, Phục, Bách, Hùng, Sơn, Trí (chiều hôm qua tôi cũng được bắt tay 
anh ở nguyện đuờng Saint Patrik) và dĩ nhiên một số anh đồng song FX-63 của Long... Đặc biệt thầy 
Phó Tế Giuse Nguyễn Sĩ Bạch cùng phu nhân vừa từ Houston, Texas về Cali, cũng đã vội vã "chậy" đến 
dự Thánh Lễ. 

Thiết nghĩ, chẳng cần tường thuật, hẳn ai cũng cảm nhận được sự sốt sắng nơi từng người. Dĩ 
nhiên tuỳ nơi mỗi cá nhân mà hình ảnh Long được thắp sáng. Dường như người nào không nhiều thì 
cũng có một hai kỷ niệm riêng với Long. Và do thế, thân bằng quyến thuộc tham dự Thánh Lễ đã dành 
cho Long nhiều lời kinh, tiếng nguyện. 

Tuy nhiên, ở đây không thể không nhắc lại lời chia sẻ trong bài giảng của vị Chủ Tế, Giám Mục 
Micae; ngài  đã khắc ghi vào tâm khảm giáo dân hiện diện về ý nghĩa cuộc đời; theo đó cuộc đời giống 
như dòng giao thông trên xa lộ (free way). Xe cộ chậy đi, chậy lại cho tới lúc nào dừng lại. Anh Antôn 
Nguyễn Văn Long đã dừng lại, ra khỏi dòng giao thông. Quan trọng của việc dừng lại của mỗi xe là ở 
đích điểm nào. Nay, nơi đến cuối cùng của linh hồn Antôn chính là Nước Chúa...” 

Trước phần kết thúc Thánh Lễ, khi nói về em mình  cha Tiến Lộc đã nhắc đến "thuở làm Đệ Tử 
DCCT, em đã được hân hạnh học cùng lớp với nhiều nhân tài mà hiện nay rất nổi tiếng, đặc biệt hơn cả 
là Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh DCCT Việt Nam..." 

Trong phần Kinh Tiễn Đưa cuối cùng (làm phép quan tài), cha Tiến Lộc đã đọc những lời kinh 
phù hợp với truờng hợp an táng của Long: Hỏa thiêu. "..... thân xác từ tro bụi laị trở về với tro bụi... 
nhưng phần Hồn đã được Chúa nhân từ đón vào Thiên Đàng"... 

1:30PM (giờ trưa), linh cửu của Long rời khỏi thánh đường Saint Columban và được đưa về hỏa 
táng tại Melrose Abbey Memorial Park. Tang quyến tháp tùng linh cửu... trong khi phần đông thân bằng, 
bạn hữu, đồng môn, đồng song, đồng nghiệp.... đứng nhìn theo mà rưng rưng giọt lệ trong tâm tưởng. 

Vĩnh biệt, Long nhé! Anh em CĐT không bao giờ quên Long. Mình hẹn nhau tái ngộ vào "một 
ngày đẹp trời" trên Nước Chúa, nghe Long!... 

 CĐT Antôn Đào Quang Mỹ ghi vội (Cali, 02/10-2015) 
 
*Thêm một vài chi-tiết về sự ra đi của Antôn Nguyễn Văn Long: 
"Vĩnh biệt CĐT Antôn NGUYỄN VĂN LONG,  
người đồng môn và đồng song đáng mến.  
Hẹn gặp nhau trên Nước Trời vinh hiển.  
XIN CHÚA LÒNG LÀNH THA PHẦN PHẠT VÀ CHO ANTÔN ĐƯỢC VÀO CHUNG HƯỞNG 

HẠNH PHÚC NƯỚC TRỜI. AMEN." 
Ban Chấp Hành Gia Đình CĐT/Nam Cali  
thân ái chuyển đến quý anh chị xa gần vài hình ảnh về LONG,  



  

 

trước và sau biến cố "ra đi". 
Nguyễn Hùng Cường, e.j.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

*Về một đóng góp hỗ trợ một lớp dự tập 

Cũng chỉ để khoe với các an hem cựu đệ tử lớp khác… 

Anh em lop Terexa thuong men, 
Hom nay ngay 1/10 Le Thanh Terexa Hai Dong Giesu, Antoine Hoang va Khue thay mat anh em 

lop minh da xuong Mai Thon trao dong gop cua anh em cho cac cha phu trach Du Tap. Lop chung ta se 
ho tro On Goi cho Lop 2 Du Tap gom 17 em. Danh sach lop nay se gui sau cho cac anh cung voi hinh 
chup toan lop. 

Cha dai dien da thay mat Nha Du Tap cung nhu truong lop Lop 2 dai dien lop 2 gui den anh em 
loi cam on. 

Hoang va minh duoc cac cha moi o lai dung com trua voi cac cha va cac em. Xin gui den anh em 
la thu minh gui cha Giam Doc cung danh sach anh em chung minh dong gop. 

Nhu vay cong viec Ho Tro On Goi nam 2015 coi nhu da hoan tat. Xin cam on anh em nhieu. Hy 
vong den sang nam cung vao thoi diem nay chung ta deu du dien kien cung nhu suc khoe de tiep tuc 
dong gop ho tro Nha Dong. 

Than ai, Lê Văn Khuê 
Kính gửi Linh Mục Giám Đốc 

Dự Tập DCCT Mai Thôn 
Kính thưa Cha Giám Đốc, 
Anh em chúng tôi là Cựu Đệ Tử DCCT  thuộc lớp Thánh Têrexa Hài Đồng Giêsu xin gửi đến Cha 

chút ít đóng góp hổ trợ Ơn Gọi để giúp đào tạo  Lớp 2 Dự Tập Mai Thôn như chúng tôi cũng đã được 

đào tạo với sự giúp đỡ của các Ân Nhân Canada khi chúng tôi còn đang ở trong Nhà Dòng.. Lớp chúng 
tôi cố gắng, trong điều kiện có thể, đóng góp hằng năm cho Lớp Dự Tập nầy cho đến khi các em  lãnh 

nhận Chức Thánh. 
 
Vậy khi Cha nhận lần đóng góp 2015 nầy, xin Cha viết email cho anh đại diện là đã nhận được, 

để anh đại diện có thể tường trình lại cho anh em trong lớp. Xin cám ơn Cha nhiều, và  xin Chúa luôn 

chúc lành cho công việc đào tạo linh mục của Cha và của Nhà Dòng. 
Dưới đây là danh sách anh em đóng góp. 
TPHCM, Lể Thánh Têrexa  Hài Đồng , ngày 1 tháng 10 năm 2015 

Người Đại diện Lớp Têrexa                                      
Anrê Lê Văn Khuê      
 1.Đào Quang Mỹ        100 US$ 
2.Nguyễn Văn Sâm     100 US$ 
3.Nguyễn Văn Thu       100 US$ 
4.Nguyễn Sĩ Bạch       400 US$ 
5.Nguyễn Quý Bân      100 US$ 
6.Nguyễn Tiến Lộc      100 US$ 
 
                   Cộng:       900 US$ 
7.Trần Ngọc Tá            100 AUS $ 
8.Phạm Văn Chương     2.000.000 VNd 
9.Antoine Hoàng           2.000.000 VNd 
10.Nguyễn Minh Sang   2.000.000 VNd 
11.Nguyễn Văn Danh    2.000.000 VNd 
12.Lê Văn Khuê            2.000.000 VNd 
 

                             Cộng       10.000.000 VNd 
           Tổng Cộng :          900  US$ 

                                         100  AUS$ 

                                         10.000.000  VNd 

Kính gửi: Qúy ân nhân. 



  

 

DANH SÁCH DỰ TẬP DCCT NĂM 2 (LỚP 17) 
 

 
 

*Lại một bài thơ về tiếng Việt, rất Nam-Bắc: 
Bài này hình như Giọng Cũ Xa Gần có chép/đăng một lần rồi thì phải?  
Nay đăng lại để các bạn nào chưa đọc, cũng nên coi. 
Ai đọc rồi, lại coi nữa. Rất như sau: 

 
Tiếng Việt "Nam-Bắc" Dễ Thương  
Bắc bảo Kỳ, Nam kêu Cọ (gọi là Kỳ Cọ)  
Bắc gọi lọ, Nam kêu chai  

 
    

1 Đaminh Phạm Ngọc Doanh 08/01/1988 Anh văn 

2 Vinhsơn Nguyễn Tiến Đạt 14/11/1989 Công nghệ thông 
tin 

3 Gabriel Hoàng Hùng 01/02/1979 Công nghệ thông 
tin 

4 Antôn Huỳnh Duy Ngọc Huy 04/07/1991 Kinh tế học 

5 Gioan Baotixita Bùi Tiến Khôi 13/12/1990 Công nghệ thông 
tin 

6 Anphong Kpă Kleo 30/09/1987 Công tác xã hội 

7 Phaolô Hồ Văn Nam 05/06/1989 Điện tử viễn thông 

8 Phêrô Nguyễn Văn Nam 10/03/1990 Cơ khí chế tạo 

9 Antôn Đào Vỹ Nhân 10/09/1988 Lịch sử thế giới 

1
0 

Giuse Lê Hoàng Phi 30/04/1990 Toán - Tin 

1
1 

Giuse Nguyễn Tuấn Phong 16/01/1990 Anh văn 

1
2 

Đaminh Nguyễn Hữu Tâm 19/06/1988 Ngữ văn 

1
3 

Augustinô Nguyễn Đình Minh Thoại 08/04/1990 Quản lý thể dục thể 
thao 

1
4 

Giuse Vũ Văn Tiếp 26/10/1990 Thư viện thông tin 

1
5 

Giuse Phạm Minh Toàn 25/05/1991 Quản trị kinh doanh 

1
6 

Giuse Đỗ Văn Trung 19/03/1990 Cơ khí 

1
7 

Đaminh Lục Văn Tú 18/09/1988 Báo chí 



  

 

Bắc mang thai, Nam có chửa  
Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi  
 
Ôi! Bắc quở Gầy, Nam than Ốm 
Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh 
Bắc định đến muộn, Nam liền la trễ  
Nam mần Sơ Sơ, Bắc làm Lấy lệ 
 
Bắc lệ tuôn trào, Nam chảy nước mắt 
Nam bắc Vạc tre, Bắc kê Lều chõng  
Bắc nói trổng Thế Thôi, Nam bâng quơ Vậy Đó  
Bắc đan cái Rọ, Nam làm Giỏ tre 
 
Nam không thích Nói Dai, Bắc chẳng mê Lải nhải 
Nam Cãi bai bãi, Bắc Lý Sự ào ào  
Bắc vào Ô tô, Nam thì vô Xe hơi 
Hồi hộp Bắc hãm phanh, giật mình Nam đạp thắng  
 
Mưa nắng Nam mở Dù, Bắc lại xòe Ô  
Nam nói  Đi trốn, Bắc bảo Lánh mặt  
Chưa chắc Nam nhắc Từ từ, Bắc khuyênGượm lại  
Bắc bảo là Quá dại, Nam lại nói Ngu ghê  
 
Nam Sợ Ghê, Bắc Hãi Quá  
Nam thưa Tía Má, Bắc bẩm Thầy U  
Nam nhủ Ưng Ghê, Bắc mê Hài Lòng  
Nam chối Lòng Vòng, Bắc bảo Dối Quanh  
 
Lẹ làn Nam bẻ Bắp, hấp tấp Bắc vặt Ngô  
Bắc thích cứ vồ Nam ưng là chụp  
Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi  
Nam nói: mày đi! Bắc hô: cút xéo! 
 
Bắc bảo: cứ véo! Nam: ngắt nó đi.  
Bắc nói phong bì, bao thơ Nam nói 
Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn! 
Bắc gọi tiền đồn, Nam kêu chòi gác  
 
Bắc hay khoác lác, Nam thì ba xạo 
Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn   
Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay 
Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt chó 
 
Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên  
Anh Cả Bắcquên, anh HaiNam lú  
Nam: ăn đi chú, Bắc: mời anh xơi!  
Bắc muốn đi bơi, Nam thời đi lội  
 
Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui  
Thui thủi Bắc kéo xe lôi, một mình xích lô Nam đạp  
Nam thời mập mạp, Bắc cho là béo  
Khi Nam khen béo, Bắc bảo là ngậy  
 
Bắc quậy Sướng Phê, Năm rên Đã Quá! 
Bắc khoái đi phà, Nam thường qua bắc 
Bắc nhắc môi giới, Nam liền giới thiệu  
Nam ít khi điệu, Bắc hay làm dáng  
 



  

 

Tán mà không thật, Bắc bảo là điêu  
Giỡn hớt hơi nhiều, Nam kêu là xạo  
Bắc nạo bằng gươm, Nam thọt bằng kiếm  
Nam mê phiếm, Bắc thích đùa  
 
Bắc vua Bia Bọt, Nam chúa La-De  
Bắc khoe Bùi Bùi lạc rang, Nam: Thơm Thơm đậu phọng  
Bắc xơi na vướng họng, Nam ăn mãng cầu mắc cổ  
Khi đói Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn  
 
Nam toe toét “em hổng chịu ”, Bắc vặn mình “em chả” 
Bắc giấm chua “cái ả”, Nam bặm trợn “con kia”  
Nam chửi  “tên mắc dịch ”, Bắc rủa “đồ phải gió”  
Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơ  
 
Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi địt  
Khi thấm, Nam xách thùng thì Bắc bê sô  
Nam bỏ trong rương, Bắc tuôn vào hòm  
Nam lịm vô hòm, Bắc mặc áo quan  
 
Bắc xuýt xoa “Cái Lan xinh cực!”,  
Nam trầm trồ “Con Lan đẹp hết chê!”  
Phủ phê Bắc trùm chăn, no đủ Nam đắp mền  
Tình Nam duyên Bắc có thế mới bền mới lâu… 
 

*Tin buồn từ…quê người, rất Mỹ Quốc: 

 
Anh em cựu tu-sinh DCCT Mỹ cho biết về Lm Phan Phát Huồn, như sau: 

 
Linh Mục Phêrô PHAN PHÁT HUỒN CSsR 
thuộc Phụ tỉnh hải ngoại, 
Nguyên là Trung Tá Tuyên Úy Công Giáo thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, 
Cựu Tù Nhân Chính Trị VNCH 
Vừa qua đời tại Long Beach, California, ngày 16.10.2015, 
Hưởng Thọ 91 tuổi.  
 
Đôi giòng tiểu-sử ngắn gọn: 
Linh mục Phêrô Phan Phát Huồn sinh năm 1926,  
Gia nhập Đệ tử viện Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) năm 1936.  
Vào Tập viện DCCT Thái Hà Ấp năm 1947.  
Thụ  phong linh mục tại Học Viện DCCT Đà Lạt năm 1953.  
- Tuyên úy Công giáo Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa từ 1957 đến 1975.  
- Tác giả Việt-Nam Giáo Sử, tập I (1958) và Tập II (1962).  

- Bị tù từ năm 1975 đến năm 1988 trong các trại Tam Hiệp, Vĩnh Phú, Thanh Phong, Thanh Cẩm, Hà 
Tây,  

  Nam Hà, v.v., 
- Qua Hoa Kỳ năm 1992, ở tại Nhà DCCT Long Beach, California.  
Đặc Trách Nhà DCCT Long Beach,  
Linh Hướng chương trình Truyền Hình Ánh Sáng Niềm Tin,  
Chương trình Phát thanh Mẹ Hằng Cứu Giúp,  
Chủ bút Nguyệt San Mẹ Hằng Cứu Giúp,  
Giám đốc các nhà sách Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Long Beach và Santa Ana cho đến cuối năm 1996.  
Tái bản cuốn Việt-Nam Giáo Sử,  
và ra bản dịch History of the Catholic Church in Viet Nam năm 2002. 

 
*Đôi giòng tâm sự về cố Lm Phan Phát Huồn: 
Tâm sự của anh vẫn là một trong những tâm sự rất nhiều “sự”. Những sự và những việc như 

bên dưới: 



  

 

 

Cha Phêrô Phan Phát Huồn đã ra "ngươì thiên cổ", tuy nhiên đối với cá nhân tôi, ngài vẫn 

sống mãi trong tôi. 

Cha đã dậy dỗ, dìu dắt... tôi và các bạn Đệ Tử của tôi trên bước đường tu tập. Tuy nhiên Cha 

Huồn còn để lại trong cuộc sống của tôi một kỷ niệm bất diệt ... mà hôm nay, trong niềm kính 

thương nhớ Cha, mạn phép quí anh CĐT cho tôi được kể lại - như một sự chia sẻ nỗi niềm, một sự 

cảm thông với một thời dĩ vãng tươi đẹp... Đa tạ!" 

 Antôn CĐT Đào Quang Mỹ 
 

”Đánh cha” 

            Chữ "đánh" ở đây không có nghĩa bóng, nghĩa gió mà mang nghĩa đen, nghĩa thật sự. Sự 

kiện xẩy ra tại Đệ Tử viện Saigon. Năm đó tôi học lớp bẩy, cùng đội với anh Phước (ít lâu sau, anh đã bị 
chết đuối). Anh là đội trưởng, tôi đội phó, tức là chúng tôi được ”đánh giá” là những chủng sinh... gương 
mẫu! Giường ngủ của chúng tôi thuộc loại giường tầng. Anh Phước nằm bên dưới, tôi ”lầu” trên. Giờ 
ngủ trưa hôm ấy, trong khi mọi người... say giấc nồng, anh Phước cầm một cây gậy thọc thật mạnh 
ngược lên, xuyên qua đỉnh màn vào lớp chiếu, đâm thấu lưng tôi. Bị ”khiêu chiến” trước, tôi “đáp lễ” 
ngay. Vốn đã giấu sẵn ”khí giới” dưới mền, tôi lôi ra một thanh gỗ khá dài, quật xuống. Phước tiếp tục 
thọc lên. Cả hai chúng tôi đều mím môi lại để tiếng cười không bật ra khỏi miệng hầu ”tránh làm phiền 
hàng xóm đang cần giấc ngủ nghỉ ngơi”. Tôi nghiêng mình phía trái để dễ tấn công, nhưng lạ, ”quân 
địch” bỗng như muốn đình chiến. Chắc ”hắn” thay đổi ”chiến lược chiến thuật”. Thoáng nghĩ vậy, tôi liền 
quay ngược người về bên phải. Một cái đầu đen đã ”đứng” sát bên thành giường của tôi từ lúc nào. 
Phản ứng tự nhiên, tôi quật mạnh thanh gỗ vào ”mục tiêu” - bốp -  nhưng đồng thời tôi cũng vừa nhận ra 

đó là cái đầu của cha phó Phan Phát Huồn. Chẳng biết cha có đau hay không nhưng chính tôi... điếng 
người! Tôi sợ toát mồ hôi hột, lẳng lặng kéo mền đắp lên mình, lấy khăn đậy mắt, nhưng dĩ nhiên nào 
có ngủ được. 

            Cha Huồn không nói một lời nào, kể cả sau đó. Tôi đoan chắc mình sẽ bị sa thải. Thế là 

mộng ước làm cha kể như tiêu tùng! Suốt hơn tuần lễ, tôi ăn không ngon, ngủ không yên; người lúc nào 
cũng như... ngây ngấy sốt rét. Cha Huồn vẫn ”một ngày như mọi ngày”. Chẳng thà cha gọi tôi đến rồi 
rày la, sỉ vả hoặc ”đánh đòn và bắt đội... mạo gai” có lẽ hay hơn, ”giải phóng” tôi ra khỏi những cơn lo 
lắng, sợ sệt. Đàng này sự  tỉnh bơ của cha quả thật có tác dụng ”giết người không gươm đao”! Chẳng 

bao lâu tôi bị bệnh nặng thật, phải nằm liệt giường; người nóng như hòn than, đầu nhức như búa bổ. 
        Đúng lúc tôi mê man như thể đang ”tiêu diêu miền cực lạc” thì cha Phan Phát Huồn xuất 

hiện. ”Uống thuốc này đi con!”. Giọng cha thật ngọt ngào bên tai tôi. Cha đỡ tôi ngồi dậy, trao cho tôi hai 
viên thuốc ”trứng nhện” và một ly ruợu vang đã được hâm nóng. Sau đó cha kéo mền đắp lại cho tôi. 
Người tôi vã mồ hôi như tắm nhờ thuốc và nhất là ruợu vang nóng. Tôi khỏi bệnh, tuy nhiên quan trọng 
hơn cả là những nỗi đau tâm thần của tôi cũng đã tiêu tan khi tôi ý thức được rằng: ”À thì ra cha vẫn yêu 
thương mình!”. 

 
*Cựu tu-sinh DCCT ở Hoa Kỳ nhớ cha giáo Phan Phát Huờn: 
Anh em bên đo, nhớ là nhớ đến độ bảo nhau tề tựu như thế này đây: 

RIP 
LINH MỤC PHÊRÔ PHAN PHÁT HUỒN, CSsR 

Thưa quý anh chị, 
Tu Viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT Long Beach (2458 Atlantic Ave., Long Beach, CA. 

90806) được chọn làm nơi an vị linh cửu của Cha Cố Phêrô PHAN PHÁT HUỒN trong suốt thời gian 3 
ngày theo chương trình hậu sự mà Nhà Dòng đã niêm yết như dưới đây: 

Thứ Năm (22/10/2015: từ 2PM đến 8PM – Phát tang, Thăm viếng, Cầu nguyện, Thánh lễ 
Thứ Sáu (23/10/2015): từ 2PM đến 8PM – Thăm viếng, Cầu nguyện, Thánh Lễ 
Thứ Bảy (24/10/2015): 10AM Thánh lễ An Táng - Sau thánh lễ linh cửu sẽ được an táng tại 

Nghĩa Trang Queen of Heaven, 2161 South Fullerton Rd., Rowland Heights, CA. 91748 * Phone: (626) 
964-1291 

************************************ 
Gia Đình An Phong Toàn Cầu vĩnh biệt Cha Cố Phêrô! 

   "Cha Chố Phêrô quen nói: 'Cha ao ưóc nhất được Chúa rước về... khi cha đã sẵn sàng. Thì 

nay Cha cố Phêrô đã được mãn nguyện. Ngài đã an nghỉ trong tay Chúa..."  

     Thưa, trên đây là một trong những câu tâm tình của Cha Antôn Nguyễn Quốc Dũng, Bề 

Trên DCCT Long Beach, trước giờ kết thúc tang lễ cho Cha Phêrô Phan Phát Huồn tại nghĩa trang 

Queen og Heaven. 



  

 

    Sự diễn giải trên đây chủa Cha Dũng quả không sai. Chẳng thế mà đúng lễ thánh Giêrađô 

của DCCT, ngày 16-10-2015, cha Bề Trên Dũng cùng cha Đoàn Văn Bảo (từ Việt Nam) đến thăm 

Cha Huồn theo thông lệ tại Viện Dưỡng Lão. Ba Cha đồng tế thánh lễ Misa sau khi Cha Huồn đã lãnh 

phép Bí Tích Hòa Giải. 15 phút sau khi ra về, Cha Dũng và và Cha Bảo nhận được điện thoại từ Viện 

Dưỡng Lão: "Cha Huồn vừa qua đời!" - Thử hỏi, phải chăng Cha cố Phêrô đã sẵn sàng nên vì thế 

được Chúa đón về hưởng phúc vĩnh hằng trên Nước Trời? Đúng vậy, Cha cố Phêrô đã được "điều Cha 

ước ao nhất..." 

 

    Gia Đình An Phong Toàn Cầu vĩnh biệt Cha Cố Phêrô! 

    Kể từ khi tin buồn về sự "ra đi vĩnh viễn" của Cha Cố Phêrô đuợc loan tải đến các CĐTT 

khắp nơi, Hội CĐT-Nam Cali đã nhận đuợc cả thảy 25 điện thư với nội dung "đề nghị anh em CĐT- 

Nam Cali đại diện toàn thể CĐT để vĩnh biệt Cha Phêrô Phan Phát Huồn". Vì thế chiêù Thứ Sáu, ngày 

23-10-2015, gần 50 CĐT cộng với các "con dân Nhà Dòng" đã qui tụ chung quanh linh cửu của Cha 

Cố Phêrô. Ai cũng trong y phục đen và mang chiếc khăn tang trên mình, nhưng trên hết vẫn là một 

tâm tình thương nhớ Cha. Một nghi thức "vĩnh biệt" tuy đơn giản nhưng tràn đầy ý nghĩa và sâu đậm 

tình-cha-con: Mở đầu, với chuỗi Lòng Chúa Thương Xót, Hội CĐT đã sốt sắng và tha thiết kêu xin 

Chúa nhân từ, xót thương mà xóa bỏ mọi điều sơ suất của Cha Cố Phêrô, một vị Linh Mục đầy nhiệt 

huyết với trách nhiệm giáo huấn các "mầm non Thừa Sai DCCT", hăng say với trách nhiệm đối với 

Giáo Hội và Tổ Quốc - Tiếp đến, bài điếu văn (đính kèm ở dưới) được đọc lên bằng một giọng thảm 

sâù - Và rồi anh em CĐT như cùng rưng rung dòng lệ khi đồng ca những bản nhạc mà chính Cha Cố 

Phêrô đã tập luyện cho, nào "Mon Rédempteur", "Oh Ma Mère", nào "Ớ Đệ Tử" - và cuối cùng là 

"Salve Regina" như một lời cầu chúc: "Cha ơi, Cha ngủ ngon và vĩnh viễn bình an trong tay Mẹ 

Maria, Cha nhé!"... 

   Chương trình CĐT kính viếng Cha Cố Phêrô đã được kết thúc bằng một Thánh Lễ. Trong 

phần "Chia Sẻ Lời Chúa", Cha Chủ Tế Đoàn Văn Bảo đã dành nhiều lời ca tụng công đức của Cha Cố 

Phêrô, đặc biệt Cha Bảo đă nhắc lại "một vinh dự cho tôi khi tôi bất ngờ được dâng Thánh Lễ với Cha 

Cố lần cuối và Cha Cố đã "giải tội" cho tôi bằng tiếng Latin. Thật tuyệt!"... 

  Sau phần kết lễ, Cha Bề Trên "một lần nữa, đại diện Nha Dòng để: "Chúng tôi xin chân 

thành chia buồn cùng tang quyến. Con cũng rất cám ơn các bác, các chú CĐT đã dành cho Cha Cố 

Phêrô một buổi tưởng niệm và nguyện cầu thật ý nghĩa". Và kết luận, Cha Bề Trên cũng... "khen" 

Cha Bảo là "mát tay", nhờ đó Cha Cố "đã được ra đi bình an". Câu nói tuy dí dỏm, khiến cả nhà 

thờ... cười nhẹ, tuy nhiên nếu xét sâu xa thì đây cũng chính là một lời diễn đạt ý nhị, bởi vì hôm 

sau, trong nghi lễ mai táng, Cha Bề Trên cũng đã tâm tình trước đám đông: "Dòng CCT chúng tôi có 

một niềm tin tưởng, khi một người anh em trong chúng tôi qua đời, được khâm liệm trong chiếc áo 

dòng, chúng tôi ý thức đây là một niềm vui, bởi vì khi ấy chúng tôi mới dám tin tường là người anh 

em quá cố này đã thật sự thuộc về Nhà Dòng, đã thật sự bền đỗ... Cuộc đời cuộc một Linh Mục, một 

Tu Sĩ cũng đầy gian nan, đầy thử thách..." 

 

    Tang lễ... 

    Thứ Bẩy, 24-10-2015, từ sáng sớm ngôi nhà nguyện DCCT Long Beach đã đông ngườì. Một 

số thân bằng quyến thuộc muốn lợi dụng giờ phút sau cùng để được nhìn mặt Cha Cố lần cuối. Ba 

hãng TV-Việt ngữ đã chuẩn bị máy móc để thâu hình. Nhiều anh em CĐT, có lẽ cũng tối thiểu 25 

người, đã có mặt và ai cũng vẫn đeo quanh cổ chiếc khăn tang. 

   10 giờ Thánh Lễ do Cha Đaminh Nguyễn Phi Long, Bề Trên Phụ Tỉnh DCCT chủ tế cùng với 

12 Linh Mục vừa thuộc DCCT, vừa là "khách" đồng tế. Đặc biệt là sự hiện diện của Cha John Trần 

Quí, một CĐT như chúng ta, hiện là Linh Mục Chánh Xứ St. Lucy. Tiếc là thánh đường quá nhỏ khiến 

nhiều người dự lễ đã phải đứng ở ngoài sân, dưới trời nắng gắt. 

    Trước khi nhập lễ, Cha Chủ Tế cũng đã "đại diện Phụ Tỉnh DCCT" để "phân ưu" với tang 

quyến... Tuy nội dung không cao lạ nhưng giọng nói của Cha nhẹ nhàng mà rõ ràng, chân tình và 

truyền cảm... khiến mọi người xúc động... 

    Thiết nghĩ cũng cần trình bày: Thánh lễ hôm nay thêm phần sốt sắng phần lớn nhờ ca 

đoàn của giáo xứ DCCT Long Beach. Họ biết chọn những bản thánh ca phù hợp với tâm cảm và tang 

lễ. Giọng ca dĩ nhiên không hẳn điêu luyện, "chuyên nghiệp" nhưng rất thiết tha và sốt sắng. Cha Cố 

Phan Phát Huồn thuở sinh thời vốn là một ca sĩ, một nhạc sĩ... hẳn linh hồn Cha mãn nguyện... 

    Sau thánh lễ, một hàng xe cả gần chục cây số nối đuôi nhau tiến ra nghĩa trang Queen Of 

Heaven, dưới sự hướng dẫn của 4 cảnh sát viên. Vậy mà vẫn có một vài chiếc xe... lạc đường. Nghi 

thức mai táng do Cha Bề Trên DCCT Long Beach thực hiện. Quan tài của Cha Cố Phêrô được 6 thày 

Tu Tập kính cẩn di chuyển. Đã quá ngọ nên mặt trời càng gay gắt; nắng như thiêu đốt. Thân bằng 

quyến thuộc tiễn đưa Cha Cố, phần đông phải nấp dưới bóng cây, mái lều hay chiếc dù nhưng một 

số người vẫn thách đố sức nóng trái mùa của thời tiết Thu-Cali. Tuy vậy, các nghi thức vẫn diễn ra 

thật trang nghiêm. 



  

 

     Tưởng cũng cần nhắc là nơi "an nghỉ ngàn thu" của Cha Cố Phêrô chỉ là một phần đất của 

nghĩa trang này. Tại đây, hai "người anh em DCCT" đã đuợc Chúa đón về trước là Cha JB Vũ Minh 

Nghiễm CSsR và Thày Hà. 

     Sau cùng, trước khi ra về, ai cũng đến đến trước linh cửu Cha Cố Phêrô để đặt một bông 

hoa và lạy chào vĩnh biệt. Trong khi đó tiếng hát của ca đoàn vẫn cất lên nhiều lần bài thánh ca 

"Vĩnh Biệt" như thể thay thế lời người quá cố: "Tôi xin vĩnh biệt mọi người.... Và hẹn gặp nhau trên 

Nước Trời!"...  

    Cha ơi, chúng con vĩnh biệt Cha!... "Salve Regina"... Cha ạ, chúng con vẫn tiếp tục hát bản 

thánh ca tuyệt diệu này cho tới mãn đời CĐT của chúng con - hát cùng với Cha. Cha hãy "ngủ ngon, 

ngủ bình an" trong sự chở che của Đức Mẹ như xưa Cha vẫn từng nhắc nhở chúng con trước khi lên 

giường. Nay Cha đã thật sự an nghỉ trong tay Đức Mẹ: Queen of Heaven. Nữ Vương Thiên Đàng!... 

 Anton CĐT Đào Quang Mỹ (ghi vội, ngày 24-10-15) 

 
*Lại một tin buồn. Lần này từ Vương Quốc Bỉ: 
Tin này do bào-đệ Vũ Đức Nhuận thông báo về người của anh. 
Xin thông báo : 
  

Anh Cả trong gia đình họ Vũ là : 
Phanxicô Xaviê Vũ Khắc Nhượng – cựu đệ tử DCCT (lớp cha Cao Đăng Minh) 
sinh ngày 6 tháng 3 năm 1941 
vừa được Chúa gọi về vào lúc 8g40 sáng thứ tư 21.10.2015 
Tại Kuurne – Vương quốc Bỉ, để lại : 
1. Vợ Nguyễn Thị Lan (Bỉ) 
2. Con gái Vũ Nguyên Tuyền, con rể Kris De Marrez và cháu ngoại Léon (Bỉ) 
3. Em trai : cựu đệ tử  DCCT Vũ (Đức) Nhuận (Úc) 

4. Em gái : Vũ Thị Nghĩa (VN) 
5. Em trai : Vũ Đình Nhã (Pháp) 
6. Em trai : Vũ Quý Nhận (Mỹ) 
7. Em trai : Vũ Kiên Nhẫn (Bỉ) 
8. Em gái : Vũ Thị Ngân (Bỉ) 
9. Em trai : Vũ Hải Nam (Úc) 
Xin giúp lời cầu nguyện cho linh hồn Phanxicô Xaviê. 
 Đại diện gia đình họ Vũ 
Vũ Nhuận 
 

*Thơ vui về vợ: 
Khiếp! Giọng cũ số này, toàn chuyện buồn thế kỷ, thấy phát khiếp. 
Nay xin chuyển để bạn ta cùng ta đọc thơ dzui về dzo nặng dzợ, như sau: 

  
Thơ rằng:  
Vợ là người chẳng họ hàng 
Thế mà giờ đẹp lại sang nhà mình 
Ngày đầu trông thật là xinh 
Môi tươi, mắt thắm đến đình cũng xiêu 
Vợ là đáng nể , đáng yêu 
“Kính Vợ đắc thọ” là điều nhắc nhau 
Nhớ vòng chung kết toàn cầu 
Nhì trời, nhất Vợ đứng đầu bảng A 
Vợ là Mẹ các con ta 
Thường kêu “Bà xã”, hiệu là “Phu nhân” 
Vợ là tổng hợp : Bạn thân, 
Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiền. 
Vợ là ngân khố, kho tiền 
Gửi vào nhanh, gọn- rất phiền rút ra 
Vợ là Vua các loài hoa 
Toả hương thơm ngát, đậm đà, ngất ngây 
Vợ là quả ớt chín cây 
Đỏ tươi ngoài vỏ, nhưng cay trong lòng 



  

 

Vợ là một đoá hoa hồng 
Vợ là Sư tử Hà Đông trong nhà 
Khi vui, nàng đẹp như hoa 
Đến khi tức giận, cả nhà thất kinh 
Khi chiến tranh, lúc hoà bình 
Vợ là thám tử luôn rình rập ta 
Vợ là một vị quan toà 
Thăng đường xử án, toàn là án treo 
Vợ là rượu ngọt tình yêu 
Không uống thì khát, uống nhiều thì say 
Vợ là thùng thuốc súng đầy 
Cơn ghen ập đến nổ bay trần nhà 
Vợ là nắng gắt, mưa sa 
Vợ là giông tố, phong ba, bão bùng 
Nhiều người nhờ Vợ lên ông 
Nhiều anh vì Vợ mất không cơ đồ 
Vợ là cả những vần thơ 
Vợ như là những giấc mơ vơi đầy 
Vợ là một chất men say 
Là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng 
Vợ là một áng mây hồng 
Vợ là hoa hậu để chồng mê say 
Vợ là khối óc, bàn tay 
Vợ là bác sỹ tháng ngày chăm ta 
Vợ là nụ, Vợ là hoa 
Vợ là chồi biếc, Vợ là mùa xuân 
Vợ là tín dụng nhân dân 
Vợ là kế toán giải ngân trong nhà 
Vợ là âm nhạc, thi ca 
Vợ là cô giáo, Vợ là luật sư 
Cả gan đấu khẩu Vợ ư ? 
Cá không ăn muối coi như đời mờ 
Vợ là điểm hẹn, bến chờ 
Không Vợ đố biết cậy nhờ tay ai 
Vợ là phúc, thọ, lộc, tài 
Chồng ngoan chăm chỉ nộp bài Vợ khen 
Vợ là tổng quản, Thanh Thiên 
Vợ là khoá sắt, xích xiềng cột chân 
Vợ là dòng suối mùa xuân 
Ngọt ngào, xanh mát, trong ngần, yêu thương 
Vợ là két sắt, tủ tường 
Muốn mở phải nhả lời thương ngọc ngà 
Vợ là một đôi thùng loa 
Mỗi khi chập mạch cả nhà nổi giông 
Âm thanh tựa sư tử gầm 
Cha, con lấm lét mà không dám cười 
Vợ còn xếp trước cả Trời 
Vợ là duyên, nợ cả đời của ta 
Vợ là biển rộng bao la 
Vợ là hương lúa đậm đà tình quê 
Vợ là gió mát trưa hè 
Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông 
Vợ là chỗ dựa của Chồng 
Nhiều anh dám bảo “Vợ không là gì !” 
Khoan khoan hãy tỉnh rượu đi 
Vợ quan trọng lắm chẳng gì sánh đâu 
Việc nhà Vợ có công đầu 
Nấu cơm, đi chợ, nhặt rau, pha trà 



  

 

Vợ là máy giặt trong nhà 
Vợ là cassette, Vợ là ti vi 
Nhiều đêm Vợ hát Chồng nghe 
Lời ru xưa lại vọng về quanh ta 
Vợ là làn điệu dân ca 
Vợ là bà chủ, Vợ là Ô-sin 
Vợ là cái máy đếm tiền 
Vợ là nội lực làm nên cơ đồ 
Vợ là thủ quĩ, thủ kho 
Vợ là hạnh phúc, ấm no trong nhà 
Vợ là vũ trụ bao la 
Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường 
Khi nào giận, lúc nào thương 
Sớm mưa, chiều nắng chẳng lường được đâu 
Vợ là một khúc sông sâu 
Vợ như là cả một bầu trời xanh 
Vợ là khúc nhạc tâm tình 
Vợ là cây trúc bên đình làm duyên 
Vợ là cô Tấm thảo hiền 
Vợ là cô Cám hám tiền, ham chơi 
Vợ là con Vẹt lắm lời 
Thích đem so sánh Chồng người, Chồng ta 
Vợ là bến đỗ, sân ga 
Vợ là tổ ấm cho ta đi về 
Vợ là “Khúc hát sông quê” 
Nốt thương, nốt nhớ tràn về đầy, vơi 
Vợ là đồ cổ lâu đời 
Ai mua chẳng bán, tứ thời nâng niu 
Vắng vợ có một buổi chiều 
Cha con chống chếnh như diều đứt dây 
Uớc gì có vợ về ngay 
Để mang tiếng hát làm say cả nhà! 
Vợ là cảnh sát hạng siêu 
Răn đe, truy sát sớm, chiều, nơi nơi 
Vợ là con Phật, cháu Trời 
Rẽ mây giáng xuống làm người trần gian.  
(Huỳnh Bọng)  

 

 
 
 


