
  

 

 

DIA Số 93 – Quý 1/2016  

 

 
Gia đình An Phong Sydney  
họp mặt mừng Xuân Bính Thân 2016 
Mây Chiều Ghi nhanh 

 
Trời Sydney đã vào cuối Hè, thế mà những cơn nóng rát vẫn đổ xuống dồn-dập. Và, chiều 

13/02/2016 là ngày họp mặt mừng Xuân Bính Thân. Cứ tưởng số anh chị em tham-dự sẽ giảm bớt, nhưng 
vào lúc Mây Chiều đến nơi, đã thấy anh chị em có mặt gần như đông đủ. Chẳng nói gần nói xa mà làm gì, 
địa-điểm họp mặt mừng Xuân bao giờ cũng diễn ra tại nhà anh chị Mai Tá, ở số 33 Goodacre Ave Fairfield 
West, NSW.  

Anh chị Mai Tá luôn tỏ lòng hào-hiệp chào đón anh chị em vào mỗi năm, trong dịp này, một tấm lòng 
tốt đẹp cũng như tên gọi của con đường là “Mảnh Đất Tốt”. Giờ hoàng-đạo, cũng đã điểm và anh chị em đã 
tụ-tập đầy đủ trong phòng sinh-hoạt có máy lạnh mở hết công-suất, để xua đi cái không khí nóng nực bên 
ngoài.  

MC Vũ Nhuận bao giờ cũng thấy đứng ra điều hành, anh chị em đã mặc-nhiên trao cho anh cái 
chức MC vĩnh viễn, cũng giống như chức Thày Sáu vĩnh-viễn, tuy anh ngấp-nghé bước vào cái tuổi thất 
thập, nhưng xem ra anh vẫn còn năng-động và ăn nói thật lưu-loát và sung-sức. 

 
Sau phần giới-thiệu cha Joe Mai Văn Thịnh, nay đã nghỉ công-tác tại Melbourne và về Sydney làm 

Bề Trên nhà Dòng ở Kogarah. Và, theo tin-tức do anh Tá loan ra, thì trong tương-lai cha Thịnh có thể làm 
Giám Tỉnh Úc, mấy hồi. Mây Chiều không biết nói gì hơn là chúc cha Thịnh được mau thăng quan tiến 
chức, để anh chị em hưởng tí chút ơn mưa móc, như các cụ nhà ta thường nói: “Một người làm quan, cả 
họ được nhờ!”, kia mà. 

Tiếp theo đó, MC Vũ Nhuận giới-thiệu tứ mỹ-nhân ăn mặc áo dài Việt Nam trong ngày mừng Xuân 
gồm: chị Nguyễn Anh Cung, Chị Nguyễn Thị Phụng (tự Tính), chị Đàm Thị Mai và chị Phạm Tuyết Lê. Bốn 
chiếc áo dài tha-thướt đủ mầu sắc trang-nhã, đã nói lên nét đẹp tryền-thống của chiếc áo dài Việt Nam, một 
chiếc áo mà vào bất cứ tuổi nào, cứ mặc vào là thấy đẹp. Sau đó, MC Vũ Nhuận giới-thiệu anh chị Nguyễn 
An Bình và Hoà lâu lắm rồi vắng bóng, nay xuất-hiện mừng Xuân với anh chị em.  

Với mái tóc trắng xoá và tuổi đời 78, Mây Chiều thấy anh vẫn còn linh-hoạt và minh-mẫn, còn chị 
Hoà thì vẫn mạnh khoẻ như trước đây. Chị Phụng (tự Tính) thì bao giờ cũng đến họp mặt cùng anh chị em, 
và Tết nào chị cũng mang đến một chai rượu quí X.O. để anh em  đấu giá gây quỹ yểm trợ việc tông-đồ của 
Dòng Chúa Cứu Thế. Xin cảm tạ tấm lòng vàng của chị. Mới đây, nghe anh Vũ Nhuận giới-thiệu chị Nguyễn 
Anh Cung không còn là “bác” Cung như trước đây, Mây Chiều còn đang ngỡ-ngàng về sự đổi mới cách gọi 
này thì được biết là bác ấy muốn anh chị em gọi là “Chị Cung” cho thêm phần thân-mật. Vả lại, tuổi của chị 
so với tuổi các anh Chương, anh Tá thì cũng cách biệt độ 2 hoặc 3 tuổi thôi, cũng không nhiều.  

MC Vũ Nhuận còn giới-thiệu một gương mặt tuy cũ mà mới, là chị Thủy vợ anh Thành (tự Thông), 
sau một thời-gian bị bệnh, nay đã hồi-phục và yêu đời hơn. Một gương mặt mới tinh là chị Phạm Ánh Linh, 
em gái chị Phạm Tuyết Lê năm nay cũng tới tham-dự. Chị Phạm Ánh Linh vừa rơi vào hoàn-cảnh vô cùng 
đau đớn là mất đi người con gái độc-nhất. Riêng chị Bích Nông (vợ anh Nhuận) cũng vừa mất đi một người 

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


  

 

em thân-thương tên là Phaolô Hải. Thêm một khuôn mặt mới nữa là chị Nguyễn Thị Minh trong nhóm Nhớ 
Bạn Nghèo.  

Sau phần giới-thiệu mọi người, cha Thịnh khởi-sự cử-hành thánh-lễ. Lời bài hát “Ca lên đi, thần 
thánh trên thiên-đình hiển-vinh, mừng Chúa yêu-thương trần-gian đến muôn ngàn đời”, được cất lên hoà 
nhịp với tiếng đàn thánh-thót của Anthony Trần, con trai anh chị Mai Tá. Mây Chiều nhận thấy Anthony có 
một phong-cách đệm đàn thật tuyệt-vời. Đôi bàn tay bấm nốt nhạc không cứng nhắc, nhưng lả-lướt làm 
tâm-hồn người nghe chìm-đắm trong suối nhạc.  

Trong phần thuyết-giảng, cha Thịnh đã nói về ý-nghĩa của việc Chúa bị cám-dỗ sau khi đã ăn chay 
40 đêm ngày. Theo ngài, nếu không có thử-thách thì làm sao biết được sự trung-tín. Chúa chịu đau đớn về 
thể-xác nhưng đỉnh-điểm phải là niềm tin Đức Kitô sống lại. 

Và rồi, lời ca “Xin dâng lời cảm-tạ Hồng-ân Tiên-Chúa bao la, Xin dâng lời cảm-mến hoà theo tiếng 
hát dâng lên”, được cất lên để ca-ngợi lòng thương-xót của Chúa, đặc-biệt năm nay là năm toàn-xá về 
Lòng Chúa Xót thương. 

Sau thánh lễ, như thường-lệ, anh Tá thông-báo cho anh chị em một số tin mới nhất nhưng cái tin 
hấp-dẫn hơn cả, là tin-tức về cha Thịnh. Theo nguồn tin do anh Tá tung ra, mà có anh em nghi-ngờ là tin 
“vịt cồ”, thì cha Thịnh đã chấm-dứt công-tác tại Trung Tâm Hoan-Thiện ở Melbourne, và nay về làm Bề Trên 
nhà Kogarah, rất gần với chức Phó Giám Tỉnh, rồi Giám-Tỉnh.  

Theo Mây Chiều nghĩ, thì tin mới này có là một “cám-dỗ quyền-lực” để thử-thách cha Thịnh trong 
Mùa Chay này, mà anh Tá khởi xướng ra chăng? Tiếp theo sau, anh Chi Hội Trưởng Nguyễn Tiến Hùng đã 
ngỏ lời chào mừng cha và các anh chị em, đặc-biệt năm nay số các em nhỏ giảm đi so với năm ngoái, còn 
số anh chị em tham-dự mừng Xuân thì thấy vẫn vậy. Anh Tiến Hùng đã thay mặt anh em cảm ơn anh chị 
Mai Tá năm mới nào cũng mở rộng vòng tay đón nhận anh em, mà với tình-hình này thì địa-điểm mừng 
Xuân mỗi năm đã trở-thành cố-định. 

Anh Chi Hội Trưởng Nguyễn Tiến Hùng còn nhắc nhở anh em là từ nay anh em phải ra tay bồi 
dưỡng cha Thịnh, vì theo anh thì cứ nhìn vào cái “bụng ngoài mức” của cha thì thấy Trung-Tâm Hoan-Thiện 
ở Melbourne đã chăm-sóc cha đến thế nào. Kết-thúc thánh-lễ, mọi người cùng hát bài cảm-tạ cha, cảm tạ 
ơn Trời đã ban cho đời con có mẹ cha được cất lên, hoà-nhập cùng tiếng đàn thánh thót bay lên chốn 
thiên-đình. 

Mở đầu phần giới thiệu sách báo, MC Vũ Nhuận đã trình làng tập san Anphong Xuân Bính Thân 
2016 do hội cựu đệ tử DCCT Nam California Hoa Kỳ ấn hành.Tập san với chủ đề Mẹ và Mùa Xuân chủ 
biên anh Nguyễn Hùng Cường và Tổng thơ ký Đào Quang Mỹ với chủ trương sống giữa thế gian nhưng 
không thuộc về thế gian, luôn tri ân và cầu nguyện và cầu nguyện cho Nhà Dòng, chia sẻ cuộc sống đạo và 
đời trong gia đình An phong. Vì số sách gởi sang Úc rất ít, nên sách đã được tiêu thụ hết ngay, đến nỗi anh 
chị Mai Tá không có được một  cuốn, vì nhường cho anh em.  

Nhưng một tin đã làm rung động gia đình Anphong Sydney, là cuốn sách sẽ được phát hành "Paris 
Em Yêu Hỡi" của tác giả Hải Triều Ý Tâm (tức luật sư Anthony Trần, thế hệ thứ 2 gia đình An phong, là con 
trai của anh chị Mai Tá).  

Nhớ lại hồi xưa khi còn ở Vietnam, biết bao anh chị em đã say mê những vần thơ "Paris có gì lạ 
không em" của nhà thơ Nguyên Sa, những lời thơ thật lãng mạn làm ngây ngất lòng người, và sau này 
được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ nhạc, càng làm cho bài 'Paris có gì lạ không em' vượt thời gian, thì nay 
chúng ta được mời thưởng thức  Paris em yêu hỡi. Trong hai tuần lễ ở Paris vào năm 2010, Anthony đã 
cho chúng ta thấy một hình ảnh thật nên thơ, thật hấp dẫn của Paris. Anh Nguyễn Duy Lâm đã có công 
chuyển tải toàn bộ cuốn sách dày 69 trang lên Net. Vậy xin mời anh chị em nhớ đọc để nhớ về Paris cũng 
như hỗ trợ và thấy được ngòi bút sắc bén của tác giả- một cây bút thuộc thế hệ thứ hai (có tài). Sau được 
biết là Anthony không can dự vào việc in ấn cuốn này mà là anh chị Mai Tá đã tự ý sắp xếp để giữ lại làm 
tài liệu trong gia đình."  

Giờ nhập tiệc mừng Xuân bắt đầu, tuy ngoài trời vẫn còn những con nóng rát, nhưng anh chị em 
đều ra ngoài trời cho thoải-mái hơn. Các món ăn bữa nay đều được anh chị em đem đến để cùng nhau 
chia sẻ.  

Đồ ăn, thức uống cũng la-liệt trên bàn, nào là món bún chả giò truyền-thống của anh chị Mai Tá, chả 
giò được cuốn bằng bánh tráng Việt Nam thứ thiệt nên ăn rất dòn, nào là cơm chiên đồ biển Mã Lai của 
anh chị Nguyễn Tiến Hùng và Nga, rồi bánh mì bò kho của anh chị Dũng-Vân, gỏi xoài cá cơm của anh chị 
Nhuận-Nông, giò thủ giò lụa và những thứ không thể thiếu trong ngày Tết của Chi Hội Phó Nguyễn Công 
Thành và Hương, bánh tráng trộn, gỏi xoài, bò khô, vv tuyệt cú mèo của anh chị Phạm Văn Chương và Lê, 
món curry dê ngon tuyệt của chị Thủy, trái cây/bánh ngọt tráng miệng của anh chị Nguyễn Duy Lâm và 
Phương-Anh, món chè khoai môn của anh chị Huỳnh Công Lợi, bánh gai của anh chị Loan-Tân và món 
bánh chưng của anh chị Dũng-Phụng là các món truyền-thống vẫn có trong ngày Tết cũng như các món 
khác nữa như món mì xào ngon rất chạy của ai mà Mây Chiều quên sót... 



  

 

Sau khi anh chị em đã ăn uống trò chuyện thoải-mái, thì phần “Hái Lộc Đầu Xuân” mở đầu, anh 
Phạm Văn Chương tặng cha Thịnh một món quà nhỏ là cây viết mua từ Rio de Janeiro, Ba Tây.  

Sau đó, quà lần lượt được phát lúc đầu, còn phần gọi số trúng giải cho những ai mua vé sẽ lên 
nhận, nhưng vì số quà quá nhiều, nên về sau giải-quyết cho đơn-giản là ai có bao nhiêu vé cứ lên nhận bấy 
nhiêu gói quà.  

Phải nói rằng, chính anh Tá là người bỏ cả công lẫn của để mua và gói các món quà trúng ấy. Nếu 
tính nhẩm là: cứ mua $5 3 vé trúng, mà số tiền thu được là $525, thì số gói quà lên tới trên 300, thì 80% là 
của anh Tá đóng  góp. Theo anh, thì càng nhiều gói quà  càng bán được nhiều tiền, càng có nhiều tiền thì 
càng yểm-trợ Dòng thánh càng nhiều hơn nữa. 

Anh chị Mai Tá đã ra công gói quà bán thành tiền, anh chị còn ủng-hộ số tiền mặt cũng không nhỏ. 
Rồi đến con trai và các cháu nội của anh chị lại cũng góp số tiền cắc bỏ ống lên đến $1,140 nữa. Mây 
Chiều xin được thay mặt Gia Đình An Phong Sydney để hoan-hô và cảm-tạ anh chị Mai Tá cùng toàn-thể 
Mai Tá Gia Trang. 

Xen lẫn phần phát qua, thì MC Vũ Nhuận cho đấu giá một số tặng vật anh em mang đến. Năm nay, 
xem ra chỉ có 3 món quà là 2 chai rượu mạnh và 1 tượng con gà trống, thôi. Mở đầu, anh chị Nguyễn An 
Bình và Hoà đã hiến giá con gà trống $120 do anh chị Phạm Văn Chương và Lê tặng. 

Tiếp đó, chị Bích Nông đã hiến giá $300 mua chai rượu X.O. do chị Phụng (tự Tính) là người mà 
năm nào cũng tham-dự họp mặt và tặng quà để đấu giá và thường là chai rượu mạnh XO. Mây Chiều cũng 
xin thay mặt Gia Đình An Phong Sydney gửi đến chị Phụng (tự Tính) lời cám ơn chân-thành.  

Món quà đấu giá thứ ba, là chai rượu mạnh Johnny Walker Double Black Label của anh chị Tá tặng 
được anh Phạm Văn Chương (cùng lới với anh) hiến giá $200.  

Mây Chiều cứ tưởng rằng anh Chương sẽ đem chai rượu quý về để tối tối say xỉn, nhưng anh đã 
không ngần-ngại tặng lại anh Tá chai này để uống. Đây là cử-chỉ thật đẹp trong ngày mừng Xuân năm nay. 

Theo Mây Chiều thì vào giờ chót, sau khi anh chị em tan hàng ra về, lại có màn đấu giá qua internet 
bức tượng 3 con khỉ trưng bày tại nhà anh chị Mai Tá. Khởi đầu đấu giá con gà trống anh Phạm Văn 
Chương đã tâm-tình là: đi mua khỉ ở Hurtsville không có, chẳng tiệm nào bán khỉ, nên mới mua “Gà trống”. 
Nghe vậy, chị Mai Đàm đã chạy xuống sân nhà vác ra những 3 con, nhưng không hiểu tại sao lúc ấy không 
ai đề nghị đem đấu giá, mà vào giờ thứ 25, khi đấu trên internet, chị Dũng-Loan đã mua được với giá $170. 

Tóm lại, trong dịp mừng Xuân năm nay, tổng số tiền thu được để yểm trợ Dòng Thánh được chiết-
tính như bên dưới là  $ 5,725.80, một số tiền kỷ-lục so với các năm trước. 

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Anh chị em chia tay nhau trong niềm lưu-luyến, hẹn sẽ gặp lại 
một ngày không xa. 

Mây Chiều ghi nhanh 
15/02/2016  
 

Tổng kết danh sách GĐAP Sydney đóng góp vào dịp Tết Bính Thân để gởi về tặng các cơ sở DCCT VN 
Danh sánh đóng góp dịp Tết Bính Thân 2016 

 
1. Giuse Nguyễn Anh Cung               $100 
2. A/c Mai Thành Hải                         $100 
3. Ô/B Lâm tiến Hải                            $100 
5. Chị Hồ ngọc Loan                          $100 
6. Chị Trần thị Bích Huyền                 $100 
7. Chị Thu Hồng                                 $100 
8. A/c Nguyễn Minh Tâm                    $100 
9. G/đ Mai Tá                                      $400 
10. Bà Hồ thị Bá                                 $100 
11. Bà Bảy                                          $100 
12. Chị Vọng                                       $100 
13. G/đ Vũ đình Đính                          $  50 
14. Chị Trạch                                      $  50 
15. Ẩn Danh                                        $  50 
1̉6. Cô Thả                                          $  20 
17. A/c Nguyễn Đắc Dũng-Vân           $150 
18. A/c Nguyễn Công Thành-Hương                       $ 300 
19. A/c Vũ hải Nam                             $100 
20. A/c Nguyễn Văn Dũng-Phụng                   $100 
21. A/c Đỗ Quốc Dũng-Loan                            $ 200 



  

 

22. Quỹ GĐAP tồn từ năm ngoái                              $ 500 
23. Vé số Cây Mùa Xuân                          $ 525 
24. Đấu giá tượng Con Gà, ̣A/c Bình Hòa đấu trúng $120 (quà tặng của A/c Phạm Văn Chương) 
25. Đấu giá chai rượu XO, A/c Nhuận Nông đấu trúng $300 (quà tặng của chị Phụng (tự Tính) ̣  
26. Đấu giá Rượu  ̣Johnny Walker A/c Chương Lê đấu trúng $200 (quà tặng của anh chị Mai-Tá) 
27. Đấu giá online tượng khỉ 'Ba Không' -chị Loan-Dũng đấu trúng $170 (quà của Anthony Trần)   
28. Lon tiền tiết kiệm của Anthony Trần                     $713.50 
29. Lon tiền tiết kiệm của Alistair & Audrey Trần       $427.30 
29. Anh chị Ngô tri Thức & Hà                                   $100  
30. Hai cháu: Trần Đàm Thiên Ân & Minh Thư         $100    
31. Anh chị Mai Trung Thành & Đàm thị Uyển          $  50          
32. Lê Văn Thụ Nhân & Phượng                               $100 
33. Anh chị Huỳnh Công Lợi    $100   
Tổng cộng số tiền thu được :                                $ 5,825.80 
 
Theo đề nghị của nhiều anh chị, thì: ngoài các thí điểm truyền-giáo gửi như năm ngoái, năm nay 

chúng ta sẽ gởi thêm về 2 nơi: Nhà Hưu Dưỡng và An Dưỡng mỗi nhà $1,000. Tiến Hùng và Anh Tá sẽ 
phụ trách đi gởi về các thí-điểm truyền giáo khác như: Châu Ộ̉ (Anh Hai Thọ), Lm Trần Sỹ Tín (Dịch thánh 
kinh J’Rai), Lm Lê Quang Uy (tặng Người khuyết tật), Lm Nguyễn Thọ (Châu Ổ) Lm Quang Minh (Quảng 
Ngãi), Lm Hồ Đắc Cha Tâm (Cần Giờ) Lm Nguyễn Văn Công DCCT J’Rai (Tây Nguyên , Lm Hồ Đắc Tâm 
DCCT Duyên Hải....  

Nguyễn tiến Hùng & Nguyễn công Thành kết toán. 
Hôm nay, anh Huỳnh Công Lợi và Tá đã ra dịch vụ gửi cho: 

Lm Trần Sỹ Tin DCCT (ban dịch Kinh Thánh và đồng bào Tây Nguyên):  $1,000-lệ phí $15 
Lm Nguyễn Thọ DCCT thí-điểm Bình Sơn, Châu Ổ Quảng Ngãi   $ 500-lệ phí $10 
Lm Giám Tỉnh Nguyễn Ngọc Bích để tặng nhà Hưu và An Dưỡng  $2000 –Hùng tặng phí 
Lm Nguyễn Quang Minh, thí-điểm truyền giáo Châu Ổ Quảng Ngãi $ 500 có người tặng phí 
Lm Nguyễn Văn Công DCCT thí-điểm J’Rai-Tây Nguyên   $ 500            -“- 
Lm Lê Quang Uy DCCT quỹ Bác Ái Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp  $ 500            -“- 
                                                                      Tổng cộng:  $5,025.00 
         Tồn:                        $800.80  
 
Một số hồi âm từ các đấng bậc đã nhận quà, qua thư từ còn rất mới: 

Saigon ngày 1 tháng 3 năm 2016  
Anh Nguyễn tiến Hùng và anh chị em Gia đình An Phong  
chi hội Sydney, Australia thân mến, 
 
Chúng tôi anh em DCCT rất vui mừng đón nhận tấm lòng yêu thương của anh chị em nhân dịp đầu 
năm. Món quà của anh chị em làm cho quý cha, quý thầy trong cộng đoàn hưu dưỡng cảm thấy 
được được nâng đỡ và an ủi nhiều.  
 
Với tuổi già và bệnh tật cũng làm cho các ngài cảm thấy như mình không còn đóng góp được nhiều 
cho Nhà Dòng nên đôi lúc có những nỗi ưu tư, buồn phiền. Nhờ những tình cảm yêu thương của anh 
chị em mà  quý cha, quý thầy  được thêm phần phấn khởi hơn vì biết rằng còn nhiều người vẫn nhớ 
đến các ngài, vẫn trân trọng những gì các ngài đã thực hiện trong quá khứ. Nghĩa cử ấy thật quí giá 
và đầy tình bác ái, đầy tình gia đình. 
 
Thay mặt cho Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế và đặc biệt quí cha, quí thầy trong Cộng Đoàn Hưu Dưỡng 
cám ơn anh chị em. Anh em DCCT sẽ cầu nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống cho anh 
chị em và gia quyến. Xin Chúa chúc lành cho những việc tốt  anh chị em đã làm để những việc làm 
này sinh được nhiều hoa trái trong năm mới này. 
 
Kính chúc anh chị em được tràn đầy sự bình an trong Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. 
Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích,  
Giám Tỉnh  
 
*Trước đó, anh Nguyễn Tiến Hùng Chi Hội Trưởng Sydney đã liên-lạc thư, như sau:: 
 



  

 

Kính gởi Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích              
Giám tỉnh DCCT việt nam              
38 Kỳ Đồng, Quận 3 
Thành phố Hồ chi Minh 
 
Trọng kính cha, 
Gia định An Phong chi hội Sydney, Australia trong dịp đầu năm Bính Thân vừa qua đã quyên góp 
chút ít tài chánh giúp 2 nhà An Dưỡng và Hưu Dưỡng DCCT Việt Nam.Nay con xin đại diện để gởi 
đến cha số tiền $2 000 Úc kim kính biếu hai nhà An và Hưu Dưỡng DCCT Việt Nam. Thứ Ba này 
(1.3.2016) con sẽ ra dịch vụ để gởi đến cha số tiền Úc kim nói trên. Con xin kính báo đến cha và hy 
vọng cha sẽ nhận được trong vài ngày tới. Dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, chi hội chúng con được 
cha Giuse Mai văn Thịnh dâng thánh lễ đầu năm và cùng cầu nguyện  cho dòng thánh,  đặc biệt quí 
cha và quí thầy tại 2 nhà An và Hưu Dưỡng. 
Nguyện xin Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn tuôn trào ơn lành xuống cha và dòng thánh. 
Kính thư 
Nguyễn tiến Hùng Đại diện Gia đình An Phong  

            chi hội Sydney. 
 
 *Và thư phúc đáp nhận của Lm Lê Quang Uy, CSsR  

phụ trách quỹ ĐMHCG dành cho người bệnh ngặt nghèo:  
 
Quý anh chị em Gia Đình An Phong Sydney, 
Chiều nay, ngày 02/3/2016 qua anh chị Trần Ngọc Tá, em đã nhận được $1.000 AUD của quý anh 

chị em. Trong đó em có 500 AUD lo cho các bệnh nhân ngặt nghèo ( xin vào xem 
link:www.giesuchanhlongthuong.net ) và 500 AUD giao cho cha Công DCCT lo cho bà con nghèo đồng bào 
Tây Nguyên J'rai.  

Em xin biết ơn quý anh chị em.  
Khi nào có thể, xin lại nhớ đến em. 
Kính thư,  
Lm. Giuse LÊ QUANG UY 
Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT 
38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn 
Điện thoại: 0903.340.914 
E-mail: ttmvcssr@gmail.com 
Web: www.trungtammucvudcct.com 
  
 

 

Năm Thánh Lòng Thương Xót. 
Lm Joe Mai 

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 

http://www.giesuchanhlongthuong.net/
mailto:ttmvcssr@gmail.com
http://www.trungtammucvudcct.com/


  

 

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. 

Thông cảm, tha thứ và hòa giải nói lên Lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta và đó cũng 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. 

Lm Joe Mai, Melbourne  

 
Du lịch Bali,  
Kimodo, Phukét, Kuala Lumpure và Singapore  
bằng du thuyền  
(tiếp phần 1) 

Mây Chiều 
Đến trưa ngày 29/01/15, con tàu cập bến ngay bãi biển Paton Beach nỏi tiếng của Phu Ket. Hướng-

dẫn- viên của Tour Phu Ket Highlight đã đón du-khách tham-gia tour này, trong đó có chúng tôi, để xe chạy 
tới Promthep, một điểmn cao ở cực Nam, nơi đây có ngọn hải-đăng cổ xưa nhìn ra bãi biển Hải Nam và 
những đảo nhỏ của biển Andaman. 

Tiếp theo, chúng tôi thăm PhuKet Shell Museum, nơi lưu-trữ muôn vàn những con sò to nhỏ đủ màu 
sắc, rồi xe lại dừng trước đền thờ Chalong, đền thờ nguy nga nhất của tỉnh Phu Ket. Trước khi trở lại bến 
tàu, chúng tôi còn đu75c tới một cửa hàng bán đủ loại đồ lưu-niệm Made in Thailand. 10 giờ tối thì tàu mới 
nhổ neo để đi tới Penang, và mãi đến trưa hôm sau thì tàu mới cập bến. 

Penang là hải-cảng lớn, có bến cho tàu lớn cập bến chứ không như những nơi khác, tàu phải đậu 
ngoài xa rồi du-khách vào bờ hoặc trở lại tàu trên những con thuyền nhỏ. Penang, một thuộc-địa xưa của 
Anh Quốc, thất xứng-đáng để được UNESCO công-nhận là một di-sản của thế-giới. Một thành-phố đa sắc-
tộc gồm gốc Malaysia, gốc Hoa, Ấn và Thái, thành-phố toát ra những nét kiến-trúc cổ-kính của thời-kỳ thuộc 
địa, một địa-điểm du-lịch lý-tưởng mỗi khi đặt chân tới Mã Lai. Chúng tôi đã tham-gia ngay Tour Taste of 
Penang, thủ phủ của Penang, nơi đây phong-cảnh thật hữu-tình, những toà nhà của chính-phủ đều là 
những toà nhà cổ-kính, nét đẹp thanh-nhã, với lối kiến-trúc có sức thu-hút lạ thường, khiến cả đoàn phải 
say mê. Sau đó, chúng tôi được dẫn tới một cái chợ lớn, nơi đây có bán đủ thứ món ăn bản xứ để du-khách 
thưởng-thức. 



  

 

Đến Penang vào buổi trưa, tàu rời bến lúc 6.45 chiều cùng ngày, để rồi tới Port Klang vào lúc 9 giờ 
sáng hôm sau là ngày 31/1/15. Cách xa thủ-đô Kuala Lumpur 32km, Klang là một hải cảng sầm uất có tầm-
vóc quốc-tế với vô số cần cẩu bốc rỡ hàng-hoá, và những thùng chứa hàng, nằm la liệt trên bờ. Tàu cập 
bến, cả mấy chục chiếc xe lớn đã sẵn sàng để chở du-khách đi Tour The Best of KL. KL là chữ viết tắt của 
Kuala Lumpur. Tour này sẽ đưa du-khách tới Kuaa Lumpur, thủ-đô của Mã Lai. Xa-lộ đưa tới thủ-đô rất tốt 
chẳng thế mà xe chạy chưa tới 1 tiếng đồng hồ mà đã tới nơi. Trạm dừng chân đầu tiên là Central Market, 
một trung-tâm buôn bán rộng lớn và sầm-uất. Hàng-hoá và cách sắp xếp cũng không khác gì trung-tâm 
mua sắm tại Sydney. 

Tiếp theo, hướng-dẫn-viên đưa chúng tôi đến quảng-trườngđộc-lập, hay còn gọi là Merdeka, nằm 
ngay trung-tâm thủ-đô, nơi ghi dấu ấn vào ngày 31/8/1957, lá cờ Anh Quốc được hạ xuống, chính-thức kết-
thúc chế-độ thực-dân Anh. 

Bao quanh quảng-trường rộng lớn là những toà nhà tuyệt đẹp, có lối kiến-trúc đậm nét thờikỳ thuộc-
địa nhưng có sức thu hút lạ kỳ. Ngày nay, lá cờ Mã Lai bay phất phới trên một cột cờ cao nhất thế-giới (cao 
1000m) biểu-tượng của ngày độc-lập, nơi thủ-tướng đầu-tiên của Mã Lai là ông Rahman tuyên-bố Mã Lai là 
một quốc-gia độc-lập. Sau đó, chúng tôi đi thăm tháp Menera, từ trên độ cao 421m có thể quan-sát toàn 
cảnh thành-phố. Từ đây, chúng tôi có thể thấy rõ tháp đôi Petronas cao 452m, từng là toà nhà cao nhất thế-
giới trong vòng 6 năm cho đến khi toà nhà Taipei 101 hoàn-thành vào năm 2004. Tháp đôi nổi tiếng với cây 
cầu Skybridge dài 28m nối liền 2 tháp ở tầng lầu 41 và 42. Hiện nay tháp đôi là toà nhà cao thứ 5 trên thế-
giới. 

Tháp đôi được xây cất do tập-đoàn dầu khí hung mạnh nhất Mã Lai, là niềm kiêu-hãnh của nhân-
dân Mã Lai, với lối kiến-trúc lấy cảm-hứng từ nhà thờ hồi-giáo cộng với những nét hiện-đại đã mang lại cho 
tháp đôi một phong-cách độc-đáo trên thế-giới. Rồi chúng tôi còn được tới xem National Museum, nơi đây 
có đầy đủ sưu-tập và sự hình-thành của Mã Lai. 

Đã quá trưa rồi, mà đi tới đi lui cũng đã hơi nhiều rồi, đến lúc cả đoàn được dẫn đến một khách-sạn 
sang-trọng để ăn trưa. Tới phòng ăn thì chúng tôi đã thấy thức ăn bày la liệt đủ loại thịt, cá, rau. Ai muốn 
nếm món gì thì cứ việc tự-nhiên. Cách hay nhất, theo tôi nghĩ, là bất cứ món nào thì mình cũng lấy một tí 
chút để thưởng-thức, như vậy mình có thể nếm nhiều loại món ăn khác nhau. Ngoài đồ ăn thức uống ê hề, 
còn thêm nhiều loại trái cây, bánh ngọt, vv…       

Sau khi đã ăn uống no nê, hướng-dẫn-viên còn dẫn chúng tôi đi thăm một vài địa-điểm nữa rồi mới 
trở về bến tàu. Dọc đường, một cái xe semi trailer bị lật giữa đường, thế là cả một đoàn xe bị ứ đọng không 
thể nhúc nhích. Thay vì xe sẽ chở du-khách về đúng giờ qui-định là 5 giờ chiều, thì cả một đoàn xe cả chục 
chiếc bị trễ đến hơn một tiếng đồng hồ, mà mỗi xe chở cũng tới hơn 40 người một xe, vì đa số đều muốn đi 
du-ngoạn thủ-đô của Mã Lai. 

Có trễ cũng không sao, vì tất cả đều tham gia Tour của tàu tổ-chức, nên có trễ giờ lâu chăng nữa thì 
tàu cũng chờ, còn nếu mình đi tour ngoài, lỡ ra bị trễ thì có thể tàu sẽ không chờ, mà mình phải tự thu xếp 
để lên tàu tại nơi đến kế tiếp.  

Thế rồi, trong đêm tối mịt-mù, con tàu trở về Singapore vào sáng sớm hôm sau, chấm dứt một 
chuyến du-lịch bằng tàu đầy thú vị. 

Mây Chiều  
(Còn tiếp một kỳ)  
 

HÃY XIN THÌ SẼ ĐƯỢC! 
Lm Joe Mai Văn Thịnh 
“Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ được mở cho” là một trong những câu Lời 

Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew mà tôi thích nhất. Không ai trong chúng ta đã không một lần cầu 
xin mà lại không được nhận lời. Bản thân tôi, hơn 40 năm trước đây, cũng đã vịn vào lời Chúa phán trên 
đây để vòi vĩnh Chúa ban cho một điều, mà cho tới hôm nay tôi vẫn ghi nhớ như một đặc ân cả thể làm 
thay đổi hướng đi trong cuộc sống của tôi. Mỗi lần nhớ lại, tôi thầm nghĩ quả thật Chúa đã can thiệp và cứu 
tôi khỏi một trong nhiều cảnh hiểm nghèo trong cuộc sống. 

Hôm nay, trong lúc ghi lại các suy tư này, tôi lại nhớ đến một biến cố đã xẩy ra bên Âu Châu vào 
ngày 12/11/2015 vừa qua. Vào ngày đó, có 58 người lênh đênh trên mặt biển để đi tìm một cuộc sống mới, 
tự do và sung túc hơn. Họ đã trải qua những giây phút thật kinh hoàng khi tất cả đều bất lực chứng kiến 
cảnh con tầu của minh đang chìm dần, chìm dần xuống lòng biển. Họ còn chán nản và thất vọng hơn khi 
nhìn thấy con tầu của người Hy lạp đi ngang qua, rồi làm ngơ mà bỏ đi luôn.  

Một lúc sau, có một con tầu khác của người Thổ Nhĩ Kỳ đi ngang qua và vớt tất cả, đưa vào cảng 
của Thành Phố Didim, Thổ nhĩ kỳ. 

Trước cảnh tương và hai thai độ đối nghịch nhau của hai con tầu nói trên. Tôi tự hỏi mình rằng giữa 
tôi và 58 người xứ Syria kia khác nhau thế nào. 



  

 

 Thật ra tôi cũng là người tỵ nạn, cho đến bây giờ dù mang quốc tịch Úc, nhưng tự trong cốt lõi tôi 
còn giữ căn cước tỵ nạn của mình hay không? Hay là bơ thừa sữa cặn của nước Úc thòi lòi đã làm cho tôi 
quên đi cảnh khốn cùng của chính minh rồi mất đi sự thông cảm và lòng thương xót đối với người cùng 
cảnh ngộ như tôi. 

 Phải chăng tôi may mắn là người công giáo và đôi ba lần van xin cầu Chúa nên được như ngày hôm 
nay? Câu trả lời hẳn nhiên phải là KHÔNG. 

 Phải chăng Thiên Chúa yêu thương tôi hơn họ? KHÔNG ĐÚNG. 

 Phải chăng tôi được tuyển chọn để thụ hưởng sự chúc phúc của Thiên Chúa hơn họ? KHÔNG 
PHẢI NHƯ THẾ. 

Vậy thì sao? Tôi xin anh chị em trả lời giúp tôi. Còn tôi, càng nghĩ càng thấy mình bị ‘bó tay’ và 
không tìm ra giải đáp. Việc can thiệp của Thiên Chúa trong vũ trụ này và trong hoàn cảnh của từng người 
quả thật là khó hiểu; phải chăng đó là một trong những điều bí nhiệm mà con người dù văn minh và tiến bộ 
đến đâu cũng không giải thích được. 

Tuy nhiên, tôi nghiệm ra rằng một khi chúng ta bị bít lối này thì Thiên Chúa lại can thiệp và mở cánh 
cửa khác. Vấn đề là chúng ta có còn đủ niềm tin và liều lĩnh để bước vào cảnh cửa mới được mở hay 
chăng? 

Và, cuộc sống của chúng ta cần được thay đổi ra sao cho phù hợp với Lời Chúa phán nói trên. Phải 
chăng chúng ta cứ vịn vào lời hứa của Chúa để xin đủ điều? Tôi không dám nói là KHÔNG. Nhưng không 
lẽ mình cứ sống theo kiểu vòi vĩnh của mấy đức con nít mãi hay sao!  

Sống đạo trưởng thành và tự do như những người con của Chúa có lẽ hay hơn. Đó chinh là cuộc 
sống tạ ơn bằng hành động để cho thế gian biết rằng chúng ta là dụng cụ của Lòng Thương Xót vô biên 
mà Chúa gửi đến.  

Lời cầu nguyện của tôi hôm nay là xin cho chúng con được trở thành những câu trả lời cho 
nhu cầu của người khác theo gương của thuyền trưởng và các thủy thủ của con cầu Thổ nhỉ kỳ nói trên. 

Để kết thúc, tôi còn nhớ rằng sau khi đưa những người Syrian vào cảng; một trong các thủy thủ khi 
được phỏng vấn đã trả lời rằng: Nếu còn gặp tình trạng tương tự như thế, cho dù bị bắt hay bị bỏ tù, tôi vẫn 
tiếp tục vớt họ. 

Bạn và tôi nghĩ thế nào về lời tuyên xưng đó. Chúng ta có dám giơ tay ra để cho người khác nắm và 
trở thành câu trả lời của Chúa cho họ ngay trong môi trường mà chúng ta được gửi đến hay không? Các 
bạn ơi, chúng mình cùng trả lời bằng hành động nhé.  

Amen 
Lm Joe Mai Văn Thịnh 
Kogarah, Sydney 23/2016 
 

SINH HỌAT của Gia Đình An Phong   
chi hội Sydney năm 2015 
Mai Đàm – Cây viết cùn 
 
Nhớ những ngày ở quê nhà, cứ đầu tháng Chạp (tháng 11 ta) là mỗi người và mọi người đều ráo 

riết chuẩn bị đón Xuân. Nhà thì quét vôi, sơn cửa, các tiệm buôn thì lo cất hàng bán Tết, công sở, đoàn thể 
thì bắt đầu tính chuyện kết toán vui buồn trong năm và tổ chức tiệc Tất niên...  

Năm nay nghe nói anh em cựu đệ tử Nam Cali lại thừa thắng xông lên cho ra 'Tập san An Phong - 
Xuân Bính Thân' sau cuốn 'Đặc San Về Nguồn' trong đó có mục sinh họat của các Gia Đình An Phong khắp 
thế giới. Vậy, làm sao mà thiếu xứ 'Úc Thòi Lòi' cho được nhỉ! Thế nên, chi hội Sydney bèn chạy nước rút 
để kịp có mặt trong sớ Táo Quân.  

Tuy Úc Đai Lợi là xứ miền mà nhiều người nói: không có chỗ nào thấp hơn trên địa-cầu này, vì đã 
'down'  rồi lại  còn 'under' nữa, nhưng anh chị em ở nơi đây cũng có nhiều sinh-hoạt khá rôm-rả gọi là 
'Những Ngày Vui của GĐAP Sydney’.  

Nay xin kể:  
1. Hội Lễ Tân Niên Xuân Ất Mùi: Bắt đầu năm mới với những ngày vui của chi hội Sydney, là Lễ Tân 
Niên nhằm mồng 3 Tết, tại nhà anh chị Mai-Tá. Từ nhiều năm nay, anh chị em đều đón xuân bằng một hội 
lễ Tân-niên để cùng nhau Cảm tạ Thiên Chúa, chúc Tết và cầu nguyện cho nhau luôn được bằng an, đồng 
thời nhớ đến các anh em trong Dòng. Hội lễ Tân niên có nhiều tiết mục xôm tụ ...  

- Thánh lễ tân niên do linh mục Giuse Mai văn Thịnh làm chủ tế. Phải nói rằng linh mục Mai Văn 
Thịnh còn gọi là ‘linh mục nhà', dù bận rộn đến cỡ nào chăng nữa cũng cố gắng thu xếp đến chung vui với 
anh chị em Gia Đình An Phong Sydney. Năm nay, ông vẫn còn là tuyên úy trưởng của trung tâm Công giáo 



  

 

Hoan Thiện, nên đã phải bay từ Melbourne lên Sydney và đón xe đi thẳng đến địa điểm anh chị em họp 
mặt.  

 

  
thánh lễ tân niên 

Linh mục Giuse Mai Văn Thịnh, DCCT được cây viết Mây Chiều mô tả là một người anh em thân 
thương của Gia Đình An Phong Sydney, bao giờ cũng có mặt để chia sẻ với anh em trong mọi hoàn cảnh 
vui (như ngày mừng Xuân) cũng như buồn (khi có anh em qua đời). Theo anh Mây Chiều thì các thành viên 
già trẻ lớn bé trong Chi hội đều gọi linh mục là 'Cha', duy có anh Tá là gọi ngài bằng Anh. Thật ra thì ai ai 
cũng thấy gần gũi với cha Thịnh nhưng gọi bằng 'Anh' như anh Tá thì 'ngại miệng' quá ! 

- Phần Khilikitô: sau phần thánh lễ, là phần tiệc chung vui, toàn những món gia-truyền, ngon ơi là 
ngon, do bàn tay tiên của các con dâu Thánh Anphong thực-hiện. Sau phần tiệc tùng, anh chị em được yêu 
cầu di dời ra sân vườn sau nhà chuẩn bị tiết mục hấp dẫn, kế tiếp.  

- Hái lộc đầu xuân và đấu giá: Đây là mục vui nhộn nhất, vừa để các cháu/anh chị em vui vẻ hái lộc 
đầu xuân, vừa có tiền quyên góp gửi về giúp các điểm truyền giáo ở quê nhà. Đây cũng là một điểm son 
của Gia Đình An Phong Sydney là: ngoài việc đóng góp tài-chánh giúp Dòng Mẹ ở Việt Nam vào ngày Lễ 
Thánh Tổ, phần tài-chánh thu trong hai buổi - tiệc Tân niên và bán Cơm Gà Viễn Xứ vào giữa năm đều gửi 
yểm trợ các thí-điểm truyền giáo của anh em DCCT.  

Những bao lì xì đỏ được giăng lên và bán rất nhanh. Các cháu hậu duệ Gia Đình An Phong cắt bán 
bao lì xì đến mỏi cả tay. Được biết, có đến hơn 300 món quà, số nào cũng trúng cả. Có những món quà 
thật giá-trị nhưng cũng chỉ bán với giá $5/3 vé. Lúc đầu còn gọi số trúng, đến phút cuối, thì cứ ai có số thì 
thoải mái lên chọn quà. Riêng phần bán bao lì xì thôi, cũng đã thu được $530. Phần lớn những món quà 
này, đều do anh Tá tích lũy suốt năm và gói ghém từ đầu năm.   

 

 
hái lộc đầu xuân  
 

 Xen lẫn với mục “hái lộc đầu xuân”, là mục đấu giá quà tặng mà anh chị em và thân hữu đem 
đến để đấu như rượu ngoại, bức tranh ... Người điều-khiển chương-trình vẫn là anh Vũ Nhuận đưa giá và 
khuyến khích bà con rất sôi nổi...Theo anh nhận xét thì anh em hiện diện năm nay chẳng có ai là đại gia cả, 
toàn là các vị suốt ngày đọc kinh Lạy Cha cho được “hằng ngày dùng đủ” nhưng rồi cũng  đã rộng tay mở 
hầu bao thu góp được đến $780. Thêm nữa, trong số các thân hữu, dù đến dự hoặc vắng mặt đều gửi tiền 
yểm trợ được đến $1,940. Cộng thêm lon tiền để dành của các cháu (trước đây chi hội có dấy lên phong 
trào 'lon tiền' để mọi người để dành tiền cắc, đem đến cho chi hội tổ-chức quyên góp vào những dịp này) 
cũng lên đến $1,070.  

 



  

 

  
anh Nguyễn Văn Thành thắng đấu giá/ cháu nội Maitá được quà mừng quá/ số lãnh quà phải bày ra mới theo dõi được- có sẵn cả bao 

đựng quà nữa.. 
 

 Tổng cộng số tiền góp được lên đến $4,320 và tài chánh báo cáo trong nội-san Duc In Altum 
số 90 - quý 2 2015 là: $4,200 đã được gửi về tặng các thí-điểm truyền giáo thuộc DCCT VN: Lm Nguyễn 
Đức Mầng, CSsR; Lm Lê Ngọc Thanh CSsR Mục Vụ Truyền Thông Cứu Thế; Lm Lê Quang Uy CSsR, 
Trung Tâm Mục Vụ DCCT Sàigòn; Lm Trần Sỹ Tín, CSsR Mục vụ Thừa Sai J’Rai Tây Nguyên; Lm Sỹ Tín & 
Đức Mầu, CSsR Nhóm dịch Kinh thánh ra tiếng J’Rai; Lm Nguyễn Thọ, CSsR Trung tâm truyền giáo Châu 
Ổ; Lm Nguyễn Quang Minh, CSsR: Bình Sơn Châu Ổ; Lm Nguyễn Văn Công, CSsR Truyền giáo trên Cao 
Nguyên.  

  
 Cũng nói thêm về Nội san liên lạc Ra Khơi, còn gọi là Duc In Altum - ra mắt bạn đọc từ năm 

1992 cho đến nay vẫn xuất hiện đều đặn mỗi quý 3 tháng một kỳ suốt hơn 20 năm nay và hiện đã lên đến 
số thứ 93.  

 Nội san liên lạc Duc In Altum cũng trải qua nhiều giai đọan thăng trầm- có tòa sọan tọa lạc từ 
một góc nhỏ của nhà xe nóng bỏng, có máy photocopier cũ kỹ cứ in được vài trang báo, là lại phải  ngưng 
lại để chỉnh sửa. Sau đó, người phụ- trách còn huy động con cháu xếp trang, đóng gáy và bỏ  vào phong bì 
để gửi - không quên đính kèm tem thư.  Tuy vậy bà con bạn đọc thích thú vì được đọc những tin nóng hổi, 
các thư tâm tình quí hiếm.  

 Nay, thì tòa sọan được lên cấp, tốt hơn nhưng phần tin tức thì lại ít đi và bài viết cũng bớt 
phần hấp dẫn vì những tin nóng hổi đều tăng tốc chuyển qua điện thư. Và nội san Duc In Altum cũng đã lên 
mạng như bao báo khác, duy chỉ một số nhỏ được in giấy để gửi tặng các vị ân nhân, thân hữu lớn tuổi 
không có điều kiện tiếp cận vi tính, và nhiều lý do khác nhau.  

 Mọi việc đều đổi thay duy có một điều vẫn 'y như cũ' là anh chủ bút báo nhà vẫn cứ lo sợ cho 
bổn báo ế ẩm nên vẫn 'ca bài con cá' năn nỉ -ỉ ôi xin bài ... 
2. Tiếp đón Linh Mục Tiến Lộc: Anh chị em chi hội Sydney chào đón linh mục Tiến Lộc nhân dịp ông 
tham dự Đại Hội Thánh Mẫu La Vang được tổ chức ở Melbourne 2 năm một lần. Trong dịp gặp gỡ Linh 
mục tại nhà anh chị Mai Tá ngày 7.5.15 có nghi thức cầu nguyện cho chị Anne Elizabeth Seton Nguyễn Thị 
Hạnh, bà xã của anh Nguyễn Quý Bân, cùng lớp với anh Chương và anh Tá vừa mất tại Noumea. Tâm tình 
buổi hôm ấy thật cảm-động khi mỗi người lặng lẽ đặt một bông hoa tươi vào bình nước như một lời chào từ 
biệt, một lời cầu nguyện cho chị Hạnh an vui trong cõi miên trường. 
  

 
cầu nguyện cho chị Hạnh/ tiếp đón lm Tiến Lộc & tiệc mừng 
 

3. Cơm Gà Viễn Xứ 2015: Anh chị em chi hội Sydney một lần nữa lại có cơ hội làm việc chung nấu 
nướng bán món “Cơm Gà Viễn Xứ” cùng với nhóm “Nhớ Bạn Nghèo” ở Sydney ngày 28.6.2015. Đầu bếp 
trưởng là chị Kim Phụng, bà xã của anh nguyễn Văn Dũng. Tinh thần gắn bó làm việc chung của Gia Đình 
An Phong thì phải nói thật là tuyệt-diệu trên cả tuyệt vời. Nhất là các hậu-duệ đã tô thêm điểm son cho gia 
đình An Phong Chi hội Sydney. Dễ thương nhất, là bác gái Nguyễn Anh Cung đã bỏ một bữa tiệc của cộng 
đoàn Wolongong tổ-chức đáp xe lửa lên Sydney từ hôm trước. Anh Kim Linh, dù rất bận rộn vẫn đến và 
‘làm bất cứ công việc gì...’ Anh chị Công Thành-Hương đã tự nguyện giao hàng phần “take away” đến tận 
nhà cho những ai ở vùng lân cận và riêng anh đã lấy được đến trên 60 phần “take away”. 



  

 

Dàn Oshin thì rút kinh nghiệm từ lần tổ-chức của Gia Đình AnPhong vào năm ngoái, đã thay đổi 
chiến thuật, đưa các em trẻ ra làm “Oshin” phục vụ, mời các vị trưởng lão lui về ‘ngoại giao’ cho đúng ‘kỹ 
năng’, tức chỉ mỗi tươi cười, nói chuyện với bạn bè/người thân đến ủng hộ. Các bậc trưởng lão hiện-diện 
hôm đó gồm các anh Lợi, Tá, Chương, Nhuận, Phước và bác Cung gái.  Thế nên, lời bình phẩm “Bạn tìm 
đâu ra số lượng nhân viên thiện-nguyện dù mệt vẫn cười tươi như thế?” cũng không phải là ‘quá lời’! 

 

 
GĐAP Sydney ra quân - Cơm gà Viễn xứ/ dàn nhà bếp thật hùng hậu! 

 
Để sửa sọan cho buổi ra quân này, ngay đầu tháng 6 đã có một buổi ‘Khilikitô’, anh chị em gặp nhau 

ăn uống, bàn thảo và phân công. Cũng trong buổi này, cô em bé nhỏ Phương-Anh (bà xã Nguyễn Duy 
Lâm) đã ‘thỏ thẻ’ tình-nguyện làm Mạnh-Thường-Quân cho phần bỏ vốn mua gà.  Chưa ra hàng, mà đã 
thấy ‘lên tinh thần’ rồi!    

Ngay hôm sau bản phân-công chi-tiết món Cơm gà Viễn Xứ được gửi ra - nào những gì cần chuẩn 
bị trước; thứ Sáu lấy gà, rửa và ướp gà; thứ Bẩy luộc gà, nấu cơm, nấu nước lèo, nước chấm vvv và ngày 
ra quân vào Chủ Nhật. Nhìn vào bảng phân công dày đặc này, cũng thấy chóng mặt. Từ hôm đó, thông-tin 
được cập-nhật hàng ngày. Toàn là tin vui nào là thêm thiện-nguyện-viên, nào là số phần đặt hàng “take 
away” của Chi-hội Phó Nguyễn Công Thành tăng vọt hàng ngày...    

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

Và cuối cùng, số tiền $2000 do nhóm Nhớ Bạn Nghèo tặng đã được gửi đến linh mục Nguyễn 
Quang Minh Dòng Chúa Cứu Thế tại Quảng Ngãi, Việt Nam để lo cho người nghèo và cũng để mua sách 
vở cho các em nghèo chuẩn-bị đến trường bước vào niên-học mới. 
4. Lễ Thánh Tổ Anphonsô 25.7.15: Gần như là một truyền thống của chi hội- Lễ Tân niên tổ chức nhà 
Mai Tá thì Lễ Thánh Anphongsô được tổ chức tại nhà anh chị Vũ Nhuận-Bích Nông ở vùng Cecil Hills. Nhà 
của anh chị Nhuận-Nông là nhà hai tầng, khang trang, đẹp đẽ lại có điểm đặc biệt là: mỗi năm anh chị em 
được tạo dáng chụp hình ngay sân trước nhà mà anh đã rào sẵn để giữ chỗ. Năm nay, anh lại còn trưng 
bày cả hình của anh chị em chi hội chụp cách đây hơn 20 năm vào dịp cha Trần Ngọc Thao sang thăm Úc 
vào năm 1992. Cũng là một niềm vui  nhất là mấy chị có dịp nhìn lại dung nhan trẻ đẹp của mình trong gần 
một phần tư thế kỷ, với bao nhiêu dâu bể, mà nay vẫn  còn vững vàng! 
 

 
hình chụp chung 2015 / linh mục Giuse Mai Văn Thịnh 
 

Phần chủ tế thánh-lễ tại-gia vẫn là linh mục nhà, Giuse Mai Văn Thịnh với nụ cười thật dễ 
thương....MC điều-khiển chương-trình vẫn là anh Vũ Nhuận - sọan in các bài đọc, bài hát và giới thiệu tên 
tuổi các ân-nhân/thân-hữu mới. Đại diện cám ơn Cha chủ tế và anh chị em, thân hữu vẫn là chức-năng của 
anh Tiến Hùng, Chi Hội trưởng đương nhiệm. Phần tin tức vẫn do anh Trần Ngọc Tá thông tin - cả tin thiệt 
lẫn tin vịt cồ!. Cũng vào dịp này, anh chị em và thân hữu lại có dịp đóng góp tài chánh yểm trợ cho Dòng Mẹ 
và theo tổng kết tài chánh qua thông tin tóm gọn trong DIA 92 - quý 3/2015 là:  $7,335. Anh Nguyễn Tiến 
Hùng đã gửi về Tỉnh Dòng VN hôm 3/8/15 số tiền $7,000.      



  

 

 Sau đó là tiệc Khilikitô, thôi thì đầy hai bàn thức ăn, mà toàn là thức ăn ngon, anh chị em nói 
chuyện, cười nói thật rộn ràng.  Rộn ràng nhất, là phần sau bắt đầu từ một bài thơ đố vui 'Đố Nàng là ai' 
của tác giả không đề tên mà được giới thiệu sơ qua của anh Tá, trong mục thông tin... MC Vũ Nhuận bây 
giờ mới trổ tài - đố vui có thưởng cho cả câu trả lời “Nàng là ai” và Ai là tác giả bài thơ. Thế là mọi người 
được đến cả ‘ngàn thang thuốc bổ’ với những trận cười thoải mái ... 
 

 
Tiệc 'khilikitô' / thêm một hình chụp chung/ anh chị Vũ Nhuận và anh chị Tiến Hùng  
 

5. Mừng Giáng Sinh 12.12.2015: đã có hội lễ tân niên mở đầu một năm thì cũng phải có buổi 
kết thúc cuối năm để anh em cựu đệ tử họp mặt ăn uống chúc mừng Giáng Sinh. Đây cũng là một dịp để đi 
thăm và đem không khí Giáng Sinh tươi vui đến anh chị em đau yếu không sinh hoạt được.  

 
Từ đầu tháng 11, email qua/lại rất sôi nổi để sắp xếp, lựa chọn ngày, địa điểm, quà cáp..  Anh Tá 

xung phong làm ‘ông già Noel âm thầm’ lo quà cho các anh chị em tham dự.  
Có rất nhiều ý kiến, người muốn tổ chức ở nhà cho vui, người đề nghị anh chị em một năm nên kéo 

ghế một lần cho oai; và nhất là, các chị không phải lo lắng việc nấu nướng và con cháu có thể chung vui với 
bố mẹ ông bà cho thêm thân tình.  

Nhưng, muốn đặt nhà hàng thì phải đặt trước cả mấy tháng. Và cuối cùng, giải pháp tốt đẹp, là: tổ 
chức tại nhà anh chị Nguyễn Kim Linh để chị Linh có thể tham dự. Thế là Chi Hội Trưởng bèn lên chương 
trình cho tiệc mừng và thăm viếng ... Danh sách thăm viếng năm nay là 5 nơi - bà cố thân mẫu linh mục Mai 
Văn Thịnh, anh chị Tâm - Hân, anh chị Kim Linh vào ngày thứ Bảy 12.12.15, anh chị Lợi và anh chị Thành 
Thủy vào tuần sau. Thực đơn và vật dụng cần thiết cho buổi tiệc, được email ra sớm để chắc chắn là anh 
chị chủ nhà không phải lo lắng chi cả.  

Phái đoàn đến thăm bà cố trước tiên – sắp hàng hai trước khi vào nhà bà cố - trông cứ như là nhà 
trai đến nhà gái rước dâu vậy. ‘Rêsuma lạy Chúa tôi’ là câu nói mà bà cố nói luôn khi thấy đông anh em 
cựu đệ tử đến thăm. Sau đó là anh chị Tâm Hân - được nghe lại chuyện tình 45 năm của anh chị. Trạm 
cuối là nhà anh chị Kim Linh.   

Chương trình, giờ giấc cứ theo tuần tự:  phần chúc mừng, tặng quà Giáng Sinh là trách nhiệm của 
Chi hội trưởng. Phần dẫn chương trình, chia sẻ cầu nguyện, hát hò, đạo diễn vẫn là nghề của MC nổi tiếng 
của Sydney là anh Vũ Nhuận...kiêm cả nghề quay phim bằng Iphone để đưa lên Youtube... 

 

 
tại nhà Bà cố 
 

Tại nhà anh chị Kim Linh, thức ăn được anh chị em nhanh chóng sắp xếp trước khi cầu nguyện và 
hát mừng lễ Giáng Sinh. Anh chị Kim Linh cảm động chào đón anh chị em đến mừng lễ cùng gia đình anh 
chị. Tất cả anh chị em đã cùng cầu nguyện cho anh chị luôn được bằng an, sức mạnh để chăm lo cho hai 
cháu.  

 

 
Tại nhà anh chị Tâm- Hân 



  

 

 

  Theo MC Vũ Nhuận thì đây là lúc mà tất cả mọi người phải quên tuổi tác, chức vị ông bà nội 
ngoại của mình, tức quên đi 75 cái xuân xanh của chị Cung - người lớn tuổi nhất, và gần 50 của người trẻ 
nhất là anh Công Thành để trở về thời còn trẻ làm trò chơi khi nhận quà. Thế là anh chị em phải làm đủ trò 
từ  làm vịt chạy quanh 2 vòng, nắm tay hát ‘Trông kìa con voi’... nhất là ai lên nhận quà cũng ôm ông Già 
Noel rất thắm thiết...Những tiếng cười dòn giã cứ nối tiếp... 

 

 
tại nhà anh chị Kim Linh 
 

  Phái đoàn anh em cựu đệ tử tiếp tục đi thăm gia đình anh chị Huỳnh Công Lợi và anh chị Nguyễn 
Văn Thành – Thủy như đã dự liệu. Càng gần đến Giáng Sinh, ai cũng bận cả mà các anh chị Lợi, Thành - 
Thủy và anh chị em vẫn dành thời giờ cho nhau thật là quý.  
 

  
 

 17.12.15 – thăm anh chị Huỳnh Công Lợi - chị Lợi hiện đang bị đau thần kinh tọa. Theo lời chị thì 
chân chị rất đau- đau đến phát khóc và những lúc như thế chị chỉ biết đọc kinh, cầu nguyện...cơn đau bớt 
dần...chị tiếp tục đi bộ dưới nước mỗi ngày tại hồ bơi và nay thêm vật lý trị liệu... Hy vọng chị không phải 
giải phẫu... 
 Cả nhóm cùng anh chị xem lại một vài đoạn video mà anh Nhuận thâu hình buổi viếng thăm bà Cố 
cha Thịnh và anh chị Tâm Hân. Trước khi ra về, anh chị em lấy dáng chụp hình chung gần bàn thờ Đức Mẹ 
lộ thiên mà các con chị vừa làm xong. Chị Lợi cho biết là mỗi buổi chiều các con chị giăng dù lớn ngay gần 
bàn thờ Đức Mẹ để chị đọc kinh... chị Lợi ơi, chị là ‘số một’ rồi đấy nhé! 
 22.12.15 - đến thăm anh chị Thành -Thủy. Nghe tin anh Thành bị sụt cân đến gần 20 kg và bị đau cổ 
chúng tôi thấy ái ngại. Đến thăm mới biết là anh sụt cân vì kiêng khem kỹ quá và cổ bị đau vì làm một động 
tác cúi xuống trong thời gian dài tại sở ... Chị Thủy cho biết anh Thành hiện đang chữa đau cổ theo vật lý trị 
liệu và áp dụng phương pháp thực dưỡng như cơm gạo lức, cây củ, vật liệu nấu thức ăn sản xuất từ Nhật 
ngay cả bột ngọt rất đắt giá là $100 /1kg – anh em chọc ghẹo là anh Thành ăn kiêng theo tiêu chuẩn cao 
cấp! Chị Thủy còn quảng cáo thêm trà Bancha, sản xuất từ VN chữa được bệnh rối loạn tiền đình của chị ... 
thế là nhãn hiệu, chi tiết của trà Bancha được hỏi/ chụp hình tới tấp...  
 Rồi các anh lại nhắc lại những kỷ niệm vui buồn thời đệ tử dù là khác lớp/ khác tuổi – Chuyện vào 
lời ra cười vang nổ dòn như pháo tết đến quên cả giờ về... Phải công nhận một điều là anh Tiến Hùng, Chi 
hội trưởng và Công Thành, chi hội phó, mới chỉ làm chức vụ chi hội chưa đầy một nhiệm kỳ (2 năm) mà kỹ 
năng ngoại giao, nói chuyện rất nhuyễn thấy rõ...  
 Anh Thành còn hứa là sẽ sinh hoạt với chi hội một khi anh về hưu và anh đang có dự tính về hưu 
ngày rất gần ... thế là chị Thủy dzui và chi hội An phong Sydney cũng dzui...! 
 Rất cám ơn anh chị Lợi và anh chị Thành Thủy đã dành thời giờ tiếp đón bọn tôi dù là rất bận trong 
mùa Giáng Sinh. Qua hai buổi thăm các anh chị, chúng tôi đã nhận được những món quà tinh thần tuyệt 
vời: đó là đức tin mạnh mẽ, một lòng cậy trông Thiên Chúa của chị Lợi; lối sống giản dị và chế độ ăn uống 
dưỡng sinh lành mạnh Ohsawa của anh Thành. Hơn thế nữa những thân tình anh em cựu đệ tử qua những 
kỷ niệm thời đệ tử mỗi khi có dịp gặp nhau đã cho thấy các anh rất nhớ và luôn nặng tình với nhà Dòng nơi 
mà các anh đã được đào tạo ...  
 Những ngày vui của Gia Đình An Phong Chi hội Sydney năm 2015 tạm ngừng tại đây, để anh chị 
em bà con còn thời giờ chuẩn bị Giáng Sinh cho gia đình hoặc du lịch và chờ đón mừng Hội lễ tân  niên 
Xuân Bính Thân  tại nhà anh chị Mai Tá vào ngày thứ Bảy 13 tháng 2 năm 2016. 



  

 

Xin chúc anh chị em đại gia đình An Phong Sydney một mùa Giáng Sinh thật ấm cúng, một Năm 
Mới an lành, những chuyến du lịch an toàn với thật nhiều kỷ niệm...khó quên! 

Mai Đàm- cây viết cùn Sydney  
 

 

PERU- Phần 3   
  

7. Lũng Thiêng sương khói mờ nhân ảnh 
 

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, 
Ai biết tình ai có đậm đà. 

(Hàn Mặc Tử: Đây thôn Vỹ Dạ) 
 

 
Vàng tỏa non Tây, bóng ác tà... 

Một cảnh đẹp mê hồn trên Lũng Thiêng 
 
Sáng nay tôi rời khỏi kinh thành Cusco sau hơn mấy ngày nán lại rong chơi đây đó, để đổ dốc bảy 

trăm thước ngược lên hướng bắc, đến thăm Lũng Thiêng (Sacred Valley) kỳ bí của người Inca nằm cách 
đó khoảng hơn một tiếng lái xe. Duy chỉ có điều hơi tiếc là bố tôi vẫn còn mệt do độ cao gây sốc, nên lúc 
xuống núi ngắm cảnh chỉ có mẹ tôi ham vui đi cùng dù bà vẫn còn chưa khỏe hẳn. Phong cảnh nơi đây đẹp 
tuyệt khiến tôi nhớ đến thi sĩ Hàn Mặc Tử của chúng ta. Quả thật câu thơ trên của họ Hàn mà có lẽ ai một 
lần được nghe thì không thể quên. Một câu thơ rất đắt giá.  Lịch sử văn học rất kỳ lạ.  Có những nhà thơ khi 
nhớ tới là người ta nhớ ngay đến một bài thơ, một bài thơ đã làm nên gương mặt nhà thơ.  Mà gương mặt 
ấy lại 'sáng' vào bực nhất trong số gương mặt các nhà thơ cùng thời. Đó là trường hợp của thi sĩ họ Hàn 
với Đây thôn Vỹ Dạ. Có chăng ta chỉ thấy bài thơ đẹp quá, nên thơ quá chứ chúng ta nào đã hiểu gì đâu, vẻ 
đẹp còn như phong kín, chưa ai tìm thấy chìa khóa để 'mở được lối vào'. Đố ai phân tích được cái hay của 
vế thơ sau đây: 

Gió theo lối gió, mây đường mây, 
Giòng nước buồn thiu, hoa bắp lay. 

 
Tội nghiệp thi sĩ nhát quá không dám bước vào 'vườn ai'. Đứng mãi... rồi cũng quay ra chứ chả 

nhẽ...!  Thế là về tay không, cảnh vật trước mặt như không hồn, chỉ có cái 'hoa bắp' vô tri kia vẫn cứ... 'lay' 
như nhịp đập vô vọng của trái tim thi sĩ. Ai cũng biết lẽ đời, cái thuở yêu đương say cảnh chẳng qua vì say 
người.  Để rồi: 

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, 
Có chở trăng về kịp tối nay. 

 
Quyến rũ đến thế là cùng! Nhưng thuyền ở đâu? Sông trăng ở đâu? Bí mật vẫn hoàn toàn bí mật.  

Vườn nhà nàng dẫu đẹp thật, nhưng không có lối vào, ít nhất là trong thơ của thi sĩ. Ấy thế mà chúng ta vẫn 
yêu, vẫn say thơ Hàn! 

Cảnh đẹp Lũng Thiêng cũng mịt mờ khói tỏa ngàn sương, che bít hết lối vào không kém bức tranh 
thơ của bài Đây thôn Vỹ Dạ. Thoạt trông, nếu chưa lang thang ở Lũng Thiêng này, thì hẳn ai nấy cũng đều 
sẽ cho rằng có thể tôi hóa rồ rồi, cất công lặn lội từ nước Úc xa xôi sang đây để chỉ ngắm nhìn mấy cái 
đống đá nhấp nhô xây đắp tường thành, quốc lộ thôi sao: dù cho đó có là những tảng đá ong, đá vôi, đá 
cẩm thạch gì đi nữa thì đá cũng chỉ hoàn đá, không hơn không kém. Tôi biết chẳng khó khăn gì để bạn nghĩ 
như tôi vừa nói. Song, tôi lại vẫn tin rằng, bạn mà đến được xứ sở Inca đó, lặn lội với Lũng Thiêng nguồn 
cội của cả một dân tộc, chắc chắn bạn cũng không làm khác hơn tôi đâu.  Đống đá cao ngất kia chính là 



  

 

biểu tượng của niềm kiêu hãnh đầy bí ẩn của một nền văn minh đã mất, được đẽo tạc công phu qua những 
viên đá tảng khổng lồ. Và bạn sẽ không cười tôi nữa.   

Bạn tự hỏi: di sản văn hóa thế giới này, do trời đất hay một vương triều, một bộ tộc nào tạo tác mà 
thành?  Liệu có phải do người Inca tạo tác nên nó như bấy lâu nay người ta vẫn tin như thế hay không?  
Câu hỏi vẫn còn phong kín cho loài người thả rông trí tưởng tượng của mình mà tiếp tục 'thầy bói xem voi'. 
Thứ đá ấy dậy tình mê tơi lên được. Đó là những trang sử đá kỳ thú mà loài người chưa thể đọc dịch nổi. 
Thứ mật ngôn mà có thể chỉ có đá mới hiểu nổi. Tiếc thay, đá không biết nói thứ ngôn ngữ mà một ai trong 
số khoảng 7 tỷ người của quả địa cầu này có thể nghe nói được. Và vì thế, Lũng Thiêng vẫn cứ được tạm 
coi như sứ giả của một nền văn minh Inca cổ xưa, từ lâu đã được hội UNESCO công nhận là di sản văn 
hóa thế giới.  Một vẻ đẹp bể dâu quyến rũ của đất nước Peru mấy ngàn năm lịch sử. 

Đó cũng là mục đích của chuyến viếng thăm Lũng Thiêng lần này, là để tìm hiểu về văn hóa và đời 
sống của các con cháu thần mặt trời hiện nay sống ra sao, cũng như để thu thập một số kiến thức tốt hơn 
về nền văn minh Andes cổ xưa. Đây là một thung lũng dài bảy lăm cây số, nhưng bề rộng chỉ cỡ vài cây số 
thôi. Thậm chí chỗ hẹp nhất không đầy một cây số. Vậy mà đất đen mầu mỡ không ngờ, lại có giòng 
Urubamba vốn là một nhánh thượng nguồn của con sông Amazon rộng lớn nhất thế giới, kết hợp với giòng 
Apurimac uốn lượn xuyên qua thung lũng, cung cấp nước cho nông nghiệp lẫn thủy sản nuôi sống nhu cầu 
thực phẩm của người dân nơi đây.   

Do gần nguồn nước nên các làng mạc của người Quechua điểm xuyết đây đó, như bức tranh sơn 
thủy hữu tình. Đây là một nơi tương đối bằng phẳng hiếm hoi trong toàn dãy Andes.  Người Inca coi thung 
lũng này vô cùng thiêng liêng đối với họ, chỉ vì nó có hình dạng của dãy ngân hà tỏa sáng trên nền trời đêm 
Andes. Ngoài ý nghĩa thiên văn địa lý ra, nó còn là nơi cung cấp thực phẩm dồi dào cho kinh thành Cusco 
của đế quốc Inca. Bắp trồng ở vùng này nổi tiếng là to ngọt nhất thế giới.   

Trước khi xuôi xuống Lũng Thiêng, hai mẹ con tôi có dịp dừng chân ở một làng Quechua vẫn theo 
nếp sống cổ sơ nằm cheo leo ven triền núi. Thường thì mỗi công ty du lịch hoạt động ở Peru bảo trợ cho 
một ngôi làng như vậy, kể cũng là một ý tưởng khá hữu ích. Dân miền núi ở đâu thì cũng đều khó khăn 
nghèo khổ như nhau, nhưng nhìn chung họ biết cam phận và hài lòng với những thứ đang có. Ngước trông 
về phía cố đô Cusco đã là một thế giới hoàn toàn khác xa rồi, huống chi là đem so với thủ đô Lima hiện đại 
tân thời. Trong các xóm nghèo leo lét, thấp thoáng có rất nhiều mái nhà tranh xây nửa chừng rồi bỏ dở nên 
nhìn khá nhếch nhác giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt sắc.  Nơi đây trước kia là một khu vực bị cả xã hội 
thế giới bỏ quên, và mới chỉ phục hồi khoảng 20 năm đổ lại đây phần lớn là nhờ kỹ nghệ du lịch.   

Dẫu sao quanh đây, tôi vẫn thấy người Quechua văn minh sống hòa trộn với người Quechua tuân 
thủ theo nếp cổ. Những người Quechua nệ cổ thường có vóc dáng vạm vỡ, lồng ngực lớn, và đùi thì rất to, 
thích hợp với điều kiện lao động nặng nhọc và việc đi lại khó khăn trên triền núi cao. Còn người Quechua 
thành thị nhìn cũng bình thường như các dân thị tứ khác trên thế giới. Họ có nét Á châu Trung Hoa nhưng 
lại có sống mũi cao và đôi mắt khá sâu.  Nếu điều kiện sống dễ chịu đôi chút, nhất định nét mặt của họ rất 
dễ đẹp. Rải rác phố phường có nhiều ăn mày gốc Quechua, tuy nhiên họ không hề làm phiền ai, chỉ ngồi 
yên một góc.   

Vì là vùng núi cao hiểm trở cách biệt với thành thị nên ở đây có rất ít xe hơi riêng, đa số là xe buýt, 
xe lửa hoặc taxi là phương tiện di chuyển công cộng chính yếu.  Mà người đi bộ cũng rất nhiều.  Hơn thế 
nữa, chợ búa tổ chức rất ngăn nắp và sạch sẽ, tuy có nói thách nhưng đến khi trả xuống đúng giá là cười 
tươi chịu bán. Riêng về điểm này, họ khá thân thiện và dễ mến hơn những con buôn ở các nơi khác trên 
thế giới. 

Giữa hoàn cảnh khó khăn ấy, tôi đã đến thăm ngôi làng đơn sơ nằm vắt vẻo giữa lưng chừng núi.  
Người dân cho biết chỉ mới có đường xe hơi vào làng chừng vài năm trở lại đây thôi, âu cũng là điều đáng 
mừng nhưng cũng đáng lo, không biết liệu rồi đây họ có còn giữ được nếp sống cổ truyền mà cha ông họ 
để lại trước làn sóng Âu Mỹ hóa đang ngày càng hung hãn, cố len lỏi vào tận ngõ ngách nơi rừng sâu hẻo 
lánh.  

Trước đó, người làng chỉ đi bộ băng núi xuyên qua các con đường cái quan thời Inca để tiếp xúc với 
thế giới bên ngoài.  Ngoài việc đồng áng ra, phụ nữ trong làng còn dệt thổ cẩm, đan len lấy từ lông của các 
con đà mã llama, alpaca chỉ có ở vùng Andes này. Len của con Alpaca rất ấm mịn và xốp, cầm lên tay nhẹ 
tênh, nên thế giới hiện giờ rất ưa chuộng loại len này hơn len cừu. Loại len này ở các nước Tây phương 
bán giá rất đắt, nhưng nếu mua tại chỗ lại rẻ không ngờ. 

Sản phẩm thủ công làm ra được bày bán ngay tại ngôi chợ làng, và đưa đến bỏ mối ở các khu chợ 
khác có đông khách du lịch đến tham quan. Hàng thổ cẩm vẫn được dệt theo lối cổ truyền, chứ không dùng 
khung cửi giống như bên nước ta. Màu sắc toàn nhuộm từ cây cỏ thiên nhiên, hoa văn rất phong phú chứ 
không sặc sỡ lòe loẹt mau phai như màu hóa học. Một tấm thổ cẩm bề ngang hai tấc, bề dài hai thước cần 
tới hai tuần để dệt, đủ thấy công phu đến mức nào. Nhưng các nghề gia truyền này hiện đang bị mai một 
dần trước cái đà tiến hóa hiện đại.  Khi các làng nghề thủ công biến mất thì vùng đất này sớm muộn gì 



  

 

cũng sẽ nhanh chóng quên truyền thống văn hóa của mình, sớm bị Âu hóa, trở thành tầm thường không 
đáng xem như biết bao nơi khác trên thế giới.  Đàn ông thì làm người leo núi dẫn đường và phu khuân vác 
cho các khách du lịch ở các xứ giàu có đến đây tìm cảm giác đi thám hiểm bằng cách đi bộ trên con đường 
mòn Inca để lên Machu Picchu. 

Mỗi chuyến như vậy kéo dài ba bốn ngày cho một quãng đường khoảng năm bảy chục cây số. 
Trong khi người địa phương đi không tới một ngày. Kết quả của sự hợp tác du lịch lên đời sống dân làng có 
thể được thấy khá rõ.  Khu đình làng đang được lát đá để chống lầy lội vào mùa mưa.  Một ngôi trường 
khang trang đang được xây gồm có các lớp mẫu giáo và tiểu học.  Con nít không phải đi bộ thiệt xa nữa để 
đến trường.  

Khá ngạc nhiên là một sân bóng rổ cũng đã được xây dựng. Nhiều ngôi nhà đổ nát đang được cất 
lại, bắt chước theo kiểu thường thấy ở các làng Quechua văn minh dưới Lũng Thiêng. Bất chợt ngó quanh 
tôi thấy hai cha con người Quechua đang ngồi ở quán nước đầu làng. Đứa trẻ bấm máy di động của người 
cha liên tục. Không có gì chóng lan truyền bằng thứ điện thoại di động và trò chơi điện tử này.  Cũng không 
có gì thuyết phục người dân vùng núi hay vùng quê bằng thứ thiết bị cầm tay nọ. Đối với chính quyền thì 
trong các loại cơ sở hạ tầng, không có gì dễ xây dựng hơn những hệ thống truyền thông. 

Tôi nhìn khuôn mặt ửng hồng ngây thơ của cậu bé con. Theo truyền thống xưa thì lẽ ra cậu bé này 
phải sớm lên núi tu tập, làm quen với muông thú cỏ cây, sẽ nghe nói về những phát kiến đáng nể do tổ tiên 
cậu để lại. Nhưng cậu bé này chẳng cần tu học nhọc nhằn gì cả. Cậu chỉ cần bấm vài ba nút là nghe được 
bạn cậu nói từ hàng chục hàng trăm cây số, nơi cậu đi hàng mấy ngày chưa đến. Thế hệ trẻ như cậu còn 
bao nhiêu người sẽ theo được truyền thống của cha ông? 

Nghĩ lại mà giật mình cho tốc độ thế giới sao quá đổi thay. Những tiến bộ như vừa được mô tả ở 
ngôi làng ven triền núi, chỉ vừa mới xảy ra trong vòng 20 năm trở lại đây ở Lũng Thiêng và cả miền nam 
Peru này. Trước đó, nguyên vùng hoàn toàn bị bỏ quên bởi các chính quyền ở Lima. Sau đó, các biến động 
gây ra bởi nhóm phiến quân cộng sản Con Đường Sáng (Lighting Path) càng làm cho vùng đất trên rẻo cao 
này khốn đốn trăm bề. Người dân không ưa bạo lực mà chính sách Con Đường Sáng chủ trương, và các 
cố gắng của tổng thống gốc Nhật Alberto Fujimori đưa ra nhằm tiêu diệt nhóm phiến quân và giúp phát triển 
phúc lợi xã hội cho vùng này được đặc biệt yêu thích.  Sự ủng hộ cho Fujimori một thời ở vùng này gần như 
tuyệt đối, và hiện giờ sự ủng hộ đó được chuyển qua cho Keiko, con gái của tổng thống, trong cuộc bầu cử 
tổng thống vừa rồi. Tuy nhiên, người dân cũng rất công bằng.  Họ cảm ơn Fujimori nhờ các phúc lợi xã hội, 
nhưng thống kê cho thấy họ cũng ủng hộ chuyện Fujimori cần phải bị xử tội tù vì các cáo buộc lạm quyền, 
tham nhũng độc tài của ông. Ngày nay, người Quechua có các nghị sĩ trong quốc hội, biết tranh đấu bảo vệ 
cho quyền lợi của chính mình. 

 

8. Ai đi đường vắng đường xa với phiên chợ đầu xuân Pisac 

 
Dừng chân đứng lại, nghe tôi đây ca, đôi lời 

Chứ đi đâu vội mấy ai ơi! 
(Phạm Duy: Con đường cái quan) 

 
Đến Lũng Thiêng nhân dịp đầu năm tưng bừng lễ hội, tôi được may mắn có mặt tại Pisac vào đúng 

ngày chợ phiên. Mỗi tuần, chợ chỉ họp có 3 phiên, ngày chủ nhật, thứ ba và thứ năm, nhưng đông vui nhất 
vẫn là phiên chợ đầu năm, người từ các làng xa đổ về đi chợ, vui như vào đám.  Rồi mường tượng ra con 
đường thiên lý năm xưa khi non sông nước bạn Peru một thuở thanh bình với nền văn hóa Inca chói lọi, mà 
nhớ nhung da diết về những dặm đường quê hương xa vợi nay đã nằm cách bên kia bờ Thái Bình. Nhớ se 
sắt cái thuở mà nhạc sĩ Phạm Duy đã đắm mình trong linh hồn dân tộc bằng bản trường ca Con đường cái 
quan bất hủ qua mấy câu hát khai khúc dẫn dắt người nghe nhập vào cuộc vui, phiêu du cùng với âm nhạc. 

Những con đường quê hương hằn vết chân trong đời người ấy, thế mà mỗi khi nhớ lại, dù đã luống 
tuổi rồi, vẫn cứ thấy mình nho nhỏ đôi mắt trẻ thơ. Lúc nào cũng vẫn là con đường của tuổi lên tám, lên 
mười. Bao giờ cũng thấy con đường quê mình dường như xa hơn, dài hơn con đường thật đương đi, vì đó 
là con đường của ký ức. Dù cho có phiêu bạt trên vạn nẻo bước đường vòng quanh thế giới thì vẫn không 
thấy đẹp bằng những con đường tuổi thơ năm nào.   

Và ở một chợ huyện vùng cao hẻo lánh trên đất nước Peru này, mọi con đường dường như tuôn đổ 
về phố chợ Pisac to nhất Lũng Thiêng. Ai đó đã từng nói bộ mặt đời sống của một vùng là cái chợ, tôi thấy 
quả không sai chút nào. Và cứ thế, thành phố càng đông thì chợ mọc càng nhanh, có lều quán, cầu chợ 
hẳn hoi. Từ những ngôi chợ sầm uất nhất vùng quanh năm mùa nào thức nấy, cho tới các chợ ngoại ô nửa 
quê nửa tỉnh mọc quanh thành phố. Quê nữa thì có các khu chợ xép, chợ đuổi, chợ hôm, chợ mai, chợ đổi 
vai kẻ buôn người gánh, rồi thồ vào các chợ hè phố trong xóm đi rong bán lẻ. Cho nên vùng nào như thế 
nào thì mặt mũi bày cả ra chợ. 



  

 

Bởi một lẽ giản dị, có người thì có chợ. Ở đấy, người ta tìm kiếm, đổi chác, mua bán cái ăn, cái 
dùng cho đời sống. Cái chợ thật quý, nhưng không thể đặt ra chợ, kéo người tới mua bán, khi vùng ấy chợ 
búa đã vừa phải. Quý thế cho nên, khi có thêm một chợ mới người ta không dùng chữ hoa mỹ như khai 
trương, khánh thành, mà gọi thân thương là ngày mở chợ, cưới chợ. Ngày đầu mở chợ thường là diễn ra 
vào dịp đầu năm, có ca hát văn nghệ, hội hè đình đám, người chơi chợ đi xem nô nức như hội, xem cả màn 
múa ca chiêng trống xập xình kiểu 'con đĩ đánh bồng' của người Inca lạ mắt ra phết. Lại còn có cả ngày 
cưới chợ tổ chức thật linh đình nữa chứ, các cụ già chắc sẽ còn kể cho con cháu nghe mãi về những trò vui 
trong ngày cưới chợ ấy cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. 

 

 
                                                                     Gần xa nô nức cảnh vui thay... 
                                                                Nhảy múa tưng bừng điệu vũ 'Con đĩ đánh bồng' của người Inca 

 
Không ai biết chợ Pisac lập ra từ bao giờ, nhưng cứ mỗi tuần ba lần lại rủ nhau nhóm họp chợ 

phiên, dân quanh vùng đến hẹn lại gặp nhau ở đây để trao đổi, mua bán hoặc chỉ cốt để vui chơi, bè bạn 
tâm tình. Chợ phiên Pisac luôn bắt đầu trong sương sớm và ẩm ướt bởi khí hậu đặc trưng của khu vực 
này.  Dù ngay giữa hè thì lúc 5 giờ sáng trời vẫn se se lạnh, mờ tối và đầy hơi sương. Lúc tôi đến trời đã xế 
trưa nhưng phiên chợ vẫn đông vui tấp nập như mới họp nhau ban sáng. Nghe người ta kể rằng, họ đã 
chuẩn bị ngay từ khi mặt trời còn chưa mọc, người tay không, người gùi hàng, người chỉ cắp nách con gà, 
con ngỗng, lại có người dắt theo con bò, con bê, người đi xe máy, kẻ xe đạp, nhưng chủ yếu vẫn là cuốc bộ 
từ trên núi xuống, từ dưới thung lũng lên, làm náo nhiệt cả một vùng ngày thường vốn yên ả. 

Bỏ qua lối vào cổng chính, chúng tôi theo con đường bên hông để đến khoảng đất trống ngoài trời 
rộn rã tiếng nói cười, tiếng mặc cả mua bán. Chao ôi là người, vui như trẩy hội, rực rỡ sắc màu. Vì đây là 
phiên chợ đầu năm mà, quanh năm buôn bán không bằng ba ngày phiên chợ Tết, ông bà ta thường hay nói 
vậy. Chỉ có mấy ngày đầu năm này mới có dáng vẻ riêng biệt, người các làng gần chợ mới dễ nhận ra cái 
khác nhau. Phiên chợ cuối năm thường chỉ là chợ chớm dáng xuân, là phiên chợ của người có tiền. Ai sẵn 
tiền thì sắm sửa sớm, cho nên hãy còn thưa người mua bán, hầu như khách cũng lượn chợ xem và hỏi chợ 
xuân năm nay thế nào. Phiên giáp xuân mới là của mọi người ta thường thường bậc trung, người đông 
hẳn, phiên này thực sự các làng ra sắm giao thừa dương lịch. Cả người trên tỉnh cũng về chợ quê tay xách 
nách mang. Phải đợi đến phiên ba mươi, ba mốt tháng mười hai của lịch tây, thì mới ra đúng không khí hối 
hả ngược xuôi của người nghèo lo chạy cái Tết tây bở hơi tai. Đúng ngày này, có nhà đi sắm thêm, còn thì 
chỉ những người hôm ấy mới chạy gom được tiền, quáng quàng nháo nhác lên chợ. Giữa cảnh chợ chiều 
cuối năm, táo tác, vội vã, chợ búa cứ y như cướp giật. Cuối cùng, chỉ có chợ đầu năm người ta mới thảnh 
thơi đi trẩy hội. 

Tôi, người khách du hôm ấy, đã thích thú, háo hức dạo một vòng quanh chợ không kém gì người 
địa phương. Đi bên cạnh những người đàn ông dân tộc Inca giản dị trong trang phục màu đen tinh tuyền là 
những chị phụ nữ xúng xính trong trang phục truyền thống rực rỡ đường thêu. Trẻ con theo cha mẹ đi chợ 
cũng rất nhiều. Đứa gặp bạn ríu rít chuyện trò, đứa giúp mẹ bán hàng. Đâu đó tôi thoáng gặp ba mẹ con dắt 
díu nhau đi trong màn sương vẩn đục. Người mẹ gùi nặng trên vai, phía trước lại địu một em bé đang say 
ngon giấc nồng, thò đôi chân trần mũm mĩm ra ngoài. Đi líu ríu bên mẹ là một em bé cao tầm ngang hông 
người lớn, mũi thò lò, chân đi ủng lông con đà mã thật ấm, và hễ cứ thấy người lạ là tò mò ngó theo. Đôi 
khi, tôi gặp một anh thanh niên người Quechua lững thững đi một mình, ôm ngang ngực một con gà mái tơ 
để mang ra chợ bán, và quãng đường đi chợ của anh có thể tới hơn chục cây số mới tới nơi. 

Thu hút người đi chợ không kém là sạp hàng vải vóc và áo quần. Những bộ áo nam thường được 
người bán cầm đi rong, trong khi vải và váy áo phụ nữ được bày trong khu vực riêng, phía trong nhà. Thôi 
thì những mảnh vải, những chiếc khăn đủ các màu xanh đỏ tím vàng, lục lam hồng trắng... bày la liệt trên 
những tấm bạt trải dưới đất hoặc treo trên tường. Váy áo được thêu bằng đủ thứ chất liệu phong phú, từ 
thổ cẩm, giả thổ cẩm hay vải thông thường cũng đều được các bà các chị tíu tít chọn thử. Điều thú vị là 
ngay bên cạnh có một loạt máy khâu sẵn sàng sửa hay may cho người mua.   

 



  

 

                    
                                Một buổi trưa, nắng vàng in trên tóc, 

                             Lùa chân mây, về ở dưới chân trời. 
                              Bước vội vã, một lần nghe gót ngọc, 

                           Giẫm trang đời, lá rụng úa dần phai 
Chợ họp quanh năm cả bốn mùa, 
Đổi chác người tiên cùng khách tục... 
 

Ôi thôi, các nhà buôn bày chõng ngồi đo lụa ngay ở trong nhà, chiếm nguyên một gian đầu cầu chợ.  
Lụa khung cửi đổ ra từng tấm năm bảy chục thước, nhà buôn người ta mua cả tấm, bán mộc lên các cửa 
hàng sang trọng trên tỉnh thành, thủ đô. Trẻ con ngồi bệt xuống xó bậc cửa nhà buôn vải, tha hồ mà ngắm 
nghía. Gian ngoài vuông vắn, phòng giữa là cái sân con con tun hút tối mờ mờ thấp xuống, trên mảnh đất 
lát gạch vuông lộ thiên, cửa sổ lắp kính trong suốt. Nắng lên hắt vào cửa. Chợt có anh người làm trong nhà 
ra, cầm chiếc sào bằng cái lao màn móc tấm màn cửa vải tây vàng sẫm lên, những người bán lụa tránh 
nắng chen chúc trong bóng râm quây lại. 

Cảnh mua bán trông thấy rõ: mợ chủ ngồi xếp bằng giữa cái sập gỗ nước lên đen bóng.  Mợ chít 
khăn đen, mặt phấn tròn húp híp. Tai đeo hạt ngọc xanh, cổ quấn dây chuyền vàng, tay mấy tầng vòng 
ngọc thạch, lại thêm cái áo thổ cẩm thêu kim tuyến, tấm váy lụa trắng tôn người mợ lên thành một ụ lụa, lút 
vào trong những bó lụa mộc mọi người lấy trong đãy ra từng chồng xếp cao lù lù quanh sập, cả dưới mặt 
gạch hoa. Thế rồi mợ điềm nhiên giơ thước lần lượt đo từng bó. Mợ soi mặt hàng lên, tìm cái gùn, cái gút 
để còn mặc cả bớt chiết chứ chẳng phải rỡn. Mợ giở xem mấy thước, thấy mặt hàng phẳng, mép biên gọn 
ghẽ. Khổ lụa mộc chưa chuội, bụi hồ rụng xuống mặt sập, trắng như bột nếp. Thế là được. Mợ vứt toạch 
xấp lụa xuống chân sập, bảo anh thư ký xướng tên chủ lụa, số thước rồi ghi vào sổ cái, đợi ra lấy tiền trả 
cho người bán lụa từ trong làng ra bán, thế là xong. 

Riêng tôi khi thấy cảnh người ta buôn lụa vải vóc ở đây mà lòng bồi hồi nhớ về dĩ vãng đã qua, nay 
sẽ không bao giờ tìm lại được như thế nữa. Thuở ấy, những năm tháng sau 1975 khó khăn vô cùng, cô tôi 
phải bỏ nghề dậy học, chạy vạy mãi mới mở được một sạp vải ở chợ An Đông, khung cảnh cũng từa tựa 
như vầy. Dần dà làm ăn khấm khá, các cô chú trong nhà và cả mẹ tôi nữa cũng ra phụ bán một tay.  Những 
lúc như thế là tôi được ra theo, được ngả lưng trên ụ lụa giữa trưa hè nắng nóng, ôi mát làm sao!  Cũng 
nhờ vào tài tháo vát bán vải mà cô tôi đã lo cho đại gia đình, Cụ Nội, Ông Bà Ngoại tôi, thăm nuôi bác tôi và 
cho chú tôi đi vượt biên chui. Sau đó cô tôi dẫn tôi với người anh họ đi vượt biên và được định cư tại Úc. 
Nhớ lại những ngày đó, tôi đoán cô tôi rất lo bị ngâm vốn, ngậm hàng nhưng cả gia đình đều trông nhờ vào 
sập vải này và rồi ăn nên làm ra cũng từ nó. Đôi khi tôi vẫn cảm thấy bâng khuâng/ lo lắng mỗi khi nhớ đến 
sập vải chợ An Đông, hình dung ra cô tôi, mẹ tôi và các cô chú bác trong nhà. Có lẽ vì tôi cũng lây cái lo 
của bao nhiêu người trong gia đình chờ đợi bán được khúc vải nuôi sống cả nhà chăng? 

Nay xin trở lại với chợ xuân Pisac, ngoài khu vải vóc ra, ngay ở cổng chợ là khu vực bán thịt bê cừu 
với những phản thịt mỡ dầy cả gang tay và da vẫn còn lông đen, chứng tỏ đây là thịt tươi vừa mới xẻ xong, 
đến gần vẫn tỏa hơi âm ấm. Trên lối đi vào chợ, những hàng bánh quẩy nhúng mật hay ngào đường, lại có 
loại bánh giống hình bánh quai vạc của ta chiên giòn, trông thật hấp dẫn.  Mỗi khi có khách đến mua, những 
người bán quẩy lại nhúng chiếc quẩy to tướng vào chảo mật một cách điệu nghệ rồi gói vào giấy, đưa cho 
khách ăn ngay tại chỗ, vừa ăn vừa thổi, nóng hổi giòn tan.   

Vào hẳn trong chợ, là khu bày bán nông sản và nông cụ được sản xuất trong vùng. Ở đây, người ta 
có thể mua đủ thứ, từ những bó rau cải xanh mơn mởn xếp bên mấy bịch ớt đỏ rực, bên kia là thúng bắp 
vàng ươm, liền cạnh là những quả bơ chín mọng, cho đến rổ hạt dẻ nâu sẫm đã luộc vừa chín tới. 

Đứng ngắm họ nô nức đi chợ ngược xuôi, tôi thấy chợ phiên vùng cao không đơn thuần chỉ là nơi 
trao đổi, mua bán hàng hóa. Mà còn là nơi cho người cao tuổi dịp thăm hỏi, trao đổi kinh nghiệm sản xuất.  
Còn các chàng trai, cô gái, đây là dịp hẹn hò, gặp gỡ, tâm tình. Bạn bè gặp nhau tay bắt mặt mừng, kéo 
nhau vào một góc, rót mời nhau chén rượu tâm tình, chẳng phân biệt đàn ông hay phụ nữ, cũng chẳng cần 
đến đồ nhắm. Có lẽ vì thế mà rượu là thứ hàng hóa được bán nhiều nhất ở chợ.  Rượu đựng trong can, 
xếp thành hàng dài, chiếm riêng một góc. Người ta thử rượu theo nhiều cách rất đa dạng: bằng chén, bằng 
muỗng, hay đơn giản chỉ bằng một đoạn ống nhựa, người mua có thể hút rượu từ can lên để thử, rất tiện.  

  



  

 

Nhìn họ đi chợ du xuân mà tôi lại hình dung ra cảnh đón Tết khi tôi còn nhỏ ở quê nhà thân thương.  
Lòng chạnh nhớ đến thuở theo cô, theo bà, theo mẹ đi chợ Bến Thành, chợ An Đông, chợ Cũ, chợ Bàn Cờ 
hối hả sắm Tết. Rồi được Bà Ngoại, Mẹ tôi kể rằng xưa kia chợ Bến Thành, chợ An Đông là chợ của người 
miền Nam, riêng khu chợ Bàn Cờ có nhiều dân Bắc di cư năm 1954 vào sống nên vẫn mang đậm chất 
miền Bắc thời tiền chiến. Rồi lại tưởng tượng đến chợ Tết năm xưa quê tôi, trong ký ức có nhiều thứ không 
bán trong chợ, ngoài bãi như mọi khi mà bày cả ra hè đường, bên gốc cây đa, gốc cây đề, hay gốc phượng 
vỹ quanh chợ. Còn chỗ ngày thường hay treo các lồng chim khuyên, chim ri đá, con khướu mun, thì hôm đó 
nhấp nhô nhường chỗ cho từng dãy bán gà.  

Tết nhất, chẳng ai mua chim chơi.  Ông hàng dừa ngồi giữa cái gáo, cái muôi, xếp thêm từng đống 
tre giang để chẻ làm lạt buộc bánh chưng. Những chồng lá dong màu xanh ngắt bày đầy phía ngoài cổng 
chợ, các hàng này Tết mới thấy trông thật náo nhiệt. Chợ Tết thật đông vì người  từ Đa Kao, Tân Định, từ 
bến bãi sông Thị Nghè, đến các khu ngã ba ông Tạ, cầu ông Lãnh, xóm Chiếu, ngã tư Bảy Hiền, hay cả 
trong miệt Cái Sắn, Kinh Bê dưới Rạch Giá, Hố Nai cũng quảy đến chợ Bàn Cờ bán các thứ hoa quả bày 
bán Tết.   

Có thứ tôi nghe kể, có thứ tôi được thấy – nào là mâm ngũ quả gồm nải chuối xanh mẫm mạp, quả 
phật thủ ngón tay phật vàng mọng. Cành hoa trà hồng thẫm. Hoa trà cho điềm tốt lộc cắm vào độc bình trên 
án thư bàn thờ, ra ngoài giêng chưa rụng cánh hoa nào. Đằng kia, những cái sọt đựng quả hồng, quả thanh 
long, quả nào cũng to bằng cái thúng nhòi, vàng óng như đống rơm nếp phơi được nắng, một gánh gấc đỏ 
tươi, ngày Tết nhà ai cũng thổi xôi gấc, xôi hoa cau. Từng bó mía cao như nứa ngộ, mía làm gậy ông vải 
dựng bên bàn thờ, khấc phấn trắng quanh đốt tím mận... 

Rồi du xuân chợ Tết, đi rạc cẳng vẫn chưa chán mắt. Khoái nhất đối với đám trẻ con vẫn luôn là chỗ 
chợ bán tranh Đông Hồ mà chỉ phiên chợ Tết mới có. Người xúm đông như đám chọi gà, nhưng ai cũng 
mới chỉ ngắm nghía chơi cái dãy những tranh bày trên mặt khố tải, tranh treo tường.  Từng tệp tờ hồng điều 
in kín những chuỗi đồng tiền tròn xoe. Tranh tiền dán cột khắp nhà ngang, vách bếp.  Xó xỉnh nào cũng 
những tranh tiền là tiền. Để ước đồng tiền trong tranh thành tiền thật bò ra nhà, vào hòm, vào ống, vào con 
heo đất trẻ con để dành cuối năm mới đập để đi sắm Tết.   

Thêm nữa sặc sỡ nhất là những tranh gà. Nổi mẽ nhất nghề tranh Tết cổ truyền là tranh Đông Hồ, 
tranh gà Kim Hoàng quanh Hà Nội năm xưa, vào Nam cũng có dịp để bán cho bà con gốc Bắc xa quê đỡ 
nhớ nhà. Lạ sao, đẹp đầu đàn không phải gà trống, gà chọi mà là những chị gà mái tơ, gà mái ghẹ.  Con gà 
lông đuôi lông cánh cong vút lên, mào mỏ dữ dằn, một lũ con rúc dưới bụng, quanh chân, màu đỏ màu điều 
màu lục diệp ánh lên những màu đẹp nhất tốt phúc, phúc hậu. Trên tường treo vắt vào sợi dây gai chăng 
ra, loạt tranh nhị bình, tứ bình, các cô tố nữ uốn éo cầm kỳ thi họa cạnh những câu thơ thảo chữ Hán Việt: 
Xuân du phương thảo địa, Hạ thưởng lục hà trì.  Con cá chép to bằng chiếc quạt thóc, đớp bóng trăng, bên 
bức tranh trường khoát, trên tờ giấy lệnh vẽ tích Kim kê độc lập và Tô Vũ chăn dê. 

Rồi dạo ấy còn có mặt hàng mới khiến bà con xôn xao thích thú, đó là tranh màu mới nhập sang từ 
Hồng Kông, Chợ Lớn. Không phải tranh vẽ mà là tranh ảnh màu những cô gái má béo tròn, áo xường xám 
xanh lơ, hai vạt tẽ ra trông thấy khoeo đầu gối đỏ hồng, những em bé mũm mĩm nồng nỗng giống búp bê, 
những tòa nhà năm tầng, bảy tầng như cái tàu thủy nguy nga trắng phau. Lắm người xem ngắm, bàn tán. 
Giấy nõn quá, trắng quá, người lớn trẻ con đẹp như trên cõi tiên. Sang trọng quá, không thuận mắt như 
tranh nhà chuột, tranh đánh ghen, hứng dừa, những tranh cái hĩm thằng cu tóc để trái đào tiến tài tiến lộc 
như sắp cầu được ước thấy, như vậy mà bình dân hơn. 

Ôi! Đã rất lâu xa Tết quê nhà và Bà Ngoại tôi nay đã quá già không còn đi chợ được nữa ngay tại xứ 
người. Riêng tôi thấy tiếc cho thời đã qua. Tôi nghĩ có lẽ bây giờ các loại tranh này đã không còn đất sống 
nữa. Có lẽ bây giờ người ta thay vào đó là các tranh in hình giấy xanh đô la Mỹ thực tế hơn là tranh đồng 
tiền ba xu bây giờ chả mua được gì, nói chi là tranh gà lợn mà lũ trẻ thời nay bất quá chỉ xem chúng như 
các giống cầm thú nuôi chơi ở nông trại, không hơn không kém. Trẻ con bây giờ khoa học thực tế quá, hết 
còn ôm ấp những ước vọng cỏn con vụng dại như khi xưa tôi còn bé bỏng - cỡ lên tám, lên mười.  Đúng 
thật là khoa học kỹ thuật đã bóp chết lần mòn những giấc mộng mơ cùng trí tưởng tượng của con người 
máy móc thời nay. 

 

9. Ruộng bậc thang Ollantaytampo – Được mùa chớ phụ ngô khoai 
 

Chiều rơi, thoi thóp trên vài luống khoai, 
Hiu hắt tiếng bà mẹ cười, 
Vui vì nồi cơm ngô đầy. 
(Phạm Duy: Quê nghèo) 

 



  

 

 
 
Ngày bé, mẹ tôi thường hay nhắc nhủ tôi bằng câu ca dao tục ngữ mà mẹ đã từng nghe Ngoại ru từ 

thuở ấu thơ rằng, 'được mùa chớ phụ ngô khoai' vì dân ta đã từng biết cảnh đói kém năm Ất Dậu nên đâu 
dám quên ơn những hạt gạo ngày khó khăn.  Mẹ tôi kể rằng em trai kế tôi sinh vào năm 1977, những năm 
mà cả nước thiếu ăn phải ăn độn ngô, khoai và bo bo.  Vì thế mẹ tôi mới đặt cho em tôi tên gọi ở nhà là ‘No 
Nê’ để nói lên nỗi ước mơ cho em được no đủ. Và trong những ngày tháng khó khăn ấy, tôi còn nhớ mãi 
hương vị tuyệt vời của chén chè bắp hiếm hoi mà tôi được ăn một lần sau buổi tan trường. Tôi cũng  nhớ 
những miếng cơm độn bắp già cứng nhắc, nhai mãi không nuốt trôi.  Những ngày tháng của tuổi bé thơ ấy, 
chắc chẳng thể quên. 

Đương mải suy nghĩ vẩn vơ thì bất chợt anh hướng dẫn viên hối ra xe dẫn đi xem tiếp các thửa 
ruộng bậc thang nằm ở rìa làng Pisac tuốt tận kia kìa, kéo từ chân núi ngược dần lên đến đỉnh.  Đành phải 
giã từ cuộc vui, chúng tôi có lẽ là những người đầu tiên rời chợ, để tiếp tục bước hành trình.  Sở dĩ người 
Inca xưa phải làm ruộng bậc thang vì đồng bằng ở Andes quá ít đất đai canh tác, không đủ cung cấp lương 
thực cho dân số được cho là tới bốn chục triệu người vào thời cực thịnh nhất của đế quốc Inca.   

Kỹ thuật làm ruộng bậc thang ở đây rất khác với ruộng bậc thang mà ta thấy ở Quý Châu, Vân Nam, 
và một rẻo Hà Giang của Bắc Việt.  Ở đây, người ta xây ruộng bậc thang từ chân núi xây lên.  Đầu tiên 
người ta xây bức tường đá cho tầng ruộng thấp nhất ở chân núi, sau đó đổ một lớp đá cuội làm đáy, rồi đổ 
một lớp đá dăm lên trên, sau cùng phủ một lớp đất thịt làm mặt ruộng.  Thế là hoàn tất bậc ruộng đầu tiên.  
Sau đó mới xây tầng hai và các tầng kế tiếp cho đến khi lên tới đỉnh.  Trên các bức tường bao bằng đá, 
người ta gắn những bậc thang để đi lên xuống từ tầng này sang tầng kia cho thuận tiện. 

Mỗi cánh đồng ruộng bậc thang này thực sự là một công trình kỹ thuật cao so với thời đó. Ruộng 
bậc thang ở đây là ruộng khô, và người ta tưới nước từ trên tưới xuống.  Hoặc là dùng nước mưa hiếm hoi 
vào mùa mưa, hoặc là dùng nước tan ra từ các băng hà trên đỉnh núi cao.  Hệ thống cung cấp nước cũng 
là một công trình kỹ thuật cao khác nữa, với độ dốc được tính toán kỹ lưỡng để kiểm soát lưu tốc.  Nước 
sau khi thấm qua các lớp đất đá ở tầng ruộng cao sẽ ngấm xuống tầng dưới.  Làng mạc được xây ở lưng 
chừng núi, với kết cấu tường đá không dùng vữa và mái nhẹ bằng tranh để chống động đất. Vì Peru nằm 
trên vành đai lửa ở Thái Bình Dương. 

Trên đỉnh núi thường là các đền đài thờ cúng thần linh cũng xây bằng đá, đặc biệt là thần mặt trời 
Inti, người cung cấp nguồn sống cho nhân gian. Các đền thờ của người Inca thường có ba tòa đài xây 
chồng lên nhau. Tầng cao nhất tượng trưng cho thiên giới, thường gắn liền với biểu tượng chim ưng.  Tầng 
giữa tượng trưng cho hạ giới, thường gắn với biểu tượng con báo gấm puma. Tầng chót tượng trưng cho 
âm giới, thường gắn với biểu tượng con rắn. Trên đền thờ cũng có bàn thiên để tế thần như bên ta, thường 
là các sản vật nông nghiệp. Thỉnh thoảng họ cũng mổ các con đà mã để hiến tế trong các dịp lễ trọng, sau 
đó thì đem ra ăn khao.  Riêng hiến tế trinh nữ chỉ là đặc quyền của vua chúa, và chỉ 15-20 năm mới xảy ra 
một lần, và chỉ dùng để tế các sơn thần trên các đỉnh núi cao 7-8 ngàn thước mà thôi.  Thường các dịp này 
trùng với các chu kỳ của El Nino và El Nina, gây các xáo trộn thời tiết dữ dội, mưa xối xả ở sa mạc dọc bờ 
biển và khô hạn trên dãy Andes, mà người xưa không hiểu nổi.   

Người dân xứ Andes là những nhà nông tài ba, không kém gì các nền văn minh nông nghiệp khác. 
Nơi đây họ đã thuần hóa nhiều loại rau, củ, quả quan trọng cho thực phẩm ngày nay của thế giới. Trong đó 
bốn ví dụ tiêu biểu có xuất xứ từ người Inca phải kể đến các giống cây lương thực như khoai tây, khoai 
lang, ngô bắp và chocolate, thứ nước thánh mà ngày xưa chỉ giới quyền quý mới được phép uống.  Riêng 
khoai tây, có tới 3 ngàn chủng loại khác nhau được dùng thay cơm trong các bữa ăn của họ.   

Nhiều người không để ý rằng, nước ta chỉ từ khi tiếp xúc với người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, 
với phong trào chữ quốc ngữ do giáo sĩ A Lịch Sơn Đắc Lộ (Alexander de Rhodes) truyền bá, thì người Việt 
mình mới biết tới các loại thực phẩm trên. Để rồi chúng đã nhanh chóng đi vào kho tàng ca dao, tục ngữ 
như những gì thân thương, bám sâu vào cội rễ dân tộc nhất. Các cụ đã chẳng thường khuyên con cháu 
phải biết phân biệt phải trái thị phi bằng câu thành ngữ 'ra môn ra khoai' đó sao. Do vì khoai môn với khoai 
lang có hình dạng và kích thước na ná nhau nên mới cần phải phân biệt. Tiếc thay, sau này con cháu 



  

 

không hiểu ra lẽ thâm thúy nên nói trại thành 'ra ngô ra khoai' vô nghĩa. Ngô và khoai quá khác nhau về 
màu sắc, hình dáng và kích thước thì làm gì phải mất công phân biệt. 

 

 
Một trong số hơn 3 ngàn giống khoai tây địa phương có nguồn gốc từ Peru 

 
Riêng ca dao nói về ngô với khoai thì nhiều vô kể, như câu: 
 

Mặn mà nước mắm Tiên Châu, 
Khoai lang Bàu Súng, rau câu Xuân Đoài. 

 
Hoặc như những món ăn trộn khoai gắn liền với từng địa danh lịch sử quanh vùng Kẻ Chợ năm 

xưa, bây giờ chắc vẫn còn thế: 
 

Kẹo mạch nha An Phú, 
Kẻ Lủ thì bán bỏng rang, 

Khoai lang Triều Khúc, bánh đúc Đơ Bùi. 
 

Không ai có thể quên được hương vị bùi bùi, khó quên của khoai lang trồng ở làng Triều Khúc, xưa 
thuộc tỉnh Cầu Đơ nên có tên Nôm là Đơ Thao và Đơ Bùi. Đơ Thao là Triều Khúc, còn Đơ Bùi là Yên Xá, 
mỗi nơi nổi tiếng với một loại bánh khác nhau, mà Triều Khúc có món khoai lang bọc tôm thịt thơm lừng góc 
bếp, khiến người thanh lịch sành ăn gốc Hà Thành bao phen lặn lội xuống tận dưới đây để tìm thưởng 
thức. 

Xuôi xuống miền Trung thì nét sành ăn ấy vẫn chưa mất hẳn: 
Nem chả Hòa Vang, 

Bánh tổ Hội An, 
Khoai lang Trà Kiệu, 
Thơm rượu Tam Kỳ. 

Đến cây ngô bắp thì sử liệu nước nhà đã ghi rành rành. Theo sự tra cứu của nhà bác học Lê Quý 
Đôn trong quyển bách khoa toàn thư Vân đài loại ngữ soạn bằng chữ Nho, thì cây lúa ngô có xuất xứ từ 
Tây dương.  Nhưng thực ra do điều kiện hạn chế của thời bấy giờ nên ông chưa biết là cây bắp khởi thủy 
từ châu Mỹ, được truyền qua ngả Âu châu rồi lan ra khắp thế giới. Ông chỉ chép tiếp rằng đến đầu đời vua 
Khang Hy (1662-1723) mới du nhập sang nhà Thanh bên Trung Quốc, để rồi sứ thần nước ta là Tiến Sĩ 
Trần Thế Vinh sang sứ nhà Thanh mới lấy được giống bắp này đem về nước.  Vì cụ nghè Vinh vốn quê ở 
Sơn Tây nên suốt cả hạt Sơn Tây, nhờ có loại lúa mới này ăn thay cho cơm gạo.  Khi ấy dân nước ta hay 
gọi nước Trung Hoa là nước Ngô, và giống bắp chưa có tên này thấy giống cây lúa nước, lại đem từ nước 
Ngô về, thành ra gọi là lúa ngô để phân biệt với lúa nước.  Cây lúa ngô, ngày nay dân Bắc thường nói tắt 
thành cây ngô, riêng dân trong Nam vẫn gọi là trái bắp để khỏi lẫn lộn. 

Nhưng cũng có một thuyết khác lâu nay vẫn truyền khẩu trong dân gian, cho rằng đem giống lúa ấy 
về nước ta là công của Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan (1527-1613) cũng người Sơn Tây. Trạng Bùng đi 
sứ nhà Minh trước cụ nghè Vinh cả hơn trăm năm.  Có lẽ chỉ là truyền miệng không đủ bằng cứ nên Lê Quý 
Đôn cho là không đáng tin cậy.  Nay tôi xét thấy cụ Bảng Đôn không phải là không có lý khi loại trừ thuyết 
của Trạng Bùng, vì dân gian thường hay phóng đại những sự kiện lịch sử để thần thánh hóa các vị danh 
nhân vùng mình. Thật ra cụ Phùng Khắc Khoan chỉ đỗ Hoàng Giáp khoa Canh Thìn (1580), nhưng dân làng 
vẫn cứ thích bịa ra câu chuyện vua Minh phục tài thưởng cho đỗ Trạng Nguyên, gọi luôn là Trạng Bùng cho 
oai, rồi lại còn thêu dệt nên sự tích lạ lùng, nói rằng cụ là anh em cùng mẹ khác cha với Trạng Trình 
Nguyễn Bỉnh Khiêm nữa chứ.  Hoang đường quá nên cụ Bảng Đôn không chép vào sử sách cũng phải. 

Theo thời gian, cây ngô bắp theo chân đoàn lưu dân làm cuộc Nam tiến, trở thành một trong các loại 
cây biểu tượng của thành phố cao nguyên Đà Lạt qua câu ca dao địa phương mà dân Đà Lạt ai cũng thuộc 
nằm lòng: 



  

 

 
Bắp non đem nướng than hồng, 

Khó ai quên được bờ hồ Xuân Hương. 
Hiện nay, không cần phải ở Đà Lạt mới thưởng thức được mùi thơm ngào ngạt của những hột bắp 

nướng ấy đâu. Tôi chắc từ nhỏ, trẻ em ở vùng nào trong nước ta cũng đã từng chạy theo mua những trái 
bắp hoặc nướng trên than hoặc nấu trong nước, có nơi ăn bắp non phết với mỡ hành nữa.  Nướng hay 
nấu, bắp có trạng thái đặc cứng khác nhau, mùi vị riêng biệt của một thức ăn điền dã mà chắc lớn lên mấy 
ai quên được. 

Như vậy, có thể thấy chúng ta biết các loại thực phẩm này chưa đầy năm trăm năm. Nhưng vì cung 
cấp sản lượng cao và dễ trồng, ngay cả trong các điều kiện khắc nghiệt, chúng đã là các sản phẩm cứu đói 
cho không biết bao nhiêu dân tộc trên thế giới. Ngoài ra, người Inca còn biết trồng trọt nhiều loại ớt và đậu 
giống khác. Trái bơ, chuối già và mãng cầu xiêm cũng xuất xứ từ đây. Với ruộng bậc thang xây từ chân núi 
chạy dài lên đỉnh, nhiệt độ chênh lệch, nhiều khi lên đến 15-20 độ, cho phép họ thử nghiệm và vun trồng 
ghép giống nhiều loại cây khác nhau trong cùng một cánh đồng. Ví dụ như lá thuốc phiện coca và các loại 
đậu được trồng ở chân ruộng, bắp ở lưng chừng, và khoai tây trên đỉnh. Nhờ vậy, ẩm thực của họ rất 
phong phú, ít khi sợ bị nạn đói hoành hành. 

Ra khỏi thửa ruộng bậc thang Pisac một chốc, chúng tôi lần lượt đi lướt qua di chỉ Ollantaytambo 
nằm gần đó trước khi về lại Cusco nghỉ đêm. Ollantaytambo có nghĩa là thị trấn khách sạn, vì nó nằm ngay 
chỗ ba thung lũng giao nhau: Lũng Thiêng, Lũng Sâu dẫn tới Machu Picchu, và Lũng Ngàn dẫn tới rừng 
sâu suối ngàn nằm tít trên đỉnh non xanh. Thị trấn có từ thời Inca và vẫn còn nguyên vẹn, và người ta vẫn 
tiếp tục sinh sống và làm ăn ở đây.   

Trên đỉnh núi, vẫn còn đền thờ thần mặt trời Inti, nhưng người Tây Ban Nha đã tìm cách phá sập, và 
chùi xóa các chạm khắc thần linh trên đá. Tuy nhiên, các mảnh ruộng bậc thang cho khu của giới quý tộc 
Inca vẫn còn nguyên vẹn, được bao bọc bởi các kho lương to lớn vẫn còn đứng dọc theo các con đường 
cái quan Inca trên lưng chừng núi. 

 

 
 
Dưới thung lũng là khu vực khi xưa dành cho thường dân ở, đến nay các hệ thống đường sá có từ 

thời Inca vẫn còn giữ lại, còn cả bờ tường rào bao bọc lấy làng, và một hệ thống mương nước hứng lấy từ 
băng hà trên các đỉnh núi cao chót vót. Người dân ở đây giữ đường sá và nhà cửa rất sạch sẽ.  Nếu như ở 
Pisac chỉ có nhà một tầng, thì ở đây có nhà hai tầng. Sau này lên Machu Picchu, ta sẽ gặp nhà ba tầng xây 
dọc theo triền núi trên đó. Phong tục ở đây tương đối thuần hậu, chứ không lươn lẹo như các tụ điểm du 
lịch ở các nước khác. Nhưng do lượng du khách đến đây dừng chân quá đông trước khi tiếp tục hành trình 
lên Machu Picchu, nên gần như mỗi nhà trong làng đều trở thành một căn nhà trọ hoặc một cửa hàng bách 
hóa. Giá cả ăn uống cho du khách mắc không thua gì Lima, thường 8 đến 10 đô Mỹ cho một bữa ăn. 

Người địa phương ăn uống và chơi nhạc trong các quán riêng của mình. Chúng tôi được khuyên 
phải cẩn thận khi ăn uống ở các quán đó, không phải vì kém vệ sinh hơn mà vì khách có thể nhiễm phải 
những loại vi khuẩn lạ gây khó chịu cho bao tử và hệ thống tiêu hóa. Dân làng vẫn ăn mặc trang phục theo 
lối cổ truyền, từ các vùng sâu heo hút mang hàng ra chợ bán, hoặc tới quảng trường chính để tập họp 
trước khi đi đâu đó bán sức lao động. Ở đây, cứ mười gia đình thì có khoảng ba bốn gia đình sở hữu một 
chiếc xe để làm ăn, hoặc là taxi, hoặc là xe tải, hoặc là xe tuk tuk giống như xe lam ba bánh bên mình vậy.  
Giờ đây, người ta không còn đổ về Lima tìm việc lao động tay chân nữa, vì lượng khách du lịch tới đây đủ 
tạo công ăn việc làm cho dân chúng trong vùng. 

Thích thú nhất là chính tại nơi đây, tôi đã có dịp thấy cảnh gạ bán trâu bò, dê núi trên vùng cao diễn 
ra như thế nào. Đang mải mê với những tảng đá bóng nhẵn đẹp mê hồn, thì ô kìa kìa, nghe đâu đây có 
tiếng kêu nghé ngọ nghé ngọ, tiếng be be nghe quen quen, phát ra văng vẳng từ góc bên kia. Thì ra là 
người ta dắt cả trâu bò, dê núi về đây để bán. Thế là lũ con nít reo hò đuổi theo chẳng khác gì năm xưa ở 
bên nhà, tụi tôi rủ nhau ra xem cái xe đạp kính coong rao bán kẹo kéo vậy.  Quanh quẩn đâu đâu rồi lại về 
đây.  



  

 

Con bò, con dê, con đà mã là bạn thiết thân với nhà nông, làm ra của ngọc thực không dễ mỗi lúc 
mà đem bán chợ như bọn heo gà, chó được. Người ta nói nhẹ nhàng mua con vịt, con heo nhưng nói quan 
trọng: tậu con trâu, tậu con bò. Đủ biết trâu bò ngồi đứng giá trị thế nào. Nơi bán bò dê nằm chỗ bãi cỏ góc 
cuối chợ. Chúng đều bị xỏ mũi thừng buộc gốc cây to, con nọ cách xa con kia, kẻo trâu bò lồng húc nhau 
thì vỡ chợ. Những con bê được thả rông lon ton quanh bụng mẹ. Chẳng biết người ta cho bê đi chợ làm gì. 
Không ai bán con bê còn bú mẹ, chưa phải đeo cái gạc chéo trên đầu, mà bê con lại hoi sữa, thịt óp, cũng 
chẳng ma nào mua.  Ngược lại, qua bên Úc này, người Việt lại quay ra thích ăn thịt bê thui, cho là thơm 
ngon mùi sữa, mỗi lượt bê thui cũng ngốn hết vài trăm đô của ông chủ nhà khao khách. Nào biết rằng trước 
đây thịt bê thường hay bị chê.  Đúng là sở thích ăn uống mỗi thời mỗi khác, khôn ngoan mỗi người một 
kiểu, lịch sự mỗi người một mùi! 

Kia kìa, lại thêm một đàn bò cùng với mấy con đà mã sắc lông đen nhánh như tàu ngựa ô đương lục 
tục vào bãi, nhấp nhô, đủng đỉnh giữa các ông lái chít khăn lượt tai chó, khăn nâu tày vố, tay dứ dứ cành tre 
dồn những con bò thong thả xuống bãi đá lố nhố những con bò đứng, người xung quanh ngắm nghía, thì 
thào hỏi thăm. Đàn bò này con nào cũng bùn ngập móng. Chắc từ ở các nơi xa, trên núi xuống hay dưới 
lũng sâu ra, có lẽ người ta phải đánh về chợ từ gà gáy. Lũ trẻ lại được dịp chơi nghịch với những con bê, 
không sợ bị hất cẳng vì xem ra đứa nào cũng đã biết thóp chơi rồi.   

Bò không đá trước, mà đá hậu. Độc chiêu một phát thục hậu cả hai chân, bụi mù lên, đá hậu hiểm 
đấy nhưng tránh cũng dễ. Chỉ có bê con đến là hay, nên con nít thích đùa với nó hơn. Bê bắng nhắng chạy 
vung vít.  Sừng bê sắp mọc, ngứa lên da, lúc nào cũng toan húc. Nhưng bê húc thì ăn thua gì. Bọn con nít 
không cần chạy, chỉ ưỡn người chệch đi, cái đầu bê tương vào khoảng không. Mà cũng chẳng cần tránh, 
có khi tụi nhỏ quay lại nắm ngay đầu bê, kẹp cả cổ bê vào nách, bê vùng ngoẵng ra mới thoát.  Bê mà đá 
hậu thì bọn nó nắm cả hai chân bê lôi xềnh xệch như kéo cái xe cút kít vậy, tuy thấy tội nhưng nhìn chúng 
nô đùa cũng gây rộn cả một góc chợ. Chúng cười nắc nẻ chơi với những con bê trẻ con nhảy cỡn, húc đá 
lung tung. 

Nhưng chưa kịp chơi rong, mới xế trưa chưa tan chợ, bê đã phải theo mẹ về. Chắc nhà xa, e tối 
giữa đường. Cũng có thể con bò cái ấy đã già lại to tiền quá, không ai mua. Mẹ con nhà bê lững thững giữa 
mấy con dê già, con bò ế và ông lái đã rượu rồi, mặt đỏ tía tai, cái khăn lượt tuột xuống cổ.  Ông cầm cành 
giong, nhảy lên lưng bò ngồi ngật ngưỡng. Thế là bê được đi chơi chợ xuân, cũng như bọn trẻ theo mẹ đi 
chợ.  Có đứa đuổi theo, đá đít bê mấy cái. Bê ve vẩy cái đuôi hủng hoẳng, rúc mõm vào bụng mẹ, không 
thèm đá hậu trả đòn.   

Cảnh ấy khiến tôi chợt đứng ngẩn ngơ nhìn theo hồi lâu. Lòng thầm nghĩ chẳng biết phiên chợ đầu 
xuân sang năm bê có còn theo mẹ đi chợ nữa không. Hay lại ngày mai trong lũ xuân xanh ấy, có kẻ theo 
chồng mà bỏ cuộc chơi với lũ trẻ nhỏ rồi. Và nếu quả thế thật thì ông Nguyễn Bính có buồn cho bê con như 
tôi không nhỉ? Tôi biết mình sẽ không còn bao nhiêu thời giờ rảnh rỗi để suy nghĩ viễn vông nữa, vì còn 
phải lo thu xếp hành trang lên đường đi Machu Picchu tảng sáng ngày mai, đích đến của hàng triệu con tim 
ôm mộng du lịch như tôi. 

 
Hải Triều Ý Tâm 

 
 

 
Giọng cũ xa gần 

Dân Gầy phụ trách 
*Tin tức từ Tỉnh Dòng Sàigòn về thấy Thuận: 
Trong lúc báo Duc in Altum số 92 lên khuôn, ban Biên tập đã nhận được tin tức hơi bị buồn, như sau: 
Văn Phòng Tỉnh xin gửi Quý Cha, Quý Thầy cáo phó thầy Phêrô Phạm Công Thuận C.Ss.R. 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho thầy sớm hưởng nhan thánh Chúa. 
                 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) CÁO PHÓ    

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, 
và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin 

THẦY PHÊRÔ PHẠM CÔNG THUẬN C.Ss.R. 



  

 

Sinh ngày: 12.04.1950. 
Tại: Vũng Tàu. 
Khấn Lần đầu: 15.07.1997. 
Khấn Trọn: 14.01.2002. 
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 05 giờ 50 phút sáng ngày 04 tháng 12 năm 2015, tại Nhà Hưu Dưỡng 

Tỉnh Dòng, với 65 năm làm con Chúa trên trần gian và18 năm khấn dòng. 

- Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 17g00 thứ Sáu ngày 04.12.2015, tại phòng khách Tu 

viện DCCT Sài Gòn. 
- Thánh lễ an táng cử hành lúc 6g00 sáng thứ Hai ngày 07.12.2015 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu 

Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn. 
- Sau Thánh lễ an táng, thầy sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà. 
Xin cầu nguyện cho Thầy Phêrô Phạm Công Thuận, C.Ss.R. 

Tiếp theo sau, là: Tiểu sử của thày Phêrô Thuận: 
TIỂU SỬ THẦY PHÊRÔ PHẠM CÔNG THUẬN C.Ss.R.  

THẦY PHÊRÔ PHẠM CÔNG THUẬN C.Ss.R. 
Sinh ngày 12 tháng 04 năm 1950, tại Vũng Tàu. 
Từ năm 1954 đến năm 1959: Học trường Béthanie, Vũng Tàu. 
Từ năm 1960 đến năm 1964: Đệ tử viện DCCT Vũng Tàu. 
Từ năm 1964 đến năm 1965: Học trường ADRAN Đà Lạt. 
Từ năm 1965 đến năm 1967: Học trường Les Lauriers, Tân Định. 
Từ năm 1968 đến năm 1975: Đi lính quân cảnh. Đậu Tú Tài II. 
Từ năm 1975 đến năm 1980: Ở nhà (số 04 Lê Văn Tám, phường 1, Vũng Tàu). 
Từ năm 1980 đến năm 1987: Làm từ nhà thờ Vũng Tàu, đạp xích lô. 
Từ năm 1988 đến năm 1990: Học bấm huyệt ở Sài Gòn. 
Từ năm 1990 đến năm 1991: Ở nước ngoài. 
Từ năm 1991 đến năm 1995: Trưởng Ban Hành Giáo giáo xứ Vũng Tàu. 
Từ tháng Giêng đến tháng Sáu năm 1996: Xây dựng nhà thờ Bãi Dâu, Vũng Tàu. 
Từ năm 1996 đến năm 1997: Tập Viện DCCT.  
Ngày 15 tháng 07 năm 1997: Khấn Lần Đầu. 
Từ năm 1997 đến năm 1999: Thuộc Tu viện Mai Thôn và học thần học tại Học Viện Lasan.  
Từ năm 1999 đến năm 2001: Thuộc Tu viện Sài Gòn và làm Phụ tá Văn Phòng Tỉnh Dòng. 
Ngày 14 tháng Giêng năm 2002: Khấn Trọn Đời. 
Từ năm 2002 đến 2012: Phục vụ Dòng tại Rôma rồi về Việt Nam ở Tu viện Sài Gòn và làm quản lý.  
Từ năm 2012 đến năm 2015: Nghỉ hưu tại Nhà Hưu Dưỡng.  
Vào lúc 05 giờ 50 phút sáng ngày 04 tháng 12 năm 2015, thầy Phêrô Phạm Công Thuận đã được 

Chúa gọi về sau 65 năm làm con Chúa trên dương thế và 18 năm sống lời khấn Dòng.  
Trong những lời tâm sự lưu lại Nhà Dòng, thầy Phêrô Phạm Công Thuận đã ghi như sau: 

“Cảm tạ Chúa đã dẫn đưa, dìu dắt con vào Dòng Chúa Cứu Thế này. Qua bao nhiêu thử thách, 
Chúa vẫn luôn ở bên con, soi sáng để con cảm nhận được tất cả là Hồng Ân Chúa thương ban để tôi luyện 
con từ từ thành người con trung tín, hữu dụng của Chúa, xứng đáng là chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa 
muôn người. 

Xin Chúa thương luôn nâng đỡ, đổi mới con, để trọn đời con được phụng sự Chúa và phục vụ anh 
em trong Dòng Chúa Cứu Thế này, vì chỉ có Chúa là niềm hạnh phúc thật đời con.” 

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. 
 
*Anh em cựu đệ tử ở Việt Nam sinh hoạt lớp: 
          Vừa qua, lớp Phanxicô Xaviê đã họp mặt mừng bổn mạng ở Việt Nam rất xôm tụ. 
Nay, trân trọng mời quý độc giả Duc in Altum cùng chia sẻ niềm vui chung, rất “bên Chúa”, như sau: 
                                           NIỀM VUI BÊN CHÚA  
Hôm họp mặt lớp 3 tháng 12 lễ thánh Phanxicô Xaviê, anh em lớp nhìn mặt nhau, có người lâu mới gặp, 
thấy lốm đốm đối mồi trên da mặt, da tay, tóc bạc hẳn đi, dấu chân chim ở khóe mắt, ăn uống kém hăng 
hái. Thấy vậy, có anh bỗng nói với vẻ thông cảm, thấm thoát ai nấy đã gần đến “bảy bó” rồi (!). Một anh 
khác nhanh nhẩu phát biểu: năm mươi đếm năm, sáu mươi đếm tháng, bảy mươi đếm ngày. Nghĩa là khi 
chúng ta vào tuổi năm mươi chúng ta có thể nhìn tuổi tăng theo từng năm. Đến tuổi sáu mươi thì sống 
được tháng nào là thấy mừng tháng đó. 

Đến tuổi bảy mươi được xem là thất thập cổ lai hy, là lúc nhìn thời gian trôi đi từng ngày. Mỗi ngày 
sống là một ngày tạ ơn, phải là ngày hạnh phúc, khoan dung, cởi mở tấm lòng mà buông bỏ mọi lo toan … 



  

 

Còn tám mươi chẳng lẽ đếm … giờ khắc ?! Hãy đến một nơi mà ở đó ta có thể tính thời khắc còn lại của 
đời mình bằng ngày hoặc giờ – đó là nhà hưu dưỡng.  

Năm nay anh em đưa thêm vào chương trình mừng lễ lớp một tiết mục mới: thăm các Cha và Thầy 
ở nhà Hưu dưỡng DCCT Kỳ Đồng. Khu nhà này nằm đằng sau Nhà Dòng chính ở số 38 Kỳ Đồng, đi vào 
cổng chính, vòng qua bên hông phía trái, qua nhà hài cốt là đến. Cổng rào chỉ cao non hơn mét, vòng cánh 
tay kéo chốt là cánh cửa bật mở dễ dàng. Vì nằm ở cuối góc sau của khuôn viên cho nên khu nhà tương 
đối yên tĩnh. Hai dãy nhà ghép với nhau thành chữ L ngăn thành phòng. Có một lầu, người nào còn khỏe 
bước lên bậc cấp không khó khăn thì chọn ở lầu 1 cùng với phòng cha phụ trách Trần Văn Quang. Ở tầng 
trệt, căn phòng đầu tiên là phòng khách.  

Kế tiếp là nhà nguyện tương đối rộng rãi và ấm cúng. Kế tiếp là các phòng riêng của các cha/thầy, 
hầu như mỗi phòng đều có phòng vệ sinh riêng, ngoài giường còn có chỗ để kê bàn làm việc hoặc đặt thêm 
một giường cho người chăm sóc thường trực. Có cả tủ lạnh nhỏ và tivi. Sau lưng dãy nhà có hàng hiên đặt 
máy giặt xài chung và dây phơi đồ. Ở góc chữ L là nhà bếp và nhà cơm chung, chủ yếu cho ba bữa ăn 
chính, điểm tâm lúc 7g30 sáng sau phần kinh chung ở nhà nguyện, ăn trưa lúc 11g và ăn tối lúc 5g30 chiều. 
Sẽ không phù hợp nếu anh em lớp tổ chức thăm viếng nhà hưu bằng sinh hoạt ca hát chung ở phòng cơm 
hoặc thánh lễ chung với các cha/thầy.  

Kết quả thăm dò trước cho thấy sắp xếp từng một hoặc hai người vào từng phòng chuyện trò với 
cha/thầy vào buổi sáng trong khoảng 9 đến 11g, hoặc chiều 3g đến 4g30 là thời gian thích hợp nhất. Anh 
em chọn giấc chiều, vì kế tiếp chương trình sẽ cùng nhau dự thánh lễ của lớp ở nhà hài cốt có linh vị các 
cha giáo của lớp và hai thành viên của lớp là cha FX Nguyễn Hữu Hòa và anh Antôn Nguyễn Văn Long.  

Tất nhiên phải đến sớm trong lúc các Cha/Thầy đang dự thánh lễ, mang bánh trái vào bếp chia phần 
rồi bày lên từng dĩa. Khi xong lễ, các Cha/Thầy về phòng riêng nghỉ ngơi ta có thể chia nhau mang khẩu 
phần vào từng phòng cho cha/thầy nhâm nhi chuyện trò. Nhu cầu thiết yếu là chuyện trò tâm sự. Mà 
chuyện đời đệ tử có nhiều kỷ niệm khó quên nhất.  

Năm 2015 này, nhà hưu dưỡng có khoảng 13 cha và 7 thầy. Anh em lớp quen biết hầu hết các 
cha/thầy vì là những người anh em đã từng sống với nhau một thời 2 dưới mái nhà đệ tử. Không kể những 
năm trước, trong năm 2015 này có hai cha giáo của lớp ra đi, cha Giuse Trần Quang Đăng giáo sư pháp 
văn hồi lớp 7 và 6B, cha Bosco Thiện (Phạm Hữu Nam) dạy Latinh lớp 6A, sau này cha yêu cầu anh em 
lớp gọi tên anh Chín.  

Cho nên chiều nay sẽ bưng hộp hài cốt ra để chung với hai anh bạn của lớp trước bàn dâng lễ. Ở 
đây thấy có các cha đàn anh trên mấy lớp, như cha Phạm Kim Điệp, cha Phan Đức Hiệp, cha Ngô Tấn Lực, 
cha Lê Bình Thủy, thậm chí có cha lớp đàn em như cha Toàn … gặp mặt là nhận ra nhau ngay, hoặc chỉ 
một thoáng gợi nhớ có thể nhanh chóng nối kết quá khứ, cho nên chuyện trò xưng hô anh em với nhau coi 
vậy mà thấy thật thân tình gần gũi. Gõ cửa vào thăm đầu tiên là cha giáo sư môn phụng vụ ở học viện Thủ 
Đức, cha già Micae Nguyễn Hữu Phú. Bây giờ mắt cha mờ hẳn không thấy được ai. Dù đi được nhưng mỗi 
bước phải có người dắt. Một thanh niên được thuê kê giường ở bên cạnh cha 24/24. Vậy mà mới chỉ mới 
vài năm trước còn nhớ cha khi làm chủ lễ ở nhà nguyện Mai Thôn với tư cách cha bề trên nhà, dịp tham gia 
mừng lễ thánh tổ 2/8 với anh em cựu đệ tử, cha thay kinh Tin kính bằng bài hát “Tôi thâm tín” của Hoàng 
Đức (cha Mầu), cha yêu cầu anh em cất tiếng hát mạnh mẽ tuyên xưng đức tin khiến có người nói nhỏ cha 
già chịu chơi thật đó ...  

Nhắc chuyện nghịch phá của một vài anh em lớp đệ tử ở bên cạnh nhà học viện của cha, đã mò 
sang đám mía cha trồng trên mảnh đất ở vườn sau bị cha phát hiện vác gậy ra khua gió làm tụi nhỏ bỏ 
chạy trối chết. Nhắc lại chuyện xưa cha cười thích thú bảo cha chỉ làm bộ chứ cứ muốn bẻ vài cây mía ăn 
thì nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ, cha vừa nhồm nhoàm nhai cái bánh rau câu khen ngon vừa nói.  

Thăm cha giáo pháp văn Mathêu Vũ Khởi Phụng đang mãi mê trau dồi kiến thức tìm đọc trên mạng, 
hỏi cha xem gì thì thấy đó là những công trình khảo cổ của nền văn minh vùng Lưỡng Hà mà cha muốn làm 
sáng tỏ thêm cho mấy đoạn kinh thánh, nhờ vậy xem ra trí óc của cha vẫn còn tinh anh trong thân xác bây 
giờ còm cõi, rất yếu ớt, sức lực như đã vắt kiệt gần cạn hết cho một lớp thế hệ thanh niên rất bơ vơ đáng 
thương vào những năm tháng sau 75 cực kỳ gian nan. Nhóm nào cần gọi thì cha đều có mặt để lắng nghe 
rồi soi sáng bằng ánh sáng tin mừng có ngay ở bài đọc trong ngày tưởng chừng như tìm được chìa khóa và 
lời giải luôn có sẵn ở đấy.  

Quả thật Lời mang lại hy vọng và sự sống. Đó là biệt tài của cha khi nào cũng có thể gắn kết được 
các mảnh đời lại với nhau. Cha còn đặt lời cho không biết bao nhiêu bài thánh ca, như bài “Qu’est que j’ai 
dans ma petite tête” của cha Aimé Duval được phổ biến ở nhà đệ tử những năm cuối thập niên 60. Cha 
thay lời Việt với tựa đề “Lang thang trong chiều”:  

A! Vì sao tự nhiên tôi mơ màng. Khi nắng chiều ngả bóng, trời vào tối. A! Vì sao tự nhiên tôi ngậm 
ngùi, thương cho mình vẫn xa Nước Trời. Có những lúc tôi hoang mang hay u sầu, vì không biết Chúa đi 
mãi đâu đã lâu không về, cho mình tôi nặng gánh oái oăm những chuyện dương thế ….  



  

 

Ngân nga với lời nhạc của cha trong giai điệu rất lãng tử, anh em thấy mình với Chúa như bạn bè 
thân thiết, đôi lúc có chút hờn dỗi trách móc … Một bài cổ điển khác, như bài “Ave sanctum viaticum” nhạc 
của Bach, ngày xưa anh em hát tiếng la tinh, nếu có hiểu thì cũng không cảm nhận được bao nhiêu (tạm 
dịch:  

Ôi báu vật thánh thiêng, Này Chiên Thiên Chúa, nguồn mạch an ủi của chúng con, nguồn mạch bình 
an. Ôi Giêsu, con khát khao, con tìm kiếm người. Trong người con lại được 3 tái sinh…).  

Cha chuyển thành lời Việt thành bài “Xác thân làm bánh” : Phút giây giã từ trần thế đau thương, 
Chúa đã cầm bánh dâng lời tạ ơn. Chúa trao tặng đời tội lỗi gian nan. Xác thân làm bánh nuôi đời bình an. 
Này cuộc trần ai là cây thánh giá Chúa ôm choàng lấy trĩu nặng hai vai. Chúa đi chịu chết tác thành ngày 
mai … Lời được nhạc chuyển chở bằng các hợp âm bốn bè, nghe thật thấm thía, làm sởn gai ốc …  

Anh Điệp đây rồi, đang được đấm bóp bằng máy trị chứng giãn tĩnh mạch chân. Hỏi anh thấy trong 
người thế nào? Mệt lắm, bệnh đủ thứ, có khá hơn trước chút đỉnh, anh đáp vừa chỉ tay vào cái ghế mời 
ngồi cạnh. Anh về Cần Giờ khi còn là thầy học viện phụ công việc mục vụ cho cha Trần Văn Lượng, hợp 
sức làm mọi công việc với thầy Đinh Văn Thảo. Nay anh Điệp và thầy Thảo đều được “hưu trí” ở đây. Chịu 
chức vào ngày lễ Mẹ tháng 8 năm 1975 anh tiếp tục “lưu cư” ở chiến khu rừng sát này, phát triển thành 3 
giáo điểm của DCCT. Trung tâm chính đặt ngay huyện lỵ Cần Thạnh, lập thêm hai điểm là Cần Thạnh vào 
năm 1989 với một thành viên lớp FX-63 là cha Nguyễn Hữu Hòa đã xung phong ra đây khi chưa có một 
giáo dân nào đành nhờ các em chưa vào đạo làm chú giúp lễ, và An Thới Đông năm 1999. Những dự án 
phát triển xã hội của anh Điệp được các tổ chức Công giáo bên ngoài yểm trợ và đã phát huy hiệu quả.  

Hợp tác xã chế biến hải sản, xưởng đóng tàu đánh bắt cá tạo công ăn việc làm cho dân nghèo ở 
Cần Giờ. Rồi trường dạy nghề, kèm theo ký túc xá giúp các em ở miệt sâu rừng sác có chỗ ở để lưu trú 
trong thời gian học, rồi nhà dưỡng lão, trường khuyết tật. Người miền Nam họ thật thà lắm, nói chuyện 
hạnh phúc đời sau mà không giúp họ vượt qua cái nghèo, cái đói, rồi phải được ăn mặc tử tế thì không rao 
giảng được gì đâu, anh chân thành chia sẻ.  

Kể cũng lạ, anh Điệp gốc Bắc kỳ, người bạn lớp anh cũng vậy, cha Hùng, cũng là ông anh ruột của 
anh Khải thành viên FX-63, gần 40 năm đồn trú miệt Bến Tre. Vậy mà các anh hòa trộn vào đồng bằng Cửu 
Long như dòng phù sa từ thượng nguồn đổ về khiến cho dậy lên một vùng nức tiếng linh ảnh Đức Mẹ Hằng 
Cứu giúp – Đức Mẹ La Mã Bến Tre. Còn bán đảo Cần Giờ, cửa ngõ vào Saigon mang tầm chiến lược của 
địa thế, từ năm 1998 được Đức Tổng giám mục địa phận tin tưởng chính thức giao cho các linh mục DCCT 
trông coi. Tập viện và nhà tĩnh tâm cũng được xây thêm Bên cạnh giáo xứ Cần Thạnh. Cơ sở như thế 
nhưng chỗ ở của cha bề trên thì vẫn tuềnh toàng. Hồi anh còn coi xứ, những lần ghé thăm anh, thấy tiện 
nghi vật chất vẫn cứ đơn sơ, nhưng lúc nào cũng được anh hào phóng cho ăn ngon, đặc biệt là cá khô lá 
dứa chiên dòn không quên được (Anh Hùng – “ông cha thợ điện” Bến Tre, giáo dân gọi thế, cũng chẳng 
kém cạnh) … Bây giờ anh nằm đây trị bịnh mà vẫn tươi cười, mong đàn em hết lòng gánh vác trung tâm 
tâm truyền giáo Cần Giờ đã xây dựng được hơn 40 năm, nay tiếp tục phát triển lên. Xưa là rừng toàn đước 
và mắm bạt ngàn.  

Nay nhiều resort đã mọc lên, là thiên đàng nghỉ dưỡng, là lá phổi của thành phố, đường đi rộng 
thênh thang, thậm chí cây cầu Dần Xây (xây lâu quá khiên dân gian đặt tên là cầu xây dần dần) bây giờ 
cũng đã xong, chỉ còn 1 chuyến phà ở Nhà Bè, đổi chuyến xe buýt đi từ chợ Bến Thành. Anh em lớp thấy 
cha Hành ngồi xe lăn hóng gió ở ngoài sân. Cha dùng với tụi con múi bưởi nghen. Cha nhón lấy một miếng, 
bỏ vào miệng, cười hiền lành. Cha ở nhà Châu Ổ, Quảng Ngãi đã gần 50 năm. Cha bị tai biến cách nay 
mấy tháng, mà đã 4 tám mươi rồi còn gì. Thuộc nhà này còn có 1 giáo điểm ở An Khê có cha Toàn trông 
coi cũng vừa gia nhập nhà hưu, 1 giáo điểm khác ở Quảng Nam do anh Lực cai quản đang làm lễ thì thấy 
xây xẩm, té bất tỉnh phải về đây mà không biết ngày về. Cha Phán giã từ Tây nguyên luôn rồi, cống hiến 
cho người thượng ngót nửa thế kỷ, nay lưng còng mắt mờ …  

Với các thầy may ra còn thầy Lý Mẫu, đi đứng nhanh nhẹn, nói năng hoạt bát, dù trong người đủ thứ 
bệnh – nói chung là tớ bị bệnh già, thầy Lý Mẫu giải thích bằng giọng Quảng đặc sệt. Các thầy đã một thời 
chăm sóc các chú đệ tử như thầy Goankim ở Huế, thầy Tuệ, thầy Năng, thầy Marcelin đều đã ra đi mấy 
năm trước. Các thầy Vũ, thầy Yoan, thầy Quân có biết sơ qua vì có lúc vào thăm nhà Dòng, nhìn thấy quen 
quen nay trông khác xưa nhiều, giá như có nhiều giờ hơn từ từ nhắc thì sẽ nhớ. Các thầy sẽ kể cho nghe 
biết bao nhiêu chuyện thâm cung bí sử của đời tu mà các thầy đã trải qua, những việc tưởng chừng rất nhỏ 
nhặt … nhưng đã làm nên một đời tu trì, khiêm hạ, chỉ biết phục vụ. Chuyện trò với anh Điệp Thăm cha 
Hành Thầy Lý Mẫu lúc nào cũng dí dỏm Hẹn gặp nhau trên thiên đàng nhé!  

Muốn thăm thầy Phêrô Thuận nhưng gõ cửa phòng mà không nghe tiếng. Trên cửa phòng có treo 
mấy chữ bằng giấy bìa cắt thành chữ “THẬP GIÁ LÀ VINH QUANG”. Có người đi ngang qua cho biết thầy 
đã phải cấp cứu nhập viện cách nay mấy ngày rồi. Anh em lớp đều biết thầy bị ung thư từ đầu năm 2013, 
thỉnh thoảng có việc đến Nhà 5 Dòng thì tạt vào thăm thầy, ngược lại thầy cũng thường đến dự chung 
thánh lễ hàng tháng với anh em cựu đệ tử vì thầy cũng là cựu đệ tử lớp Mẹ Vô Nhiễm năm 60 – 64, rồi ra, 



  

 

rồi lại vào Dòng từ năm 96, rồi khấn, rồi phục vụ … là người nổi tiếng trên mạng với bài tập dưỡng sinh dịch 
cân kinh cải biên, vì cứ gõ vào youtube là thấy ngay clip của thầy Thuận.  

Qua năm 2015 này, cơn bệnh ung thư quái ác bắt đầu hành hạ thân xác thầy. Nhưng có hỏi thì thầy 
chỉ trả lời “Tốt đẹp”. Thầy đã chuẩn bị cho mình một chuyến đi vào cõi vĩnh hằng. Đang miên man nghĩ ngợi 
trước cửa phòng thầy thì xe bệnh viện tấp vào. Băng ca kéo xuống. Thầy nằm trên cáng mặt nhăn nhó, 
nhưng không rên rỉ. Mọi người đều biết thầy sẽ không qua khỏi trong vài ngày tới. Cha Phụng khập khễnh 
bước vào phòng, làm dấu ban phép lành lần cuối cho thầy, không phải là nghi thức xức dầu chính thức, cho 
nên hiểu ngầm đây như là một sự chia sẻ, một lời hẹn hò, anh đi trước gặp Chúa, Mẹ và các thánh trong 
Dòng vui vẻ nhé, không bao lâu tôi sẽ theo sau anh đó. Chúng mình đăng ký hộ khẩu ở nhà hưu là đều lấy 
phiếu hẹn ở nước trời cả rồi ! Sáng sớm hôm sau thầy Phêrô Thuận về bên Chúa thật!  

Chương trình thăm viếng Nhà hưu của anh em lớp Mẹ Vô Nhiễm vào ngày 6/12 buộc phải thay đổi 
địa điểm, không lặp lại được cuộc viếng thăm như anh em lớp FX-63 đã làm mấy ngày trước đó, thay bằng 
thánh lễ bên quan tài của thầy Phêrô với các cha bạn cùng lớp đồng tế, với anh em đại diện các lớp cựu đệ 
tử …. Nhớ lại buổi chiều trong nghi thức tẩm liệm thầy Thuận, thật cảm động khi nhìn quanh thầy có đủ các 
gương mặt của các Cha/Thầy thân quen ở Nhà hưu dưỡng … kể cả cha Phú ngồi ở góc phòng cùng nhiều 
Cha/Thầy ngồi xe lăn. Một hình ảnh quá đẹp, có quá nhiều ý nghĩa. Họ đã cho đi hết, đã trở nên thật nghèo, 
đã cho đời và dâng hiến cả tuổi thanh xuân của mình, chỉ còn một khát vọng duy nhất là được bền đỗ trong 
nhà Dòng, là sẽ cùng nhau có được “NIỀM VUI BÊN CHÚA” –  

Lúc ấy không thể nào quên được Bản nhạc “Niềm vui bên Chúa” mà cha Vũ Khởi Phụng đặt lời trên 
nền nhạc của Henri Colas: Hôm nao khi Chúa đến thăm cuộc đời. Tôi nghe như Chúa muốn đưa lời kêu 
mời. Tôi thưa rằng: Có nếp sống cũ kỹ đây. Bán nó ngay vẫn trắng tay nghèo khó. Thế rồi chỉ xin luôn theo 
gần người. Rồi tôi nói, Chúa có biết chăng nỗi hận đời, cười với khóc ngu ngơ không ra chi? Thì Chúa ung 
dung tìm nuôi lũ chim trời. Chúa đem muôn sắc hoa trồng trên núi. Và còn dặn tôi đi múc nước lã đời, đưa 
Chúa làm rượu nồng tiệc cưới. Một hồi lâu cuộc đời như hoang vắng mãi, quay gót Chúa cho đôi môi nụ 
cười….  

Vĩnh An –  
Saigon, tháng 12/2015 

 
Hành trình thăm Tân Đảo (Nouvelle Calédonie) của Lm Nguyễn Văn Khải, DCCT VN 
 
Tình cờ, DânGầy bầy tôi đây bắt chụp được một bài viết trên trang www.Chuacuuthe.com của người anh 
em lớp dưới là Lm Nguyễn Văn Khải, nhân chuyến đi thăm Nouvelle Calédonie. Nay, trong lúc thiếu bài để 
đăng tải, xin trân trọng giới thiệu cùng bà con bạn đọc, như sau: 
 
TÂN ĐẢO: NGƯỜI VIỆT XƯA VÀ NAY, ĐẠO VÀ ĐỜI 
MỘT PHIÊN BẢN ĐỘC ĐÁO CỦA NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI 
Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT 

 

Tân Đảo- Bản đồ du lịch 2015 
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Chợ thành phố Nouméa và Trụ sở Chính quyền Tân Đảo năm 2015 

1. Nhân dịp đến Melbourne tham đự Đại hội Đức Mẹ La Vang, tôi tranh thủ mấy ngày giữa tuần, sang thăm 
họ hàng bên Nouvelle-Calédonie, (Tân Scotland, từ cổ theo cách gọi của Pháp, do một nhà thám hiểm 
người Anh đặt ra vào cuối thế kỷ XVIII), người Việt thường gọi là Tân Đảo, hoặc Tân Thế Giới, một quần 
đảo nằm ở phía Đông Australia khoảng 1700 km, là thuộc địa của Pháp từ giữa thế kỷ XIX, có diện tích 
khoảng hơn 18 nghìn km2 và dân số khoảng 270 nghìn người, trong đó người bản xứ da đen chiếm khoảng 
non nửa, số còn lại là người Pháp, người Indonesia, người Việt và một số sắc dân thiểu số khác. Kinh tế 
chủ yếu là đánh cá, du lịch và nhất là khai thác nickel. 

 

Phu mỏ người Việt ở mỏ Néhoué nửa đầu thế kỷ XX 

 

Phu mỏ người Việt lấy củi ở mỏ Chagrin năm 1943 

 

Nữ công nhân tại một mỏ ở Miền Bắc Tân Đảo năm 1943 



  

 

 
2. Những người Việt đầu tiên có mặt ở Tân Đảo là các tù nhân. Họ bị người Pháp đưa sang đây lưu đầy từ 
cuối thể kỷ XIX. Đến đầu thế kỷ XX người Pháp chiêu mộ thanh niên thiếu nữ Bắc Kỳ đưa sang đây làm 
phu mỏ. Dòng họ nhà tôi cũng có mấy người sang năm 1936, thuộc những lớp phu mỏ cuối cùng đến từ 
Việt Nam. Theo hợp đồng thì sau 5 năm, họ có thể trở về Việt Nam nếu muốn. Thế nhưng, vì thế chiến II 
bùng nổ (1939-1945), rồi tiếp theo là chiến tranh Việt – Pháp (1945-1954), cho nên họ kẹt lại ở Tân Đảo. Từ 
năm 1954 đến 1964, phần lớn trở lại Việt Nam theo sự tuyên truyền của Việt Minh. Họ hàng nhà tôi cũng có 
người trở về năm 1954; tuy nhiên, những người này năm 1955 lại trốn ra Hải Phòng rồi di cư vào Nam và 
nay đang định cư tại San Hose. Sau năm 1964 số người ở lại Tân Đảo còn không đầy một nghìn và phần 
lớn là người Công giáo, nhờ biết nghe lời cha Giuse Nguyễn Năng Vịnh và cha Giuse Nguyễn Duy Tôn, là 
những người đã hiểu biết Việt Minh qua các vụ “Phú Ninh quằn quại, Cao Mại đau thương” do cộng sản 
gây nên ở Bùi Chu và Thái Bình. Cũng có những người ngoại đạo ở lại nhờ khôn ngoan và cẩn trọng. 
Chẳng hạn như gia đình ông Albert Qúach, 74 tuổi, sinh ra tại Tân Đảo. Ông kể rằng: “Cha mẹ tôi nghe Việt 
Minh tuyên truyền thì bảo: “Để chúng tao về trước đã. Hễ tao viết thư sang đây mà chỉ kể toàn điều tốt đẹp, 
thì chúng mày đừng về!”. Thế là chúng tôi may mắn ở lại, và năm 1984, tôi đưa được bố mẹ tôi trở lại Tân 
Đảo sống với anh em chúng tôi cho đến chết!” 

Những năm gần đây người bản xứ ở Tân Đảo gọi là mélanésiens quyết liệt đấu tranh đòi độc lập, kể cả sử 
dụng bạo lực. Người Việt nhờ chịu khó làm ăn nên cuộc sống trở nên khá giả hơn nhiều người bản xứ và 
cũng vì vậy họ trở thành đối tượng bài trừ và đe dọa công khai của một số người cực đoan, bất hảo. Bác tôi 
kể có anh hàng xóm công khai tuyên bố nhiều lần rằng: Mai kia đảo quốc độc lập, các anh sẽ đuổi người 
Việt như bác khỏi Tân Đảo và cái nhà bác đang ở anh sẽ chiếm làm nhà anh. Trong khi đó, ông Albert 
Quách, một ‘đại gia” ở thủ phủ Nouméa nói rằng, mấy năm trước, ông cảm thấy nguy hiểm và ông đã mua 
nhà bên Brisbane, Úc Đại Lợi. Ông còn mua một cái tầu lớn nay vẫn neo trên vịnh Nouméa, vì chưa biết 
cuộc trưng cầu dân ý sắp tới vào năm 2018 kết quả thế nào. Ông nói, hễ có biến, lập tức ông đưa cả nhà, 
cả họ xuống tầu chạy ra khơi cho an toàn. Nhiều người Việt đang sống ở Tân Đảo hiện nay, đến từ 
Vanuatu, cũng là thuộc địa của Pháp như Tân Đảo, đã trải qua kinh nghiệm mất nhà cửa và sản nghiệp khi 
quần đảo này độc lập vào năm 1980. Chính vì vậy, bên cạnh nỗi khó chịu của cảnh tiền nhiều mà vẫn sống 
thiếu tiện nghi vì là nơi đảo xa, thì tương lai chính trị bấp bênh cũng là một trong những nguyên nhân khiến 
số người Việt cư trú ở Tân Đảo liên tục suy giảm, từ con số 2822 người năm 1996, chiếm 1,43 % dân số, 
giảm xuống còn 2357 người năm 2009, tức chỉ còn 0.96 % dân số theo thống kê của Pháp 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Cal%C3%A9donie#Population). Số mới sinh ra và số mới đến theo hôn 
nhân không đủ bù lại số người từ Tân Đảo di cư sang Pháp, Canada và Úc Đại Lợi. Dù sao thì những 
người Việt còn lại ở Tân Đảo vẫn chiếm được thiện cảm của đa số người dân, nhất là của giới chủ nhân và 
giới trí thức, vì hơn người bản xứ, người Việt đẹp trai, đẹp gái, hiền lành, không quậy phá, chịu khó làm 
việc và làm việc nghiêm túc, lại nấu ăn ngon, dù trình độ nấu ăn của họ theo tôi còn xa mới theo kịp người 
Việt tỵ nạn cộng sản ở Hoa Kỳ hay Úc Đại Lợi. 

 
Ông bà bác tôi khi còn sống trong lần về VN năm 1995 
3. Nói về những người họ hàng nhà tôi. Bà bác tôi vốn là nông dân nghèo khó, cực chẳng đã hai ông bà 
cùng mấy người họ hàng mới sang Tân Đảo đi làm phu mỏ mà người Việt ở đây gọi là người “Chân Đăng” 
(pieds engagés). Sau năm 1954, gia đình bà là người duy nhất trong họ và cũng là duy nhất trong làng tôi 
còn ở lại Tân Đảo. Từ đầu những năm 1950, gia đình ông bà đã chuyển về quận Paita, thuộc Miền Nam, 
gần thủ phủ Nouméa, sinh sống bằng nghề trồng rau. Năm 1976 bà về lại quê hương lần đầu sau 40 năm 
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xa cách và sau đó bà còn về nhiều lần nữa cho đến trước khi bà qua đời vào năm 2001. Các con của bà, 
tất cả đều sinh ra và lớn lên ở Tân Đảo. Người lớn tuổi nhất năm nay đã 78 và người trẻ nhất cũng đã 67. 
Khi ông bà đã qua đời, các bác tiếp tục liên lạc với họ hàng ở Việt Nam và khi họ biết có hai cháu là tôi và 
chị Anna Phạm Thu Hà, Dòng MTG Lưu Phương, Phát Diệm, đang ở Roma, thì họ đã nhờ thầy Georges 
Benigaud, Dòng Maristes, tìm gặp chúng tôi nhân dịp thầy từ Tân Đảo sang Roma dự hội nghị của Dòng 
năm 2014. 

Hai bác và một cháu. Tân Đảo 2015 
Bà bác tôi, sinh được 8 người con, trong số đó một bác kết hôn với người bản xứ, một với người Algerie, số 
còn lại đều lấy người Việt. Các bác cũng đã được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khốn khó nơi đất 
khách quê người, không được đi học và phải vào đời sớm, vì vậy nét lam lũ và quê mùa còn hiện rõ trên 
thân hình, trên gương mặt và trên đôi bàn tay từng người. Vì không được đi học, sống khép kín với nhóm 
người Việt, cho nên các bác vẫn còn nói và viết tiếng Việt rất tốt, nói đúng cung giọng của người Việt ở làng 
quê Bắc Việt thời chưa có radio và truyền hình. Cũng như phần lớn những người Việt khác ở đây, nhờ cần 
cù, chịu khó và tiết kiệm, đời sống vật chất của các bác có vẻ khá hơn hẳn người bản xứ và ai cũng có nhà 
riêng và đất rộng giữa vùng Grand Nouméa là vùng kinh tế phát triển nhất và tập trung đông dân cư nhất 
của Tân Đảo. Việc giữ đạo cũng rất truyền thống, không biết trước đây thế nào, nhưng nay hầu như ai cũng 
gắn bó với các hội đạo đức của các giáo xứ, và là những cộng tác viên đắc lực của các cha, các thầy các 
sơ, bởi thế khi nghe tin tôi đến thăm, thì tất cả các cha và các thầy trong vùng và hầu hết các sơ đều đến 
nhà các bác gặp gỡ, ăn uống và trò chuyện rất thân thiện. 

 

Bốn cha, ba thầy, một cháu và hai bác. Tân Đảo tháng 5 2015 

 
Một số anh em họ hàng. Tân Đảo tháng 5 năm 2015 
Con cái các bác, tức thế hệ thứ ba, những người mà tôi phải gọi là anh chị, năm nay tuổi cỡ 40 đến 60, hầu 
hết đều hiểu tiếng Việt; nhưng số học cao, làm giáo viên, cảnh sát, kỹ sư, y tá, bác sĩ, luật sư thì nói tiếng 
Việt kém, trong khi số làm công nhân, hoặc làm vườn thì nói tiếng Việt tốt hơn. Tôi xin nói thêm rằng, trong 
cái nhìn của cư dân ở đảo này, thì người Việt là những chuyên viên trồng rau giỏi nhất. Tôi nghe các anh 
chị kể rằng các kỹ sư canh nông bản xứ cũng phải tìm đến vườn rau của người Việt để quan sát, ghi chép 
rồi phổ biến kỹ thuật trồng rau cho dân chúng. Dù cung cách trồng rau ở đây vẫn còn đậm nét tiểu nông của 
Bắc Việt thời xưa, hoàn toàn không có chút gì mang dáng dấp công nghiệp như các nông trang hiện đại của 
người Việt ở Úc Đại Lợi; song le, đất trồng rau thường là đất công được sử dụng miễn phí, trong khi giá rau 
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lại khá đắt (xà lách giá khoảng 5-6 USD/kg, khoai môn 7-8 USD/kg, rau muống 4-5 USD/kg, chanh dây 6-7 
USD/kg) cho nên người trồng rau vẫn có thể sống sung túc. 

Các anh chị chuẩn bị rau cho một buổi chợ. Tân Đảo 2015 

 

Gặp mặt gia đình. Tân Đảo tháng 5 năm 2015 
Con cháu các bác có đời sống tôn giáo và luân lý khác xa các bác là những người thuộc thế hệ thứ hai 
sống ở đây. Một số anh chị sống đạo tốt và kinh kệ lễ lạy hàng ngày. Một số bỏ lễ chủ nhật. Đời sống hôn 
nhân có sự khủng hoảng lớn. Thống kê của chính phủ cho thấy có khoảng 1/3 số cặp hôn nhân trên đảo ly 
dị chính thức. Thực tế số ly dị còn cao hơn, vì nhiều cặp không ra tòa. Trong số con cái các bác, tôi thấy 
một số anh chị sống độc thân; một số chung sống với nhau như vợ chồng mà không làm thủ tục hôn nhân 
đạo đời; một số cặp bỏ nhau; có 4 anh bị vợ bỏ, hiện đang ở vậy nuôi con và mang hội chứng sợ phụ nữ. 
Khổ thân! Có một anh, sau 3 lần cưới người bản xứ và 3 lần bị vợ bỏ, anh đã về Việt Nam cưới bà vợ thứ 
bốn. Tất nhiên là không có phép đạo nghĩa gì. Các anh chị như thế thì con cái rồi sẽ ra sao? Tôi gặp 
khoảng hơn chục người cháu tuổi từ 5 cho đến khoảng hơn 30. Có mấy cháu nói được tiếng Việt khá và 
hầu hết vẫn hiểu tiếng Việt, nhưng quan niệm sống thì khá “man rợ”, có lẽ vì các cháu vừa ảnh hưởng luân 
lý “thô sơ” của người bản địa, vừa ảnh hưởng lối sống tự do tính dục của người Pháp thời hiện đại. Có 
cháu gái mới 20 tuổi mà đã chung sống với bạn trai có 2 con, một 4 tuổi, một 2 tuổi. Trong khi đó một cháu 
trai lai da đen mới 17 tuổi, đã bỏ học, ở nhà làm vườn, đang đòi sang năm đủ 18 tuổi sẽ ra ở riêng và sẽ lấy 
vợ! Tôi thấy ở đảo này, mặc dù kiếm tiền dễ dàng, nhưng vì là nơi xa cách với phần còn lại của thế giới, ít 
dân, ít tiện nghi (có lẽ ít hơn cả ở Việt Nam), ít có các sinh hoạt giải trí, văn hóa, khoa học, cho nên giới trẻ 
dễ sa đà vào chuyện nghiện ngập, nhất là nghiện hút cần sa (cannabis), một thứ cây được trồng khá phổ 
biến, bán công khai tại nhiều gia đình, nhất là người bản xứ. 

Tân Đảo tháng 5 năm 2015. Các cháu lai da trắng và lai metis 
Một cháu lai mélanésien 17 tuổi đang muốn sang năm 18 sẽ lấy vợ 

 

Hai cháu lai da trắng và da đen. Tân Đảo tháng 5 năm 2015 
Có một điều tôi lấy làm an ủi và mang lại ít nhiều hy vọng là sự quan tâm đến nhau và ý thức gắn kết giữa 
các thành viên trong đại gia đình còn khá mạnh. Qua các câu chuyện và qua quan sát, tôi thấy giữa các bác 
với nhau, dù đã lớn tuổi và sống cách nhau từ vài km đến vài chục km, nhưng rất quan tâm đến cuộc sống 
của nhau và quan tâm đến các con các cháu của nhau. Các con các cháu nhà bác này chạy sang nhà bác 
kia, ăn uống, trò chuyện và chia sẻ công việc với nhau rất cởi mở và thân thiện. Các bác cũng còn có tiếng 
nói trên đời sống của các cháu chắt và các cháu chắt cũng còn ít nhiều biết nghe lời bố mẹ và các cô dì chú 
bác. Các con cháu lai da trắng hoặc da đen vẫn thể hiện nhiều tập quán, nhiều lối ứng xử điển hình của 
người Việt làng quê Miền Bắc ngày xưa, cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Từ lối tổ chức cuộc sống gia đình, 
cách ứng xử đến cách ăn uống và đọc kinh cầu nguyện. Chẳng hạn khi biết tin tôi đến, các bác và các anh 
chị ở xa tới tấp gọi điện thoại thăm hỏi và buổi tối thì mọi người già trẻ lớn bé bồng bế, dắt nhau chạy đến 



  

 

nhà bác nơi tôi ở để thăm viếng và trò chuyện đến khuya giống y cảnh nhà quê Bắc Việt thời trước. Ngay 
bữa đầu tiên các bác đã chiêu đãi thịt gà và gỏi cá truyền thống theo đúng quan niệm “cơm gà cá gỏi” của 
người Bắc xưa khi đãi khách. Trước hôm tôi về tất cả các bác cùng con cái dâu rể cháu chắt bỏ việc 
nguyên ngày để hội lại cùng cầu nguyện, ăn uống, trò chuyện và xem phim ảnh về gia đình, dòng họ từ 10g 
sáng đến 5g chiều. Tôi ngạc nhiên nhất khi thấy bà vợ của một ông bác, người bản xứ da đen, nấu món giả 
cầy và cuối bữa ăn bà còn nổi hứng hát mấy bài kính Đức Mẹ bằng tiếng Việt. Bà cũng hiểu được tiếng Việt 
khá khá và trong khi nói chuyện bằng tiếng Pháp bà cũng dùng một số từ ngữ Việt Nam như người Việt 
sinh ra ở đây… 
Cơm gà cá gỏi. Bữa ăn tại nhà một người bác ở Tân Đảo tháng 5 năm 2015 
 
4. Hiếu khách dường như là đặc tính chung của cư dân các đảo xa? Ngay buổi chiều khi tôi đến, các thầy 
dòng Maristes trong vùng đã đến ăn cơm chung và mời tôi sang hôm sau dâng lễ ở tu viện các thầy. Ngay 
trưa hôm sau, hai cha xứ trong quận Paita cũng đến ăn cơm, trò chuyện thân thiện như người nhà và mời 
tôi làm lễ chiều ở một nhà thờ. Cha Phêrô Ngô Quang Quý, từ thủ phủ Nouméa, cách khoảng 30 km cũng 
có mặt. Quý soeurs Dòng Tiểu muội Đức Mẹ Maria thì lấy vòng ốc và y phục bản xứ choàng lên người tôi 
theo phong tục địa phương. Thầy Georges, người đã tìm tôi ở Roma, tình nguyện chở tôi đi thăm Nhà thờ 
Chính Tòa và Tòa Tổng Giám Mục… Đức TGM Michel-Marie-Bernard Calvet năm nay 71 tuổi, thuộc Dòng 
Maristes, là người cởi mở và hiếu khách. Ngài làm linh mục năm 29 tuổi, làm giám mục phụ tá năm 35 tuổi 
và làm tổng giám mục năm 37 tuổi, cho biết Tổng Giáo phận có hai giáo phận trực thuộc là Wallis-et-Futuna 
và Port-Vila, là hai quần đảo nằm ở phía Đông. Việc truyền giáo tại giáo phận từ khởi đầu cho đến ngày nay 
chủ yếu do các thừa sai Dòng Maristes. Tổng Giáo phận hiện có 31 giáo xứ và khoảng hơn 50 nhà thờ lớn 
nhỏ, với số nhân danh khoảng 140 nghìn, tức là chiếm hơn một nửa số dân của đảo quốc. Trong khi đó già 
trẻ chỉ có 10 linh mục triều, 17 linh mục Dòng Maristes, 6 linh mục đến từ các đơn vị khác. Vì ít linh mục và 
nhiều đảo xa xôi, cho nên một số nơi 2 tháng mới có lễ một lần. Trong số 10 linh mục triều, có cha Jean 
Patrick là người lai Việtvà có cha Phêrô Ngô Quang Quý, là thuyền nhân đến đây năm 1975. Đức TGM 
Calvet có vẻ rất tự hào vì đã nhận cha Quý vào Chủng viện của TGP, đã đào tạo và truyền chức cho ngài 
và nay lại là người tích cực cộng tác với ngài trong tư cách Chưởng ấn của TGP và Chính xứ một giáo xứ 
lớn tại thủ phủ Nouméa. TGP cũng có 2 chủng sinh thuộc dòng Maristes, đang học tại Fiji và hơn 20 chục 
thầy thuộc các hội dòng Thánh Tâm, La San, Maristes và khoảng gần 100 nữ tu thuộc Dòng Thánh Giuse 
Cluny, Dòng Tiểu muội của Đức Mẹ Maria và Dòng Thừa sai của Đức Mẹ Maria. Ơn gọi tu sĩ cũng rất hiếm 
nên phần lớn các thầy các soeurs đều thuộc dạng lớn tuổi và các nhà dòng đang thu hẹp dần quy mô hiện 
diện và hoạt động… 

 

Đức TGM Calvet và thầy Georges Bénigaud tại Tòa TGM tháng 5 năm 2015 

 
Đón tiếp khách từ xa đến theo phong tục địa phương. Tân Đảo 2015 
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Trung tâm Công giáo Việt Nam tại Nouméa 
5. Ông Jean Lemaire, vị hiệu trưởng đầu tiên của Trường Trung học Công giáo của Tổng Giáo phận, nay 
đã về hưu, tình nguyện đưa tôi đi thăm Noumea và vùng phụ cận. Ông quả là một thổ địa của Nouméa và là 
một hướng dẫn viên du lịch tuyệt vời, biết phải đưa khách đến nơi nào và biết chọn điểm nhìn tốt nhất cho 
từng danh lam thắng cảnh. Sau khi đi thăm thành phố, ông đưa tôi đến thăm nhà thờ Việt Nam và thăm 
mấy gia đình Công giáo Việt Nam. Qua các câu chuyện xưa nay và nhờ tập sách mỏng về lịch sử cộng 
đoàn Công giáo Việt Nam do cha Ngô Quang Quý tặng, tôi được biết đại khái rằng thời trước năm 1954, 
người Việt Công giáo ở Tân Đảo tự tổ chức sống đạo với nhau theo tập tục mang theo từ Miền Bắc. Khi ấy 
các ông bà kết hôn với nhau không có phép cưới; con cái sinh ra họ tự rửa tội và tự dạy đạo theo kiểu 
truyền khẩu, nhờ vậy các bác nay còn thuộc nhiều kinh bổn, kể các các kinh cầu khó thuộc như kinh cầu 
chịu nạn, kinh cầu trái tim Đức Chúa Giêsu. Mãi đến năm 1954 mới có cha từ Việt Nam sang giúp đỡ giáo 
dân sống đạo. Số là vào năm 1953, Đức cha Phạm Ngọc Chi, Giám mục Bùi Chu, gửi cha Giuse Nguyễn 
Năng Vịnh sang giúp nhóm người Việt Công giáo đang làm việc ở Port-Vila, Vanuatu, cách Tân Đảo 
khoảng 500 km về phía Đông. Trên đường đến Vanuatu, ngài ghé qua Nouméa, thủ phủ của Tân Đảo. 
Chứng kiến tình cảnh khốn khổ hồn xác của người Việt Công giáo đang lưu lạc ở đây, ngài đã gợi ý Đức 
Giám Mục tại Nouméa xin một linh mục Việt Nam đến đây giúp họ và cha Giuse Nguyễn Duy Tôn đã tới 
Tân Đảo năm 1954 theo đề nghị này. Cộng đồng Công giáo Việt Nam khi ấy đã xây dựng một ngôi thánh 
đường khá khang trang tại khu vực thủ phủ Nouméa và ngôi thánh đường đó được tái thiết năm 1978 và 
vẫn tồn tại cho đến nay, trở thành Trung tâm Công giáo Việt Nam. Nghe một số ông bà trong Hội đồng Mục 
vụ nói rằng hiện nay một tháng hai lần cha xứ người Pháp vẫn dâng lễ cho cộng đoàn. Ngài xướng bằng 
tiếng Pháp và giáo dân, dù nói được tiếng Pháp, vẫn thưa đáp bằng tiếng Việt. Dịp Giáng Sinh và Phục 
Sinh cộng đoàn thường mời một cha Việt Nam từ bên Úc Đại Lợi qua làm lễ riêng cho người Việt. Xem 
chương trình Tuần Thánh năm 2015 còn dán ở ở nhà thờ, tôi thấy cái cách họ sống đạo đúng như các xứ 
đạo cổ truyền ở đồng bằng Bắc Bộ vậy. 

 

Ông Jean Lemaire và hai ông trong Hội Ái hữu Việt Nam. Tân Đảo 2015 

 

Cổng vào Trung tâm Ái hữu Việt Nam. Bên phải là sân thể thao của Trung tâm. 
6. Nơi sau cùng ông Jean Lemaire, đưa tôi đến là cơ sở của Hội Ái hữu Việt Nam, nằm trong một khu đất 
khá rộng, nhìn ra đường phố và dựa lưng vào núi. Hội đã dựng được một Ngôi nhà Sinh hoạt khá khang 



  

 

trang, có cả nhà kho, nhà bếp, nhà ăn, nhà ở, bãi để xe, sân tennis và sân bóng đá. Các cộng đồng người 
Việt ở Bắc Mỹ và Châu Âu cũng không có được cơ sở tốt như vậy. Những hình ảnh và thông tin trưng bày 
tại Trung tâm cho thấy Hội Ái hữu có vẻ có những sinh hoạt hiệu quả, thu hút được nhiều người tham gia. 
Lúc chúng tôi đến, các ông bà trong Ban Điều hành, đang trang trí hội trường và đặt bàn ăn chuẩn bị cho 
bữa dạ tiệc và dạ vũ tối thứ bẩy tuần đó để lấy tiền giúp dân Vanuatu, trong đó có người Việt Nam, mới bị 
siêu bão càn quét, tàn phá hồi giữa tháng 3 vừa rồi. Ông Chủ tịch cho biết Hội đang giúp những đồng 
hương người Việt muốn đón thân nhân từ Việt Nam sang thăm Tân Đảo. Hội cử hẳn một đại diện về Việt 
Nam để liên lạc với Tòa Đại sứ Pháp và hướng dẫn thủ tục cho những thân nhân được mời. Tôi thấy hầu 
hết người Việt hiện nay ở Tân Đảo đều sinh ra và lớn lên ở đây, trong khi tổ tiên họ đã rời quê hương từ 
thời thuộc Pháp, nên họ không có lập trường quốc gia hay cộng sản gì; tuy nhiên, trong hành trình tìm về 
cội nguồnhiện nay, họ có liên lạc và tỏ ra thân thiện với nhà nước cộng sản và cái tên “Ái hữu” cũng đủ cho 
thấy họ phần nào ảnh hưởng cộng sản trong cách dùng từ ngữ. Ông Chủ tịch Hội có vẻ rất tự hào vì việc 
Đài truyền hình Việt Nam đã làm và đã phát trên kênh TV 4, một phim tài liệu về người Việt ở Tân Đảo. Tôi 
cũng xin nói thêm, ngay cổng vào Trung tâm Ái hữu có một ngôi chùa Việt mang tên là Nam Hải Phổ Đà, 
cổng khóa kín mít và nội tự hoang vắng; một phật tử cao niên và hiểu biết ở đây cho tôi biết rằng trước đây 
có một nhà sư từ Việt Nam qua trụ trì, nhưng vì phật tử đã ít lại chia rẽ và chống đối nhau, nên nhà sư đã 
bỏ về lại Việt Nam. 

Trung tâm sinh hoạt của Ái hữu Việt Nam. Tân Đảo 2015 
7. Trưa thứ bẩy, tôi về lại Úc Đại Lợi. Thầy Georges, hai bác và ba chị tiễn tôi ra phi trường. Khi tôi đã qua 
cửa kiểm tra an ninh mọi người vẫn còn đứng vẫy tay theo. Lưu luyến đúng kiểu Việt Nam. Trên chuyến 
bay vắng vẻ, lòng tôi buồn vui lẫn lộn. Nhóm người Việt nhỏ bé lưu lạc và sót lại ở Tân Đảo này không phải 
là tầng lớp tinh hoa của dân tộc Việt; không có trình độ văn hóa, văn minh cao và không thành công nhanh 
chóng và to lớn như người Việt quốc gia tỵ nạn cộng sản từ 1975 tại Úc Đại Lợi, Tây Âu và Bắc Mỹ. Mặc dù 
vậy, họ cũng không bị mang tiếng xấu là gian tham, trộm cắp, lười biếng, buôn lậu, buôn ma túy, buôn 
người như nhiều người Việt theo cộng sản hoặc ảnh hưởng cộng sản mới đi ra ngoại quốc trong những 
thập niên gần đây. Dù gốc gác chỉ là những người dân quê chất phác, nhưng khi đến mảnh đất tự do này, 
từ thân phận là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, nhờ những đức tính tốt đẹp của người Việt truyền 
thống, người Việt ở Tân Đảođã từng bước cố gắng vươn lên, làm nên hình ảnh một cộng đồng hiền lành, 
cần cù, chịu khó, thật thà, lương thiện. Họ đã thành công và đã giành được cảm tình của chính quyền cũng 
như sự ngưỡng mộ và cả chút ganh tỵ của cư dân trên đảo này. Họ đang làm vẻ vang dân tộc Việt. Dù ít ỏi 
nhưng họ luôn tự hào là người Việt và thể hiện những giá trị tốt đẹp của người Việt thời xưa còn sót lại. Tôi 
nghĩ họ may mắn vì đã không phải sống trong chế độ cộng sản và không bị họa cộng sản làm cho tha hóa 
như phần lớn những người đồng hương của họ sinh ra và lớn lên ở đất Mẹ Việt Nam trên dưới nửa thế kỷ 
qua. Chiêm ngưỡng cuộc sống của họ ở đảo này, tôi nghĩ rằng giả như tà thuyết cộng sản không du nhập 
Việt Nam và Việt Nam không bị chế độ cộng sản thống trị, thì người Việt trong nước tối thiểu cũng đã có cơ 
may hạnh phúc và thành công như người Việt ở Tân Đảo này và trong con mắt của cộng đồng quốc tế, tối 
thiểu người Việt cũng có những đóng góp tích cực và nhận được sự tôn trọng của các dân nước khác như 
cộng đồng người Việt ở Tân Đảo này. Sau cùng điều làm tôi cảm động và khâm phục người Việt ở đây 
nhất, ấy là dù chỉ là một nhóm dân nhỏ bé, xa cách đất mẹ đã lâu, nhưng họ vẫn không ngừng ý thức bản 
sắc dân tộc và tôn giáo của mình, tìm cách bảo tồn và xây dựng những giá trị Việt của mình giữa giữa các 
sắc dân đông tây khác đang sống nơi đây. Điều ấy thể hiện ngay trong số những anh chị em họ của tôi. Khi 
vừa về đến Roma, anh chị Darto-Toethi Van, tuổi gần 60, đã gửi email cho tôi những tấm hình cũ của họ 
hàng và xin tôi nói cho họ biết tên tuổi và tương quan từng người trong dòng họ. Anh chị cũng ước mong tôi 
có thể thăm Tân Đảo lâu hơn để có nói với họ về truyền thống và về gia đình dòng họ. Cái ước mong của 
anh chị và cũng là của nhiều người Việt ở đây cho tôi tin tưởng rằng tương lai của cộng đồng người Việt 
nhỏ bé này có thể sẽ sáng hơn một khi họ còn biết ý thức và tìm về cội nguồn của mình như vậy./. 

 



  

 

Tân Đảo 2015. Vịnh và một góc thànnh phố Nouméa, Thủ phủ của Tân Đảo 

 

*Và một tin vui từ nước…Bông Kỳ 
DânGầy vừa “chộp” được bản tin Allô Allô do Mõ Làng Sydney gửi. Xin chia vui cùng an hem Gia 
Đình An Phong Nam Cali 

Mõ Làng Sydney xin chuyển đến bạn bè các nơi  
lời ngỏ ở trên 
từ Cali nước ...Bông Kỳ 
Allô Allô 
 

Trọng kính Quý Cha, Quý Thầy trong Dòng,  
Kính thưa Quý Đồng Môn CĐT "Trưởng Thượng/Đàn Anh" 
Thưa Quý Đồng Môn CĐT khắp "cõi thiên hạ" 
Đặc biệt, thưa Quý Đồng Môn CĐT tại Nam Cali. 
Nhờ những lời góp ý, khuyến khích của Quý Cha, Quý Thầy, Quý "Đàn Anh" và đặc biệt các Đồng 

môn tại Nam Cali, - là nên có một "món quà" cho "phe ta" khắp nơi thưởng thức trong dịp ăn Tết Bính Thân - 
mà Ban Chấp Hành/Ban Truyền Thông của Hội CĐT Nam Cali đã "xin vâng lời" thực hiện TẬP SAN AN 
PHONG XUÂN BÍNH THÂN 2016, có chủ đề 'MẸ và MÙA XUÂN", ý muốn làm nổi bật Năm Thánh Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp, cho kịp phát hành đúng vào những ngày trước Tết Bính Thân.  

Ban Biên Tập vừa ra "nhà hộ sinh" đưa Tập San về nhà. Xin cám ơn  tất cả mọi người, vì nhờ thịnh 
tình và ưu ái của mọi người mà Tập San đã được "mẹ tròn con vuông". Nay Ban Chấp Hành/Ban Biên Tập 
xin hân hoan "trình làng đứa con tinh thần của Gia Đình CĐT Nam Cali" và chính thức giới thiệu trên mạng 
như là "món quà Xuân" muốn gửi đến "phe ta" và thân hữu khắp nơi. 

Tập San Xuân Bính Thân 2016 TUY KHÔNG HOÀN TOÀN chủ xướng ý nghĩa và mục đích là "lưu 
trữ và chuyên chở tâm tình Về Nguồn" như Đặc San An Phong "Về Nguồn" 2015, nhưng vẫn là nơi tiếp tục 
đón nhận những tâm tình "Về Nguồn" không-muộn-màng của một số "phe ta" có ý định "gửi gắm" và thực 
sự đã gửi đến như trong Tập San đã chạy bài. 

Ban Biên Tập chân thành cám ơn Quý Cha, các em Dự Tu Huế, các Đồng môn CĐT, và các thân 
hữu xa gần đã chia sẻ tâm tình của mình qua những bài viết in trong Tập San An Phong Xuân Bính Thân 
2016 của Gia Đình CĐT Nam Cali.  

Ban Biên Tập cũng xin chân thành cám ơn những "mạnh thường quân" (mà phương danh có lưu giữ 
trong Tập San này). Sự quan tâm và bảo trợ tài chánh của Quý vị đã giúp cho Ban Biên Tập "yên tâm, vững 
chí" để hoàn thành công việc đã được giao phó. 

Xin Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc lành và biến đổi "sự cho đi" của quý vị thành "niềm 
vui đích thực" trong cuộc sống của Quý vị. 

VÀ GIỜ ĐÂY, MỜI QUÝ VỊ MỞ TẬP SAN AN PHONG XUÂN BÍNH THÂN 2016 - MẸ VÀ MÙA 
XUÂN - QUA CÁC LINKS ĐÍNH KÈM DƯỚI ĐÂY. (Các Links gồm có: Trang bìa mầu , 20 trang mầu mở 
đầu vào Tập San, và 200 trang đen/trắng của Tập San). 

 
Tm. Ban Biên Tập Tập San An Phong Xuân Bính Thân 2016. 
Nguyễn Hùng Cường, e.j. 
Chủ Biên 
 
*Tin không mấy được vui: 
Đó là tin về sức khoẻ và bệnh tình của người an hem trong Dòng, nhà Thái Hà, Lm Mat1thêu Vũ 

Phởi Phụng, CSsR như sau: 

Văn Phòng Tỉnh kính chuyển thông tin! 
Kính thưa, quý Cha, quý Thầy! 
Con gửi tới quý cha quý thầy trong Tỉnh Dòng thông tin sức khỏe của cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng. 
Sáng nay (Thứ Tư, Mồng 3 Tết), cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng bị tai biến phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. 
Cha Bề Trên Trịnh Ngọc Hiên vừa cho biết, tình trạng sức khỏe của cha Phụng đang rất nguy kịch. 
Xin quý cha, quý thầy cầu nguyện cho cha Mátthêu. 
Giuse Nguyễn Văn Toản. 
Văn Phòng Tỉnh  

 
*Lại có những vần thơ…rất thẫn thờ, về tuổi già: 
Tuổi già, là tuổi mà nhiều nhà thơ của ta bỗng ngẫu hứng xuất khẩu thành thơ, như sau: 
 



  

 

CHỢT THẤY TUỔI GIÀ 
Góc đường đó , mỗi ngày tôi qua lại 

Bỗng hôm nay sao thấy xa lạ thường  
Xa gấp đôi còn thêm một con dốc 
Con dốc này ai đắp từ bao giờ ? 

Chuyến xe buýt hôm nay sao vội vả 
Tôi ngẩn ngơ không kịp chuyến xe chờ 
Những cầu thang hình như cao hơn trước 
Cao rất nhiều so với buổi hôm qua 

Mùa đông giá năm nay sao rét quá 
Lò sưởi không còn đủ ấm tấm thân 
Tờ nhật báo giờ đây sao khó đọc 
Hàng chữ nhạt nhoà nhỏ xíu lăng quăng 

Những thanh niên bây giờ trông thanh lịch 
Họ trẻ hơn tôi so với tuổi cùng thời 
Và những người cùng trang lứa với tôi 
Trông lẩm cẩm và già hơn số tuổi 

Bổng một hôm gặp người yêu dấu cũ 
Rất sững sờ khi gặp lại người xưa 
Em nhìn tôi như nhìn người xa lạ 
- Hai đứa ngỡ ngàng ngơ ngác xót xa 

Xung quanh mình ai cũng thầm nói khẻ 
Cố lắng nghe không hiểu họ nói gì? 
Áo quần bây giờ mỗi ngày mỗi chật 
Bệnh béo phì chậm chạp đến thăm tôi 

Sáng nay, soi mặt trong gương 
            thấy mình không phải là mình năm xưa 
            40 năm trước xuân thì 

Bây giờ ta đã nhạt nhoà như sương 
(tôn thất phú sĩ - phỏng dich ) 
 
TUỔI ĐỜI CHỒNG CHẤT 
 
Góc đường đó tới lui quen thuộc lắm , 
Sao hôm nay thăm-thẳm gấp mấy lần . 
Lại thêm con dốc ác độc nó hành . 
Đã lâu lắm , mình bao giờ để ý . 
Chuyến xe buýt hụt rồi , chạy chẳng kịp , 
Dường xe nào cũng phóng vội hơn xưa . 
Những bậc thang cao nghệu thật khó ưa , 
Nhớ lúc trước làm gì cao qúa vậy ! 
Mùa đông giá năm nay run lẩy-bẩy , 
Lò sưởi nầy không đủ ấm hay chăng ? 
Báo hằng ngày chử nhỏ-rức lăn tăn , 
Thật khó đọc, hình như thay mẫu mới ? 
Những người trẻ hôm nay trông phơi-phới , 
Trẻ hơn tôi so với tuổi đồng thời . 
Còn những người , xấp-xỉ với tuổi tôi , 
Nôm lụ khụ , già hơn tôi thấy rõ . 
Bỗng ngày nọ gặp người em thuở nhỏ , 
Em qúa già , tôi thật khó nhận ra . 
Em nhìn tôi xa-lạ chẳng thiết tha . 
Buồn man-mác hai tâm hồn tri-kỷ . 
Thấy thiên hạ quanh tôi luôn lí-nhí , 
Vểnh lổ tai chẳng hiểu họ nói gì ? 
Áo quần tôi chật cứng bởi béo phì , 
Thật bực bội xác to cùng bụng phệ . 
Sáng nay sớm soi gương như thường lệ , 



  

 

Thấy ai kia sao chẳng giống chút nào . 
Bốn mươi năm thân xác đã bèo-nhèo , 
Ta thấm thía đời người sao chóng thế ! ! 
phỏng dịch 

 VUI BUỒN VỀ DU HỌC 

Hiện nay có một hiện tượng nổi bật vừa đáng vui vừa đáng buồn. 
Trong năm học 2014-2015 có 18.722 sinh viên Việt Nam du học riêng tại Mỹ 
( bảng thống kê đính kèm ). Dù học tại trường rẻ nhất, sống tiết kiệm, có 
nhiều học bổng ( người ta chỉ cho tiền học, ít khi cho tiền ăn ở ), thì gia đình 
của một du học sinh tại Mỹ đều phải chi ra tối thiểu 20 ngàn đô la cho một 
năm học. Một nước nghèo như Việt Nam phải mất trắng 400 triệu đô la một 
năm để gởi những người trẻ ưu tú nhất đi học riêng tại Mỹ, trong khi trường 
lớp và bệnh viện trong nước thiếu thốn, trẻ em thiếu học, thiếu ăn, người 
nghèo không được chữa bệnh đầy đủ. Tại sao ta không thể dùng số tiền 
khổng lồ này để xây lên hàng chục nhà thương và trường học có chất 
lượng không kém các nước Âu Mỹ ?  

Các đại biểu Quốc Hội ( cũng là những cán bộ Nhà Nước cao cấp nhất 
nên mới có đủ tiền ) thường khoe khoang về con cái du học. ( Trích ) Sáng 
nay, 29.12.2015, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ 
Nguyễn Duy Thăng tiết lộ hai con của ông đi du học nước ngoài và không về 

nước. Ông Thăng nói trước toàn cuộc họp: “Tôi nghĩ con em nhiều người ngồi ở đây cũng không về. Cá nhân 
gia đình tôi cũng vậy, 2 đứa không về.”  

Đa số các bạn du học đều có chủ đích đi luôn để thoát khỏi đất nước nghèo nàn lạc hậu nhiều bất 
công. Do đó dù không học thành tài, cơ hội ở lại Mỹ vẫn đáng cho họ không sợ phí tổn rũ áo dứt khoát ra 
đi. Riêng các bạn muốn học nghiêm chỉnh cần ý thức tốt nghiệp một trường đại học Hoa Kỳ không dễ dàng 
đâu. Có trường chỉ có từ 1% đến 8% số sinh viên tốt nghiệp sau 4 năm. Bản thân người viết quen biết với 
một số phụ huynh du sinh, họ than thở rằng con của họ học mãi mà chưa tốt nghiệp, bán cả nhà đi đóng 
tiền học cho con mà chưa xong. Sinh viên bản xứ dù thông thạo tiếng mẹ đẻ, có gia đình tại chỗ hỗ trợ, có 
financial aids của chính phủ, cũng rất gian nan mới tốt nghiệp. 

( Trích ) Lê Tâm – Chỉ 40% sinh viên California tốt nghiệp trong 4 năm. Phải kéo dài thời gian học 
thêm một hay hai năm có thể tốn thêm hàng chục ngàn đôla, chưa kể lợi tức mất đi vì chậm đi làm. Trên 
toàn California, chỉ có 2 trong 5 sinh viên khi nhập học vào 2008 có thể tốt nghiệp vào 2012. Các bạn 
thường phải mất từ năm tới sáu năm mới học xong. Các trường có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất là: 

Trường tư: 

+ University of Phoenix-California ( chỉ có 1% tốt nghiệp sau 4 năm ) 
+ Ashford University ( 4% ). 
+ Academy of Art University tại San Francisco ( 5% ). 

Trường công: 

+ CSU - Dominguez Hills ( 5% ) 
+ CSU - Los Angeles ( 6% ) 
+ CSU - Sacramento ( 8% ). 

Tỷ lệ tốt nghiệp bị ảnh hưởng bởi lợi tức gia đình. Sinh viên phải làm nhiều thường tốt nghiệp trễ 
hơn. Các bạn học xuất thân từ các trường trung học có chất lượng kém phải học lại một số môn. Sinh viên 
tại các trường công lập (California State University) thường không thể học ngay các môn họ muốn, mà phải 
chờ đợi vì có quá đông sinh viên. (Nguồn: báo Người Việt). 

Truyện về một du sinh nổi tiếng:  
Tóc Tiên, sinh năm 1989. Năm 2007 cô thi trượt Trường Đại Học Y Dược Sàigòn và học Y Học Dân 

Tộc Cổ Truyền theo nguyện vọng 2. Năm 2008 cô du học tại California ngành Biology ( Sinh Học ) vì muốn 
học tiếp lên bác sĩ, sau 2 năm cô chuyển sang học Communications (Truyền Thông). Ở Việt Nam ít người 
chịu hiểu (như mẹ của Tóc Tiên từ con vì cô không chịu học lên bác sĩ ở Mỹ mà chỉ muốn đi ca hát, thực ra 
lực bất tòng tâm ) để vào trường Y tại Hoa Kỳ thì đã phải tốt nghiệp đại học và hoàn tất các chứng chỉ Hóa 
(Chemistry), Sinh (Biology), hay Hóa-Sinh (Biochemistry).  

Đây là những môn vô cùng khó đối với ngay cả người bản xứ. Dù đã tốt nghiệp chuyên ngành Hóa-
Sinh nhưng điểm học không cao, điểm thi MCAT không khá, thành tích tình nguyện phục vụ cộng đồng 



  

 

không nổi bật, cũng rất khó được trường Y nhận vì tỷ lệ nhập học chỉ là 5% trong số những người có thành 
tích ngang nhau. Hơn nữa các trường Y rất hiếm khi nhận sinh viên ngoại quốc. Sau 4 năm đại học + 4 
năm trường Y + 3 năm nội trú ( residency, một tuần thường làm 80 tiếng, thời gian lâu hơn nếu theo chuyên 
ngành ) mới được hành nghề Y thực thụ và phải làm việc rất căng thẳng.  

Thống kê cho thấy nghề bác sĩ có số người tự tử cao nhất, thứ hai là nha sĩ, thứ 4 là bác sĩ thú y, thứ 8 
là luật sư, thứ 10 là dược sĩ đều là những ngành mà người Việt Nam ưa chuộng  

Trong khi đó làm ca sĩ kiếm được nhiều tiền hơn, không nợ tiền học nhiều, và được ưa chuộng hơn gấp 
bội so với nghề bác sĩ tại Hoa Kỳ.  

Năm 2014, Tóc Tiên là đại sứ của Haig Club tại Việt Nam và đồng hành cùng David Beckham quảng 
bá cho thương hiệu này. Năm 2015, Tóc Tiên về Việt Nam tham gia chương trình truyền hình thực tế Hòa 
âm Ánh sáng. Cô phải viết thư cho mẹ đăng trên báo vì mẹ cô ( hẹp hòi và thiển cận ) đã từ con chỉ vì cô 
không muốn ( đúng hơn là không thể ) trở thành bác sĩ ( giống như ước vọng của rất nhiều phụ huynh Việt 
Nam gởi gấm nơi con mình ). 
  "Con ( Tóc Tiên ) 5 tuổi đã được mẹ đưa vào Nhà thiếu nhi thành phố, từ đó được diễn, quay video 
cho các trung tâm sản xuất âm nhạc, làm người mẫu nhí cho hãng sữa, karaoke và cả người mẫu ảnh. Năm 
14 tuổi, mẹ lại đưa con đến với cuộc thi "Yo ! Cùng ước mơ xanh" ( phải ăn gian vì điều kiện thí sinh từ 16 tuổi 
trở lên ). Lần này may mắn đã mỉm cười khi con lọt vào top 4 người giải nhất. Nhưng có lẽ may mắn cũng đưa 
cả nhà mình vào bước ngoặt khác ( hay bi kịch ? ): cái duyên nghệ thuật bắt đầu âm ỉ từ đây ( dù trước đó con 
đã lên sân khấu, cũng đi diễn, đi quay nhiều video từ năm 4 tuổi, nhưng chỉ như một hoạt động giải trí ngoài 
giờ học), và... cũng từ đó những mâu thuẫn, xung đột cũng bắt đầu từ đây.  

Hơn 10 năm nhìn lại... con không muốn nhắc về những mất mát cho đến giờ vẫn chưa được hàn 
gắn nữa ( bởi mẹ nhất định không nhìn con khi con bỏ học ngành y ), mình hãy nói về cách sẽ hàn gắn nó 
như thế nào đi mẹ nhỉ ? Con bước lên sân khấu chuyên nghiệp lần đầu tiên năm 13 tuổi trong tour nhạc 
xuyên việt của Thế Hiển “Đợi chờ trong cơn mưa”. Con được chọn làm gương mặt đại diện quảng cáo trên 
báo sau khi đoạt giải “Yo ! Cùng ước mơ xanh” năm 14 tuổi. Con đã ra ngoài sống riêng từ những mâu 
thuẫn đó với những người bạn rất dễ thương và tốt bụng. Bây giờ tụi con là một gia đình. Cách đây vài hôm 
có một chuyện rất buồn xảy ra cho người bạn của con, bạn đã khóc thật nhiều và luôn miệng nói cần mẹ, 
muốn ở cạnh mẹ. Rồi bạn nói với con: “Hai mẹ con đừng giận nhau nữa Tiên ơi !”  

Con suy nghĩ mình đâu có giận nhau, chỉ cần thời gian thật nhiều để những nỗi buồn tan đi thôi... Cả 
tuần nay có nhiều chuyện xảy ra với con quá: vui có, buồn có, căng thẳng có, điên khùng có... Con như dây 
đàn bị căng quá mức, cố gắng dùng đầu để điều khiển trái tim, lúc không được thì òa khóc nức nở, khi qua 
cơn thì lại nhún nhảy vui cười... nhưng tất cả chỉ một mình thôi, vì con không muốn làm phiền mọi người 
bằng nỗi đau của mình!  

Ba ngày cuối tuần đi show, con cũng lủi thủi một mình: sáng sớm ra sân bay, trưa không ăn uống gì 
lao vào khách sạn ngủ, tới chiều make-up để tối diễn, khuya lại lếch thếch về khách sạn gói ghém hành lý 
rồi lại ra sân bay... lại lủi thủi một mình. Bỗng dưng con thèm có ai đó ôm con ngủ, con cần một bờ vai cho 
con khóc, con muốn có một người lắng nghe con tâm sự... nhưng không có ai. Có lẽ tử vi nói con cô đơn là 
đúng. Nhưng con mạnh mẽ, hoặc ít nhất sẽ cố gắng mạnh mẽ! 

Mẹ buồn phiền luôn trách con đạp đổ hết những điều tuyệt vời mẹ đã vun vén cho con từ bé tới giờ. 
Không phải đâu mẹ ơi, bởi thời gian con ra ngoài sống, con đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không phải ngày 
xưa mẹ không dạy con, nhưng khi ở bên gia đình, con luôn ỉ lại vào tình thương vô điều kiện của ba mẹ, nó 
cho phép con biếng lười học cách trưởng thành, biếng lười học cách quan tâm, và quên đi học cách yêu 
thương người khác... 

Bạn bè quý con, nhưng không ai cho con tất cả và cho "vô điều kiện" như ba mẹ, nên con phải biết 
cho ngược lại và con nhận ra: hạnh phúc là có cả cho và nhận cơ ! Mẹ giận dữ khi nhìn thấy con thay đổi 
quá nhiều trong sự bất lực của người mẹ, nó lệch pha với những tiêu chuẩn giáo dục mẹ đã dạy con từ bé. 

Nhưng mẹ ơi, con mong mẹ nghĩ lại mà hãy tự hào về con nhé. Chính những “hà khắc nghiêm túc 
quá mức” của mẹ "huấn luyện" con ngày xưa đã "rèn" con thành một đứa ngoan cố và kiên cường trước 
những cám dỗ mà cuộc sống và công việc từ nghệ thuật này mang lại cho con. Con dám tự hào nói chưa 
cám dỗ nào đánh bại được con dù con không có Mẹ cạnh bên bảo vệ... như chính Mẹ cũng thừa nhận với 
bạn bè và các cô, dì là “nó là đứa khó tính, không dễ dãi và nghiêm túc trong tình cảm nên không lo về 
chuyện đó”.  

Con có thể có thêm vài hình xăm, tóc càng ngày càng ngắn, ăn mặc táo bạo hơn xưa, nói năng chua 
chát và thái độ ngông cuồng... nhưng con biết và biết chắc chắn rằng con không thể xấu đi được mẹ ơi. Vì 
con luôn muốn học cách trở nên tốt bụng hơn, nhân ái hơn, quan tâm và chia sẻ hơn vỉ bản chất lương thiện 
con được thừa hưởng từ gia đình mình đã ăn sâu trong con như máu thịt rồi mẹ ơi ! 

Năm nay là năm tuổi của con, từ đầu năm đến giờ, cuộc sống đã đem lại cho con những trải nghiệm 
lần đầu tiên trong đời: trải nghiệm của mất mát và nỗi đau. Đôi khi con tự hỏi, vì con quá chai lì cảm xúc rồi 



  

 

nên không khóc được nữa hay vì con vô tâm thật ? Mà không, vì cái tính ích kỷ của con ( mẹ vẫn nói con là 
đứa ích kỷ, chỉ biết sống và nghĩ cho bản thân mà không biết sống cho người xung quanh ) vẫn chưa sửa 
được. Con cần thêm tí thời gian mẹ nhỉ! 

Con nhớ phòng bếp nhà mình, giờ con không được có mặt trong những bữa cơm gia đình. Sinh tố măng 
cầu mẹ làm, bao giờ con được thưởng thức ? Các em họ con lại được gần với mẹ, được đi chơi, dạo phố, coi 
phim, shopping với mẹ, được thưởng thức tài nấu ăn tuyệt vời của mẹ. Con thì không.  

Con không biết có bao nhiêu bé trong cuộc thi The Voice Kids sẽ có một chặng đường dài giống con 
như bây giờ ( mà cũng không cần giống vì cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ mà ), nhưng con hy vọng 
cuộc đời sẽ mang lại cho các em những điều tuyệt vời nhất có thể, và nếu có sai lầm, vấp ngã thì đừng 
ngần ngại đứng lên rồi làm lại từ đầu... bởi cái gì cũng cần thời gian. Vậy mình hãy bắt đầu bằng việc mẹ 
truyền cho con những công thức nấu ăn tuyệt vời của mẹ nha, vì con đang thèm "cóc xanh chấm mắm ruốc 
xào thịt" trứ danh của mẹ quá, mẹ ơi..." NGUYỄN TRUNG 

 
*Tin không vui về Lm Vũ KHởi Phụng, DCCT VN  
Trong lúc nội sang DIA số 93 đang lên khuôn, lại nhận được tin “không vui” từ văn phòng tỉnh Dòng 

Chúa Cứu Thế Việt Nam, DânGầy mạnphép chuyển tin để bạn đọc rõ như sau: 
From: DCCT VN <dcctvn@gmail.com> 
Date: 2016-03-03 9:04 GMT+11:00 
Subject: Xin Hiệp Lời Cầu Nguyện Cho Cha Mathêu Vũ Khởi Phụng Vừa Mới Qua Đời 
To: Nguyen Ngoc Bich <bichgiusedcct@yahoo.com> 
 
Kính Thưa Quý Cha, Quý Thầy! 
Xin hiệp lời cầu nguyện cho Cha Matthêu Vũ Khởi Phụng vừa mới qua đời lúc 9h tối thứ tư ngày 
2/3/2016. Chương trình tang lễ sẽ được gửi đến Quý Cha và Quý Thầy sau. 
Nguyện xin tình yêu và lòng xót thương của Thiên Chúa đón rước linh hồn Cha Matthêu vào hưởng 
nhan thánh Chúa. 
 
Chúng con cám ơn Quý Cha và Quý Thầy. 
----------------- 
VPT 

  
 *Và Cáo phó từ Tỉnh Dòng Chúa CVứu Thế Việt Nam  

 Cáo phó 
 LM Mátthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT 
  
 Cha Matthêu Vũ Khởi Phụng CSsR, nguyên Bề trên Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội vừa về 

Nhà Cha tại Hà Nội lúc 21 giờ ngày 02.03.2016 hưởng thọ 76 tuổi. 
 Cha sinh ngày 05 tháng 11 năm 1940 tại Thanh Hóa. 
 Từ năm 1940 đến năm 1952: sống cùng gia đình tại Thanh Hóa; sau đó, học nội trú tại tiểu chủng 

viện Trung Linh (Bùi Chu), nhà xứ Trung Lao (Bùi Chu) và ký túc xá Trần Lục (Phát Diệm). 
 Từ năm 1952 – 1954: Tiểu đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. 
 Từ năm 1954 – 1956: Đệ tử Huế. 
 Từ năm 1956 – 1962: Đệ tử Vũng Tàu. 
 Từ năm 1962 – 1963: Tập viện Nha Trang. 
 Khấn Dòng ngày 02 tháng 07 năm 1963. 
 Từ năm 1963 – 1969: Học tại Học viện Dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt. 
 Chịu chức linh mục ngày 04 tháng 04 năm 1970. 
 Từ năm 1970 – 1975: Thư ký tòa soạn báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, kiêm Phó Giáo Tập. 
 Từ năm 1975 – 1981: Cố vấn Thường vụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. 
 Từ năm 1981-1987: Mục vụ tại Sài Gòn – tham gia dạy giáo lý, phụ trách xóm giáo, thành lập và 

đồng hành với các nhóm Tông đồ giáo dân… 
 Từ năm 1987-1990: Phụ trách Dự tập 
 Từ năm 1990 – 1993: Cố vấn đặc vụ của Tỉnh Dòng, Trưởng ban Linh đạo tông đồ, Giám học và 

Phụ trách Dự tập. 
 Từ năm 1993 – 1996: Bề trên Nhà Sài Gòn – Chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng, 

kiêm Phó Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. 
 Từ năm 1996 – 1999: Phó Giám tỉnh, kiêm Trưởng Ban Tông đồ Mục vụ của Tỉnh Dòng. 
 Từ năm 1999 – 2005: Cố vấn đặc vụ của Tỉnh Dòng. 
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 Từ năm 2005 – 2008: Trưởng ban Đào tạo của Tỉnh Dòng, Giám học Học viện Thánh Anphongsô. 
 Từ năm 2008-2015: Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. 
 Ngoài các chức vụ và các công tác đảm nhận trong Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam: 
 Từ năm 1978 – 2002: Nghị viên Tổng Công hội của Trung ương Dòng trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp. 
 Từ năm 1992 – 2000: Tổ Công tác Liên tu sĩ thành phố HCM – Tổ trưởng tổ Thần học. 
 Từ năm 2006 – 2009: Chủ tịch Liên tu sĩ thành phố HCM. 
 Từ ngày 14.01.2016 – nay: Nghỉ hưu tại cộng đoàn Hưu Dưỡng của Tỉnh Dòng tại Sài Gòn. 
 Vào lúc 21 giờ, ngày 2 tháng 03 năm 2016, cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng đã được Chúa gọi về sau 

76 năm làm con Chúa trên dương thế, 53 năm sống lời khấn Dòng và 46 năm thi hành sứ vụ linh 
mục. 

 Cha Mátthêu đã lâm bệnh trong vài năm cuối đời. Tuy nhiên, ngài vẫn thi hành sứ vụ thừa sai trong 
khả năng sức khỏe cho phép. Suốt đời cha luôn thao thức về sứ vụ Dòng Chúa Cứu Thế như cha đã 
ghi lại cảm nghĩ về đời sống tu hành và hoạt động tông đồ trong Dòng Chúa Cứu Thế như sau: “Tâm 
đắc với mục đích phục vụ Chúa nơi những người nghèo khó và bị bỏ rơi. Tìm thấy trong Dòng bầu 
khí phóng khoáng và cảm thông cần thiết. Lo ngại không biết Dòng có đủ sự năng động và linh động 
cần thiết để đảm đương sứ vụ không.” 

 Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, của các Thánh trong Dòng, cùng 
với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha Mátthêu vinh 
quang Nước Trời. 

  
 Văn Phòng  
 Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 

   
  

 


