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TÌNH THƯƠNG LÀ SỨC MẠNH  
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______________________________________________ 

Lm Joe Mai Văn Thịnh  
 
Tin Mừng thánh Gioan đoạn 11 câu 1-45 chúng ta vừa nghe hôm nay trình bầy cho chúng ta 

thấy một vụ kiện tụng rất hy hữu. 
 
Các nhân vật trong vụ án gồm có: 
Tội nhân: người đàn bà phạm tội ngoại tình. 
Công tố viện: các luật sĩ và biệt phái. 
Người xử án: Đức Giêsu. 
 
Theo trình thuật thì tội của người đàn bà này là ngoại tình. Không ai ngoại tình một mình. Ngoại 

tình là ngoại tình với ai; và nhân vật mà chị ta đã ngoại tình với hiện đang ở đâu? Trường hơp ngoại tình 
mà còn bị bắt quả tang thật là hiếm; và nếu đã bị bắt quả tang thì nhân chứng và chồng chị đâu? 

 
Dựa vào nội dung của trình thuật, Thánh sử đã cho chúng ta biết đây chỉ là cái bẫy mà các luật 

sĩ và những người biệt phái dùng để kiếm cớ bắt tội Đức Giê-su. Nếu Chúa bảo họ tha cho bà ta thì 
chính Ngài đi ngược lại lề thói và tập tục của tiền nhân và họ có cớ để cáo tội Ngài. Thật ra, theo luật 
Mai-sen thì cả hai người phạm tội ngoại tình đều bị ném đá; thế mà chỉ mình người phụ nữ bị cáo tội!!! 

Việc gài bẫy và dùng quyền uy (dựa trên lề luật) để buộc tội nhau vẫn còn xẩy ra thường xuyên. 
Dân đen dù có thâm độc đến đâu cũng không dám gài bẫy để buộc tội các đấng bề trên. Bẫy chỉ được 
gài bởi những kẻ biết rõ về luật.  

 
Khi viết đến đây, tôi chợt nhớ lại một sự kiện đã xẩy ra khoảng năm 1984-85 tại Sydney. Anh 

bạn tôi - nay đã là linh mục và đang truyền giáo bên Á Châu - lúc đó mới chân ướt chân ráo từ trại tỵ 
nạn sang. Nếu không vì hoàn cảnh chung của đất nước thì anh đã được đón nhận thừa tác vụ vào cuối 
thập niên 1970. Bản chất anh rất thật thà và đơn sơ, vì thế chúng tôi đặt tên cho anh là ‘lão ngoan 
đồng’. 

 
Một ngày kia anh nhận được cú điện thoại của các đấng bản quyền mời anh ra chia sẻ trong một 

Thánh Lễ. Anh chưa phải là giáo sĩ nên chưa có năng quyền giảng dậy; vì thế họ mới mời anh ‘chia sẻ’. 
Tội nghiệp bạn già của tôi; chuẩn bị thật kỹ và hẳn nhiên là cầu nguyện nhiều khi dọn bài chia sẻ; thế 
mà sau bài chia sẻ anh lại nhận được những lời nói móc.  

 
Sau này, một người trong nhóm của họ cho biết là ‘họ’ chủ đích lập mưu, gài bẫy để hạ uy tín 

của anh. 
Những cái bẫy vẫn còn, các mưu mô của những kẻ có uy quyền và dùng luật để kiểm soát ‘ân 

huệ’ của Thiên Chúa vẫn hiện diện. Vì thế, cách xử thế của Đức Giê-su trong trình thuật hôm nay nên 

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


được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần để những kẻ có quyền không ngủ yên trên lề luật mà biết đến với dân 
chúng bằng lòng thương xót.  

 
Cách hành xử của Đức Giê-su thật tuyệt diệu. Ngài viết trên đất. Chúng ta không nên tìm hiểu 

xem Ngài đã viết điều gì. Điều này không quan trọng. Hành vi viết trên đất của Đức Giê-su ám chỉ đến 
sự từ khước tham gia vào cuộc tranh luận với họ.  

 
Thái độ hòa hoãn của Chúa không khiến họ chùn bước. Họ tiến xa hơn và dồn Chúa phải có thái 

độ.  
Từ đầu đến giờ Đức Giêsu chưa nói lời nào. Đến đây trình thuật chuyển sang hướng khác. Bấy 

giờ Đức Giêsu mới ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi" 
(8,7). Họ đã chỉ nhìn đến lề luật và tội lỗi của người đàn bà. Họ tự tin, họ ngạo mạn rồi dương dương tự 
đắc. Ngược lại, Đức Giêsu nhắc chọ họ biết về thân phận của họ. Ai trong chúng ta lại không có tội. Và 
nếu đã là tội nhân thì chúng ta đâu được phép lên án cho ai. Tất cả đều cần chạy đến suối ân sủng, 
nguồn tình thương, lòng thương xót của Thiên Chúa để được tha thứ.  

 
Sau đó, Ngài lại cúi xuống tiếp tục viết, và viết tiếp để cho cho họ có giờ mà suy nghĩ.  
Kết quả như sau: các đối thủ của Đức Giêsu chấp nhận lời nhắc nhở thật tế nhị và nhân bản của 

Ngài. Không một ai dám khẳng định là mình không có tội. Không một ai dám cầm đá mà ném trước cả. 
Tất cả đã bỏ đi. 

 
Khi Đức Giêsu ngẩng đầu lên, thì chỉ còn lại người phụ nữ đang đứng đó. Cho tới đây, trình 

thuật hướng sang một khúc rẽ khác, quan trọng và là chủ đề chính mà câu truyện muốn nhắm đến. 
Những người tự nhận mình là công chính theo lề luật đã bỏ đi. Giờ đây hiện trường chỉ còn lại người 
đàn bà và Chúa. Ngài lên tiếng ngỏ lời với bà: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” (c. 10). 
Tất cả mọi kẻ tố cáo đã bỏ đi, không ai kết án bà phải chịu ném đá. Đến đây Đức Giêsu mới bầy tỏ cho 
chị ta thấy lập trường: chính Ngài cũng không kết án bà: “Chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (c. 
11).  

 
Qua lời tuyên bố trên, Đức Giê-su khẳng định là Ngài có quyền tha tội. Ngài tiếp nhận quyền này 

từ Thiên Chúa, Cha Ngài. Chúa tỏ mình ra là Đấng có quyền tha tội, an ủi, khuyến khích, phục hồi nhân 
phẩm cho kẻ có tội – và việc Chúa làm hoàn toàn phát xuất từ tình thương của Thiên Chúa dành cho 
mọi người.  

 
Tuy Chúa đã tha cho bà, nhưng Ngài cũng cương quyết bài trừ sự tội. Chúa nói: chớ phạm tội 

nữa. Đối xử từ bi với kẻ có tội không phải là nhân nhượng với sự dữ. Sự dữ trước sau vẫn là sự dữ; và 
sự dữ sẽ có cơ hội phát triển và bành trướng nếu chúng ta dùng nỗ lực của bản thân để chống lại nó; 
chỉ diệt trừ được sự dữ bằng sức mạnh, quyền năng yêu thương của Thiên Chúa mà thôi. Đức Giêsu 
xét xử theo đường lối yêu thương Thiên Chúa. Ngài hành xử theo quyền của Đấng Mesia, Đấng được 
sai đến để cứu vớt kẻ có tội nhưng kết án sự tội.  

 
Trong mối dây thông hiệp với Chúa Cha, Đức Giê-su biết rõ ‘giờ’ của Ngài đã đến; ‘giờ’ đổ máu 

ra để nhân loại được tha thứ. Vì thế, qua lối hành xử của Chúa với người đàn bà hôm nay, chúng ta 
nhận ra Tình yêu từ bi và lòng thương xót của Chúa nóng cháy biết chừng nào. 

 
Ngày nay, Ngài cũng cư xử với mỗi người chúng ta đúng như Ngài đã đối xử với người đàn bà 

trong bài Tin Mừng hôm nay. Trên thánh giá, Ngài ban ơn tha thứ cho tất cả cùng được cứu thoát, Ngài 
tạo nên một dân mới.  

 
Một lần nữa, Giáo Hội mời gọi chúng ta nhìn vào cõi lòng mình, nhìn vào tình thương tha thứ của 

Thiên Chúa và đừng để mặc cảm tội lỗi khiến chúng ta xa Chúa. Một khi nhận ra bản thân tội lỗi của 
mình là lúc chúng ta thấy được Tình Chúa yêu thương chúng ta đến chừng nào. Chính nhờ vào tình 
thương của Thiên Chúa giúp chúng ta nhận ra rằng, dù cho đến muôn đời chúng ta còn là tội nhân; 
nhưng không bao giờ chúng ta mất đi niềm hy vọng vào Lòng Thương Xót của Người. Amen 

Lm Joe Mai Văn Thịnh, CSsR 
 

VĨNH BIỆT NGƯỜI BẠN 
TÊN NGUYỄN VĂN THÀNH 

____________________________________________________________ 



Mây Chiều 
        
Buổi tối ngày 2 tháng 5 năm 2016, trong khi gia đình tôi đang chuẩn bị bữa ăn tối thì 

chuông điện thoại reo liên hồi. Vừa nhấc điện thoại lên để nghe thì từ đầu giây bên kia, CHT 
Gia Đình An Phong Sydney, anh Tiến Hùng,báo tin anh Thành đang bệnh rất trầm trọng, đã 
được cha Thịnh xức dầu vào tối qua, và nay anh đang nằm tại nhà, gần như bất động, cái chết 
như gần kề. Nhận tin dữ này, tôi thấy bồi hồi lạ thường. Cách đây không lâu, gặp lại anh và 
chị Thủy, vợ anh, tại nhà anh chị Mai Tá, xem ra anh vẫn an mạnh mà không thấy một  dấu 
hiệu gì.  

 
Vào trước lễ Giáng Sinh 2015, được tin từ người cháu cùng làm việc với anh Thành tại Trung 

Tâm Lựa Thơ Clyde tại Sydney, người cháu cho tôi hay là anh Thành nay xuống sắc một cách lạ 
thường, người thì ốm yếu mảnh mai trông rất thảm hại, không còn bình thường như trước. Nhận tin 
này, tôi đã email thăm hỏi sức khỏe vợ chồng anh. Tôi được vợ chồng anh email trả lời là anh Thành bị 
tiểu đường nên kiêng cử nhiều vì vậy mới xuống ký, nhưng nay đang lấy lại sức khỏe bình thường. Vì 
thế, tôi cũng tin vào lời của anh chị và rồi thời gian trôi qua, tôi không còn nghĩ gì về chuyện này nữa. 

 
Rồì để đến hôm nay tôi tá hỏa khi được biết anh Thành bị ung thư phổi vào thời kỳ cuối, và có 

thể ra đi bất cứ lúc nào. Vì không thể cùng các anh chị đi thăm anh Thành vào chiều thứ ba ngày 3 
tháng 5 năm 2016, lý do là đã có hẹn đưa Ái Mỹ, con gái anh chị Bân Hạnh từ Noumea, Caledonia, cùng 
chồng lả Vivien Blanc thăm Sydney, chúng tôi đã hứa đưa hai cháu đi xem Featherdale Wildlife Park, 
sau đó thăm Saigon Place, ăn phở tại Bankstown, sau đó dạo phố Cabramatta cùng thăm văn phòng 
luật sư Anthony Trần, con anh chị Mai Tá. Tại đây chúng tôi đã hẹn sẽ đi thăm anh Thành vào chiều thứ 
tư ngày 4 tháng 5 năm 2016 cùng một số anh chị em, nhưng than ôi anh đã ra đi vào ngay đêm thứ ba 
rồi, bên cạnh có chị Thủy là người vợ yêu quý của anh, cùng các con và cha Thịnh cùng anh Nhuận, 
anh chị Mai Tá, anh chị Tùng Trang, anh chị Minh Hạnh, .... 

 
Anh đã ra đi vào lứa tuổi 66, mà ở Úc châu này thì tuổi này được xem là còn phong độ. Anh 

Thành đột ngột xé rào ra đi trước các đàn anh là chúng tôi, những người đã vượt qua cả cái tuổi “thất 
thập”. 

 
Trước đây tôi đã đi dự nhiều tang lễ, nhưng đấy là tang lễ của những bậc cha chú, của những 

bậc đàn anh trọng tuổi, mà người ra đi đầu tiên trong Gia Đình An Phong Sydney là Bác Kim khi đang 
vào tuồi bẩy mươi sáu, xem ra bác cũng không được thọ mấy so với những người sinh sống tại Úc, rồi 
lần lượt các Bác Cảnh tuổi thọ chín mươi mốt, Bác Liên tuổi thọ tám mươi bẩy, Bác Cung tuổi thọ tám 
mươi mốt. Các bác sau này đều sống rất thọ. Nhưng lần này, tôi đi dự đám tang của một đàn em, một 
đàn em thật sự kém tuổi đàn anh cả gần thập niên. Có một cái gì ngậm ngùi chua xót làm sao, lá vàng 
nhìn lá xanh rụng trước. 

 
Tuy tôi không được trực tiếp biết anh ở Đệ Tử Viện Vũng Tầu vào những năm 1960 đến 1965, vì 

lúc ấy Đệ Tử Viện được chia làm ba đoàn nhỏ, giữa và lớn. Ba đoàn sinh hoạt biệt lập. Khi đã ra nước 
ngoài, những anh em hồi xưa cùng ở Đệ Tử Viện Saigon, Huế, Vũng Tầu đã có dịp gặp lại nhau, và tình 
thương mến cứ thế nẩy nở và bồi đắp vững  chắc. 

 
Từ khi được báo vướng bạo bệnh, có thể từ tháng 7 năm 2015, anh chị Thành Thủy rất kín tiếng 

và hầu như không anh chị nào biết, có thể vì ngại bạn bè đến thăm viếng, mà anh cứ âm thầm chịu 
đựng và chữa trị theo cách của mình. Để rồi, khi gần đến phút cuối không chống đỡ nổi nữa, thì tin “anh 
bị ung thư phổi” đến trễ quá rồi, chẳng còn ai kịp chia xẻ với anh điều gì nữa, và anh chỉ còn nằm đó 
thoi thóp chờ ra đi. 

 
Mãi tới tối thứ sáu ngày 6 tháng 5 năm 2016, tôi mới gặp lại anh, nhưng lại là lúc gặp lại anh 

đang nằm bất động trong cỗ áo quan, gương mặt hốc hác và và tôi còn thấy đôi bàn tay nay chỉ còn da 
bọc xương. Tôi đã đứng lặng nhìn lại hình hài anh mà nhớ đến thân phận con người. Vẫn biết là có sinh 
có tử, nhưng cái tử bao giờ cũng nặng trĩu đè xuống con người, và với nó thì con người hoàn toàn bất 
lực. 

Đến lúc này thì một số bạn bè của anh Thành mới biết anh là một người có nhiều tài, như đánh 
đàn guitare, hát, làm thơ và chụp hình. Đó là những đam mê của anh.  

 



Nhớ lại tôi đã có dịp cùng anh đưa cha Joseph Trịnh Ngọc 
Hiên, một người bạn cùng lớp với anh Thành trong Đệ Tử Viện, đi 
thăm Canberra vào ngày 12 tháng 12 năm 2011, nhân dịp cha Hiên 
được qua Úc từ Việt Nam. Anh Thành, vì đã từng định cư tại 
Canberra nhiều năm trước khi xuống Sydney, nên rất tích cực làm tài 
xế đưa cha đi viếng thăm thủ đô của Úc. Nào là Quốc hội Úc, tháp 
Truyền thông, Đài Tưởng Niệm Quân Đội, vân vân. Anh mời vợ 
chồng chúng tôi đi cùng cho có bạn. Anh hăng hái dẫn chúng tôi đến 
nhiều nơi khác. Mãi tới    chiều tối mới quay về Sydney. Nay còn vài 
tấm hình xin ghi lại hình ảnh của cha Hiên và anh Thành. Đâu ai biết 

chỉ năm sau, anh Thành lại là người ra đi trước. 
 
Cũng vào tối thứ sáu ngày 6 tháng 5 năm 2016, trong buổi tối thăm viếng tại nhà quàn White 

Lady Funerals tại Liverpool, tôi đã có dịp gặp gỡ nhiều người bạn khác của anh cũng làm chung tại Bưu 
Điện. Trong khi chuyện trò thăm hỏi, tôi mới được biết rõ hơn về bệnh tình của anh Thành. Theo suy 
nghĩ thông thường, thì khi thấy mình mắc bệnh nan y, đáng lẽ phải tới bác sĩ gia đình hoặc nhà thương 
để hỏi ý kiến tìm cách chữa trị theo các phương pháp tiến bộ mới nhất của Tây Y, thì không hiểu anh 
cùng gia đình đã suy nghĩ thế nào mà lại tự ý chữa trị theo Đông Y. Một quyết định xem ra phiêu lưu và 
liều lĩnh nhất là khi đã sinh sống tại nước Úc bao nhiều năm rồi, nơi có nhiều phương tiện tiến bộ để 
chữa trị.  

 
Tháp Truyền Thông tại Canberra 
 
Khi hay tin bị bệnh, thay vì tìm cách trị bệnh theo Tây Y, anh 

đã quyết định trị bệnh bằng phương pháp dưỡng sinh, với chọn lựa” 
thảo dược thiên nhiên” để lấy lại sức khỏe. Tôi tôn trọng cách chọn 
lựa của anh, tôi không bình phẩm đúng hay sai, nhất là khi mình đã 
thấy trước mắt nhiều trường hợp trị ung thư phổi bằng hóa trị hay xạ 
trị, nhưng kết quả là chỉ kéo thêm được vài năm, rồi sau đó Tây Y 
cũng bó tay.  

 

 
 
Thánh lễ an táng anh Antôn Nguyễn Văn Thành đã được cử hành tại nhà thờ Holy Spirit Catholic 

Church Carnes Hill, 25 Main St,  thuộc Horningsea Park NSW 2171, vào sáng thứ bẩy ngày 7 tháng 5 
năm 2016 lúc 10 giờ sáng. Thánh lễ được các cha Mai Văn Thịnh, Bề trên Dòng Chúa Cứu Thế từ 
Kogarah thuộc Sydney, cha Lê Văn Trọng, Chánh xứ nhà thờ Holy Spirit và cha Trần Phương, thuộc 
giáo phận Wollongong, đồng tế trong một bầu không khí trang nghiêm và trân trọng. Linh cửu anh 
Thành đã được các nhân viên nữ thuộc nhà quàn White Lady Funerals, vùng Liverpool, với đồng phục 
mầu trắng và đội nón, trân trọng đưa linh cũu của anh vào nhà thờ, trong lúc lời ca tiếng hát cùng dâng 
lên để tiếp nhận anh vào nhà thờ, nơi mà gia đình anh thường xuyên dự lễ và sinh hoạt hàng tuần.  

 
Đây cũng là ý nguyện của anh, muốn được nơi đây 

chăm sóc cho anh trong những giờ phút chuẩn bị này. Đó 
là theo lời chị Thủy cho biết. Đặc biệt nhà quàn White Lady 
Funerals gồm một đội ngũ toàn nữ mặc đồng phục trắng, 
rất trang nghiêm và lịch sự. Gia đình anh và các con cháu 
cùng các thân hữu thân thương đã tụ tập tại nhà thờ này 
dùng lời ca tiếng hát và lời cầu nguyện như hương trầm 
đưa anh lên gặp dung nhan Chúa. Anh Nhuận cũng đã 
trình bầy một slide show ngắn về hình ảnh cuộc đời anh 
Thành, từ khi anh chị làm đám cưới rồi vượt biên được 
bảo lãnh đến Úc, những lúc anh còn mạnh khỏe vui đùa với 



các con các cháu, đến những ngày cuối khi anh dạo quanh bờ biển, đã thấy anh gầy đi nhiều. Thật cảm 
động làm sao khi con gái anh Thành, tên Trâm, lên đọc bài tiễn biệt bố, nhiều người không ngăn được 
giòng lệ.  

 
Sau thánh lễ, linh cửu anh đã được nhiều bạn bè thân hữu đưa tiễn tại Forest Lawn, Memorial 

Park thuộc vùng Leppington để hỏa táng. Nhiều người đã nán ở lại cho đến giờ phút cuối. 
 
Vào chủ nhật ngày 22 tháng 5 năm 2016, chị Thủy đã mời một số thân hữu bạn bè của anh 

Thành dự buổi đọc kinh cầu nguyện cho anh Thành. Trên bàn thờ chúng tôi đã thấy hũ tro của anh 
Thành.  

 
Nhân dịp này, khi chia xẻ những kỷ niệm thân thương đã có với anh Thành, chị Thủy có kể cho 

chúng tôi nghe một chuyện về anh Thành. Sau ngày anh Thành đã ra đi, chị Thủy trong khi dọn dẹp các 
giấy tờ của anh Thành còn để đâu đó, chị đã khóc tức tửi khi tình cờ thấy một mảnh giấy kẹp vào hồ sơ 
có những giòng chữ của anh Thành viết cho chị như sau: 

 
Nhà nguyện chiều nay trời trở lạnh, 
Hồi kinh tiễn biệt xoáy trong tim, 
Tình nghĩa vợ chồng nay khép lại, 
Em đừng khóc lóc để anh đi. 
 

 
 
Thật đau đớn làm sao khi đọc những lời thơ này.  Vĩnh biệt người bạn tên Thành. Đối với vợ con 

anh và bạn bè thân hữu, anh đã để lại bao nhiêu thương nhớ. Đối với chị Thủy là người vợ hiền của 
anh, đối với con cháu của anh, anh đã để lại một tấm lòng. 

Anh đi trước thì nhớ dọn chỗ cho chúng tôi, vì đến một lúc nào đó thì cũng đến lượt chúng tôi vì 
“người là tro bụi, và người sẽ trở về bụi tro”.      

 
Viết xong ngày 26 tháng 5 năm 2016 
Mây chiều 
 

TÂM TÌNH PHỤC SINH 
__________________ 

Lm Joe Mai 

Anh em tín hữu Đông Phuơng có một thói quen rất ý nghĩa như sau: Sau khi 
tham dự Thánh lễ Mừng Chúa Phục Sinh; họ trao cho nhau món quà đã được làm 

phép, thuờng là quả trứng. Họ đến chúc mừng nhau bằng cách đập vỡ trái trứng và 
tung hô ‘Chúa đã sống lại thật rồi, bạn ơi’. Ai cũng làm chung một động tác và cùng 

chia sẻ với nhau một tin vui như thế. Rồi sau hết, họ cùng cất tiếng ngợi khen 
“Alleluia-Alleluia! Quả thật, Đức Kitô đã sống lại”. 

Có lẽ, ngày nay, thói quen tặng trứng Phục sinh đuợc phát xuất từ truyền 

thống này. Nói chung, ai trong chúng ta cũng mong niềm vui và hanh phúc mà Đức 
Kitô đã đem đến trong ngày Người Phục sinh trải dài trong cuộc sống cho mình và 

cho người khác. 



Nhưng thực tế thì sao? Đây là vài kinh nghiệm:  
1/ Có ông chồng kia. Sau khi tham dự Lễ vọng phục sinh, hân hoan chạy đến 

để chia sẻ niềm vui với bà, “em ơi, Chúa sống lại thật rồi! Hãy vui lên!” Người phụ 
nữ Việt Nam e dè, kín đáo, tế nhị cho lên thường mau mắn nhận hơn là cho đi. 

Không thấy vợ trả lời. Ông đến tủ lạnh cầm chai bia rồi tự mình mừng lễ; sau đó 
bèn phán ‘Bà ơi! có gì dọn ta cho tôi mừng lễ. Sao mà bếp núc nhà minh hôm nay 

lạnh và nguội thế này?’ Bà nhà mình đang bận rộn trong phòng, chưa kịp mừng lễ 
chồng mình đã nghe thấy lịnh truyền, bèn tiu nghỉu rồi nghĩ thầm ‘lại cái cảnh 

chồng chúa vợ tôi’, và không muốn buớc ra nữa. Bác trai của chúng mình lại đuợc 
phép phát lịnh tiếp; và như anh chị em tuởng tuợng thì biết rằng cuờng độ của 

những lịnh truyền sau không còn ngọt ngào nữa. Thế là niềm vui Phục sinh biến 
mất. 

2/ Lại có một đôi vợ chồng nọ, đã ở với nhau có 4 mặt con. Họ tuy chưa già 

nhưng cũng không còn thuộc vào lứa tuổi trai tráng. Họ đã cùng nhau quyết định là 
không ngủ chung với nhau nữa. Vào một dịp tuần Thánh nọ. Vợ chồng con cái kéo 

nhau đi lễ. Sau khi nghe cha xứ giảng về giới luật yêu thương. Ông chồng nhà mình 
bị tác động một cách mạnh mẽ. Vì thế, sau khi cơm tối xong và các cháu nhà chúng 

mình đã đi ngủ hết. Ông bèn nhè nhẹ buớc vào phòng bà để thực hiện giới luật yêu 
thương. Không may cho ông là bà nhà của chúng mình thuộc lọai công giáo truyền 

thống; vì thế quyết giữ chay trong Mùa chay và những ngày đại thánh này. Thế là, 
ông anh nhà mình tiu nghỉu trở về chốn cũ, rồi lẩm bẩm, “thế mà ngày xưa bà ta 

dám hứa là lúc nào cũng sẵn sàng trao thân gửi phận cho mình”. Niềm vui lại biến 
thành cuộc chiến tranh lạnh, cả hai cùng âm thầm đi vào hành trình Thương Khó. 

3/ Chuyện của anh chị em là như thế. Giờ đến chuyện trong nhà dòng. Năm 
nay, tôi và các cha đã về hưu mừng lễ Phục Sinh trong tu viện. Nhà dòng chúng tôi 

có gần 20 cụ. Tôi phải dùng từ ‘cụ’; bởi vì ngọai trừ tôi, người trẻ nhất trong nhà 
cũng trên 76 tuổi xuân và già là 96 tuổi rồi. Các ngài đã từng đi khắp các tiểu bang, 

từ nông thôn cho đến thành thị, trên đất Úc để ‘giảng đại phúc – làm phúc’ trong 

các mùa chay. Và, theo thông lệ thì sau khi giảng xong, các ngài trở về nhà dòng 
để cùng nhau mừng lễ.  

Và sau đây là một trong những kinh nghiệm mà các cha đã kể lại cho chúng 
tôi để nhớ lại thời còn sức khỏe để chu tòan sứ vụ. 

Sau khi đi giảng đại phúc Mùa chay của năm nọ, anh em trở về tu viện để 
mừng lễ Phục sinh. Sau khi cử hành Thánh lễ xong; trong khi chờ đợi xuống phòng 

ăn, anh em tụ họp trong phòng chung, ngồi ‘tám’ và chia sẻ cho nhau đủ chuyện 
xẩy ra trong muà đại phúc. Tay bắt mặt mừng, trên mặt anh em hiện rõ niềm vui 

mỗi khi có dịp gặp nhau. Cả nhà tràn ngập tiếng cười như pháo nổ, nhộn nhịp như 
đại lễ (phải rồi, lễ Phục sinh mà).  

Anh em cứ vui cho đến lúc cha bề trên xuất hiện truớc của chính của phòng 
chung. Ngài đứng đó im lặng và quan sát cho đến khi phát hiện ra là chẳng ai để ý 

đến sự hiện hiện của mình; ngài liền phán ‘be quiet – im lặng’. Giọng ngài hơi lớn 
khiến một số anh em cũng giật mình và đương nhiên bầu khí đang vui vẻ biến 

thành nặng nề. Sau đó, Ngài mới công bố “This is the day that the Lord has made; 

let us rejoice and be glad – Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân 
hoan.” Anh em đáp Amen; nhưng bầu khí vẫn nặng nề. 

Niềm vui của ngày lễ là những cảm nghiệm sống của mỗi người. Không ai có 
thể trao ban và áp đặt trên người khác điều họ không hay là chưa có.  

Làm sao tôi có thể đến với vợ chồng anh bạn đang ngồi ôm xác con để trao 
cho họ lời chúc là hãy vui lên vì Chúa đã sống lại thật rồi! Cuộc sống hiện tại của họ 

là những ngày buồn thảm của đồi Can-vê! 



Khi suy nghĩ đến hòan cảnh của họ, tôi chợt nhận ra rằng ‘nếu không tiến vào 
sự chết thì làm thế nào biết sống lại là gì! Nếu không cảm nhận đuợc niềm vui của 

Chúa Phục sinh thì những lời chúc cho nhau mãi mãi chỉ là lời cầu chúc suông; chưa 
dám nói đến hai chữ ‘sáo ngữ’. 

Tuy nhiên trong những lần đi mục vụ thăm viếng và ruớc Mình Thánh Chúa 
cho các người già cả, đau ốm trong các viện duỡng lão. Tôi nhận ra được một điểm 

là dù tình trạng sức khỏe của họ như thế nào: bị bịnh lãng trí; bị tê liệt hay mất 
khả năng giao tiếp vì hậu quả của các cơn stroke… Nhưng khi chúng tôi tôn vinh 

Mình Thánh Chúa để mời họ đón nhận thì hầu hết mắt của họ sáng ngời niềm tin. 
Điều này giúp cho chúng tôi biết rằng Thánh Thể Chúa chính là nguồn hy vọng của 

họ. 
Rồi có những cụ, truớc đây rất sợ chết, nay hòan tòan đổi khác. Họ huớng về 

tương lai – tuơng lai gì trong hòan cảnh sống của họ; phải chăng chỉ là một nấm 

mồ - bằng niềm hy vọng. Họ hết sợ rồi, sẵn sàng và hân hoan ra đi. Phục sinh là ở 
đó. 

Có hai cụ kia sống và quen nhau trong viện duỡng lão. Thấy sự liên kết và 
gắn bó của họ, chúng tôi mới tự hỏi nhau rằng, không biết cuộc sống còn lại của họ 

sẽ ra sao sau khi 1 trong 2 người bị cất đi. Không ngờ, đó cũng là điều trăn trở của 
họ truớc đây… Nhưng mới gần đây, họ đã thay đổi và xác tín rằng ai đi truớc cũng 

không sao, vì họ biết rằng người đi trước sẽ chờ người đến sau. Họ sẽ gặp lại nhau. 
Niềm tin vào sự sống lại giúp họ đạt đuợc niềm xác tín như thế. 

Bản thân tôi, mỗi khi cử hành hay tham dự các nghi thức phụng vụ trong 
Tuần Thánh và Phục sinh, tôi tự hỏi mình rằng các biến cố đó đã ảnh huởng, tác 

động và làm cho cuộc sống tôi thay đổi ra sao? Tạ ơn Chúa là tôi không có những 
thay đổi nào đáng kể; vẫn còn bị bám víu bởi các đam mê; vẫn còn cảm thấy thích 

thú khi đuợc trao quyền (chẳng biết để phục vụ hay chỉ huy – miễn có quyền là 
thích rồi); vẫn bực tức khi ý định của mình không được đón nhận; vẫn còn muốn 

làm tôi sự tội và còn bao nhiêu lầm lỗi phát sinh từ sự mỏng dòn của thân phận làm 

người; vẫn còn đủ mọi thứ tham! Tuy nhiên, tôi không mất hy vọng và vẫn hiên 
ngang tiến về phía trước với niềm cậy trông vững vàng là cho dù cuộc sống của tôi 

sẽ tiếp tục như thế hay tệ hơn thế nữa thì CHÚA VẪN THƯƠNG YÊU TÔI.  
Người đến để chúng ta có sự sống và được sống dồi dào. Người đã thắp lên 

trong cõi lòng chúng ta niềm vui mừng và hy vọng, bởi vì thập giá của Người là 
nguồn ơn cứu độ và cách sống của Người là con đường dẫn tới phục sinh.  

Hãy hân hoan bước theo Người và hãy vui mừng được thuộc về Người. Chính 
trong chiều hướng đó mà tôi xin cầu chúc cho anh chị em, mỗi người một lễ phục 

sinh đầy vui mừng và hy vọng. 
Sống lại là đổi mới, là vui tuơi, là hy vọng… Vì vậy, chúng mình hãy vui lên! Vì 

Chúa đã sống lại trong cách thức sống của mình rồi - Alleluia, Alleluia. 
 

      Kogarah, Phục Sinh 2016 
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10. Thành thánh Machu Picchu – Rằng xưa có gã từ quan 

 
Rằng xưa có gã từ quan, 

Lên non tìm động hoa vàng... ngủ say! 
(Phạm Duy-Phạm Thiên Thư: Lên non tìm động hoa vàng) 

 



 
Dâng hương ướm hỏi bao nhiêu khách, 

Ai kẻ niềm trần đã rửa thanh... 
Machu Picchu ẩn hiện trong mây mù 

 
Trèo lên thành thánh Machu Picchu ngày nọ, không hiểu sao trong đầu mình cứ quanh quẩn 

mấy câu trong bài hát bất hủ này.  Nếu năm xưa thiền sư Phạm Thiên Thư có nối gót theo chàng Từ 
Thức mà lạc vào động tiên, đích thị phải là nơi đây chứ không đâu khác được.  Còn nơi nào lý tưởng 
hơn để khách nhàn du tạm lánh đời trong giây lát, để rồi một ngày xuân rực nắng nào đó, cất bước lên 
non tìm động hoa vàng.  Để làm chi nhỉ?   

Ừ, chỉ để ngủ say, để 'ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan' mà thôi các bạn ạ!  Cái hạnh phúc đơn 
sơ là thế, nhưng sao nhiều lúc mình mỏi mắt tìm hoài vẫn chưa ra.  Có chăng chỉ hiện hữu trong giấc 
mơ hão huyền, chứ làm gì có thật ở ngoài đời.  Cho đến khi tôi trèo lên đỉnh non ngàn Machu Picchu, 
mới hiểu tại sao lối sống thanh nhàn quyến rũ con người đến mức độ từ bỏ tất cả, chỉ mong sao đánh 
giấc say nồng giữa chốn thiên nhiên kỳ thú. 

Niềm vui đời người chính là ở chỗ đó, vì giấc ngủ say tượng trưng cho cách quên công danh lợi 
lộc cùng với những hệ lụy của nó, mà cũng là cách để quên đời.  Người xưa cũng như các bậc thức giả 
ngày nay, có lúc lấy giấc ngủ làm hạnh phúc, như trong bài thơ Khúc ca thích ngủ chép trong tập Truyền 
kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ đời nhà Mạc, học trò giỏi của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, và cũng là 
tập truyện đầu tiên chép về giấc mơ Từ Thức.   

Bài thơ lần này nhắc lại giấc ngủ của các danh nhân lịch sử như Khổng Minh Gia Cát Lượng, 
Trần Đoàn ông tổ môn tử vi dịch số, hay Đào Tiềm nhập cõi đào nguyên, hoặc Chu Liêm Khê sáng lập 
nên Thái cực đồ thuyết làm nền tảng cho phái đạo gia đời Tống, ai ai cũng đề cập đến sự quan trọng 
của giấc ngủ.  Dĩ nhiên, giá trị của giấc ngủ chỉ hiển hiện sau khi chúng ta đã tỉnh dậy và nhận thức, như 
trong thơ vua Trần Nhân Tông, vị tổ sư của phái Thiền Việt Nam: 

Thụy khởi khải song phi, 
Bất tri xuân dĩ quy. 

Nhất song bạch hồ điệp, 
Phách phách sấn hoa phi. 

Dịch:  
Thức giấc mở song mây, 
Xuân về, lòng chưa hay. 

Song song đôi bướm trắng, 
Phất phới cánh hoa bay. 

 
Hãy nghe thiền sư họ Phạm đạo mạo kể tiếp ta nghe lối sống bình dị của các bậc tao nhân, đại 

diện cho lớp người an nhiên tĩnh tại, như thế nào, mà phần này chắc vì dài quá khổ nên đã không được 
Phạm Duy phổ thành nhạc chăng: 

 
Ngày xưa trên giậu vàng hoa, 

Chiều chiều kê chõng nằm ra ngó trời. 
Gây giàn thiên lý vàng hoa, 

Lên non cắt cỏ lợp nhà tụ mây. 
Xuống đầm tát cá xâu cây, 

Bới khoai vùi lửa nằm dài nghe chim. 
Khách xa nhớ đến nhau tìm, 

Lên đồi trẩy một giỏ sim làm quà. 
Hứng nước suối thết bình trà, 

Hái bầu nấu bát canh hoa cười khàn. 



 

 
Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai... 

Cảnh đẹp thế này, hỏi ai mà chẳng muốn 'từ quan'? 
 
Cho nên, mỗi năm hằng biết bao người trên khắp nẻo đường thế giới hẹn nhau leo đỉnh Machu 

Picchu để rũ áo phong sương, học cách lánh đời dù chỉ trong giây lát.  Hầu hết họ khá thành đạt trong 
xã hội, ngày xưa phải gọi là các bậc quan to vị vọng, dù công việc như núi nhưng cứ đều đặn mỗi năm, 
lại đến Machu Picchu ở chơi cả tuần lễ. Mỗi sáng cặm cụi leo lên đỉnh núi cheo leo hiểm trở chỉ để nằm 
ngắm mây bay, đọc sách và...ngủ say như gã từ quan thứ thiệt. Chàng Từ Thức tân thời vừa kể ấy bao 
gồm luôn cả tôi trong số đó, dẫu rằng nhiều anh leo trèo mãi đến nay vẫn chưa tìm được bóng nàng 
Giáng Hương trong mộng tưởng như Từ Thức năm nào, nên đành ngậm ngùi quay về cõi trần sau hơn 
bảy ngày mòn mỏi đợi mong. 

Như bước chân Từ Thức ngày nọ, đường lên non tìm ra lối vào động tiên cũng lắm chông gai, 
tất cả còn tùy theo duyên may nữa mà không phải ai cũng có thể thực hiện được. Phải có thể lực lẫn 
khả năng chịu đựng được độ cao trên một nơi ẩm ướt sương mù quanh năm. Ngay lúc gà còn chưa 
gáy, bố mẹ tôi còn ngủ. Tôi, người lữ hành cô độc, đã rời khách sạn len lỏi đi trong màn sương mờ đục, 
để ra đón chuyến xe ca cho kịp khởi hành lúc 5 giờ sáng.   

Tuyến đường từ Cusco đi Machu Picchu khởi hành mỗi ngày chỉ có một chuyến, nhưng do lộ 
trình quá nhiêu khê nên dọc đường phải đổi xe bắt lấy chuyến tàu hỏa ở Ollantaytambo mới đến được 
một thị trấn hỗn độn nằm dưới chân núi Machu Picchu có tên Agua Caliente. Khách sẽ được khuyên 
chọn nghỉ đêm dưới chân núi trước khi leo đỉnh bằng một quãng xe buýt bò ngược dốc hoặc đi bộ nếu 
thích.  

Vất vả còn hơn là đi thăm nuôi học tập cải tạo ở các trại chuồng người A30 miền Trung hay 
Hoàng Liên Sơn ngoài Bắc nữa các bạn ạ. Vậy mà các chàng Từ Thức thời nay vẫn cứ thế leo không 
biết mệt. Lên non quảy mộng để được đánh giấc ngủ say theo kiểu người xưa từng làm sao mà khó thế, 
mà cũng sướng thế khi đã leo được lên đến đỉnh non ngàn! 

Suốt chặng đầu của tuyến đường ra khỏi Cusco xuôi xuống Ollantaytambo rồi mới đến Machu 
Picchu, xe bắt đầu đổ dốc không ngừng, hai bên cách nhau vỏn vẹn 80 cây số mà phải tuột dốc ngàn 
cây, đổ xuôi theo giòng Urumbamba uốn khúc, rớt dần cao độ từ 3600 thước xuống đến 2430 thước. 
Chiếc xe nhỏ xíu lướt phom phom trên con đường độc đạo chạy quanh co giữa hai rặng núi song song 
chạy dài từ bắc xuống nam.   

Nhiều đoạn hẹp như một thứ nút thắt cổ chai tự nhiên mà bất cứ ai đi đường bộ cũng phải băng 
qua, một bên là Lũng Thiêng nằm sâu tuốt dưới, bên kia là vách núi dựng đứng với vô số thác ghềnh 
treo lơ lửng giữa trời không, tựa như những tà voan trắng của cô dâu khoác lên mình khi lên xe hoa về 
nhà chồng vậy. Con đường nghe ra cheo leo là thế nhưng thực ra nó đã lựa đoạn núi dễ nhất mà đi. Hai 
bên đường đều là những ngọn rêu phong cao ngót nghét 6 ngàn thước của dãy Andes hùng vỹ. Thế 
nên con đường thực ra chạy len lỏi trong các lũng thấp nhất giữa các thần Sơn Tinh khổng lồ để rướn 
mình vượt rặng Andes. 

Những đỉnh đèo heo hút nhờ thế trở nên những nàng thôn nữ vô cùng xinh đẹp nhưng cũng vô 
cùng hiểm trở, đưa con người lên tận cõi ngàn mây xanh biếc rồi lại bềnh bồng hạ xuống nhân trần. Có 
đoạn dừng bên những chiếc hồ xanh với một sắc màu hầu như siêu nhiên, mở ra trước mắt những 
cảnh quan làm ta câm bặt không nói nên lời.   

Thiên nhiên hiện ra rõ nét không thể tưởng tượng được. Có lẽ do lớp không khí loãng hay sao 
mà tất cả đều sáng lên, mọi chi tiết đều cận cảnh thấy rõ mồn một. Ngược lại bầu trời lại tối đi vì màu 
xanh thẫm lạ lùng của nó. Tương phản với cảnh vật sáng ngời trong một bầu trời tối đậm. Xa xa là 
những đình núi tuyết lấp lánh băng hà, những ngọn thấp hơn thì mang màu xanh dương, xanh lục.  
Thỉnh thoảng ráng đỏ ban mai làm núi ánh lên một màu đồng thau, rực rỡ như lửa. Cầu vồng ở chốn 
nhân gian này cũng không kém phần kỳ lạ, có khi nó tụ lại thành một đám mây ngũ sắc nhởn nhơ trên 



đầu ta, có khi chúng cho ta thấy chân cầu vồng mà càng tới gần chúng càng lùi xa. Tới giờ tôi mới hiểu 
vì sao nơi đây được gọi là Lũng Thiêng, là con đường chung của thánh nhân, khách hành hương và 
người yêu thiên nhiên tìm động hoa vàng ngủ say. 

Qua một chiếc cầu con, dưới kia là nước reo trắng xóa. Chưa kịp ngắm nhìn cho kỹ con đường 
ẩn chứa vô số cảnh đẹp và cảm khái nội tại thì xe đã rẽ vào ga tàu Ollantaytambo sau hơn 1 tiếng rưỡi 
lộ trình ngắn ngủi. Lòng vấn vương bước lên toa xe lửa Hiram Bingham lịch sự dành cho dân địa 
phương với kha khá khách du lịch từ nhiều nước khác nhau. Giá vé mặc dù không rẻ, ngốn hết của tôi 
đến gần 800 đô Mỹ cho cả hai lượt đi về, vậy mà cả tàu không còn chỗ trống.  

Đoàn tàu chạy chầm chậm suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ, đổ thêm 700 thước nữa, băng qua nhiều 
khu dân cư và làng mạc nông thôn, có khi cắt ngang, có khi song hành với các đoạn còn lại của con 
đường mòn Inca lịch sử từ đế đô tẽ ra các hướng. Với bề rộng không quá 2 thước, có nơi lát đá, có nơi 
chui hầm, có nơi phải bắc cầu treo, con đường Inca đã là huyết mạch của cả đế quốc rộng lớn. 

Độ ẩm ở đây cao hơn ở những vùng cao mà tôi đã từng đi qua nên hệ thực vật cũng khác: 
xương rồng thưa thớt, thay vào đó là rất nhiều cây bạch đàn cùng nhiều loại cây ngậm nước cũng như 
ăn quả chỉ có ở miền nhiệt đới, nhưng trên độ cao chóng mặt này chúng vẫn sống được.  Có những bụi 
dứa đại khổng lồ, lực lưỡng cao quá đầu người.  Trên các thân cây gỗ có rất nhiều hoa lan dại, một họ 
lan khá lạ mắt, cánh hoa thuôn thuôn nhỏ dài hình ống, đầu cánh hoa màu đỏ còn phần gần nhụy hoa 
lại ngả màu vàng.   

Nhà dân hai bên đường bằng đá cũng có, bằng gạch cũng có. Tàu chạy rất sát nhà dân nên 
người ta nhìn thấy rõ mái nhà lợp bằng rơm, có nơi là mái ngói được xếp chồng lên nhau và trát bằng 
đất sét. Từng đàn dê cừu núi gặm cỏ bên đường và hoàn toàn dửng dưng với tiếng bánh xe lửa xiết 
xuống đường ray. Có một điều khá lạ là ở Peru tôi thấy người ta không nuôi chó mèo mấy.  Thói quen 
này do việc sống trên núi mà ra: chó mèo không chịu được độ cao nên chết dần chết mòn, sau này dù 
xuống những vùng thấp hơn để sống người Peru vẫn chưa tập thói quen nuôi chó mèo được. 

Thấm thoắt tàu dừng ở ga Agua Caliente ngay dưới chân núi Machu Picchu, và là chỗ nghỉ qua 
đêm của hầu hết du khách trước khi leo lên núi. Thành phố Machu Picchu của Inca nằm ở 400 thước 
trên cao, sát mép đỉnh núi. Đứng ở đây vẫn không thấy được Machu Picchu vì bị ngọn núi già Putucusi 
che khuất. Như biết bao cõi thiêng khác trên toàn thế giới, dưới chân núi thường xô bồ và hỗn độn, như 
để hối người khách du hãy mau rũ sạch bụi trần mà gắng sức leo tiếp lên đỉnh non ngàn.   

Nhiều khi trần gian và tiên cảnh, thực tại và huyền mơ, hỗn độn và tĩnh lặng, chỉ cách một tầng 
núi, mà muôn trùng khác xa. Ba mươi năm trước đây, thung lũng tuyệt đẹp không đầy một cây số vuông 
này có không đầy năm nóc nhà nông dân.  

Nhưng kể từ khi du lịch phát triển, người người biết tới động đào nguyên nơi cõi thế nên đổ xô 
về đây đòi theo Lưu Nguyễn nhập cảnh thiên thai và chính quyền phân cho mỗi người một lô đất đều 
nhau với diện tích không quá 25 thước x 8 thước.  Mạnh ai nấy xây, không theo một tiêu chuẩn quy 
hoạch nào. 

Cách làm ăn dưới núi cũng chụp giựt theo nếp sống dung tục của lớp người thành thị văn minh.  
Khi khách vào ăn tiệm, trong hóa đơn tính luôn tiền phí dịch vụ khoảng 8-10% mà họ gọi là service fee, 
nếu mình không để ý cho thêm tiền tip khoảng 10% nữa, tự nhiên mất tiền. Nhiều công tử đã bị vố mắc 
bẫy mà không hay. Mặc cho chính quyền ra sức bảo tồn khu di tích, bằng cách hạn chế số người viếng 
thăm, mỗi ngày chỉ nhận giới hạn 2 ngàn lượt khách, 400 người trèo lên đỉnh núi trẻ Huayna Picchu và 
chỉ 500 người được phép đi bộ theo con đường Inca theo hướng cổng trời để đổ xuống thành phố thánh 
địa.   

Cách đây 10 năm, chính quyền thị trấn này đã từng cấp giấy phép cho một công ty đưa khách 
tham quan Machu Picchu bay bằng trực thăng. Nhưng liền bị nghị viện trong vùng chặn ngay lập tức, và 
ra luật thiết lập vùng cấm bay ở Machu Picchu để bảo tồn không gian văn hóa của khu vực thiêng liêng 
này của người Quechua. 

Thế nhưng, tổng cộng cái thị trấn nhỏ xíu này vẫn tiếp hơn 700 ngàn du khách mỗi năm, toàn 
đến từ các xứ giàu có. Vì là một chỗ làm ăn lý tưởng, nên giá đất nay đắt hơn vàng, lên đến hơn 500 
ngàn đô Mỹ một thước vuông. Tôi thỉnh thoảng cứ gọi đùa đây là thị trấn của các tay đại gia triệu phú, 
và nhiều lúc nghĩ bụng chuyến đi của mình đến Machu Picchu chỉ tổ cho kẻ giàu giàu thêm.  Vì vậy mới 
hiểu rằng để đánh đổi được một giấc ngủ tạm quên lánh đời trong giây lát, chứ nói gì đến giấc ngàn thu, 
tiền của lẫn công sức bỏ ra không phải ít. 

Thành phố dưới núi không có xe hơi và xe buýt. Loại xe duy nhất thành phố có là xe buýt chở du 
khách lên Machu Picchu, và chỉ chạy trên tuyến đường đó. Còn lại đều là khách bộ hành vai khoác ba 
lô, hớn hở sánh vai vui bước. Ở đây còn có một suối nước nóng rất tiện lợi để làm nơi thư giãn sau 
những chuyến bộ hành vất vả.  Khu vực suối nước nóng được chính quyền thành phố quản lý, và là nơi 
duy nhất ở đây giá cả phải chăng: chỉ ba đô Mỹ cho mỗi lần tắm.   



Tuy nhiên, đông ơi là đông. Cho nên nhiều người muốn tránh cái thị trấn hỗn độn này.  Nhưng 
không có cách nào khác, ngoài việc mau mau tìm đường leo núi. Khách sạn Sanctuary Lodge năm sao 
duy nhất nằm lưng chừng núi, ngay phía ngoài cổng khu tham quan di tích thành thánh Machu Picchu, 
có giá không dưới 1 ngàn đô Mỹ mỗi đêm vào mùa cao điểm. Không bao nhiêu người trên thế giới đủ 
sức chơi với cái giá đó. Nếu sang hơn thì có thể chọn khách sạn ngàn sao nằm giữa trời mà nghe gió 
hú, thông reo. 

Vì thế, dưới ánh sáng lung linh của tia mặt trời rất gần chiếu soi lên khắp thành phố, tôi quyết 
định leo núi và ngủ đêm trên khách sạn năm sao liền ngay lập tức, dù số tiền phải bỏ khá là đau bụng. 
Nhưng bù lại, tôi sẽ có những phút giây tĩnh lặng để trải giòng suy nghĩ, những thời khắc suy tư để ngày 
mai đi theo đoàn người về viếng Machu Picchu. Chuyến xe buýt cuối ngày bò ngược dốc đưa tôi lên tận 
đến chân khu tham quan mất khoảng nửa tiếng. Rồi từ đây sẽ phải đi bộ mệt nhoài leo lên những bậc 
thang cao ngất mất thêm nửa tiếng nữa.   

Machu Picchu, điểm nhấn của chuyến đi này đây mà, vụt hiện ra như trong một giấc mơ mà tôi 
ấp ủ đã lâu, nay trở thành hiện thực. Machu Picchu vẫn sừng sững đứng đó giữa các tầng mây như một 
minh chứng vinh quang của đế chế Inca, của sự hội tụ các nền văn hóa Nam Mỹ nay đã thất truyền.   

Nơi thánh địa linh thiêng này, thời gian như không muốn bôi xóa cả những vết tích lịch sử nhỏ 
nhặt nhất, vì người Tây Ban Nha chưa bao giờ biết tới Machu Picchu. Mãi đến năm 1911, nó mới được 
nhà khảo cổ học người Mỹ là Hiram Bingham khám phá ra, và làm thế giới sửng sốt.  Đúng 100 năm 
sau, tôi lại lạc bước đến đây để tự khám phá giấc ngủ ngày cho riêng mình.   

Nhưng thôi, đó là chuyện của ngày mai mình sẽ kể nốt câu chuyện về tôi, một gã Từ Thức tân 
thời lên non quảy mộng, mỉm cười vớt cánh mây trôi. 

 
11. Leo đỉnh Lão Sơn – Hỏi núi chờ ai mấy nắng sương? 

 
Núi cao chi lắm núi ơi, 

Núi lấp mặt trời, chẳng thấy người thương. 
Người thương ta để lên cơi, 

Nắp vàng đậy lại, đặt nơi giường thờ. 
Đêm qua ba bốn lần mơ, 

Chiêm bao thì thấy, dậy sờ thì không? 
(Ca dao) 

 

 
Ngọn Lão Sơn ẩn khuất sau sương mù... 

Mảnh tình xẻ nửa ngây vì nước, 
Tri kỷ trông lên đứng tận trời... 

 
Lão Sơn, dân địa phương thích đặt cho nó cái tên bình dị dễ nhớ như vậy, một cái tên đọc lên 

nghe hãy còn tương đối xa lạ với phần lớn người dân thị thành. Nhưng hễ nhắc đến địa danh Machu 
Picchu thì hẳn ai nấy đều cũng đã từng nghe qua. Không vĩ đại như Vạn Lý Trường Thành của Trung 
Quốc, cũng chẳng có tuổi thọ hơn 4 ngàn năm như công trình đá Stonehenge bên Anh quốc, nhưng 
Machu Picchu, thành phố nhỏ nằm lẩn khuất trong rừng già trên dãy núi Andes đã lần lượt vượt qua 
những đối thủ sừng sỏ khác để được 100 triệu lượt người trên khắp thế giới bầu chọn trở thành một 
trong bảy kỳ quan của nhân loại.  

Không ai có thể biết được người Inca gọi tên thành phố này là gì. Ngày nay ta gọi nó theo tên 
của ngọn núi nó dựa lưng vô. Machu Picchu nằm trên một đỉnh yên ngựa cao 2400 thước, tức 1200 
thước thấp hơn Cusco, nằm giữa hai đỉnh Machu Picchu, tiếng địa phương có nghĩa là Núi Già, nhưng 
tôi thích gọi nó là Lão Sơn hơn, để đối nghịch với Núi Trẻ Huayna Picchu, tức ngọn Thiếu Sơn án ngữ 
phía trước. Vâng, Lão Sơn chính là địa danh Machu Picchu lừng danh thế giới. 



 

 
Bão táp tơi bời trời cố quốc, 

Gió mưa ủ rũ đất Peru. 
 
Đây là một vị trí hóc hiểm. Hai đầu yên ngựa là hai đường nứt gãy, và ở vị trí này rất dễ bị động 

đất khi vỏ trái đất dịch chuyển. Sườn yên ngựa dốc đứng, và sâu 600 thước bên dưới vách núi là giòng 
Urubamba đầy ghềnh thác ầm ào uốn quanh hai ngọn Lão Sơn và Thiếu Sơn theo một vòng cung lớn 
xoay tròn 270 độ. Đỉnh của ngọn Thiếu Sơn ứng đúng với đỉnh của vòng cung nước tạo ra bởi giòng 
Urubamba. Địa thế sơn thủy tuyệt đẹp, bốn bề núi lớn vây phủ như một cái phễu lớn với tâm phễu là 
thành phố Machu Picchu, nên khá lặng gió.  

Vào những ngày quang mây tạnh, những đỉnh núi lớn tuyết phủ của dãy Andes hiện ra xa xa trên 
nền trời xanh thẫm. Khí hậu ở đây là khí hậu bán nhiệt đới, nên tươi tốt quanh năm, và rừng già bao 
phủ chân núi. Vào mùa đông khí hậu rất dễ chịu, và ấm áp hơn nhiều so với kinh đô Cusco. Nhưng vào 
mùa hè thì mưa như trút nước. Lượng mưa ở đây có thể gây trợt đất, kéo phăng cả thành phố đổ nhào 
xuống vực sâu chứ không rỡn.   

Thế thì tại sao đế quốc Inca và vị vua tài ba Pachaquteq của họ lại chọn xây một thành phố ở cái 
vị trí hiểm trở mà các thầy phong thủy nước ta thường cho là tử địa này, và làm thế nào để xây và duy 
trì được một thành phố nuôi sống trên ngàn dân cư. Bí ẩn cho tới nay vẫn hoàn bí ẩn.  Bởi vì người Tây 
Ban Nha cũng như thế giới bên ngoài trước đây chưa bao giờ biết tới Lão Sơn, tới Machu Picchu.  

Cảnh thế ngoại đào viên trên núi luôn bị các ngọn cao lừng lững khác che kín, đi dưới thung lũng 
sẽ không bao giờ thấy được. Chỉ khi nào khách chịu mò theo con đường cái quan Inca len lỏi trong các 
khu rừng già, trên cái triền núi thẳm, và bất thình lình khi đến một vùng không gian bao la mở ra trước 
mắt. Lúc bấy giờ, Lão Sơn mới chịu xuất hiện. 

Nhờ không bị phát hiện ra, nên thành phố mới còn nguyên vẹn đến tận ngày nay, mặc cho thời 
gian lãng quên và thiên nhiên tàn phá suốt gần 400 năm qua.  Phải đợi đến năm 1911 thì Lão Sơn mới 
được thế giới biết đến qua công trình nghiên cứu của nhà khảo cổ người Mỹ tên Hiram Bingham, giáo 
sư trợ giảng về lịch sử châu Mỹ La Tinh ở Viện Đại Học Yale.  Trong khi đi tìm địa danh Vilcabamba, thủ 
đô cuối cùng nằm trong rừng rậm của đế quốc Inca, ông đã vô tình tìm ra Lão Sơn. Tuy lúc ấy toàn thể 
khu di tích đã bị cây cối bao phủ, nhưng Hiram nhận ra ngay lập tức đây là một thành phố kỳ vĩ, và nghĩ 
rằng đó là Vilcabamba. Thật ra, thành phố này đã được vua Pachacuteq khởi xây vào thời hoàng kim 
của đế quốc Inca, và vẫn đương xây dang dở khi bị bỏ hoang. Nghe sao mà giống quần thể Đế Thiên 
Đế Thích Angkor Wat bên Cao Miên nằm sát nước ta quá, lúc ấy cũng vừa mới được người Pháp vô 
tình khám phá ra cách đây trên thế kỷ rưỡi. 

Theo nhật ký mà Hiram để lại, được biết một bé trai 11 tuổi đã dẫn ông băng rừng vượt suối trèo 
lên đây,và khi đến nơi, ông đã gặp hai gia đình người Quechua làm ruộng trên đỉnh núi. Hiram đã tham 
lam mang về rất nhiều cổ vật cho Yale, chính xác là những thứ gì thì vẫn chưa được công bố hết. Từ 
bấy đến nay, chính phủ Peru vẫn tiếp tục đòi Yale trả lại số cổ vật này. Mãi đến gần đây, sau gần 1 thế 
kỷ, Yale mới chịu đồng ý trả lại một số nhỏ.  

Dẫu thế, Hiram vẫn được người đời sau vinh danh qua các công trình nghiên cứu đa ngành của 
ông, công nhận tầm quan trọng của Lão Sơn đối với nền văn minh Inca và công bố kết quả để thế giới 
biết đến Lão Sơn. Trong khi dân địa phương chê ông là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng, bây giờ réo đòi 
của mãi mà vẫn còn chưa chịu trả hết. 

Hiện nay, toàn thể khu tích bao gồm 140 hạng mục gồm nhà ở, đền đài, công viên, chỗ thờ cúng 
thần linh trên diện tích trải rộng khoảng 5 cây số vuông. Tất cả đều được xây dựng bằng đá.  Tương tự 
như Kim tự tháp Cheops ở Ai Cập, Lão Sơn được dựng lên từ những tảng đá nặng hàng tấn, có khối 
nặng đến 50 tấn. Những tảng đá này xếp chồng lên nhau mà không dùng bất cứ loại hồ vữa kết dính 
nào. Đặc biệt hơn, các tảng đá này đều có hình dạng và khối lượng khác nhau hoàn toàn, có tảng có 



đến 30 góc cạnh. Dù vậy, tất cả được mài nhẵn đến độ không thể nào lách nổi lưỡi dao lam vào giữa 
các mấu nối.   

Và một điều bí ẩn đến nay vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng, là người Inca không hề biết sử 
dụng bánh xe, làm sao họ có thể đặt những phiến đá lớn lên nhau một cách chính xác đến thế?  Người 
Inca không có chữ viết để lưu trữ, truyền đạt thông tin, mặc dù họ có sử dụng hệ thống dây nút thắt gọi 
là quipu. Đáng tiếc rằng các nút thắt quipu này cũng chính là một trong những bí mật làm đau đầu các 
nhà nghiên cứu trên thế giới, đến nay vẫn chưa ai giải mã được. 

 

 
Chỗ người đi tới cây cằn lại, 
Khi nước lui rồi đá nẩy ra... 

Thành thánh Machu Picchu nhìn từ đỉnh Thiếu Sơn 
 
Có nhiều giả thuyết đưa ra nhằm giải thích làm sao người Inca lại chọn nơi thâm sơn hiểm cốc 

này để xây thành phố, song đến nay vẫn chưa giả thuyết nào có sức thuyết phục. Người thì nói rằng nơi 
đây là một vị trí rất linh thiêng theo phong thủy Inca. Ở điểm cao nhất của thành phố, người Inca đặt một 
đài quan sát khí tượng thiên văn đo bóng mặt trời, dùng để làm lịch mùa màng thời tiết.   

Và ngay tại vị trí của cây cột đá trên đài thiên văn đó, chính là điểm giao nhau giữa hai trục Bắc-
Nam và Đông-Tây, nối bốn đỉnh núi lớn cao xấp xỉ 6 ngàn thước, tuyết phủ quanh năm bao bọc lấy 
Machu Picchu. Bốn ngọn núi này tượng trưng cho 4 vị thần Sơn Tinh hùng mạnh mà dân chúng kinh 
thành Cusco thờ phụng. Các vị thần núi có vai trò rất quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người 
địa phương. Nói như người mình, thì nơi đây hội tụ linh khí của đất trời.   

Và Machu Picchu chính là miếu Sơn Thần của hoàng gia, được liệt vào hạng thượng đẳng tôn 
thần, mà khi xưa dân ta thường hay cúng tế xuân thu nhị kỳ ở các miếu thành hoàng làng xã.  Ngoài ra, 
thêm một lý do nữa khi xây dựng một thành phố trên đỉnh núi giúp vua Pachaquteq chứng tỏ quyền lực 
của mình khi mà đế quốc Inca vừa mới thực sự hình thành.   

Theo tính toán ngày nay, để xây dựng một thành phố với đầy đủ các hệ thống cơ sở hạ tầng như 
trên thì người ta cần tới 60 năm. Nhưng cho đến khi Machu Picchu bị bỏ hoang, thành phố vẫn chưa 
hoàn tất. Thực ra với lối xây dựng bằng đá khổ nhọc, không có thành phố nào của người Inca thực sự 
xây xong cả. Những gì may mắn còn lưu lại ở Machu Picchu giúp ta có được một góc nhìn về một thành 
phố của người Inca được tổ chức ra sao, với những đền đài như thế nào. Hệt như ta bơi ngược giòng 
thời gian lạc vào chốn cung điện lầu vàng của kinh thành Thăng Long thời 600 năm về trước, khi Lê Lợi 
dựng nghiệp nhà Lê vậy, với điện Kính Thiên, với Khuê Văn Các, với chùa Một Cột soi bóng nước Hồ 
Gươm. 

Riêng ở Machu Picchu, thành phố của người Inca có điểm độc đáo không đâu có. Đó là họ xây 
từ chân núi xây lên, vẫn theo kiểu đắp ruộng bậc thang trước giờ họ hay làm, xây song song với các bờ 
tường thành. Bên bờ Đông dốc đứng, là những ô ruộng bậc thang hẹp với tác dụng trợ lực cho móng 
thành khỏi bị đổ. Bên bờ Tây thoải hơn, cũng những ô ruộng bậc thang đó nhưng rộng lớn hơn, vừa 
dùng để trợ lực vừa dùng để canh tác.  

Từ chân xây nối lên đỉnh yên ngựa, họ đổ một lớp đá cuội dày, sau đó là một lớp đá dăm, sau 
cùng là lớp đất thịt tạo nên một bề mặt bằng phẳng để xây dựng đình làng và thành phố. Chỗ sâu nhất 
của mặt nền này lên đến 6 thước. Kết cấu nền móng trên đỉnh yên ngựa xây đan xen với các ruộng bậc 
thang giúp hấp thụ lượng nước mưa khổng lồ ở đây, vì thế mà nạn đất chuồi được khống chế. Người ta 
ước tính gần 60 phần trăm công sức xây thành phố chỉ nhằm kiến tạo cấu trúc nền móng cho toàn 
thành phố. 

Để chống động đất, họ sử dụng lối xây đá truyền thống không dùng tới vữa. Các tảng đá được 
ghép khít đến mức một tấm thẻ tín dụng cũng không nhét vô được. Mà đá tảng ở đây nặng vài chục tấn 
là chuyện thường. Có người cho rằng sức nặng và các mộng giữa các tảng đá giúp chúng liên kết với 
nhau. Khi có động đất, các tảng đá chỉ dịch chuyển, chứ không đổ sập. Mái nhà cũng vẫn là cái mái nhẹ 



lợp tranh dày. Tranh được làm bằng một thứ cọng cỏ dài của vùng Andes, và cứ khoảng ba năm phải 
thay một lần. Cũng như các thành phố khác, Machu Picchu cũng được xây theo địa thế, và hòa lẫn vào 
thiên nhiên. 

Đang trải giòng tâm sự với những đền đài kiến trúc bằng đá nguy nga của người Inca để lại, thì 
chợt có anh thanh niên người Quecha nháy mắt chỉ vào đỉnh núi Lão Sơn trước mặt: 'Trên đó thiêng 
lắm, dám leo thử không?' Gần cả tuần chu du lạc bước trên đất nước Peru rộng lớn này, tưởng đã có 
lúc vắt kiệt sức của tôi rồi. Nào ngờ khi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi lẫn trong mây mù, không cưỡng 
được sự tò mò, tôi đồng ý ngay.  

So với ngọn Thiếu Sơn thì Lão Sơn cao và xa hơn, ít người dám trèo nên được cho leo thoải 
mái, chứ không bị giới hạn mỗi ngày 400 người trèo lên như đỉnh Thiếu Sơn nằm ở mạn bắc, muốn trèo 
là phải trả tiền và đăng ký trước. Thế là tôi vác ba lô tiến về hướng cánh cổng nhỏ xíu, có biển viết bằng 
tiếng Anh cảnh báo đoạn đường trước mặt sẽ mất từ 2 tiếng rưỡi đến 4 tiếng đồng hồ đi về, tùy theo thể 
lực của mỗi người, đỉnh đèo dốc đứng 900 thước treo trên đầu mình. Lòng thầm mong rằng quyết định 
leo núi của mình sẽ không gặp trắc trở gì về sức khỏe. 

 

 
Những muốn bể dâu bàn chuyện cũ, 

Gió thu hiu hắt khóm hoa vàng. 
 
Thế là tôi cặm cụi tiến sâu vào lòng núi trong màn sương đặc quánh đọng thành giọt vắn giọt dài 

trên tán lá xanh rì, rung rinh theo từng cơn gió bấc buốt lạnh. Nhiệt độ đo được ở chân núi khoảng 11 
độ C. Những triền cổ thụ trăm tuổi ngày một lùi sâu vào rừng già, những tầng mây không thể kể cho tôi 
nghe những huyền thoại ẩn tàng trong từng bụi trúc lùn cỏ dại, hay từng giò lan đất mọc hoang trong 
rừng kết hoa vàng rực.  

Chỉ còn đó một ngọn Lão Sơn sừng sững cùng tuế nguyệt, chờ đón bước chân tôi, một gã Từ 
Thức liều mạng nhưng lại ham thử thách, tìm kiếm những khó khăn, khắc nghiệt hòng vượt qua nỗi sợ 
hãi của chính mình, chứ nhất định không chịu thua, nằm nhà ngủ. Men theo những chỉ dẫn rất chung 
chung của anh thanh niên người Quechua khi nãy, chứ anh cũng chào thua không leo núi làm bạn cùng 
tôi, chỉ còn mình tôi độc hành tìm về dãy núi Lão Sơn huyền ảo ấy. 

 

 
Đường lên ngọn Lão cheo leo thế này đây... Quả là... 

Gập ghềnh mấy lối uốn thang mây... 
 
 
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng tôi vẫn không khỏi bất ngờ khi đối mặt với những con 

dốc đá dựng đứng chỉ sau 10 phút leo. Dốc nối dốc, lại thêm không khí ẩm sương làm đất đá cứ trơn 
tuột dưới đế giày. Qua vùng rừng thấp mù mịt, tôi dần leo lên những triền núi thật sự cao vời vợi, gió 
thổi mạnh đến mức phải bám chặt tay vào cây bụi để khỏi bị bạt đi, những gờ đất sống trâu nhọc nhằn 



vất vả giữa hai miệng vực chỉ rộng 70 cm vừa người đi lọt. Tôi hẳn sẽ không thể quên được những cảm 
xúc biến chuyển từng giờ suốt hành trình leo của mình. Đó là cảm giác con người thật nhỏ bé giữa thiên 
nhiên hùng vỹ đến choáng ngợp. Chỉ từ lưng chừng núi, bóng ba lô của các tay leo sau chỉ còn là những 
chấm nhỏ xanh đỏ giữa núi rừng, giữa màu vàng của đất đá và cây úa.  Rồi cảm giác mỏi nhừ lan ra 
từng thớ thịt, mỗi hai phút leo lại phải dừng lại vài giây lấy hơi. 

Tôi thấy rất rõ cảm giác mệt mỏi mỗi khi nhìn xuống chân mình, bước nọ cách bước kia không 
quá 15 cm, có nghĩa gần như lê bước theo đúng nghĩa đen. Nhưng không thể bỏ cuộc nơi đây, và rồi 
vẫn cứ lầm lũi leo, lầm lũi nghỉ rồi lại tiếp tục. Nhưng tiếp đó lại là cảm giác khi leo vượt lên qua tầng 
sương mù và thấy một mảng trời xanh ngắt thấp thoáng sau vạt nắng vàng chiếu xuyên qua đỉnh núi xa. 
Nhìn xuống con đường đá nhỏ ngoằn ngoèo mình đã đi qua, rồi tự cho mình được mỉm cười trước khi 
cất bước leo nốt quãng đường phía trước. 

Hai giờ rưỡi trôi qua, khi đầu gối muốn long ra cũng là lúc tôi bò đến đỉnh núi.  Máy đo độ cao 
báo 3,140 thước, cao hơn thành phố Machu Picchu bên dưới đúng 900 thước, và thị trấn Agua Caliente 
đúng 1,200 thước, nhiệt độ ngoài trời là 9 độ C. Nhìn quanh ai cũng phấn chấn và thấy tràn trề sinh lực. 
Mọi ưu phiền của cuộc sống dường như đang tan đi rất nhẹ. Điều kỳ diệu nhất mà thiên nhiên mang lại 
cho những ai chịu khó leo đến đích, là một biển mây phẳng lì tràn ra đến hết tầm mắt đang ửng hồng 
rực rỡ trong tia nắng dịu.  

Khi ấy tôi mới thấy mình thật sự hòa mình vào thiên nhiên, như thể vươn tay lên là nắm được 
mặt trời muôn sắc hồng tía và mây trời lướt bay. Lớp mây xốp nhẹ như bông, ôm choàng lấy tôi và 
những đỉnh núi xa mờ, tưởng tượng như thể mình được tắm mình trong ánh nắng trong veo ngọt ngào. 
Lâu lâu ngọn gió hè thơm nức mùi hoa cỏ núi rừng khiến tôi chỉ biết lặng người. Như thể im lặng thì 
cảnh sắc ấy sẽ còn mãi không phai mờ trong tâm trí. 

 

 
Bảng cắm trên lưng chừng núi Lão ghi rõ độ cao 2,720 thước, phải leo tiếp nửa đường nữa mới 

lên tới đỉnh 
 
Tiếc rằng mình chẳng được ở lâu đành phải khăn gói quả mướp chuẩn bị xuống núi, sau một lúc 

đứng thở lấy lại thăng bằng. Nếu chặng leo lên đòi hỏi sức lực và sự hưng phấn, thì chặng leo về chỉ đòi 
hỏi tôi mỗi một điều duy nhất. Đó là lý trí. Vì dốc quá cao nên khi xuống áp lực dồn xuống mũi chân rất 
lớn, đầu gối và chân đều mỏi nhừ đau đớn. Chỉ còn biết động viên cho nhau mỗi khi gặp phải bạn đồng 
hành suốt dọc đường đi, đỡ dìu nhau, chia nhau miếng bánh, thỏi chocolate, ngụm nước đường Con Bò 
Húc (Red Bull) chứa chất vitamin bồi dưỡng sức khỏe rồi lại tiếp tục đi. Có bạn vì quá mỏi đã phải 
xuống dốc bằng... 'mông', nghĩa là ngồi xuống và trượt xuống dốc.  

Càng xuống thấp trời càng nhiều sương mù và nhanh tối, do các tán lá cây che hết vệt ánh sáng. 
Tinh thần và thể lực lại càng rệu rã, một số anh em tôi gặp dọc đường đã phải gửi ba lô cho các phu 
dẫn đường để đi được nhanh hơn.   

Nhưng kia rồi, ánh đèn khu thành phố Machu Picchu đã thấp thoáng ẩn hiện trong màn sương 
chiều trước mặt. Tôi đã chinh phục thành công ngọn Lão Sơn mầu nhiệm, và hơn hết, là được tận 
hưởng những giây phút tuyệt vời của kẻ vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân. Mang về từ núi xa một 
cành hoa dại tím ngắt trong túi áo ngực, khi về lại trước sân khách sạn mở ra cánh hoa đã rơi rụng gần 
hết. Thổi chùm hoa ấy về phía núi Lão Sơn sau lưng, thầm mong tôi cũng như cánh hoa kia, bay tung 
giữa đại ngàn nghìn năm hùng vỹ. 

Đêm về, lặng lẽ viết vài trang nhật ký về những trải nghiệm của mình lúc chinh phục đỉnh núi.  
Phải vội viết ngay, sợ mai này sẽ quên hết, trước đi tắt đèn lên giường để dành hơi cho ngày mai, nhất 
định sẽ leo tiếp lên ngọn núi thứ hai linh thiêng không kém Lão Sơn. Đó là ngọn Thiếu Sơn mầu nhiệm. 

Nhờ chuyến leo núi này, tôi đã rút ra được nhiều bài học về nền văn minh Inca đã mất, mà thành 
phố Machu Picchu là một đại diện hoàn hảo nhất. Để nhận biết rằng, không ai hiểu vì sao thành phố này 
bị người đời lãng quên cho đến khi Hiram Hingham ngẫu nhiên đặt chân tới. Còn tôi thì có lẽ nghiêng về 



phía giả thuyết, rằng khi chứng kiến những đền đài cung điện ở các nơi khác bị người Tây Ban Nha tàn 
phá, người Quechua đã giữ thái độ im lặng để bảo vệ nơi chốn thiêng liêng này.  

Các trận dịch tàn sát dân số Inca lại càng làm cho số người biết về thành phố này ít hơn, và cuối 
cùng hoàn toàn mất dấu trong ký ức con người. Số lượng người chết quá mức khủng khiếp trong các 
trận dịch cũng khiến cho biết bao nhiêu là kiến thức và kinh nghiệm tan biến thành mây khói. Cùng với 
nó là sự đứt gãy văn hóa và văn minh. Sự thoái trào văn minh bản địa ở miền Andes dần dần bị thay thế 
bằng một nền văn minh bị La Tinh hóa do người Tây Ban Nha đem đến và tìm cách thay thế văn minh 
và văn hóa cũ. Những nhóm trung thần với đế quốc Inca rút vào sống trong biệt lập, và một lần nữa 
hoàn toàn tách rời với ngôi làng toàn cầu. Cho đến tận ngày nay.  

Ngẫm lại, tôi thấy có những công trình mà văn chương thiếu từ ngữ để miêu tả sự vĩ đại của nó.  
Hãy xin để một vài lời giới thiệu trên nói thay lời kết của người viết. 

 
 

12. Thiếu Sơn mầu nhiệm – Quyển Thiên Thư không cần chữ 
 

Một sớm, hoa rụng nhài, 
Mỵ Nương và Thần Núi, 
Làn suối mây lưng trời, 

Đưa về nơi mãi mãi, 
Còn lại siêu hùng ca,  

Thiên Thư không cần chữ, 
Sáo Thần không cần lỗ, 
Vi vu trong lòng người,  

Một khúc ca giục người,  
Vượt muôn trùng ảo huyễn, 
Về chốn không lụy phiền, 
Suối mây này dẫn đến. 

(Phạm Duy-Phạm Thiên Thư: Đạo ca 7 – Qua suối mây hồng) 
 

 
 

Càng trông phong cảnh càng yêu... 
Dải lụa trắng ngoằn ngoèo kia chính là con đường độc đạo khách phải mỏi gối leo lên thành 

thánh Machu Picchu, ai ngại có thể ngồi xe buýt bò lên tới tận cổng. 
 
Ngày cuối cùng ở Machu Picchu, tôi sẽ dành nguyên cả buổi để trèo lên đỉnh Thiếu Sơn mà 

người địa phương gọi là Huayna Picchu, có nghĩa là Núi Trẻ.  So với đỉnh núi nổi tiếng Lão Sơn mà ai 
cũng biết với tên gọi Machu Picchu, Thiếu Sơn thấp hơn độ 400 thước, cao khoảng 2,743 thước so với 
mực nước biển, có nghĩa chỉ cao hơn thành phố Machu Picchu chưa đầy 400 thước. Nhưng độ khó thì 
hơn Lão Sơn rất nhiều lần, vì vách núi dựng đứng, lại không được nghỉ qua đêm, ít chỗ bám víu để leo 
trèo nên phần lớn các tay leo núi đều sắm gậy leo núi cho dễ trèo.   

Và hơn thế nữa, vì địa hình hiểm trở, sợ quá nhiều người nguy cơ trượt té càng cao, chính phủ 
bèn ra thông cáo muốn leo lên đỉnh phải đăng ký giấy phép ít nhất từ bốn đến sáu tháng trước khi khởi 
hành, thậm chí cả năm trời. Đến đây rồi mới biết, không phải gì cũng mua được bằng tiền, cho dù sẵn 
sàng trả thêm gấp ba bốn lần cho việc 'chạy' giấy phép cũng thua. Mà đi chui kiểu người Việt mình hay 
làm cũng đừng hòng. Cổng vào luôn có trạm gác kiểm tra 24/24, thậm chí nếu có người đã đăng ký 
nhưng hủy vào giờ chót, cũng không ai được trám chỗ vì số hộ chiếu đã được lưu vào máy, không thay 
đổi được. 



Những điều luật này đối với người quen nếp sinh hoạt bên Tây phương thì cho đó là chuyện 
bình thường đáng phải tuân theo. Nhưng các du khách đến từ các nước Cộng Sản, và đặc biệt là các 
nước Á Châu, hay kiếm cách xoay sở, cố áp dụng chiêu thức 'thủ tục' của người Việt Nam, lén dấm dúi 
vào tay mấy nhân viên gác cổng chút tiền cò.  Dẫu làm cách gì đi nữa, cũng là hoài công vô ích. Tôi biết 
thế nên đã đăng ký từ đầu năm mới có vé vào. Vậy mà đến cổng vào lúc 6 giờ rưỡi sáng, chỉ còn mỗi vé 
cuối cùng. Trước cổng có treo tấm biển to tướng: mỗi ngày chỉ cho 2 lượt người qua cổng, và mỗi lượt 
là 200 người đã đăng ký trước. Lượt thứ nhất mở cửa 7 giờ sáng, 10 giờ sáng mở cửa cho lượt thứ 2 
và cũng là lượt cuối cùng trong ngày. Thật không thể tin được, vé đã lấy hết sạch cho cả hai lượt từ 6 
giờ rưỡi sáng. Có nhiều du khách chạy ra đây lấy vé trước, sau đó dạo vòng tham quan rồi mới trở lại 
leo núi. 

Buồn cười nhất là anh soát vé vừa nghiêm túc vừa như trêu chọc tôi: 'Trước khi đến đây có tập 
thể lực để chuẩn bị leo núi không, coi chừng sẽ phải bỏ cuộc giữa chừng'. Nhìn kỹ tôi thấy tướng tá khá 
phốp pháp, rồi anh lại hỏi tiếp: 'Tim mạch và huyết áp có vấn đề không, cần phải kiểm tra thận trọng vấn 
đề này trước khi leo'. Tôi reo để hưởng ứng: 'Khỏi lo, hôm qua tôi đã leo ngọn Lão Sơn rồi mà!' Nhưng 
dù sao cẩn thận sẽ không bao giờ thừa cả, tôi nghĩ vậy. Kỳ này về Úc, nhất định mình sẽ đi khám sức 
khỏe cho chắc ăn. Anh còn cúi xuống kiểm tra giày của tôi xem đủ tiêu chuẩn để leo không, nếu không 
phải đi thuê.  

Theo anh, giày phải có đế bằng phẳng và độ bám dính tốt, bên trong phải có lớp mút dày để êm 
chân và đặc biệt phải đủ độ ẩm, vì càng lên cao càng lạnh. Thấy tôi chỉ mang những chai nước suối 
thông thường, anh khuyên tôi nên mua từ anh những loại nước uống có gas bổ sung đường, và mua 
vitamin dạng sủi bọt. Anh cũng hăng hái đưa tôi thêm 2 miếng ức gà mà theo anh nó đủ chất đạm. 
Trước khi qua cổng, anh không quên dặn tôi mang theo một bọc ni lông nhỏ để chứa rác thải và đặt nó 
vào một ngăn trong ba lô nhỏ. Các loại túi xách và ba lô có kích cỡ hơi lớn đều bị yêu cầu bỏ lại phòng 
giữ đồ. Và anh cũng không cho phép mang vào các loại máy ảnh nhà nghề và chân tripod chụp hình. 

 

 
Nhịp cầu nho nhỏ ghếch sườn non... 

Muốn lên đỉnh Thiếu thì phải bấm bụng bò qua chiếc cầu treo vắt vẻo thế này 
 
Khi bắt đầu leo lên Thiếu Sơn, cảm giác đầu tiên của tôi là mệt vì vách núi thẳng đứng.  Cảm 

giác thứ 2 là sợ, vì con đường núi này quá ư nguy hiểm so với Lão Sơn, đoạn rộng nhất chỉ cỡ chừng 
một bước chân còn lại toàn là những viên đá nhỏ được xếp không đồng đều, rất cheo leo.  Mặc dù tại 
những đoạn dốc đứng đã có ai xây sẵn bậc cấp và dây sắt vịn tay. Từ xưa những ai yêu leo núi đã có 
lòng nghĩ đến người đi sau. Chuyến leo núi chỉ cần sự kiên trì và lòng sẵn sàng chịu đựng nhọc nhằn 
gian khổ là sẽ đến đích. Đã bao lần tôi định đổi ý quay xuống, chống hông đứng thở hổn hển, đúng là 
tiến thoái lưỡng nan. Có lẽ vì hôm qua mình vừa mới leo ngọn Lão Sơn, cơ thể thiểu lực chưa kịp lấy lại 
sức chăng?  

Nhưng lại nghĩ đến việc bỏ biết bao nhiêu công sức và thì giờ chỉ để đến đây mà không lên hết 
thì tiếc quá. Thế là lại ráng bò lên, và thật sự là bò chứ không leo nổi nữa. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao 
ngay từ ngoài cổng, họ không cho đem chân tripod chụp hình và hành lý lủng củng vào.  Nếu dàn máy 
ảnh của tôi mà giá chừng vài trăm, thì chắc tôi cũng vứt để giữ mạng.  Và nếu có ai đó bán tôi 1 lon 
coca ướp lạnh thì dù 500 đô tôi cũng sẵn sàng mua. 

 



 
Gian nan đường lên đỉnh Thiếu cao chót vót... 

Khách trèo non ngoảnh lại mà trông, 
Lòng mến cảnh dời chân đi hóa đứng... 

 
Có lúc tôi chỉ muốn dừng lại và tu ừng ực cho đã cơn khát, nhưng đã kịp thời ngăn lại khi nhớ tới 

lời anh soát vé có thâm niên leo núi hơn chục năm trong nghề dặn đi dặn lại mãi trước khi vào cổng. Chỉ 
nên uống 2 ngụm nước có gas, sau đó uống qua 1 ngụm nước đã pha vitamin C. Nước đường có tác 
dụng cung cấp năng lượng cho cơ thể, nước suối có tác dụng làm giảm độ rít của nước đường ở cổ 
họng, và vitamin C tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Đừng uống nước nhiều quá sẽ gây sốc hông 
khi leo núi. Anh còn bán cho tôi mấy thỏi chocolate đen, vì nó cung cấp năng lượng tốt dọc đường và hỗ 
trợ tim mạch.  

Người Inca xưa tin rằng chocoate là thứ nước thánh nên rất quý nó, đến bây giờ nghe anh giải 
thích tôi mới hiểu tại sao nó quý. Anh còn nói thêm, khi mệt chớ có ngồi phịch xuống liền mà phải khoác 
áo ấm vào. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe bởi việc ngồi xuống khiến tim đập nhanh hơn 
bình thường, và gây cảm giác tức ngực do khí huyết lưu thông không đều. Gió rừng sẽ theo lỗ chân 
lông đang nở rộng vào cơ thể sẽ gây bệnh viêm phổi. Tốt nhất hãy đứng thở dốc một hồi cho nhịp tim 
trở lại bình thường rồi hãy ngồi xuống khoác áo ấm vào. 

Tôi thấy có lý nên cứ theo đó mà làm. Cảm giác sau cùng là sướng, mới leo lên gần một giờ 
đồng hồ, chưa tới nửa đường mà nhìn xuống núi đã thấy Machu Picchu chỉ còn là một khoảnh nhỏ xíu, 
thấp thoáng dưới các tầng mây.  

Ấn tượng mạnh đột nhiên đến với tôi, ở giữa bốn bề mây giăng thành mặt biển bồng bềnh ấy, 
bỗng thấy hiện ra một khoảng trống, tròn và rộng như một hồ nước lớn, hay đúng hơn, như một lỗ hổng 
trên mặt biển băng bắc cực. Qua cái lỗ hổng ấy, tôi nhìn thấy rõ mồn một những con đường mòn nhỏ 
như sợi chỉ với các tường đá của phế tích Machu Picchu bên dưới. Lòng thầm hỏi mỗi khi Ông Xanh 
vén mây nhìn xuống nhân quần, liệu Ông có nhìn được rõ thế gian bằng mình không nhỉ. 

 
 

 
Dưới một núi, lại trèo quanh một núi 

 
Nhưng không phải ai ai leo đỉnh Thiếu Sơn là được nhìn thấy cảnh này. Hiếm khi lắm, mà khi có 

thì cũng hiếm người nhìn lắm. Không tin cứ ra hỏi các ông thợ săn ảnh, ông thợ nào cũng gật gù khen 
là tuyệt đẹp, nhưng khi hỏi rằng có ai đã chụp được những cảnh ấy chưa thì ông nào cũng nhún vai lắc 
đầu. Chỉ vì bị cấm không được mang máy ảnh nhà nghề lên đây chụp hình. Cho nên cảm nhận bằng 
chính con mắt trần của mỗi người có mặt hôm ấy mới là tấm ảnh đáng lưu giữ nhất, vì đó là tấm ảnh 
của ký ức. Hỏi sao mà không đẹp. 

Sau gần 2 tiếng vật lộn với núi rừng, cuối cùng thì tôi cũng leo được tới đỉnh.  Cố tìm dấu tích 
của người Inca để lại, lòng xiết bao xao xuyến. Nếu cảnh quanh thị trấn Agua Caliente dưới chân núi 



xôn bồ ồn ã, thì trên đỉnh núi lại yên lắng không ngờ. Gần cả năm trời chuẩn bị mới có được mấy ngày 
yên tĩnh, lên núi xa hẳn đời sống đô thị, lòng tự nhủ mình phải đến một nơi thật ít người càng tốt.  

Nếu đã là thiên nhiên thì phải vắng người, tôi nghĩ vậy. Hầu như tất cả chúng ta đều là người đô 
thị, tất cả đều bị đời sống đô thị quy định. Chắc hẳn rất nhiều người trong chúng ta đã quên thế nào là 
thiên nhiên rồi.  Vì vậy, Peru, Cusco, rồi Machu Picchu, và cuối cùng là hai ngọn Lão Sơn và Thiếu Sơn 
này, chính là thiên đường ước mơ của tôi. Trên ngọn núi này, chỉ có rừng cây và chim thú làm bạn mà 
thôi. 

 

 
Chơi đi kẻo nữa chóng già... 

Khách du say nhìn cảnh đẹp Machu Picchu 
 
Tôi nghĩ chính người Inca cũng bị mê hoặc bởi thiên nhiên giống như tôi vậy. Họ có một mối liên 

hệ đặc biệt với thiên nhiên, làm như thể thiên nhiên là khía cạnh tự nhiên của đời sống họ. Đối với họ, 
mọi sinh vật, dù là người hay thú đều có thần linh phù hộ. Vật vô tri như đất đá cỏ cây cũng có thần, tất 
cả đều là con đẻ của bà mẹ thiên nhiên mà họ gọi là Mẹ Đất, Pachamama. Hãy thử đứng trước thiên 
nhiên và bắt kịp cái sát na hiện tại, mình sẽ thấy rằng thiên nhiên đích thực chỉ được biết bằng trực giác. 
Thiên nhiên rõ là mẹ nuôi của thân và tâm người.  

Thiên nhiên cung cấp thực phẩm.  Con người dễ quên một điều là có thực phẩm nào được bào 
chế trong phòng thí nghiệm đâu. Cũng thế, thời tiết không nhất thiết phải 'đẹp'. Tại sao trời phải đẹp, 
phải chăng chỉ con người mới muốn khô ráo? Cây cỏ cần mưa. Cảnh vật thực ra cũng không cần phải 
đẹp, khách đi xa chỉ cần thấy một cái 'khác', khác với những điều thường nhật.   

Hãy ra khỏi đời sống bình thường để thấy một cái khác, nghe một cái khác. Biết một cái khác để 
tâm mở rộng, vì rộng khắp chính là tính chất của tâm. 'Đi để mà đi chứ không phải để mà đến', câu nói 
này vốn là của thi hào Đức Goethe (1749-1832), ngày nay hầu như đã thành châm ngôn trong mọi ngôn 
ngữ. Thiên nhiên làm tâm ta lắng đọng, nó là nguồn gốc sức mạnh của tâm.   

Trong thiên nhiên thì núi non là một dạng xuất hiện đặc biệt, về cả hình thể lẫn cấu trúc.  Điểm 
cao nhất của núi lại càng là nơi đáng cho con người quy ngưỡng. Ta không thể khinh xuất leo lên đó vì 
một thành tích cá nhân được. Tôi tự nhủ, mình có thể leo lên sườn non, nhưng điểm cao nhất của núi 
phải là cái gì đó để mình suy gẫm về cuộc đời trước mắt, chứ không phải là một bài học về thử thách 
thể lực như một số người đang cố thể hiện. Cho nên những nơi núi non quá hiểm trở như Machu Picchu 
này đây, ngoài kẻ tu hành ra, thường chỉ  những người thích sự thanh vắng, yêu cảnh quan hùng vỹ 
mới sống trên núi cao - cũng khá hiếm hoi trong cõi nhân gian lắm người, lắm tiếng thị phi này. 

 

 
Trông lên trời nhỏ cỏn con, 

Mình ta đã lon chon trên đỉnh núi, 
Đứng núi nọ tưởng núi kia là cuối, 

Bước chân lên đường núi vẫn không cùng... 



 
Trên đỉnh Thiếu Sơn tại đất nước Peru hoàn toàn xa lạ, tôi bỗng nhớ một câu chuyện về Đức 

Phật. Theo lời truyền, trong một buổi giảng pháp trên núi Linh Thứu bên Ấn Độ, suốt buổi Phật không 
nói câu gì, chỉ cầm một đóa hoa nhìn tăng chúng. Chẳng ai hiểu gì, chỉ mỗi một vị đệ tử có tên Ca Diếp 
mỉm cười thầm lĩnh hội được lý lẽ cao siêu mà Phật Tổ muốn nhắn bảo chúng sinh. Về sau, Ca Diếp trở 
thành truyền nhân của Phật trong một giòng truyền thừa mà ta gọi là Thiền Tông. Giòng truyền thừa này 
lan tỏa qua Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam, đến nay vẫn còn.  Chuyện kể về một người 
cầm hoa, một kẻ mỉm cười được người đời sau gọi bằng câu Niêm hoa vi tiếu, chỉ một dạng thức tâm 
truyền tâm, chứ không cần đến ngôn ngữ. Mà ngôn ngữ trước giờ được các triết gia xem là chiếc áo 
của tư duy, nên đây là một phép truyền thừa vắng bóng tư duy. Khách thầm hỏi nếu không có ngôn 
ngữ, vắng bặt tư duy thì thông điệp của Phật là gì? 

Cũng thế, người Inca không để lại chữ viết cũng như ngôn ngữ, văn hóa của họ đã mất hết 
ngoài đống tường đá dị kỳ trên đỉnh Machu Picchu mà ngày nay không ai hiểu nổi. Thế thì chữ viết và 
ngôn ngữ, bằng vào sự truyền tải kinh nghiệm lẫn kiến thức cho con cháu đời sau, nào còn có ý nghĩa 
gì nữa. Có ngôn ngữ mà không có chữ viết thì việc truyền khẩu dễ bị sai lạc. Cho nên ngôn ngữ thường 
đi đôi với chữ viết trong quá trình tiến hóa của nhân loại, và chữ viết là biểu hiệu đầu tiên của một văn 
minh đã thành hình, rằng dân tộc đó đã được khai hóa. Cả hai ngọn nến soi đường đó của nền văn 
minh Inca đã mất, liệu ta có còn rút tỉa được bài học nào từ những kinh nghiệm đã thất truyền của người 
Inca hay không? Có thể có tri thức nằm ngoài ngôn ngữ và chữ viết?   

Như Đức Phật đã truyền cho Ca Diếp bằng mỉm cười ngu ngơ, hệt như nàng Mona Lisa kiều 
diễm trong bức họa đồ mà Leonardo da Vinci để lại cho hậu thế làm nền tảng cho ngành hội họa Tây 
phương. Để rồi phép truyền thừa không cần ngôn ngữ ấy đã khai thông cho cả vùng Đông Á thấm 
nhuần dưới ảnh hưởng Thiền Tông.  

Người Inca dạy ta biết rằng không có gì trường tồn mãi với thời gian, thịnh suy là lẽ thiết yếu của 
cuộc đời. Chỉ có tìm về thiên nhiên, hay lên núi cao sống gần với đất trời, cây cỏ, mới tìm được lẽ cân 
bằng của cuộc sống. Như khi xưa nhiều kẻ từng đã lên án, liệu chắc gì Ca Diếp hiểu đúng thông điệp vô 
ngôn của đức Phật, thông điệp của người Inca cũng bị người Tây Ban Nha chê là lạc hậu, ra sức hủy 
diệt một nền văn minh cao quý của nhân loại. 

Nhắc đến Đức Phật, đến người Inca cổ, khách bỗng nhớ đến René Descartes (1596-1650), một 
nhà triết học và khoa học xuất chúng của Pháp sống dưới thế kỷ 17, chỉ muộn hơn mấy chục năm sau 
khi nền văn minh Inca sụp đổ. Descartes có một câu nói để đời: 'Tôi tư duy nên tôi hiệu hữu', làm nền 
tảng cho nền khoa học lý trí Tây phương. Câu nói xem ra đơn giản này được hiểu nhiều cách khác 
nhau. Nhưng cách đơn giản nhất hẳn là, nếu không có tư duy con người không thể được xem là hiện 
hữu, con người sẽ ngang đồng với gỗ đá vô tri.  

Thực thế, tư duy làm nên tính cá thể của mỗi một con người chúng ta, bao gồm luôn cả tôi nữa. 
Trong toàn bộ loài người, thì tư duy là nền tảng của mọi tri thức, của khoa học và triết học. Ngôn ngữ là 
sự phát biểu của tư duy. Có thứ ngôn ngữ nào sắc gọn hơn toán học, thâm thúy hơn triết học, nhưng tất 
cả mọi ngôn ngữ đều phải dựa trên tư duy. Tư duy là nền tảng của nền văn minh nhân loại. Người Tây 
phương vẫn luôn suy nghĩ như thế. 

Đang mải miết suy nghĩ về vấn đề hóc búa trên thì khách tự thấy bản thân mình cũng đang tư 
duy lúc nào không hay. Phải thôi, tất cả chúng ta đều tôn thờ tư tưởng, đều dùng tư tưởng để lý giải mọi 
vấn đề. Có lẽ chúng ta ai cũng nghĩ, vắng bóng tư duy thì chúng ta sẽ điên loạn mất, ít nhất sẽ rơi vào 
một thứ hư vô bất định, sẽ không còn định nghĩa được mình là ai.  

Thưa ông Descartes, thoạt nghe ông thuyết giảng, khách cảm kích bội phần, thấy ông hoàn toàn 
có lý quá đi chứ. Và dường như thông điệp về tư duy và ngôn ngữ của Descartes tưởng đã có lúc lấn 
lướt thông điệp vô ngôn mà đức Phật và người Inca truyền lại cho hậu thế. Rằng khoa học và lý trí triết 
học bao giờ cũng sẽ thắng nghệ thuật và tôn giáo, như chánh nhất định sẽ phải thắng tà, thiện sẽ phải 
thắng ác, không cần chi phải bàn cãi thêm. 

Nhưng rồi, khách chợt nhớ rằng, nền văn minh con người còn thêm một bộ phận nữa, ngoài 
khoa học và triết học ra. Đó là nghệ thuật. Nghệ thuật dường như nằm xa, nằm ngoài tầm ảnh hưởng 
của thứ tư duy đúng sai, thiện ác, vốn là những thứ dễ biến con người trở thành một người máy vô cảm 
hệt như người Nhật, không hơn không kém mà nhiều người từng ví như vậy. Nghệ thuật xem ra thể 
hiện một cách tự do và đầy sáng tạo, nhất là khi nó loại bỏ được ảnh hưởng của tư tưởng.  

Thế thì điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta hoàn toàn từ chối tư duy, loại bỏ ngôn ngữ? Bất chợt hình 
ảnh Niêm hoa vi tiếu lại hiện ra trong lòng khách. Lòng khách bỗng thông suốt như gương, dẫu cho làn 
gió núi vẫn cứ thổi mạnh không ngừng. Từ đó khách sẽ mở lòng ra cảm nhận lẽ nhiệm mầu của thiên 
nhiên vạn vật, để dễ đến gần với tôn giáo hơn, rằng không phải bất cứ việc gì trên đời đều có thể lý giải 
bằng khoa học và lý trí được.  



Nghệ thuật thường đi đôi với tôn giáo, ít khi tách rời nhau.  Người ta có thể cặm cụi hàng giờ tôn 
tạo nên những tòa kiến trúc tôn giáo nguy nga lộng lẫy nhất trên thế gian này. Nghệ thuật nảy nở thì tôn 
giáo nhất định sẽ hồi sinh. Hãy nhìn gương của nước Mỹ kia, tôn giáo ít được chú trọng thì nghệ thuật 
hội họa thời kỳ hậu hiện đại bị suy đồi, nhiều bức nét vẽ vụng về nghuệch ngoạc cứ y như là con nít hay 
người điên vẽ. Khách nghĩ vậy. 

 

 
Khi đăng lâm có lối lên trời, 

Mây dưới gót đủ đen, vàng, đỏ, trắng... 
 
Khách cũng lại biết rằng sự vắng bóng tư duy thực ra không hề xa lạ với chúng ta.  Nó chính là 

giai đoạn khởi đầu của mọi quá trình nhận thức. Trước mọi cảnh vật, chúng ta đều có một chớp nhoáng 
của những cảm nhận phi tư duy. Nhưng lập tức ngay sau đó, những cảm nhận đó liền bị khuôn khái 
niệm của ta đúc thành tư tưởng, và chúng ta là kẻ xây nên thế giới của tôi và chính bản thân cái Tôi to 
lớn. Cho nên thế giới và cái Tôi là sản phẩm của khái niệm, vốn do quá khứ sinh ra. 

Nhưng lạ thay, trên đời cũng có những kẻ phi thường, họ không muốn khái niệm của mình làm 
cái khuôn đúc để đóng khung thực tại vào đó. Họ muốn thực tại thế nào thì giữ nguyên như thế, họ từ 
chối vai trò của khái niệm, của tư duy.  

Đó là những kẻ đã thấu hiểu lẽ trời đất, nói theo ngôn ngữ của tôn giáo, là những kẻ đã đắc đạo. 
Họ biết cách biến nhận thức phi tư duy trở thành cách nhận thức cơ bản của mình, là một trạng thái 
vắng bóng mọi lời đối đáp trong tâm. Lúc đó thì cái Tôi tội lỗi cũng sẽ biến mất. Cái Tôi hết hiện hữu vì 
vắng bặt tư duy. Do đó trong thuật ngữ Niêm hoa vi tiếu chẳng hiện hữu cá thể nào cả, Phật lẫn Ca 
Diếp, Descartes lẫn người Inca cổ, cũng không có nốt và cũng không có một thông điệp nào cả. 

Không thể dùng ngôn từ nào để mô tả trạng thái vô ngôn này, cũng như không thể dùng lời nói 
để mô tả sự im lặng được.  Nhớ Descartes, kẻ lữ hành trong tôi không khỏi thú vị khi nhận ra một sự đối 
xứng bất ngờ.  Descartes NÓI: 'tôi tư duy nên tôi hiện hữu'. Thế thì Thiền giả của phái Thiền tông cũng 
như người Inca cổ, hẳn sẽ BIẾT 'tôi không tư duy nên tôi không hiện hữu'. Câu nói của Descartes, chính 
là 'mặt kia' của Niêm hoa vi tiếu. Nếu xem Niêm hoa vi tiếu là âm bản, thì lời Descartes chính là dương 
bản. Âm bản hay dương bản đều chỉ nói về một sự thật duy nhất. 

Sự thật là gì nếu không là ngọn đuốc soi sáng đường đi cho cả nhân loại cùng tiến hóa theo nếp 
sống văn minh, gần gũi với thiên nhiên vạn vật. Thật thế bạn ơi, trên khắp nẻo đường Peru này, thỉnh 
thoảng khách sẽ bắt gặp những tháp bằng đá hiện ra suốt dọc đường đi. Đó là những nơi mà người đi 
đường lấy đá chồng lên từng tháp nhỏ.  

Nói là 'tháp', nhưng nó chỉ cao cỡ chừng nửa thước. Những đống đá đó được chất lên theo 
truyền thống để đánh dấu đường đi. Người đi trước muốn xác định cho người đi sau, ngõ này đúng 
hướng. Như thể chúc lành cho khách trên đoạn đường lữ thứ của mình. Chúng chỉ đường và làm khách 
yên tâm mình đi đúng hướng. Chúng cho khách biết, trước mình và sau mình, sẽ còn người đi trên đoạn 
đường này nữa. 

 



 
Cỏ cây xanh ngắt một màu, 

Núi trước, núi sau mình ở giữa... 
 
Cũng thế, trên đỉnh núi Thiếu Sơn này và biết bao ngọn núi vô danh khác trên toàn cõi Peru, là 

những đống đá nhỏ được xếp vun lên cao, nhắc khách đây là điểm đẹp nhất, hãy dừng chân ngắm 
cảnh. Tháp nói lên lòng liên đới với bạn đồng hành vô danh, kẻ nối gót mình, dù không biết mấy tháng 
hay mấy năm sau. Vì những ai đã đi, đều biết đi là mở rộng tâm của chính mình, là thu nhận, là buông 
xả, là gia nhập vào một đoàn người không biên giới, không màu da, không quốc tịch.  Đoàn người mà 
ngày nay người ta gọi là 'Tây ba lô'. Những ai đã đi đều có một lời nhắn gửi với người đi sau. Tháp là 
biểu tượng cho thứ tình cảm thật chân thành dễ mến ấy.   

 

 
Ngàn tây úa bóng hoàng hôn, 

Sè sè một ngọn tháp con bên đường... 
 
Tôi lại bồi hồi nhớ đến đỉnh Thiếu Sơn mà tôi đã leo bộ ở Peru lần nọ, khi bất chợt quay sang 

thấy một anh thanh niên người Quechua đứng kề bên. Anh lẳng lặng đưa tôi cầm ba chiếc lá coca và ra 
dấu yêu cầu tiến gần đến đống đá đặt ngay trên đỉnh núi. 'Làm gì thế?', tôi thắc mắc.  Anh ra hiệu im 
lặng, đưa ba ngón tay lên ngang miệng như muốn nói rằng hãy bắt chước theo hành động của anh, tự 
ước ba điều ước cho riêng mình. Anh đứng thẳng người, vẻ mặt trang nghiêm thành kính khác thường, 
rồi ngửa mặt lên trời thổi nhẹ vào ba chiếc lá cầm trên tay, miệng lầm rầm bằng câu thần chú tiếng 
Quechua mà tôi không hiểu gì hết.  

Xong, anh đặt ba chiếc lá coca lên đống đá và chèn một viên đá khác lên trên. Đợi nghi lễ kết 
thúc xong, anh mới chậm rãi giải thích: 'người Inca chúng tôi quan niệm có ba 'thế giới', đại bàng biểu 
tượng cho thế giới trên trời, con báo gấm biểu tượng cho thế giới trần gian, và rắn mãng xà biểu tượng 
cho thế giới dưới lòng đất. Mỗi chiếc lá coca tượng trưng một lời ước nguyện cho mỗi thế giới. Chúng 
tôi tin rằng ước nguyện trên đỉnh núi cao sẽ dễ thành hiện thực, vì gần với trời nên trời dễ nghe hơn'. 

 



 
Tìm đâu cho thấy người năm cũ, 

Văng vẳng bên trời tiếng hạc qua... 
Chồng đá nhấp nhô trên đỉnh Thiếu Sơn quạnh quẽ 

 
Ôi đúng làm sao! Ở trên đỉnh núi cao này, khách bây giờ mới nhớ rằng, đường đi quá hẻo lánh, 

mọi lữ khách đều là bạn, như ông bà ta thường nói 'tứ hải giai huynh đệ', chí làm trai sống trong trời đất, 
phải lấy bốn biển làm nhà. Không có bạn thì người ta dùng đá để nhắn gửi và chúc lành cho nhau, như 
tôi và anh bạn mới gặp người Quechua kia vừa mới ước nguyện. Lòng chợt hiểu ra rằng, những con 
đường hẻo lánh cần tháp đá cho người đi sau, để chỉ đường, để khách yên tâm, để chúc lành cho 
những ai chịu cất bước dấn thân. Trong tâm, vốn mênh mông và 'hẻo lánh', cũng cần có những tấm 
bảng chỉ đường như thế. Đó là những lời kinh bất chợt hiện lên trong tâm tôi, là những lời chúc thầm 
lặng, những bảng chỉ đường trung thành, cổ vũ chúng ta hãy nên kiên trì gắng bước. Chúng nối kết 
những ai lạc bước trên đường đi. Thế nhưng, cũng có người -học thuộc lòng lời của các đạo sư truyền 
dạy nhưng lại không chịu 'đi'. Xét ra, họ phải nên được ví như những người đến ngồi bên tháp đá kia và 
nghĩ mình đã đến đích. Đúng ra tháp đá chỉ có ý nghĩa khi ta đến, nhìn thấy và đi tiếp trên bước đường 
đời. 

Vì Tâm chỉ được khám phá qua sự vận hành của nó. Cho nên đi vào thiên nhiên là bước đầu để 
biết Tâm mình. Khi vào thiên nhiên, biết nhìn và biết lắng nghe, khách sẽ nhận ra một điều kỳ lạ.  Cảnh 
đẹp trong thiên nhiên chính là sự hòa điệu của Tâm, và đường đi chính là giòng chảy của nó.  Và những 
tháp đá bên đường? Chúng là biểu hiện lòng xác tín trên đường xa vui bước.   

 
 

TÂM TÌNH LUC NÀO CŨNG LÀ TUẦN THÁNH 
_________________________________________ 

                          Lm Giuse Mai Văn Thịnh 
 
Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, ta buớc vào Tuần Thánh bằng việc cung nghinh Đức Giê-

su khải hoàn tiến vào Giêrusalem. Người ta gọi tuần này là Tuần Thánh, vì trong tuần này, chúng ta sẽ 
sống mầu nhiệm cao cả và thánh thiện của Thiên Chúa qua các nghĩa cử phát sinh từ tình yêu của Đức 
Giê-su, Con Thiên Chúa.  

Đức Giêsu hiên ngang buớc vào Tuần Thuơng Khó. Nguời can đảm và mạnh dạn bước vào ‘thời 
điểm–giờ’ của Thiên Chúa; qua đó Ngài công bố cho thế gian biết Tình Cha yêu Con và thế gian đến 
chừng nào. Tất cả đều vì yêu.  

Có một câu truyện đuợc kể lại như sau: Có ông chồng kia đuợc vợ quan tâm và dắt đến văn 
phòng bác sĩ để khám bịnh. Sau khi kiểm tra sức khỏe của ông, các bác sĩ mới gọi người vợ vào văn 
phòng rồi báo cho bà nhà biết rằng: “Thưa bà, chồng của bà đang bị căng thẳng, tình hình rất nghiêm 
trọng. Nếu bà không làm những điều mà chúng tôi đề nghị sau đây, hẳn nhiên ông nhà nhất định sẽ 
chết.” Nghe thấy thế, bà ta nhanh chóng nói, “Thưa bác sĩ, hãy nói cho tôi biết những việc mà tôi cần 
làm”. Bác sĩ trả lời, “mỗi buổi sáng, bà hãy chuẩn bị cho ông một bữa ăn sáng lành mạnh; ban trưa bà 
cố nấu những món gì mà ông thích và trong bữa ăn tối bà và con cái hãy có một bữa ăn gia đình thật 
yêu thuơng và đầm ấm. Bà đừng chất thêm gánh năng hay tạo sự căng thẳng trong cuộc sống ông. 
Quan trọng nhất, không bao giờ cằn nhằn ông nhà. Nếu bà có thể làm các điều này trong 10 tháng tới 
một năm, sức khỏe của ông sẽ hồi phục hoàn toàn.” Trên đường về nhà, người chồng thấy vẻ mặt trầm 
tư và đau khổ của vợ mới hỏi “các bác sĩ đã cho em biết về tình trạng sức khỏe của anh như thế nào?” 
Bà nhìn chồng mình rồi nói: “Anh yêu ơi! họ nói rằng ‘cưng’ sẽ chết.” 

Yêu mà không thể hiện bằng những hành vi trong cuộc sống thì tình yêu đó rồi cũng dẫn con 
người đến nấm mồ mà thôi. 



Trong tuần này, chúng ta sẽ sống lại tâm trạng nhút nhát và phản bội của các môn đệ: ông này 
chối Chúa, ông kia bán Người; lại có ông bỏ rơi Người trong giây phút Nguời cần sự đồng cảm và hỗ trợ 
của các ông… Rồi chúng ta lại đồng ý với dã tâm và lòng thâm độc của các nhà lãnh đạo tôn giáo, đã 
bày mưu giết Người; rồi một cách nào đó, chúng ta cũng đồng ý với các hành động tàn nhẫn của quân 
lính khi hành hình Chúa tôi!  

Tất cả những gì mà Chúa đã chịu trong tuần này không làm cho cảnh vật buồn thảm hơn. Ngày 
thứ sáu sẽ không còn là ngày tang thuơng như một số người chủ truơng. Nhưng đó sẽ là “Good Friday 
– Ngày Thứ Sáu Tốt-Đẹp.” Trong ‘ngày và giờ’ đó tình yêu của Chúa được thể hiện một cách thật trọn 
vẹn qua con đuờng Người đã đi. Vì thế, cuộc đời và lối sống đạo của chúng ta cần đuợc dẫn dắt bởi mối 
tình đó.  

Vẫn biết là sống đạo như thế mới là sống đích thật. Nhưng trở về để đối diện với thực tế, tôi tự 
hỏi rằng: đã bao lần tham dự các nghi thức trong Tuần Thánh, bao lần suy niệm về con đuờng Thập Tự 
của Đức Giê-su; thế mà các biến cố đã xẩy ra trên con đuờng của Chúa, nhất là sự chết ban ơn cứu độ 
của Chúa đã có ảnh hưởng gì trên hành trình niềm tin và lối sống đạo của tôi? 

Và, nếu có ai hỏi rằng: anh hay chị đã yêu Chúa như Chúa yêu chưa? Có lẽ, chẳng có mấy 
người trong chúng ta dám mạnh dạn trả lời ‘có’. Nhưng phê phán hay nhận định về cách yêu của người 
khác thì chúng ta giỏi lắm. Lại có một số người thường ‘suy bụng ta ra bụng người’ nên đã bỏ lỡ nhiều 
cơ hội để tìm ra ý nghĩa sâu sắc của một hành vi nào đó của người khác.  

Mary, chị của Lazarô xức chân Chúa Giêsu bằng dầu thơm hảo hạng; thế mà cũng có người 
cảm thấy bị xúc phạm rồi phê phán ‘thật là hòai của và lãng phí, tại sao lại không dùng tiền đó mà cho 
người nghèo!’ Nhưng Chúa Giê-su đã xác định thật chắc chắn rằng: ‘việc làm của cô thật tuyệt diệu; qua 
hành vi này cô đã bộc lộ tấm lòng quí mến của cô dành cho Thầy.’   

Chúng ta nên để ý chứ đừng hoài nghi hay phê phán việc làm tốt của người khác. Ngòai ra, 
chúng ta cũng không nên qua e dè khi phải làm một điều thiện cho tha nhân. Tất cả đều đuợc cân đo 
đong đếm bằng lòng yêu mến. Hành vi của lòng nhân hậu phát sinh bởi ý ngay lành đều là những hành 
vi Thánh Thiện; và những gì càng nhỏ bé và dấu kín và một khi được bộc lộ thì giá trị càng cao. Sự 
Thánh thiện đích thật thường được giấu trong cái vỏ bình thường bên ngòai. Và với lòng yêu mến, việc 
phục vụ tha nhân chính là phụng sự Thiên Chúa vậy. 

Với tâm tình như thế, cầu chúc anh chị em buớc vào Tuần Thánh với lòng yêu mến trong tinh 
thần phục vụ tha nhân.  

Lm Joe Mai Văn Thịnh, CSsR  - Kogarah, Sydney 2016 
 
 
 

 
Giọng cũ xa gần 

Dân Gầy phụ trách 
 
*Âm-hưởng sau chuyến đi của anh Vũ Khởi Phụng, rất Mát-thêu: 
Một số anh em cựu-đệ tử, bạn bè cùng lớp  và/hoặc học trò của anh Phụng đã có những giòng 

phản-hồi như sau: 
 
Trong những giờ phút khó khăn nhất của những ngày tháng sau 1975, Cha Matheu Vũ Khởi 

Phụng đã giúp cho nhiều Nhóm Trẻ Công giáo giữ vững Đức Tin với nhiều bài Thánh ca do Cha soạn lời 
- Những Lời ấy, những câu từ đó vẫn giữ nguyên giá trị cho đến bay giờ: 

 
Ta sống kiếp đa đoan trần gian 
Có lắm khi khóc than 
Những khi u buồn buông xuống cuộc đời 
Đi giữa mù tối 
Thì hãy vững tin 
Hãy kiên trung và nhớ lời 



Ôi Đức Chúa khoan nhân bình an 
Chúa đã yêu thế gian 
Bão mưa thét gào 
Tôi vẫn chờ Người 
Xin giữ lòng tôi 
Để tôi vẫn tin Chúa vẫn thương người khó hèn 
 
Đau thương qua rồi, ta lại sống vui 
Khi Chúa cho lòng ta lại thấy Người 
Buồn đau Người sẽ xóa, 
Tội xưa Người tha thứ 
Ôi nỗi vui tràn đầy 
Cuộc đời từ nay đổi mới bên Người ! 
 
"Ta lại được thấy Người" (Nhạc Pie Pellican, Lời Vũ Khởi Phụng - tháng 9.1977) 
Ca đoàn Nhà thờ Đức Mẹ La Vang, Santa Ana, California, USA trình bày năm 2013 
https://www.youtube.com/watch?v=k54XAlHQCK0 
Vào 09:03 Ngày 03 tháng 03 năm 2016, Vinh An <vinhan51@gmail.com> đã viết: 

R.I.P 
 
*Tâm tình bạn bè/người thân theo sau lần họp mặt. 
Thế đó, là những tâm và tình từ bạn bè người rất lân cận, sau ngày họp mặt Tết Bính Thân. Tâm tình 
này, được thể hiện bằng giòng chảy những chữ nghĩa, hoặc tài-chánh như sau: 
 
-Tặng-dữ từ anh chị Vũ-Hùng và Hoà:   $100.00 
 
-Những lời cảm-tạ, từ người anh em khác như sau: 
Tâm tình của người em linh-mục ở vùng sâu vùng xa rất Cần Giờ: 
Ho Dac Tam 

 

  
 
 
 

 to tranta33@gmail.com 

 
 

Anh Tá kính mến, 
Em đã nhận được quà anh gởi (500 AUD) cho người nghèo trong giáo xứ của em. Thật vừa đúng 

lúc có người nghèo qua đời. Em đã trích từ số tiền anh gởi để giúp họ có một chiếc áo quan.  
Em hy vọng anh chị vẫn khoẻ mạnh, bình an. Cầu xin Chúa Cứu Thế và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

chúc lành cho gia đình anh chị. 
Cha Tâm 
DCCT Cần Giờ 

 
T.B: Lm Hồ Đắc Tâm quên là người tặng quà cho người nghèo không phải là Mai Tá, nhưng là anh chị 
em trong Gia Đình An Phong Sydney. Thôi thì từ nơi xa xôi, vẫn có nhiều sai sót, mong anh chị em 
thong cảm. 
 
Và thư cảm ơn của Lm Nguyễn Quang Minh ở Quảng Ngãi: 
 

Con là Lm Gioakim Nguyễn Quang Minh, con đã nhận số tiền AUD 500, Anh Tá gởi để giúp đỡ 
người nghèo. Con thay bà con giáo dân và những người nghèo xin chân thành cám ơn anh Chị em Gia 
Đình An Phong Syndey. Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh ban cho anh chị em gia đình An Phong được 
khỏe mạnh và bình anh hạnh phúc. Kính chúc sức khỏe anh chị em. Mong được gặp lại. 

 
Lm Gioakim Nguyễn Quang Minh 
Nhà Thờ Công Giáo Bình Hải 
Thôn Phước Thiện - Xã Bình Hải  
Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi  
Việt Nam 
Cel: 0918857505 
 
    

https://www.youtube.com/watch?v=k54XAlHQCK0
mailto:vinhan51@gmail.com
mailto:tranta33@gmail.com


Anh Vũ Nhuận và Lm Mai Văn Thịnh đã sắp xếp nghĩ lễ tiễn chân người qúa cố, phát tang, vvà 
di quan 

 
  

Tiểu-sử anh Antôn Nguyễn Văn Thành 
 

 
Anh Antôn Nguyễn Văn Thành (khi trước là Nguyễn-Thành-Thông), sinh ngày 23/10/1950 tại 

Bình Long, Sông Bé. Hồi còn trẻ, anh Antôn Thành đã trải qua thời thơ-ấu êm-đềm đẹp đẽ, với một 
trình-độ học-vấn xuất-sắc trên mức tuyệt-vời, ở quê nhà. 

Năm 1960, anh Antôn Nguyễn Văn Thành gia-nhập đệ-tử-viện Cứu Thế ở Vũng Tàu, và kéo dài 
những ngày học-tập êm ả, suốt 5 năm. Kịp đến năm 1965, khi đệ-tử-viện Vũng Tàu dời về Chợ Lớn với 
tên gọi mới là An-Phong Học-viện, anh Antôn Nguyễn Văn Thành lúc ấy đang học chương-trình Pháp 
lớp Seconde tương-đương lớp 11, ở bên này. 

Trong thời-gian học-tập ở đây, anh Thành nổi tiếng với ngón đàn guitar diệu-nghệ trong ban 
nhạc trẻ của Trường Dòng An Phong. Anh cứ thế học-tập cách trổi-bật đến cuối niên-khoá 1969 thì mãn 
khoá. 

Năm 1970, kịp vào lúc Dòng thánh có chương-trình gửi tu-sinh Dòng mình đi vào đời gọi là 
Chương Trình Dự Tập, anh Thành là một trong những tu-sinh tiên-phong tham-gia Chương-trình này, 
ngay từ đầu. Trong thời-gian này, anh Thành sinh-hoạt thành-đạt với ca-đoàn Trùng Dương, rồi gia-
nhập đoàn Thanh-Niên Sinh-viên Công-giáo tại Trung-Tâm Phục-Hưng do các cha Dòng Đa-Minh chi 
Lyon đảm-trách. Sau đó, anh rời bỏ đời sống tu-trì và làm việc cho cơ-quan từ-thiện “Terre des 
Hommes” ở Sàigòn từ năm 1971 mãi đến sau này. 

Năm 1972, anh Antôn Nguyễn Văn Thành gặp chị Anna Đoàn Thị Bích Thủy, một đồng-nghiệp 
tươi trẻ, đẹp hết mức vốn xuất-thân từ trường Marie Curie đã hoàn-tất chương trình Trung-học hệ tiếng 
Pháp. 

Đám cưới Thành-Thủy được tổ-chức ở Sàigòn vào năm 1982 với sự phụ-lực của bạn cùng lớp 
như các anh Nghi Phan, Trần Ngọc Huân, vv.. Năm 1983, anh chị Thành-Thủy sinh hạ cháu trai đầu 
lòng đặt tên cho con là Giuse Nguyễn Thành Huy. Tháng Tư năm 1984, anh chị và cháu Huy lên đường 
vượt biển thành-công đặt chân đến đảo Pulau Bidong, Mã Lai khi cháu Huy mới được 10 tháng. 

Năm 1985, gia-đình anh chị Thành-Thủy định-cự tại thủ-đô Canberra, Úc và ở đó hai năm. Trong 
thời-gian này, anh chị sinh hạ thêm một cháu gái và đặt tên cho cháu là Agnès Nguyễn Quỳnh Trâm. 

Năm 1987, gia-đình dời về Sydney sinh-sống đến ngày hôm nay. Anh Thành làm việc tại Trung-
tâm Soạn thư Bưu-điện ở Turelra, Clyde… , Sydney. 

Năm 2000, anh chị Thành-Thủy và gia-đình dời về căn nhà hiện-tại ở vùng West Hoxton Park 
đên bây giờ. Anh Thành luôn là thành-viên năng-động của Gia-Đình An-Phong chi-hội Sydney cho đến 
khi sức-khoẻ của anh suy-yếu dần.  

Với Gia-Đình An-Phong, anh Thành đã đảm-trách vai-trò Chi Hội Trưởng Sydney đến hai nhiệm-
kỳ. Và, từ tháng 9 năm 2015 đến nay, anh Thành đã lấy ngày phép nghỉ bệnh để dưỡng sức khi thấy 
sức khoẻ bị suy-giảm. 

Đúng vào đêm 03/5/2016 lúc 11.10 giờ, anh Antôn Nguyễn Văn Thành đã từ-giã cõi đời vào tuổi 
66, trước sự hiện-diện của gia-đình và bạn-bè thân-cận, có Linh mục Giuse Mai Văn Thịnh CSsR ban 
phép xức dầu ngày hôm trước, và cử-hành thánh-lễ làm phép xác ngay đêm đó. 

Anh Antôn Nguyễn Văn Thành đã ra đi về nhà Cha cách nhẹ-nhàng, thanh-thản phó-thác 
hồn/xác trong bàn tay ân-cần của Chúa, để lại vợ/con cùng hai cháu ngoại trong thương-tiếc, rất vô-
ngần.  

 

    

                                Tâm tình cùng người ở lại 
 
       
Thủy và các cháu thân mến, 
 
Bài tiểu-sử về anh Thành mà anh vừa soạn và đọc, đã tạo cho người nghe có cảm-tưởng là anh 

quen biết anh Thành từ hồi còn nhỏ, ở trường Dòng. Thật ra, thì: Thành học sau anh những 7 lớp. Mà, 
theo nội-qui của Đệ-tử-viện Cứu Thế, thì các anh học ở đoàn lớn không được gần-gũi hoặc tiếp xúc với 
các em ở Đoàn Nhỏ. 



 
Anh chỉ quen và biết Thành-Thủy từ năm 1991 khi anh chị mới chân ướt chân ráo đến Úc này 

mà thôi. Nhưng, trong quá trình hơn 25 năm vừa qua, anh chị đây cũng đã đồng-hành với Thành-Thủy 
và gia-đình. Dồng-hành theo nghĩa: vui buồn có nhau cả khi êm ấm cũng như lúc sóng gió nổi dồn. 

 
Đời người, ai cũng gặp cơn phong ba bão táp. Nhưng, sóng gió cuộc đời mà Thành và Thủy 

từng gặp, cũng không ít. Tuy là thế, nhưng Thành-Thủy vẫn lướt vượt để qua cơn biến-động, đến thời 
thái-lai. 

 
Nay sóng gió cuộc đời của gia-đình Thủy đang trờ tới tưởng chừng như là tột-đỉnh. Nhưng, như 

Tin Mừng tối hôm qua anh Mai Văn Thịnh đọc và san-sẻ trong buổi lễ tiễn chân Thành có nói: chỉ một ít 
nữa thôi, Thày sẽ giã từ các con. Và, chỉ một ít nữa Thày lại sẽ gặp các con… 

 
Hôm nay cũng thế. Chỉ một ít nữa thôi, sóng gió tột-đỉnh trong đời sống của gia-đình Thủy rồi 

cũng qua đi. Và, chỉ một ít nữa thôi, Thủy và các cháu cũng sẽ đạt bình-an trong tâm-hồn và cuộc sống, 
mà thôi. 

 
Thế nên, lời cuối cùng của anh hôm nay, là: Thủy và gia-đình hãy tin vào Lời Chúa nói. Hãy vui 

lòng phó thác mọi sự trong tay Chúa và chấp-nhận. Cũng chỉ một ít nữa thôi, mọi sự rồi sẽ tốt đẹp. Cả 
trong lẫn ngoài. 

 
Anh em đây, chúc Thuỷ và gia-đình cứ thế hiên-ngang lướt vượt mọi sóng gió, để còn sống. 

Sống vui, sống mạnh trong tin-tưởng vào Thiên-Chúa-là-Tình-Yêu, với mọi người.      
 
Ahphong Maria Trần Ngọc Tá 
  

Nhớ bạn Thông 

Được tin từ anh Vũ Nhuận cho biết bạn Thông đã về với Chúa. Xin chia buồn cùng Thuỷ và các 

cháu. Xin Chúa đón nhận linh hồn Antôn về hưởng phúc Quê Trời. 

Ngày xưa bạn tôi tên Nguyễn Thành Thông, sau đổi tên là Nguyễn Văn Thành. 

Thời sinh viên, chúng tôi cùng ở chung cư xá sinh viên miền Trung do Lm Trần Hữu Thanh chủ 

xướng tại đường Minh mạng Phú nhuận. Cùng chung phòng có Lê Đinh(clou), Hồ quang Tâm (Rip), 

Phạm Bính và tôi. Thông (Thành) và tôi cùng chung ...giường tầng. Y nằm giường trên và tôi giường 

dười. Có những đêm không tài nào ngủ được vì bạn tôi vốn bị suyễn kinh niên nên không thở được, cứ 

cựa quậy suốt. Lúc nào bạn ấy cũng lè kè hộp thuốc Cortidasmyl bên mình, ngày qua ngày những hộp 

thuốc rỗng bạn xếp cứ cao dần bên cửa sổ. Sau này gặp lại bạn khi đã ở Úc nhiều năm, hỏi về bệnh 

suyễn, bạn cho biết đã khỏi hẳn rồi, mừng cho bạn. 

Thời chúng tôi, tuy đã là sinh viên nhưng không biết nhậu nhẹt. Thường mỗi buổi chiều sau giờ 

cơm Thông, Bính và tôi lại nghêu ngao ngồi hát với nhau. Thông có ngón đàn guitar khá là điêu luyện. 

Thế rồi các tình khúc từ Phạm Duy, Trịnh công Sơn đến Từ Công Phụng, Ngô thuỵ Miên, Vũ Thành 

An...và các tình khúc Tiền chiến đều được chúng tôi thể hiện. Khi bạn ở Úc nhắc lại những kỷ niệm ca 

hát với nhau, bạn rất cảm động và luôn ghi nhớ, mong có dịp anh em cùng ngồi lại ca hát với nhau như 

ngày xưa ! Hát hò chán lại rủ nhau ra ngã sáu Phù Đông làm ly sinh tố rồi về ngủ. 

 Những kỷ niệm ngày xưa thật êm đềm. 

Những lần gia đình bạn về Vietnam luôn thăm viếng bạn bè và cùng nhau gặp gỡ ôn lại kỷ niệm 

xưa. Nay bạn đã ra đi vĩnh viễn chỉ còn biết hẹn nhau ở quê hương Nước Trời. Nhớ bạn rất nhiều... 

  
Alphonse Phan Thành Nghi 
 

 
Và một sẻ-san của một con dâu thánh An-Phong: 
 
Dưới đây là đôi giòng sẻ san của dâu con cha thánh An Phong là Nguyễn thi Phương-Anh, bà xã anh 
Nguyễn Duy Lâm (lớp Raphael): 
 

Lần đầu chúng em gặp gỡ anh Thành là cách đây 20 năm, và lần cuối cùng chúng em gặp anh là 
hôm thứ 2 tuần này, khi chúng em nghe tin anh đột nhiên trở bịnh nặng. 



 
Tim em đau nhói, rụng rời, nước mắt em cứ tuôn rào, nghẹn ngào khi em bước chân vào nhà  và 

nhìn anh quằn quại trên giường bịnh, em ghét giận  và oán hận cơn bạo bệnh đang hành hạ và tàn phá 
thân thể anh. 

Em khẩn xin Thiên Chúa đoái thương anh và Chúa đã thương đưa anh về với Chúa rất thanh 
thản, nhẹ nhàng và nhanh chóng. 

 
Em tạ ơn Chúa, Anh bây giờ đã không còn đau đớn nữa… 
 
Anh Thành kính mến, 
Em vẫn nhớ mãi hình ảnh người anh thân thương hay chọc ghẹo chị Thủy có lần chị em gái tụi 

em ngồi nói chuyện với nhau anh tới gần nói với em và Chị Thủy là “Em đừng nghe chị Thuỷ chỉ bậy đó 
nha”, rồi anh mỉm cười âu yếm nhìn chị, chị Thủy cũng đã hiểu  vì anh đã nói với chị bằng một ngôn ngữ 
riêng của hai người… 

 
Em vẫn nhớ mãi anh có nụ cười hiền hòa duyên dáng, nhớ giọng nói nhỏ nhẹ ,ân cần, trìu mến, 

anh luôn lo lắng, chỉ bảo cho chúng em cách tu thiền, cách  sống vui, sống  khỏe, sống  yêu đời… 
 
Anh đã chụp cho chúng em những tấm hình rất tự nhiên và nghệ thuật vào dịp viếng thăm nhà 

thờ Thánh Mary MacKilop năm nào, anh đã khôi hài dọa hù chúng em phải hối lộ cho anh nếu không 
hình sẽ bị tung ra khắp nơi… 

Cảm ơn anh, chúng em sẽ luôn  trân trọng và quý mến những tấm ảnh này vì đó là kỷ niệm thân 
thương của anh em chúng mình… 

 
Kính thưa Chị Thuỷ và gia quyến, 
Chúng em thành kính phân ưu với chị, hai cháu và và gia đình 
Chúng em vô cùng thương tiếc một người anh rất dễ thương trong  GĐAP 
Thật quá bất hạnh khi chúng em đã mất anh thật rồi. 
Kể từ đây họp mặt GĐAP sẽ thiếu anh mãi mãi… 
Nhưng không có sự an ủi và diễm phúc nào bằng khi chúng em tin rằng: 
Từ nay, anh sẽ là Thiên Thần Hộ Mệnh cho chị Thủy, cho 2 cháu và cho chúng em… 
 
Lâm Phương Anh thành kính phân ưu. 
 
Và, có cả tâm-tình sẻ-san từ Chi-Hội Trưởng Sydney, anh Nguyễn Tiến Hùng: 
 
Kính thưa chị Thủy và tang quyến, 
Em xin đại diện gia đình An phong có đôi  lời tâm sự để cùng chia sẻ về sự ra đi của anh An-Tôn 

Nguyễn văn Thành. 
Ngoài thân bằng ruột thịt, anh Thành còn có gia đình thứ hai là gia đình An Phong. Anh ra đi  đã 

để lại bao thương nhớ và tiếc nuối cho mọi người  . 
 Là cựu đệ tử dòng Chúa Cứu Thế, anh cũng thuộc nằm lòng kinh nguyện  đọc trước giờ ngủ: 
“Lạy Chúa, con biết thật con sẽ chết. Có khi con vào giường nằm nghỉ mà sáng mai chẳng còn 

trỗi dậy nữa, cho nên Chúa dặn bảo con vào giường nằm nghỉ như là vào mồ chết vậy.” 
Anh giã từ trần thế ngay sau thánh lễ cha Giuse Mai văn Thịnh cầu nguyện cho anh với sự 

chứng kiến của vợ con và bạn bè. 
Tay anh buông xuôi giã từ trần thế nhưng anh đã nắm chặt cây thánh giá để Chúa trao ban cho 

anh cuộc sống trường sinh. 
Anh em Cựu Đệ Tử  trên lớp, cùng lớp với anh và các lớp đàn em đều có những kỷ niệm đẹp về 

anh. 
Hồi ở Việt nam, bạn bè nhớ anh qua tên Nguyễn thành Thông, quatiếng đàn  guitar điêu luyện 

của anh. 
Nhớ anh qua giọng nói thoả hiệp nhẹ  nhàng nhưng hiệu quả, giải quyết được những xung khắc 

tức thời. 
Em thuộc lớp đàn em, nhớ anh qua những buổi sinh hoạt thân tình đầm ấm trong gia đình An 

Phong Sydney. 
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ là ngôi sao sáng, xin Mẹ đoái thương đưa dẫn linh hồn An Tôn về 

bến bình an trong tay Chúa, Mẹ Maria và thánh cả Giuse. 



Xin Mẹ che chở phù hộ cho chị Thủy và gia đình tiếp tục vượt qua những giông ba bão táp nơi 
trần thế này. 

Sau cùng,  Gia Đình An Phong Sydney xin thành kính phân ưu cùng chị Thủy và gia đình. 

 
 Và tâm-tình của con dâu lớp đàn chị ngỏ lời cùng người quá-vãng: 
 

Trong nhiều năm quen biết anh Thành có nhiều kỷ niệm nhưng đặc biệt tôi nhớ mãi:  Đó là : 
 
1.Cách đây 2 năm chị Thủy mổ tim, chúng tôi đến thăm. Anh Thành  lấy trà nước và thức ăn lên 

bàn tiếp đãi bọn tôi, rồi rút vào nhà trong, để cho cánh phụ nữ bọn tôi tự nhiên chuyện trò. Được biết anh 
Thành lấy phép nghỉ 2 tháng và chăm sóc chị rất chu đáo vì chị phải ăn nhiều lần trong ngày. Và Chị 
Thuỷ đã ca ngợi và cám ơn anh Thành cách kín đáo bằng câu: ‘gặp khi bệnh họan mới biết ai chăm sóc 
cũng không bằng chồng mình”. Thế nên chúng tôi bèn bầu tặng anh danh hiệu “Husband/Man of the 
Year' /  'Người chồng gương mẫu nhất trong năm'. Anh cười sung sướng lắm! 

 
2. Kỷ niệm thứ 2: Năm 2014  anh chị Vũ Nhuận, trước khi nghỉ hưu đã tổ chức một ngày du 

ngọan bằng chủ đề 'Một ngày dành cho nhau'.    Chương trình gồm đi thăm và cầu nguyện cho các quý 
vị trong gia đình An phong đã khuất tại nghĩa trang Lidcombe; viếng mộ thánh MacKillop và đài SBS. 
Hôm đó anh Thành trang bị như tay săn ảnh chuyên nghiệp thứ thiệt  với  mũ thể thao màu đỏ, túi đeo 
máy hình kiểu “chiến đấu” cộng thêm bộ mắt kiếng đen nữa, thật chuyên-nghiệp...  chúng tôi đã có được 
những hình của anh chị Thành Thủy  tươi vui và rất dễ thương mà anh Nhuận đã cứ đi theo chọc ghẹo 
anh mãi.,      

 
3. Trước Giáng sinh 2015 anh chị em đến thăm anh chị Thành Thủy vì thấy anh không được 

khỏe. Anh Thành cười thật tươi, tiếp đón chúng tôi, trông anh tuy gầy nhưng vẫn còn phong độ - anh cho 
biết đang ăn kiêng và theo phương pháp thực dưỡng. Anh say sưa nhắc lại những kỷ niệm vui buồn thời 
đệ-tử với anh Nguyễn Tiến Hùng và anh Nguyễn Công Thành. Rồi chuyện vào lời ra cười vang, nổ dòn 
như pháo tết khiến  chúng tôi quên cả giờ về... cũng trong buổi này anh cho biết là anh sẽ nghỉ hưu và 
sẽ sinh họat đều đặn lại với anh em trong Gia đình An Phong. Thế nhưng, anh sẽ không bao giờ sinh-
hoạt với anh em được nữa rồi.  

 
Cám ơn anh Thành thật nhiều đã cho chúng tôi những kỷ niệm thật đẹp vui. Và giờ đây tôi tin 

chắc anh đang bình an bên Chúa  với nụ cười dễ mến, giọng nói nhỏ nhẹ và đang say mê nhắc đến 
những kỷ niệm với anh chị em trong Gia Đình An-Phong Sydney ... Hẹn gặp lại,  anh Thành nhé ...  
 

 
       


