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Mây Chiều ghi nhanh 
 
Theo tiên đoán thời tiết của đài khí tượng Sydney, thứ bầy ngày 5 tháng 8 sẽ có những đợt 

gió mạnh thổi qua Sydney. Thực tế bữa nay chẳng thấy cơn gió mạnh nào mà thời tiết thì có phần 
ấm áp và nắng ráo. Trời lại xanh và nắng đẹp. Chả bù tuần trước, ngày nào cũng buốt lạnh vì còn 
đang mùa Đông.  

 
Thời gian thật trôi qua mau thế, mới năm nào Gia  Đình An Phong chúng ta vừa ăn mừng lễ 

thánh tổ, thì năm nay ngày mừng lễ thánh tổ lại đến. Cả nhà lại có dịp xum họp, hàn huyên tâm tình, 
và đây cũng là dịp để cho cả nhà đóng góp tài chánh để yểm trợ DCCT/VN, như một lời cảm tạ chân 
thành đối với Dòng Thánh trước đây đã bao công lao đào tạo anh em thành những người tốt, và đây 
cũng là dịp để các ân nhân, cảm tình viên góp phần vào công việc tông đồ của Dòng Thánh. 

 
Năm nay cả nhà sẽ mừng lễ trên ngọn đồi Cecil Hill nằm ở phía Tây Sydney, tại tư gia anh 

chị Nhuận Nông, một căn nhà khang trang nằm trên con phố êm đềm ít xe cộ, mà cả nhà đã có dịp 
tới đây nhiều lần rồi. Chưa tới giờ nhưng hầu như anh chị em đã tới đông đủ, kể cả cha Thịnh. Anh 
chị em gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, nói cười rôm rả. Trước giờ khai mạc, lần nào cũng vậy, anh 
Nhuận đều mời cả nhà đứng trước sân nhà anh để chụp hình lưu niệm. Nhờ anh mà chúng ta có cơ 
hội nhìn lại dung nhan mình thay đổi ra sao, có khi cách nay cả hơn chục năm. Đối với phe ta, có 
thay đổi gì cũng ít ai lưu ý, nhưng với phe phụ nữ, e có phần nào tiếc nuối nhất là khi thấy đuôi mắt 
mình xuất hiện dấu chân chim chết tiệt. 

 
Cháu Thiên Ân, anh Nhuận 

phụ trách việc chụp hình, kể cả chị 
Mai. Cần nói thêm là chị Mai và anh 
Nhuận, trong mọi sinh hoạt, mỗi khi có 
dịp chụp hình xong là lên ngay 
facebook, hình còn rất “hot”. Cả nhà 
tha hồ xem và bình phẩm. 

 
Rồi cũng đến giờ hoàng đạo, 

Cha Thịnh bắt đầu cử hành thánh lễ 
vọng chủ nhật “Chúa biến hình trên 
núi Tabor” và không quên nhắn nhủ 
cho một số “anh chị em chưa xác tín” 
rằng  thánh lễ này thay thế lễ chủ nhật 
cho ngày mai. Với con số trên 60 anh 
chị em tham dự ngồi kín phòng khách 
và cả hành lang, im lặng trang nghiêm 

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


chăm chú nhìn lên bàn thờ. Tiếng dạo đàn của Anthony, con anh chị Tá Mai, bắt nhịp cho bài ca 
nhập lễ : 

"Từ bây giờ cho đến ngàn thu, Con hát ca và tán dương   
Tình Chúa thương như đại dương bao la”. 
 
Lời ca trầm bổng cùng tiếng đàn thanh thoát như quyện lẫn vào nhau, bay lên trước nhan 

thánh Chúa. Một không khí trang nghiêm đang bao trùm căn nhà tụ tập, những tâm hồn mà “ngày 
tháng năm mơ ước một điều là phụng sự Chúa, cầu xin ngàn ân phúc xuống cho chúng con...” 

 
Sau phần loan báo tin mừng lễ Chúa biến hình, Cha Thịnh đã nói lên mầu nhiệm thập giá. 

Theo Ngài, chúng ta cần cảm nhận những kinh nghiệm gặp gỡ Chúa để rồi mở lòng đón nhận lời 
Chúa, rồi chia sẻ với các người anh em khác. 

 
Thánh lễ được tiếp tục, bàn tay khéo léo của Anthony, con trai anh chị Mai Tá, lại lả lướt trên 

phiếm đàn dạo đầu cho bài ca “Lắng nghe lời Chúa”. 
 
“Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dậy con trong đêm tối 
Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dậy con lúc lẻ loi 
Xin cho con cất tiếng lên,Trả lời vừa khi con nghe Chúa 
Xin cho con biết sẵn sàng, Thực hành lời Chúa đã truyền ban ..” 
 
Phải nhắc thêm Anthony chơi đàn với ngón tay lả lướt, không đóng kín trong khuôn mẫu mà 

sáng tạo ra một cái gì huyền ảo, tâm hồn mọi người bay bổn lên như sống trong lời ca thật sự. Xin 
cả nhà tuyên dương Anthony một phát nhé. Bài ca Ô ma mère, Mère chérie chấm dứt thánh lễ. Đây 
là một bài hát mà các sĩ tử từ DCCT nằm lòng, để kết thúc một lễ hội hay sinh hoạt. 

 
Trước đây, tại Đệ Tử Viện Vũng Tầu, mỗi lần hát bài Ma Mère, giọng ca sang sảng của cha 

Trépanier vang lên thật mạnh, nổi lên trên các giọng ca khác gộp lạo. Cha Trépanier là một linh mục 
rất năng động, dễ mến và rất quý yêu các đệ tử. Nay Cha đã an nghỉ nơi quê nhà Canada, nhưng di 
sản Cha để lại tại Việt Nam cho anh em đệ tử thì còn sống mãi. 

 
Thánh lễ vừa kết thúc thì MC Vũ Nhuận liền buột miệng khen cả nhà bữa nay sao mà hát hay 

thế, hay ngang tầm cỡ với ca đoàn. Tới đây, CHT Duy Lâm chính thức mở lời chào mừng Cha Thịnh 
cùng cả nhà. Anh không ứng khẩu mà cầm tờ giấy nhỏ ghi chú sẵn những gì cần nói. Trước hết, anh 
cám ơn Cha Thịnh đã tới dâng lễ mặc dầu rất bận rộn, vì sau thánh lễ này Cha phải di chuyển ngay 
tới nhà thờ Chúa Giêsu Vua tại Bass Hill để cử hành thánh lễ cho giáo xứ này.  

 
Tiếp theo, anh nói lên lời cám ơn gia đình anh chị Nhuận Nông, đã đứng ra đón tiếp anh em 

đến mừng lễ Thánh Anphongsô. Theo Mây Chiều biết thì anh Nhuận không cùng bà xã đi Mỹ vì hai 
lý do: thứ nhất, anh muốn ở nhà để cùng mừng lễ với anh em như đã giao ước, thứ hai, anh đã 
nhận lời mời dự lễ đám cưới Anthony, con trai CHT Duy Lâm và Phương Anh.  

 
Theo Mây Chiều, anh Vũ Nhuận cũng như anh Mai Tá, bao giờ cũng đặt ưu tiên số một cho 

sinh hoạt của gia đình An Phong Sydney. Cũng xin nói thêm, vào dịp hôn lễ, CHT Duy Lâm và 
Phương Anh đã mời tất cả thành viên của gia đình An Phong tham dự, chia vui cùng hai cháu 
Anthony và Sally tại nhà hàng Paradiso vùng Fairfield vào ngày chủ nhật 30 tháng 7 vừa qua. Vì gia 
đình bên cô dâu xuất phát từ xứ sở Li Băng, nên tiệc cưới được tổ chức theo phong tục của người Li 
Băng. 

 
Đến dự tiệc cưới, một số phe ta cũng tò mò muốn biết cách thức tổ chức tiệc cưới trong gia 

đình Công giáo của người Li Băng nó như thế nào. Vì Mây Chiều không đi dự lễ cưới trong nhà thờ 
St John The Beloved Church tại vùng Mount Druitt lúc 2 giờ chiều, nên không viết nhiều về phần này 
được. Nhưng nghe nói cũng có nhiều nghi thức đặc biệt khác lạ theo phong tục người Li Băng Công 
Giáo.  

 
Còn buổi tối, khi đến dự phần yến tiệc cho đám cưới này cũng có khác lạ. Mở đầu tiệc cưới, 

trước khi cô dâu và chú rể tiến ra thì một đoàn thanh niên đứng dàn chào đánh trống liên tu bất tận. 
Tiếng trống rầm rầm theo kiểu họ ăn mừng, làm đinh tai nhức óc,có  lúc nhẹ nhàng, có lúc dồn dập 



như thác đổ, có thể kéo dài cả nửa tiếng. Đến mức khi tiếng trống ngưng  thì cái tai mình vần còn 
lùng bùng, không còn nghe rõ nữa. Khi cô dâu và chú rể đã xuất hiện rồi, tiếng trống vẫn tiếp tục.  

 
Có thể là lần đầu tham dự phong tục như vậy nên không quen. Kế đến phải nói đến các món 

ăn theo kiểu Li Băng, cả nhà thưởng thức nhận thấy rất đầy dinh dưỡng, không nhiều dầu mỡ như 
đồ Tầu. CHT Duy Lâm và Phương Anh đi tới đi lui, nét mặt rạng rỡ. Một lần nữa Mây Chiều xin  có 
lời chúc mừng CHT Duy Lâm và Phương Anh nay có dâu hiền, mai này sẽ có cháu nội để bồng bế. 

 
Trở lại phần chào mừng cả nhà, CHT Duy Lâm cũng nói lên lời cảm tạ đến anh Chị Tùng 

Trang, linh hồn của tổ chức nhóm Nhớ Bạn Nghèo (NBN) đã rộng rãi trao tặng  Gia Đình An Phong 
Sydney tấm chi phiếu $5000 để gởi về Việt Nam, yểm trợ 10 giáo điểm truyền giáo mà các cha 
DCCT/VN điều hành. Xin hoan hô NBN với nghĩa cử cao đẹp này. Phần tin tức được anh Mai Tá tiếp 
diễn ngay sau khi CHT Duy Lâm dứt lời. Anh Mai Tá, vốn từng bị mang tiếng hay tung tin vịt cồ, nay 
tự hứa sẽ tung ra những tin tức có thật, chính hiệu con nai vàng. Anh Mai Tá đã cho hay năm nay có 
tin buồn lẫn tin vui. 

 
Về phần tin buồn, anh Mã Kim Tòng, cùng lớp với anh Công Lợi và các cha Tín, cha Mầu v.v. 

mới bị chứng ung thư cuống họng cướp đi mạng sống. Cha mẹ anh Tòng khi xưa thuộc hàng đại gia 
tại Việt Nam, nhưng cũng sẵn sàng dâng đứa con trai của mình cho Chúa, nơi DCCT mà ông bà vô 
cùng kính yêu.  

 
Về tin vui, có tin Linh Mục Xuân Anh mới được bầu làm Cố Vấn Tỉnh Dòng, hai thầy Hiếu và 

thầy Sơn sẽ lãnh nhận chức linh mục vào năm tới. Còn cha Thịnh, người anh em thân thương của 
chúng ta, vẫn là cha Bề Trên nhà Dòng tại Sydney. Còn tin vui nữa là anh Nguyễn Quý Bân, cùng 
lớp với anh Tá và anh Chương, tuy tuổi đã thất thập nhưng vẫn còn anh dũng hiên ngang tiến thêm 
một bước nữa theo tiếng gọi của con tim. Quả thật đáng khen thay, một con người càng già càng 
dẻo càng dai.  

 
Họp mặt năm nay có bác Liên gái, tuổi đã cao nhưng nay không quên đáp lời anh em  mời 

đón. Bác Liên luôn tỏ ra hoà hợp, được cả nhà thương mến. Bác Cung gái thì có mặt thường xuyên 
trong mọi sinh hoạt, dẫu bác đã di chuyển định cư tại Wollongong, cách Sydney cả 100 cây số. Viết 
đến đây Mây Chiều chợt nhớ ra Bác Cung gái đã tâm sự cùng anh em rằng tuổi bác chưa làm gì là 
cao, so với một số anh em trong hội, nên xin đừng gọi chị bằng “Bác”, mà cứ gọi là “Chị” cho thân 
mật. Chính chị Mai cũng đã từng nhắc nhở Mây Chiều đôi lần về cách xưng hô, nhưng Mây Chiều, 
phần vì tuổi đã cao, lú lẫn là thường, nên quên đi lúc nào không biết.  

 
Vậy từ nay Mây Chiều xin tự hứa sẽ đổi “Bác” thành “Chị” cho thêm phần thân mật. Mây 

Chiều cũng xin giới thiệu chị Liên (Hóa), một cảm tình viên mới, cũng là ân nhân của Dòng Thánh, 
mà chị Phụng (Tính) một ân nhân nồng cốt đã giới thiệu, để từ nay chị Liên sẽ cùng cả nhà sinh 
hoạt. Xin có lời cám ơn chị Phụng, đã không những tham gia sinh hoạt, yểm trợ tài chánh đều đặn, 
mà còn giới thiệu thêm bạn bè cùnh tham gia. Thành phần khách mời năm nay có hai anh Cách và 
Cảnh, vốn là bạn với anh Công Thành. Hai anh đã từ Melbourne đến Sydney để dự lễ giỗ của cụ 
Nguyễn văn Khi, thân sinh anh Công Thành, mà thánh lễ giỗ đã được cử hành long trọng sáng nay 
tại nhà thờ Cabramatta. Và sau thánh lễ, anh chị Công Thành và Hương, đã mời tất cả giáo dân tới 
dự lễ dùng tiệc thân mật trong nhà hội của nhà thờ xứ. 

 
Xong xuôi phần thủ tục, cái bụng cả nhà đang lên tiếng đòi hỏi thì cũng đến lúc cả nhà, mỗi 

người một tay, chuẩn bị bầy ra các món ăn do mọi người đem tới để đặt trên dãy bàn dài. Phần ẩm 
thực năm nay phải nói thật dồi dào, thật thơm ngon chưa từng có, mà ai cũng chưa nếm mà đã thấy 
muốn thử một miếng xem sao, cũng nhờ các chị đã ra tay trổ tài nấu nướng. Tất cả món ăn trên bàn 

đều thuộc hàng thượng hạng, thuộc 
cây nhà lá vườn và đa số hoàn tất 
tại gia để cả nhà cùng thưởng thức 
mừng ngày lễ hội An Phong sống 
mãi trong con tim của anh chị em. 

 
Mây Chiều đang cố gắng 

nhớ lại mình đã thưởng thức món ăn 



gì nào, nhưng thật không biết có nhớ hết các món hay không? Này nhé, anh chị Tiến Hùng & Nga 
với món giả cầy chính hiệu miền Bắc, mà theo Mây Chiều được biết, cha Thịnh cũng rất ưa thích 
món này. Cha từng nhắc là lúc bà Cố còn sinh thời, chính tay bà Cố đã nấu nướng món này cho 
Cha thưởng thức.  

 
Món giả cầy được gọi như vậy vì là món giả thịt chó, mà có nhiều người sợ không dám ăn, 

nhưng lại thích hương vị thịt chó, nên mới nẩy sinh ra cái món nấu giả thịt chó là vậy. Nhưng rất tiếc, 
ngay sau thánh lễ, cha đã phải vội vã đi làm thánh lễ nơi khác, mất đi cơ hội nếm món giả cầy do 
chính anhTiến Hùng ra tay nghiên cứu và thực hiện.Tiếp đến là món chả chiên, xôi và gỏi ba mầu. 
Chị Tá rất khéo léo với món xôi vò rất dẻo và mềm ăn với chả chiên, giò lụa.Anh chị Mai Tá còn ủng 
hộ thêm chai rượu chát mầu mận cùng bao thuốc lá 555, hàng độc nước ngoài. 

 
Cần nói thêm, các món xôi vò và món giả cầy đều xuất phát từ miền Bắc. Xôi lấy ra từ nồi 

hấp phải vò với đậu xanh làm sao cho hạt nếp rời ra, nếu dính thành chùm là hỏng bét. Món này 
dùng với món chả lụa thì tuyệt cú mèo. Nhân lúc chị Mai đang đứng trước đĩa xôi vò, Mây Chiều liền 
khen chị khéo thực hiện món này, mà Mây Chiều rất thích. Thế là chị Mai đã nhanh tay lấy phần take 
away xôi vò cho Mây Chiều, mà còn hứa sẽ cho thêm xôi mặn vào ngày mai. Ôi chao, thật Mây 
Chiều đã trúng số bữa nay.  

 
Sau đó, anh Tá cũng nói nhỏ với Mây Chiều là tớ cũng có công phụ một tay trong món này 

đấy nhé, mà Mây Chiều, vốn cùng lớp anh Tá, lại quên mất không hỏi anh Tá là phụ một tay là như 
thế nào hay chỉ là thợ vịn. Anh chị Chương Lê với món rau câu hoa nổi để tráng miệng kỳ này thơm 
mùi lá dứa tươi. Được biết món này đòi hỏi rất nhiều công để thực hiện, cái khó là đổ rau câu vào 
khuôn, lấy ra có ba mầu riêng biệt, không quyện vào nhau. Lại thêm khi lấy hoa ra khỏi khuôn cũng 
phải có bí quyết để cánh hoa không bị gẫy, mầu sắc hài hòa sao cho nổi lên cánh hoa. Anh chị 
Phụng Dũng, dù chị Phụng đang bị cảm cúm hoành hành mà anh Dũng cũng mang đến một nồi xôi 
mặn Tất cả các món này đòi hỏi phải khéo tay, có óc tỉ mỉ và cẩn thận thì mới làm được.  

 
Rồi CHT Duy Lâm & Phương Anh mang đến món gà chiên dòn, bánh chuối thơm ngon. Mới 

chủ nhật tuần trước CHT Duy Lâm và Phương Anh còn đầu tắt mặt tối lo cho lễ cưới của con trai 
trưởng là Anthony và Sally tốt đẹp, thế mà tuần nay cả hai lại tỏ ra vẫn còn sung sức và còn vui tươi, 
hơn lúc trước nữa, chắc vì có thêm con dâu hiền.  

 
Anh chị Duy Vũ & Thu có món mì xào thập cẩm miền Tây Nam bộ, đặc sản của người miền 

Nam. Anh chị Đắc Dũng & Vân với món xôi lạp xưởng thật tuyệt. Chị Bích Thuỷ, bà xã của anh 
Nguyễn văn Thành, vừa về với Chúa không lâu, mang đến món bánh đúc, theo kiểu miền Nam. Anh 
chị Linh & Tin với món salad đặc biệt theo kiểu Úc dùng củ fennel, thật mới lạ.  

 
Anh chị Bình & Hòa với nho tươi và cherry. Anh Công Lợi, tuy bà xã đã về Việt Nam chơi, 

nhưng cũng đóng góp một khay to đùng bánh bò nướng và chai rượu chát từ Pháp quốc. Chị Cung 
mang đến hai hộp bánh choux à la crème. Anh chị Công Thành với nhiều trái cây và nước giải khát, 
vì sáng nay anh chị đã rất bận rộn làm lễ giỗ cho cụ thân sinh tại nhà thờ Cabramatta. Anh chị Dũng 
& Chi với món gỏi cuốn tôm thịt và món nem chua cuốn, với nước chấm tuyệt cú mèo. Hai món này 
được phe ta chiếu cố tận tình.  

 
Lý do là vừa uống bia rồi ăn một miếng nem cuốn thì còn gì tuyệt hơn. Chỉ thoáng một cái, 

hai khay đầy đã thấy vơi đi thật nhanh. Món xôi hoa đậu của chị thân-hữu Thu Hồng trình bầy quá 
đẹp nên ai cũng thấy cắt ra thì đau lòng quá. Anh chị Dũng & Chi còn mang đến nồi cháo lòng còn 
nóng hổi.Trời bên ngoài lạnh, cho nên chẳng mấy chốc nồi cháo lòng cũng sạch trơn. Chị Hồ thị 
Loan, một thân-hữu khác cũng đem đến một khay đầy bánh gai đẹp thơm ngon. Ngon đẹp, là vì chị 
Loan từng dạy nữ công gia chánh và nay nhận làm các loại bánh cho lễ cưới hỏi vv. 

 
Sau cùng là anh Nhuận, với cương vị là chủ nhà, anh nói “xin cho anh đóng góp cái bao tử 

nhé” và nhiều chuyện linh tinh nhân dịp bà xã xa nhà.Trong khi mọi người tận tình thưởng thức các 
món ăn trong khi trời bên ngoài còn lạnh, thì thấy chị Mai, tay cầm một máy hình nhỏ, đi tới đi lui, cố 
gắng ghi lại hình ảnh sống động nhiều kỷ niệm khó quên. Mây Chiều cũng xin hoan hô chị Mai. Chị 
Mai sau khi chụp sẽ đưa lại cho anh Nhuận để nóng hổi ra mắt trên Facebook, youtube để quảng bá 
khắp năm châu bốn bể các sinh hoạt của chi hội Sydney. 



 
 
Năm nay không hiểu vì sao mà MC Vũ Nhuận không nhắc nhở anh chị em đóng góp tài 

chánh để yểm trợ cho DCCT/VN. Nhưng sau hậu trường, các anh chị đều đóng góp rất rộng rãi. Sau 
khi anh Chương và anh Dũng kiểm tiền tại chỗ, đã thu được $8,020, cộng thêm tiền cắc bỏ ống của 
Anthony, con trai trưởng anh chị Mai Tá là $630, đưa đến năm nay tổng số tiền lần này lên tới 
$8,650.Đây thật là một con số kỷ lục khổng lồ, chưa lần nào chi hội đạt được. Xin được ghi nhận tình 
cảm sâu đậm mà anh chị em cùng thân hữu và ân nhân đã và đang dành cho Dòng Thánh. 

 
Rồi tiệc vui nào cũng đến lúc phải kết thúc. Và khi màn đêm đã bắt đầu phủ kín ngọn đồi 

Cecil Hill thơ mộng, cũng là lúc anh chị em bắt đầu từ giã nhau ra về, không quên hẹn một ngày sinh 
hoạt không xa. 

Xin đính kèm danh sách các anh chị em đóng góp tài chánh yểm trợ Dòng Thánh. 
 
Mây Chiều ghi nhanh  
Ngày 6 tháng 8 năm 2017     
 
Danh sách bà con tặng tiền: 
 

A/C Vũ Nhuận - Bích Nông $300 

Nhóm thân hữu Vũ Nhuận $700 

Chị Anna Nguyễn thị Lộ $100 

Chị Maria Hùng $100 

Bác Cung gái $100 

A/C Mai Tá $400 

Bác Trần Trọng Luật $200 

A/C Nguyễn Minh Tâm - Hân $100 

A/C Nguyễn Hồng Tân - Loan $200 

A/C Trịnh Thị Hòa - Tiên $200 

A/C Nguyễn Duy Lâm - Phương 
Anh 

$300 

Cháu Trần Đàm Thiên Ân $100 

A/C Nguyễn Anh Phương - Chi $100 

A/C Phạm Văn Chương - Lê $250 

Chị Nguyễn Thị Đào - Hưởng $150 

Chị Hoàng Thị Thả $150 

Chị Nguyễn Thị Phụng (Tính) $150 

Chị Liên (Hóa) $150 

A/C Nguyễn Văn Dũng - Phụng $250 

Bác Liên gái $120 

Chị Dung (Hùng) Lakemba $200 



A/C Huỳnh Công Lợi - Thủy $200 

A/C Nguyễn Đắc Dzũng - Vân $300 

A/C Nguyễn Công Thành - Hương $350 

A/C Nguyễn An Bình - Hòa $200 

Chị Đoàn Thị Bích Thủy (Thành 
Thông) 

$150 

A/C Nguyễn Kim Linh - Tín $150 

A/C Nguyễn Tiến Hùng - Nga $500 

A/C Nguyễn Duy Phước - Lượng $150 

A/C Nguyễn Thanh Bình - Phương $150 

A/C Nguyễn Anh Dũng - Chi $550 

Chị Thu Hồng $100 

Một Vị Ẩn Danh $500 

2 Anh Cảnh Cách Melbourne $250 
Bác Kim gái                             $100 

                     

 
  
 

A/C Mai Trung Thành  Uyển          $50 
                                       

Lon tiền cắc của Anthony 
 

 
$630 

Tổng Cộng 
 

$8,650 
 

Và ngày 11.8.2017 Chi Hội Trưởng Nguyễn Duy Lâm đã gửi $8000 về Tỉnh Dòng Việt Nam 
 
11/8/2017 Lm Nguyễn Minh Phương CSsR đã hồi đáp:  
Chào anh Lâm 
Chiều nay, 11.8.2017 lúc 14g, Phương đã nhận đủ 8000 AUD do dịch vụ chuyển đến. 
Trước mắt, Phương báo tin để anh Lâm yên tâm. Phương sẽ báo cho cha Giám Tỉnh  biết để ngài 
viết thư cho anh sau. 
Cám ơn quý anh 
Kính 
Jb Nguyễn Minh Phương CSsR 
 

9/8/2017 điện thư của Lm Giám Tỉnh DCCT Việt Nam 
 
Anh Lâm thân mến, 
Rất vui khi nhận được email của anh.  
Hiện tôi đang kinh lược các cộng đoàn miền Bắc nên không trả lời ngay cho anh được. 
Xin được cám ơn anh và những anh chị em đã góp phần với nhà dòng trong sứ mạng thừa sai. 
Chúng tôi vẫn luôn nhớ và cầu nguyện cho anh chị em. 
Anh cứ tiếp tục gửi vào tài khoản hoặc qua địa chỉ của cha NguyễnMinh Phương như cũ. 
Chúc anh và gia đình được mọi sự lành bình an. 
Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích 

 

 
 
MẸ,  
DẤU CHỈ TÌNH YÊU  
VÀ TÍN HIỆU CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT 
________________________________________________________________________________________________ 

Giuse Mai Văn Thịnh C.Ss.R 
 



Năm nay, ngày nhớ ơn mẹ (Mother’s Day) trùng vào Chúa Nhật cuối tuần kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ 
đã hiện ra tại làng Fatima, Bồ Đào Nha. Đây cũng là dịp giúp chúng ta ôn lại các mệnh lệnh mà Mẹ 
đã nhờ Lucia, Phanxicô và Jacinta truyền tải cho thế giới.  
 
Thật sự, những điều Mẹ nhắn nhủ không mới lạ. Nhưng, vì con cái của Mẹ mắc bịnh hay quên nên 
Chúa đã nhờ Mẹ nhắc cho chúng ta biết về lời mời gọi năm xưa ‘Hãy hối cải và tin vào Tin Mừng’ 
(Mc 1:15). Hối cải mà Chúa đòi hỏi ở đây là thay đổi hướng đi, chọn lựa lại cách sống. Mệnh lệnh 
này mạnh mẽ hơn là ‘Hãy ăn năn đền tội’ theo nghĩa luân lý mà chúng ta thường nghe khuyên bảo. 
Tin vào Tin Mừng là đáp trả của những kẻ tin trước Tin Vui mà Chúa gửi đến. Trong số con cái loài 
người, chỉ có Mẹ là người tín hữu hoàn hảo nhất, hoàn hảo không vì lý do huyết nhục; nhưng vì đã 
trọn vẹn Tin vào Tin Vui trong con người của Đức Giêsu, con yêu dấu của Mẹ. Việc lần chuỗi Mân 
Côi của chúng ta cũng chỉ là việc suy niệm lại cuộc đời của Đức Giêsu mà thôi. 
 
Trong lần kỷ niệm 100 năm này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Đức 
Mẹ mà chúng ta đến với, không chỉ là bức tượng thạch cao để cầu xin ơn huệ - cho bằng một bậc 
Thầy của niềm tin, một mẫu gương của lòng thuơng xót. Ngài nói: “Với Đức Maria, ước chi mỗi 
người chúng ta trở thành một dấu chỉ và bí tích của lòng Chúa thương xót, Đấng luôn tha thứ và tha 
thứ mọi sự.” 
 
Trong tinh thần đó, mời anh chị em cùng nghe truyện kể sau đây:  
Người ta kể rằng: Có một gia đình kia. Chồng là người ngoại đạo. Ông không tin vào Chúa, luôn 
miệng nhạo báng, khinh miệt những hành vi thờ phượng kính mến Chúa của bà. Ngược lại, bà vợ thì 
rất sùng đạo, luôn dạy và làm gương cho con trong việc sống đạ; nhờ vậy cậu bé ngày nào cũng 
đuợc tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện với mẹ.  
 
Dù sống giữa hai niềm tin trái ngược nhau, nhưng đứa con trai duy nhất của họ vẫn hiếu thảo với cha 
mẹ. Cho tới một hôm, em lâm bệnh hiểm nghèo. Em biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. 
Em đã mạnh dạn hỏi bố rằng: "Bố ơi, trong ít ngày nữa có thể con sẽ chết! Con xin bố hãy dạy cho 
con biết, giờ này con phải nghe và tin theo ai? Theo bố hay theo mẹ? Tin theo bố thì chẳng có sự 
sống đời sau; và cũng chẳng có Chúa và Mẹ để con đuợc các Ngài săn sóc, bảo vệ và giúp con 
sống bình an hạnh phúc muôn đời?Còn nếu tin theo mẹ, thì có Thiên Chúa là cha nhân lành sẽ ban 
thưởng hạnh phúc thiên đàng vĩnh cửu và có Mẹ Maria luôn bầu cử chở che. 
 
Ông bố nghe tới đâu lòng rung động tới đó. Trước hoàn cảnh này, ông chẳng biết làm gì hơn, đứng 
dậy ôm trọn con vào lòng và nói: "Con hãy nghe và tin theo mẹ".  
 
Con hãy nghe và tin theo mẹ (mẹ ở đây vừa có nghĩa là vợ ông, và cũng có thể ám chỉ đến vai trò 
của Đức Maria, Mẹ của các kẻ tin) là câu nói hay nhất mà ông bố của cậu bé đã nói. Nhưng ở đây, 
tôi muốn anh chị em nghĩ đến những người mẹ của mình. Trong câu truyện, mẹ của cậu đã làm 
gương sáng không bằng sứ điệp, nhưng bằng chính đời sống của bà. Chúng ta thử tưởng tượng, 
một người ngày nào cũng phải đối diện với sự nhạo báng, khinh miệt và coi thường niềm tin …. Bà 
sẽ hành xử như thế nào? Bà đã không đưa các vấn nạn về tôn giáo hay niềm tin để tranh luận hơn 
thua với chồng. Trái lại, bà một mực yêu thương chồng và con. Dịu dàng trong bổn phận. Quyết tâm 
sống đạo. Tôi thiết nghĩ, bà đã cảm nhận vô cùng sâu xa về sứ điệp mà Chúa dậy hôm nay “Thầy là 
Đường, là sự thật và là sự sống.” (Gioan 14: 1-12) 
 
Khi tuyên bố Ngài là đường, Đức Giêsu dậy cho chúng biết rằng Ngài chỉ có một mối bận tâm duy 
nhất, đó là làm cho các tín hữu của Ngài sống bằng sự sống của Thiên Chúa. Điều mà Đức Giê-su 
đã sống và muốn dậy chúng ta theo gương Ngài là: quan tâm, yêu, ban phát, lo lắng, bảo vệ, săn 
sóc cho những người thuộc về Người, cho những ai mà Chúa Cha đã ban cho Ngài. 
 
Đó là con đường duy nhất, con đường của sự thật, con đường dẫn đến sự sống, con đường của 
quan tâm, yêu, ban phát, lo lắng, bảo vệ, săn sóc cho những người được trao ban cho mình. 
Noi gương Chúa, bà mẹ trong câu truyện và các người mẹ chúng ta, cũng biết từng sở thích, biết rõ 
nhu cầu của mỗi người con. Trong thân phận với những giới hạn, mẹ không làm hết được những 
yêu cầu của các con, nhưng mẹ lần mò từng bước để theo kịp mức tăng trưởng và đà tiến, không 
phải của một đứa con, nhưng là của mỗi người con. Mẹ đã từng ngồi bên khung cửa để chờ con 
bình an về đến nhà.  



 
Vẫn biết là chúng ta khôn lớn, chúng ta đủ sức để lo cho bản thân và các hoạch định của tương lai. 
Không cần đến lời góp ý của mẹ. Nhưng dù có lý luận như thế nào, chúng ta vẫn không thay đổi 
được cách hành xử của mẹ. Vì quan tâm, vì yêu thương nên mẹ bỏ qua tất cả; cho đi tất cả để yêu 
và yêu.  
 
Tôi tin rằng: với dòng sữa, sự quan tâm, bao bọc của các bà mẹ… con người ngày hôm nay sẽ bớt 
ích kỷ hơn, biết sống vị tha hơn, biết xây dựng và để ý đến người khác hơn. Có được như vậy là bởi 
mẹ.  
 
Vì thế, chúng ta tri ân mẹ vì những gì Mẹ đã làm cho chúng ta ư? Không đủ. Vì trên hành trình cuộc 
sống còn có nhiều người làm ơn cho chúng ta hơn nhiều. Tri ân, dâng lời cảm tạ Chúa vì mẹ là mẹ. 
 
Trong tâm tình đó, chúng ta nhớ về điều Đức Maria đã hứa trong những lần hiện ra tại Fatima năm 
xưa: “Trái Tim Mẹ sẽ thắng.” 
 
Từ trước đến giờ tôi vẫn thường nghe người ta giải thích rằng Trái Tim Mẹ sẽ thắng kẻ dữ, thắng 
cộng sản vô thần…. Nhưng hôm nay tôi chợt thấy lối giải thích lời hứa của Mẹ theo nghĩa chính trị, 
kéo Mẹ về phe mình không chuẩn cho lắm. Trong trái tim của Mẹ, con nào cũng là con; không 
thương con này rồi ghét con kia. Ngược lại, nếu chúng ta tin rằng Mẹ là dấu chỉ của Lòng Chúa 
Thuơng Xót thì Mẹ sẽ yêu những đưá con ‘ngựa chứng’ hơn con ngoan, không cần sửa dậy.  
 
Khi nói đến trái tim, chúng ta nghĩ đến sự yêu thương, hoà thuận… làm gì có thắng hay thua. Trái 
tim của các người mẹ thường thua vì yêu thương; nhưng các ngài đã thắng chính mình để ban phát, 
yêu thương, thương xót, tha thứ và tha thứ tất cả. 
 
Vì thế, trong ngày hôm nay, cùng với mẹ mình, đến với Mẹ trên trời: Đức Nữ Trinh Maria, chúng ta 
hãy cố gắng học để trở thành dấu chỉ tình yêu, tín hiệu của lòng thương xót của Chúa, Đấng luôn 
đồng hành, thông cảm rồi tha thứ và tha thứ mọi lầm lỗi của chúng ta. 
 
Giuse Mai Văn Thịnh C.Ss.R 
 

 
Niềm Tin Của Tôi 
________________________________________________________________________________ 
James Nguyễn Duy Vũ 
 
Lời nói đầu 
Mở đầu, tôi xin trích bài Patrick Lindsay và xin giữ nguyên bản Anh ngữ:1 
‘Now is the time to…have faith 
In our cynical world, faith is ever more important. 
Nurture your faith: 
In yourself, in your beliefs, in love, in kindness. 
Recognise its mystical powers. 
Embrace it. 
Use its strength.’ 
 
Rồi xin thêm vào một câu danh ngôn: 
‘Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark.’ 
Rabindranath Taqore (1861-1941) 
 
Anh chủ nhiệm Duc In Altum đề nghị tôi đóng góp một bài viết sau lần chuyện trò với vợ chồng anh 
tại quán Nhớ Bạn Nghèo (NBN), nơi mà anh chị là hai hội viên đắc lực. Chân thành mà nói, buổi 
sáng hôm ấy khi thưởng thức món đặc biệt của tháng Hủ tiếu Nam Vang và quan sát khung cảnh 
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 Patrick Lindsay, “Now Is the Time”, (Melbourne: Hardie Grant, 2009). Patrick Lindsay là nhà bình luận xã hội chính trị 

đương thời tại Úc châu. 



chung quanh, bỗng nhiên tôi bật miệng chia sẻ một cách dỏm dí với anh cộng tác viên NBN: “… quả 
thật, đây là Bí Tích (sacramental)…”.  
 
Hình như có một luồng tình người nào ấm áp bao phủ căn nhà chứa khoảng trăm người. Trong 
khoảnh khắc ấy, tôi ngộ ra được như thể đây là cái cảm giác sinh hoạt của cộng đoàn tiên khởi Kitô, 
Dân Chúa thời xa xưa.   
 
Xin được đề nghị một cách sơ lược, triển khai chủ đề Niềm Tin qua Thần Học tính của nó. Trước 
đây, tôi thường nghĩ Thần Học là một cái gì bí ẩn, một môn học lạ lẩm tìm cách nói về Thiên Chúa 
trong thứ ngôn ngữ quá xa lạ với kinh nghiệm thông thường (ordinary experience) của con người 2 
 
Thần Học xem ra quá trừu tượng. Nó chứa đầy những từ ngữ tưởng chừng quen thuộc song ra khó 
định nghĩa: Đức tin, Mặc khải, Công chính hóa, Cứu chuộc, Ân sủng, Thần khí, v.v… Qua những cơ 
hội trong cuộc sống đem tới cho mình những kinh nghiệm kỳ lạ hoặc không bình 
thường (extraordinary experience)3 mỗi người trong chúng ta thường cố gắng lắng đọng tâm thức để 
hiểu những cảm nhận thật khó diễn giải này. Được giới thiệu vào khu vườn Thần Học qua những 
người thầy, những người bạn dễ mến, vừa hướng đạo vừa đồng hành trong tình thân hữu, vừa có 
đủ kinh nghiệm và sự thành thạo để không chỉ giúp mình khỏi lạc lối. Các vị ấy còn khuyên tôi thỉnh 
thoảng nên dừng lại đúng lúc, đúng chỗ để thưởng thức hoa thơm cỏ lạ của cuộc sống, để cảm hiểu 
những Mặc khải của tình yêu và sự sáng tạo huy hoàng Thượng Đế. 
 
Tôi xin được có cơ hội chia xẻ niềm tin của riêng tôi đang ấp ủ. Nhưng tiện đây cũng xin nhấn mạnh 
mục đích bài viết này là chỉ xin được giới thiệu một cái nhìn riêng tư từ một quan điểm Thần Học mới 
về Đức Tin, không có ý định mang một tính chất rao giảng tôn giáo nào cả. Có lẽ cá nhân tôi sẽ 
không bao giờ có khả năng làm được điều đó. 

I. Đức Tin Kitô Giáo trong bối cảnh hôm nay 

 
Trước khi vào đề tài chính của bài viết, vì cần thiết và để tránh hiểu lầm, tôi xin được phép tóm lược, 
một cách rất ngắn ngủi, những suy nghĩ hiện đại nhưng thật ra đã được bắt nguồn từ cuối thế kỷ 19 
của John Henry Newman (ngài nguyên là một tu sĩ, nhà thơ, và nhà Thần Học người Anh, thuộc giáo 
phái Anglican trước khi trở thành vị Hồng Y Công Giáo).   
 
Trong truyền thống Công Giáo và dưới cái nhìn hiện đại nầy, khi định nghĩa Đức Tin Kitô Giáo người 
ta không bỏ qua được sự kiện rằng có hai cách thông thường để mô tả ý nghĩa thực tại Đức Tin Kitô 
giáo4.  Một phương thức có tính Trí Năng5 và phương thức thứ hai có tính Ngã Vị6.     
 
Cả hai phương thức này đều đồng ý rằng Đức Tin cần được định nghĩa theo hai yếu tố chính của 
nó. Đó là yếu tố Nội Dung (hay Đối Tượng) của Đức Tin và thứ hai là yếu tố Hành Động của Đức 
Tin.7 
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 William Portier, ‘Tradition & Incarnation – Foundations of Christian Theology’, (New York: Pauline Press, 1994) pp. 9-23: 

The Great Questions. 
Nhưng cảm nhận của con người ở mức độ nào thì được gọi là bình thường? Có lẽ những cảm giác thuộc thông thường 
của chúng ta. Nó chính là những chuỗi cảm giác đều đặn trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Buổi sáng thức dậy, nhìn 
ánh mặt trời quà khung cửa sổ, vào phòng tắm, đánh răng, mang giày, nổ máy xe, tới sở làm ... tất cả những hành động 
này làm nên những cảm nhận bình thường trong đời sống. Đặc tính là chúng xảy ra nhưng ta không cần màng tâm suy 
nghĩ. Hay nói cách khác chúng ta nhận lãnh một cách vô tư hay rất máy móc (take it for granted). 
3
 Ibid. Những cảm nhận không bình thường trong đời sống: là những lúc trong cuộc sống đã cho chúng ta có cơ hội cảm 

nhận được những kinh nghiệm sâu xa hơn những cảm nhận bình thường. Bốn ví dụ đó là: Sinh, Tử, Tình Yêu và Sự 
Ác (Birth, Death, Love, Evil). 
4
 John Connolly, ‘John Henry Newman: A View of Catholic Faith for the New Millennium’, (UK: A Sheed & Ward Book, 

Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2005) Ch. 6, pp. 120- 124. 
5
 Ibid. Dịch từ Anh ngữ: ‘Intellectual Model’, theo phương thức này, đức tin được định nghĩa như một sự chấp nhận của 

trí năng đối với các chân lý mạc khải thần linh được chứa đựng trong giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo. 
6
 Ibid. Dịch từ Anh ngữ: ‘Personalist Model’, theo phương thức này, đức tin được mô tả như là một sự dấn thân của toàn 

thể con người cho tình yêu của Thiên Chúa được mạc khải nơi Đức Giêsu Kitô. 
7
 Theo phương thức Trí Năng, Nội Dung (Content or Object) của đức tin được mô tả như là sự biểu hiện của các chân lý 

mạc khải thần linh, còn Hành Động của đức tin (act of faith) được mô tả là sự chấp thuận của trí năng đối với các chân lý 



 
Công Đồng Vatican I (1870) đã định nghĩa Đức Tin theo mẫu Trí Năng, trong khi Vatican II chấp 
nhận một cách hiểu về Đức Tin có tính cách Ngã Vị hơn.  Theo Thần Học công giáo hiện đại, tôi xin 
phép dùng định nghĩa của giáo sư Thần Học John Connolly về Đức Tin Công Giáo để bàn thảo trong 
bài viết này: 
 
Đức Tin Công Giáo là sự chấp nhận và dấn thân của toàn thể bản ngã con người – trong Giáo Hội 
xét như một cộng đoàn Đức Tin – đối với việc Thiên Chúa đích thân biểu hiệu tình yêu như được 
Mặc khải nơi con người Đức Giêsu Kitô. 
 
(Catholic faith is the human person’s total acceptance of and commitment to God’s personal 
manifestation of love as revealed in the person of Jesus Christ within the Church as the community of 
faith.) 

Dưới đây, trong phạm vi bài viết, tôi sẽ chú trọng đến yếu tố xuất phát từ Đức Tin, đó là – qua Đức 

Tin, con người đáp trả hành động từ những mặc khải của Thiên Chúa. 

II. Đức Tin là sự đáp trả món quà mặc khải Thượng Đế ban tặng 

 
Như đã trình bày trên đây, người Công Giáo đón nhận Đức Tin, hoàn toàn trên tinh thần tự do không 
bị ràng buộc kể cả bởi những tâm lý cá nhân tiêu cực. Đức Tin này đã giúp họ cảm nhận và tìm thấy 
được Thượng Đế mặc khải qua Giêsu đức Kitô. Nhưng quan trọng hơn hết, cũng qua Đức Tin đòi 
hỏi người tín hữu phải đáp trả đối với những mặc khải này. Đức Tin không đến như là kết quả của 
sự cố gắng can thiệp của con người và chắc chắn nó cũng không phải là một kết quả của những 
hành động kết hợp luân lý luận của họ. Sự đáp trả của Đức Tin không duy chỉ là công việc con 
người, nhưng đó là kết quả của một cuộc gặp gỡ với hành động qua biểu lộ từ Thiên Chúa. Như 
vậy, có một mối kết hợp nền tảng giữa mặc khải và Đức Tin. Quá vậy, bên này không thể thật sự tồn 
tại nếu không có bên kia. Không thể có mặc khải nếu không có sự đáp trả của Đức Tin là sự đón 
nhận mặc khải, và không thể có Đức Tin nếu không có ơn mặc khải của Thiên Chúa gợi lên sự đáp 
trả của Đức Tin nơi bản ngã con người. Như vậy, người ta không thể hiểu thực tại Đức Tin nếu 
không hiểu một cái gì đó về bản chất của mặc khải. 
 
Nếu niềm tin của một ai đó mà họ chẳng bao giờ thèm nghĩ đến hoặc không diễn đạt một cách ý 
thức qua ngôn từ hoặc hành động của mình thì quả thực đó chẳng phải được xem là một niềm tin 
đích thực nữa. Richard McBrien nhận định như trên và ông thêm rằng, có người cho là mình có một 
niềm tin, nhưng thực ra họ như là một người mua cho mình một tấm vé số đã trúng được giải độc 
đắc, những vị này chẳng để ý dò xét hoặc tìm coi kết quả xổ số. Trong lúc tấm vé số đã trúng giải 
độc đắc còn hiệu lực, thử hỏi người đó đã trở thành tí phủ chưa?  
 
Trên nguyên tắc thì có, nhưng thực tế thì chưa. Vì quả thực người này đã có trong tay nguồn tài 
nguyên để trở thành nhà tỉ phú, nhưng bản thân vị này không thể mua sắm cho mình được một 
chiếc xe quý Rolls Royce hay một căn biệt thự nghỉ mát huy hoàng ở vùng biển sang trọng nếu vị 
này không đi tới nhận giải, tức chuyển tấm vé đã trúng giải độc đắc mình làm chủ thành tiền mặt.8 
 
Nếu đời sống con người được xem như là một quá trình tự tìm hiểu bằng những thâu nhập qua 
những suy tư phản ảnh từ kinh nghiệm sống của riêng mỗi người, thì đời sống Ki tô hữu sẽ được coi 
như là một quá trình tự tìm hiểu gặt hái qua những phản ảnh, suy tư về kinh nghiệm đời sống và 
đồng thời thêm một bước nữa, về những kinh nghiệm tôn giáo. Hay nói cách khác, đời sống Kitô 
hữu là phản ánh của kiếp người nhìn qua lăng kính Kitô giáo. 
 
III. Dẫn vào thần học để tìm hiểu mặc khải 

Khi phản ánh về Đức Tin của chính mình thì đây là lúc con người bước vào Thần Học. Hay nói như 
thánh Anselm (d. 1109), Thần Học là "faith seeking understanding" (fides quaerens intellectum), Đức 
Tin tìm kiếm sự nhận hiểu.  

                                                                                                                                                                                                     
ấy. Dạng khác, phương thức Ngã Vị mô tả nội dung của đức tin là sự biểu lộ cách biệt vị của tình yêu Thiên Chúa nơi Đức 
Giêsu Kitô, và hành động của đức tin là một sự chấp nhận hoàn toàn riêng tư đối với tình yêu được Thiên Chúa ban tặng. 
8
 Richard P. McBrien, ‘Catholism’, (New York: HarperSanfrancisco), pp. 19-97. 



 
Câu hỏi mang tính cách Thần Học đầu tiên, vào một lúc nào đó trong đời người:  "Tôi là ai?". Lúc 
chúng ta tự phản ánh ý nghĩa cuộc đời là ngay khi đó chúng ta sẽ tự đặt cho ta câu hỏi về Thượng 
Đế, về chúa Giêsu, về Giáo Hội, và về đời sống đạo đức của người Kitô hữu. 
 
Chúng ta nêu câu hỏi về Thượng Đế bởi vì chúng ta muốn tìm kiếm điều gì sâu thẳm, nền móng 
thiết thực nhất của ý nghĩa đó vì chính Thượng Đế là mục đích tột cùng của cuộc đời mà chúng 
ta có thể tìm gặp. 
 
Chúng ta nêu câu hỏi về chúa Giêsu bởi vì chúng ta muốn tìm kiếm một sự diễn tả chắc chắn, mặc 
dù cảm nhận của sự diễn tả này rất riêng tư và cá nhân, nhưng nó mang một tính chất lịch sử lồng 
trong ý nghĩa đó. Giêsu là con đường dẫn ta tiếp xúc với Thượng Đế. 
 
Chúng ta nêu câu hỏi về Giáo Hội bởi vì chúng ta muốn tìm kiếm một sự diễn đạt về Chúa Giêsu có 
tính cách liên kết chặt chẽ mang tính cộng đồng. Đây là ý nghĩa tột đỉnh xuất phát từ mỗi cá nhân. 
Giáo Hội là con đường dẫn ta tiếp xúc với Giêsu. 
 
Nhưng trước hết, chúng ta phải đặt cho chính chúng ta câu hỏi về sự hiện hữu của nhân loại. Bởi vì, 
sau cùng chính chúng ta là Chủ Thể (Subject) tìm kiếm và tin vào Thượng Đế, tin vào chúa Giêsu là 
Ngôi Lời của Thiên Chúa, và tin vào Giáo hội là Thân thể của chúa Kitô. Chính chúng ta là Chủ Thể 
tìm kiếm ý nghĩa và những ưu tiên trong cuộc đời của chính mình trong khung cảnh xã hội, văn hóa 
và hoàn cảnh thế giới ta đang sống. 
 
Không chỉ đơn thuần Thần Học được xuất phát từ Đức Tin. Hai xuất phát lớn khác từ Đức Tin là việc 
Phụng Tự (Bí Tích đời sống) và Hành vi đạo đức. Nếu Thần Học được xem như là "Đức Tin tìm 
kiếm sự nhận hiểu", (Faith seeking understanding); thì việc Phụng Tự được xem như là "Đức Tin tìm 
kiếm những diễn đạt qua Phụng Tự", (Faith seeking ritual expression). Hành vi đạo đức xuất phát từ 
Đức Tin vì Tín hữu là những người thực hành. Hay nói chính xác hơn, tín hữu là người xả thân cả 
cuộc đời mình vào một quá trình rèn luyện để hành động cho hợp với Đức Tin mình tuyên xưng và 
lãnh nhận. Quá trình rèn luyện và học hỏi này được hiểu là Môn đồ. Vì cả cuộc sống người Kitô hữu 
là một hoạt động Môn đồ, và vì thế việc Phụng Tự là tột đỉnh và là nguồn lực của cuộc sống đó. Môn 
đồ tính bao gồm cả Phụng Tự và Hành vi đạo đức. Chính vì thế, Môn đồ tính, cùng với Thần Học là 
hai xuất phát chính từ Đức Tin. (Matthew 7:21 and 1John 4:20). 
 
Tới đây khi đề cập Phụng Tự, xin dành vài hàng để bàn thảo đến Đức Tin và Phụng Tự của một số 
truyền thống Kitô giáo khác. Cách riêng như các anh chị Tin lành, là họ có thể đặt nhiều sự chú ý 
đến tầm quan trọng của Lời Chúa trong Thánh Kinh và đến Niềm Tin Cá Nhân của con người đối với 
ơn cứu độ Đức Tin, vào Đức Chúa Giêsu Kitô. Điều này cũng được anh chị đó diễn tả trong việc quy 
tụ cầu nguyện và Phụng Tự.  
 
Nhưng trong truyền thống Công Giáo, bên cạnh sự chú ý đặt nơi việc rao giảng và nghe Lời Chúa, 
còn có sự nhấn mạnh đặc biệt đến tầm quan trọng cách riêng của các Bí Tích. Bí Tích được xem 
như những diễn tả của những khát vọng mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa. Tôi thiết nghĩ 
không nên quá tô đậm lằn phân ranh ở đây. Dù sự nhấn mạnh được đặt trên Lời Chúa hay Bí Tích, 
các thành viên của các truyền thống Kitô giáo khác nhau đều đồng ý việc Phụng Tự đóng một vài trò 
rất quan trọng trong việc nâng đỡ đời sống Đức Tin và thực hành Kitô giáo. Quan trọng nhất là mỗi 
Kitô hữu, trong đó có tín hữu Công Giáo, đều đồng ý rằng những gì được nói và được làm trong 
Phụng Tự của một cộng-đoàn phải có mối liên hệ tới cách mà các tín hữu sống đời sống của họ từ 
ngày này qua ngày khác. 
 
Rất tiếc, nhiều tín hữu Công giáo gặp khó khăn để hiểu những khác nhau cốt yếu về sự hiện hữu 
giữa những yếu tố này, và đặc biệt là giữa yếu tố Đức Tin, Thần Học, và Giáo Điều. Do đó, họ cảm 
thấy lúng túng khi phân biệt sự khác nhau giữa Đức Tin và Thần Học, rồi giữa Thần Học và Giáo 
Điều. Nhiều người cứ quả quyết rằng chúng ta nên dạy "Đức Tin" hơn là dạy Thần Học, vì họ hình 
như hình dung ra Đức Tin có thể đến với chúng ta không cần qua công viên Thần Học - điều này có 
thể được chỉ như khi nói một cách khác, tách rời Đức Tin và Thần Học như khi ta tách rời hai yếu tố 
hoá chất của một hữu thể trong phòng thí nghiệm hóa học. Ví dụ như tách riêng khí H2 và oxi O từ 
nước. Tất cả mọi câu tuyên ngôn nào về Đức Tin, hay quả thật bất cứ suy nghĩ gì về Đức Tin, thì đó 



đều là Thần Học. Do đó, câu hỏi chúng ta nên đặt ra: không phải Đức Tin có thể diễn tả được bằng 
cách không có Thần Học xen lẫn vào, mà là, cách trình bày Thần Học như thế nào để diễn đạt được 
Đức Tin trong thời điểm nào của lịch sử và cụ thể trong một môi trường nào của văn hóa hay xã hội. 
 
Như vậy trong quy luật đó, Đức Tin và Thần Học không bao giờ được phép vắng bóng nhau. 
 
Karl Rahner, nhà Thần Học Công Giáo kiệt xuất của thế kỷ 20, đã ghi nhận rằng Thần Học là sự suy 
tư có tính khoa học và có hệ thống của Giáo hội về Đức Tin. Khi tiếp cận Thần Học là một khoa học, 
thì cũng đồng thời chấp nhận là một công việc của Giáo hội nữa. 
 
Nhưng có một căng thẳng hàm ẩn rất đặc biệt và quan trọng ở điểm này, trong việc liên hệ giữa 
Thần Học xét như một khoa học và Thần Học xét như một công việc của Giáo Hội. Trong tư cách là 
một khoa học, Thần Học đòi hỏi phải có một sự tự do nào đó để triển khai những khảo cứu của mình 
và đi tới bất cứ nơi nào mà chúng dẫn mình tới. 
 
Còn trong tư cách là một công việc của Giáo Hội, Thần Học tìm cách bảo vệ Đức Tin được ký thác 
cho Giáo Hội và được công bố bởi các vị giảng dạy chính thức của Giáo Hội, tức các giám mục. Một 
cách tóm lược, tôi xin trình bày sau đây hai khía cạnh quan trọng này của Thần Học. 

IV. Thần Học được xem như một Khoa Học 

 
Đối với Rahner, Thần Học là "sự giải thích - có ý thức và có phương pháp - Mặc khải của Thiên Chúa 
vốn đã được đón nhận và được nắm giữ trong Đức Tin”.9 Như vậy, Thần Học có thể được gọi 
là "khoa học của Đức Tin". Bởi vì đối tượng của Thần Học là việc mặc khải của Thượng Đế, là việc 
Thiên Chúa từ biểu lộ nơi Đức Giêsu là Đấng Kitô, nên Thần Học không phải có tính thuần túy chủ 
quan.10  
 
Đầu tiên, trong kinh nghiệm Đức Tin cá nhân của mọi người trong chúng ta đều mang một yếu tố 
chủ quan, nhưng kinh nghiệm Đức Tin đó quan trọng nhất là luôn luôn được chia sẻ, để được một 
cộng đoàn đón nhận và chuyển giao trong quá trình lịch sử, xuyên qua bộ Sách Thánh và các truyền 
thống Kitô giáo. 
 
Kế đến, nếu xét từ sự biểu lộ của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô, kinh nghiệm Đức Tin ấy mang 
một yếu tố khả niệm (conceptual element), nghĩa là kinh nghiệm ấy có thể diễn tả được bằng ngôn 
ngữ hay bằng những ý niệm (propositions or concepts). Công việc của Thần Học là liên kết các yếu 
tố khả niệm hàm chứa trong Đức Tin Kitô giáo, dù rằng bất cứ công thức ngôn ngữ nào vẫn có 
những hạn chế và luôn có thể được diễn đạt thích đáng và chính xác hơn. 
 
Thiên Chúa là ai? Làm thế nào chúng ta biết Thiên Chúa? Chúng ta biết gì về Đức Giêsu và về giáo 
huấn của Ngài? Để phối kết kinh nghiệm Đức Tin Kitô giáo trong ngôn ngữ và trong các ý niệm, công 
việc của Thần Học được triển khai một cách vừa có tính phương pháp luận vừa có tính phê bình. 

 

Thần Học Xét Như Một Môn Có Tính Phê Bình 

 
Một trong những công việc của Thần Học là phân biệt giữa một bên là những diễn đạt chính thức 
Đức Tin của Giáo Hội, tức các giáo thuyết của Giáo Hội, với bên kia là những gì vẫn còn là niềm tin 
phổ thông hay chỉ là quan điểm Thần Học. Các niềm tin là những diễn tả Thần Học của Đức Tin Kitô 
giáo vốn có thể là hoặc không là giáo huấn chính thức của Giáo Hội. Còn các giáo thuyết là những 
niềm tin đã trở thành những giáo huấn chính thức của Giáo Hội.11 
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Một công việc phê bình khác của Thần Học là giải thích lại ngôn ngữ của Giáo Hội sao cho nó có thể 
phản ánh cách thích đáng hơn về Đức Tin mà nó muốn diễn tả. Mọi 'sự diễn đạt Mặc khải' đều bị 
ràng buộc bởi điều kiện lịch sự và do đó bị hạn chế. 

V. Thần Học Được Nhìn Như Một Công Việc Của Giáo Hội 

 
Thần Học luôn luôn phục vụ cho Đức Tin của Giáo Hội. Trong tư cách là một cố gắng trình bày Đức 
Tin, Thần Học luôn luôn là một công việc của các cộng đoàn những người tin, tức Giáo Hội.   
 
Cả những nhà Thần Học chuyên nghiệp lẫn các giám mục đều tham dự vào công việc Thần Học 
này, nhưng hai bên làm theo những cách khác nhau: 
 
Do chức vụ của mình, các giám mục có thẩm quyền phát biểu cho (nhân danh) Giáo hội. Các nhà 
Thần Học thì phát biểu từ Giáo Hội, chứ không nhân danh Giáo hội.   
 
Đã có những lúc vai trò phân biệt của các giám mục và của các nhà Thần Học bị lẫn lộn. Có nhà 
Thần Học đôi khi không tôn trong thẩm quyền mục vụ của các giám mục. Mặt khác, có những giám 
mục đôi khi cũng không tôn trọng khả năng chuyên môn riêng của các nhà Thần Học. 
 
Như gần đây, năm 1979, Haus Kung bị rút lại bằng giảng dạy thần học Công giáo. Schillebeeckx và 
Leonardo Boff bị triệu tập về Roma để giải thích các quan điểm của mình. Năm 1986, Charles 
Curran, một giáo sư thần học luân lý, bị ép rời khỏi chức vụ của mình tại phân khoa thần học thuộc 
Đaị Học Công Giáo Hoa Kỳ, do bởi những quan điểm của ông trong lãnh vực luân lý tình dục. 
 
Rất nhiều học giả đồng ý rằng một khi cho các nhà Thần Học – ngay cả các vị có Ủy Nhiệm Thư 
theo bộ Giáo Luật 1983 – phát biểu nhân danh Giáo Hội, thì đây đã là lẫn lộn vai trò của họ với vai 
trò của các giám mục. Cả hai đều đảm nhận những vài trò quan trọng, nhưng mỗi bên có công việc 
và trách nhiệm riêng, và do đó không nên bị lẫn lộn hoặc hiểu lầm.12 

VI. Các tiêu chuẩn cho những tuyên bố thần học  

 
Bằng cách nào chúng ta đánh giá tính thích đáng của một tuyên bố Thần Học (theological statement) 
nào đó? Nhà Thần Học nổi tiếng đương thời, linh mục dòng tên Thomas P. Rausch, đề nghị năm 
tiêu chuẩn sau đây: 

 
1. Tuyên bố ấy có nhất quán với truyền thống Thánh Kinh hay không? 

Thánh kinh được coi như sự diễn tả chuẩn mực của truyền thống Kitô Giáo, tức là kinh nghiệm đức 

tin của dân Do thái và của cộng đoàn Kitô hữu sơ khai. 

 

Tuy nhiên, Rausch nhấn mạnh thêm rằng, một số vấn đề hiện tại không được Thánh Kinh đề cập 

đến và có một số vấn để phức tạp khác không thể nào được giải đáp độc nhất bằng cách dựa vào 

nguyên văn nào đó từ Thánh Kinh. Chẳng hạn, khi lập luận rằng chỉ có các Kitô hữu mới có thể 

được ơn cứu độ vì nếu ta chỉ căn cứ vào John 16:16. 

 

2. Tuyên bố ấy có được hậu thuẫn bởi truyền thống chính thức của Giáo hội hay không? 

Qua kinh Tin Kính, Giáo Hội chính thức diễn tả Đức Tin, cũng như trong phụng vụ các Bí Tích và 

trong các giáo huấn của huấn quyền Giáo Hội. 

 

Nếu có một mâu thuẫn nào xảy ra giữa một diễn tả Thần Học và giáo huấn chính thức của Giáo Hội, 

thì diễn tả ấy ít nhất là cần phải được đặt vấn đề để được minh bạch. Nếu ngược lại truyền thống thì 

đó là bất tương hợp. Qua Phụng Vụ, đức tin của Giáo Hội đã được diễn tả và được thay đổi cho 

thích hợp trải qua nhiều thời đại. Chẳng hạn, Thần Học Kitô Giáo đã được hàm ẩn trong Bí Tích Rửa 
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Tội và Bí Tích Thánh Thể như cả một kho tàng mà chúng ta cần nghiêm túc tìm hiểu trước khi vội 

bình phán. 

 

3. Tuyên bố ấy có nhất quán với Đức Tin của Kitô hữu không? 

Đức Tin của Giáo Hội cũng được diễn tả trong cảm thức của người tín hữu. Tức 'Sensus fidelium' – 

là hậu quả của Tác Động Chúa Thánh Thần trong toàn thể Giáo Hội. Như Công Đồng Vatican II đã 

tuyên bố: 

 

Tất cả tín hữu như một công đồng tín hữu được Chúa Thánh Thần xức dầu (cf. 1 Gioan 2:20, 27), 

không thể sai lầm trong Đức Tin. Nhờ cảm thức siêu nhiên về Đức Tin của toàn thể dân Chúa, họ 

biểu lộ đặc tính ấy, khi từ các vị giám mục cho đến tận cùng người giáo dân, tất cả đều đồng ý về 

những điều liên quan đến Đức Tin và những luân lý đạo đức (LG 12). 

 

The body of the faithful as a whole, anointed as they are by the Holy One (cf. 1 John 2:20, 27), 

cannot err in matters of belief. Thanks to a supernatural sense of the faith which characterises the 

People as a whole, it manifests this unerring quality when, “from the bishops down to the last 

member of the laity,” it shows universal agreement in matters of faith and morals (LG 12).13 

 

4. Tuyên bố ấy có nhất quán với tri thức khoa học hay không? 

 

Một tuyên bố Thần Học mà không thể không minh chứng được theo những phương pháp của Khoa 

Học Tự Nhiên hay Xã Hội. Nhưng một Thần Học đúng đắn ít nhất cũng tương hợp với những nhận 

biết từ những nguồn trí thức khác. Ví dụ như giữa giáo huấn Thánh Kinh về công cuộc sáng tạo và lý 

thuyết tiến hoá (theory of evolution) không có một sự xung đột nào. Thánh Kinh chú trọng vào niềm 

tin Thiên Chúa là tác giả của công trình sáng tạo. Còn lý thuyết tiến hoá thì quan tâm về cách thể 

khoa học mà công cuộc sáng tạo ấy đã xảy ra. 

 

Một số hiện tượng không thể nào giải thích theo khoa học. Cuộc Phục Sinh của Chúa Giêsu là một 

trường hợp đặc biệt bởi vì nó là một biến cố thuộc về cánh chung (eschatological) hơn là một biến 

cố có thể được thẩm tra trong lịch sử. 

 

5. Tuyên bố ấy có khả năng nói lên những ưu tư của con người thời đại này không?   

 

Liên quan nhiều đến tính hiệu dụng (efficacy). Nếu một tuyên bố Thần Học chẳng mang một liên 

quan gì đến cuộc sống của Kitô hữu thì cho dù đó là một tuyên bố đúng cũng chẳng là một diễn tả 

hữu hiệu Đức Tin của cộng đoàn. 

VII. Kết Luận 
 
Tôi xin dùng cụm từ môn đệ (disciple) để kết thúc bài viết này. Môn đệ theo tiếng Hy lạp có nghĩa là 
bước đằng sau, đi theo sau vị thủ lãnh μαθητής (mathētēs). Trong Tân Ước, chữ này xuất hiện hơn 
250 lần, đa số trong Tin Mừng và Sách Công Vụ.14  Người trở thành một môn đệ khi vị ấy được 
chính Đức Giêsu mời gọi theo Ngài. Theo Mác Cô:17-27 chàng thanh niên giàu có biểu lộ ước muốn 
theo Đức Giêsu, nhưng khi Ngài đính thân gọi thì chàng trai lúng túng vì những hy sinh đòi hỏi, 
chàng ta quay bước bỏ đi một cách buồn bả. Theo tin mừng thánh Luca 9:57-62, một vài người khác 
tiến tới gặp Đức Giêsu với ý định trở thành môn đệ của Ngài, nhưng họ bị níu kéo lại bởi những quá 
khứ của họ. Đối với Đức Giê su, môn đệ tính đòi hỏi một sự cắt đứt hoàn toàn với quá khứ. Những 
ai chấp nhận lời mời gọi của Ngài thì tức thì từ bỏ gia đình, của cải, và ngay cả công ăn việc làm hay 
nghề nghiệp (Mark 1:16-20; 2:14).     
 
Khi trở thành môn đệ, như thế, là cần bước vào một mối liên hệ lâu dài với Đức Giêsu (Mark 3:14) 
và có thể phải cùng chia sẻ với những đau khổ và cái chết của Ngài (Mark 10:39; 8:34). Những môn 
đệ đã cùng ngồi chung bàn chia xẻ bữa ăn với Đức Giêsu, chia nhau sống trong một tài sản gom 
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chung, và cầu nguyện theo cùng chung một cách thức (Luke 11:1-13). Như vậy, môn đệ tính không 
chỉ là một quá trình học tập, nhưng thêm vào đó là rèn luyện bản thân một cách không do dự chung 
quang vị Thủ lãnh. Môn đệ tính thâu kéo mọi người vào trong chính sự vụ của Đức Giêsu (Mark 
1:17; 3:14), Matthew 10:5-42), nơi đó người môn đệ cùng hành động như chính Đức Giêsu hành 
động: với lòng trắc ẩn, khiêm nhường, quảng đại và phục vụ những đau khổ của những người chung 
quanh (Mark 9:33-50; 10:42-45). Một dấu hiệu đặc biệt của môn đệ tính đã và sẽ mãi mãi là tình yêu 
thương (John 13:34-35), đặc biệt tình thương giữa nhân loại. 
 
Sau cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu, môn đệ tính đã mang thêm một ý nghĩa cộng đồng 
giáo hội. Khi Giêsu trong thể chất không còn hiện hữu, Ngài vẫn có mặt khi hai hay ba người họp lại 
dưới danh Ngài (Matthew 18:20). Quả vậy, với ân sủng của Đức Thánh Thần trong buổi Thăng 
Thiên, sự có mặt của Đức Giêsu đã và đang bao trùm trên thế giới. Ai muốn theo Ngài bây giờ, cùng 
với cộng đoàn của những tín hữu, qua ngôn ngữ, phụng tế, chứng nhân, hay phục vụ không cần 
phải đi tới vùng Galilê hay Jêrusalem hoặc một nơi nào khác nữa. Bản thân chính Giáo Hội được 
đích sự trở thành cộng đồng của các môn đồ (Acts of the Apostles 6:2), và Kitô Giáo là một cách 
diễn đạt hoàn toàn cuộc sống bằng chính mọi người trong niềm tin vào Giêsu (Acts 9:2; 22:4), mà 
Ngài chính là Đường (John 14:6). Quả thế, nhiều đoạn trong bộ Tân Ước cụm từ môn đồ đã trở 
thành đồng nghĩa với Kitô hữu.     
 
Như vậy, điều xuất phát từ Niềm Tin, par excellence, là Môn Đệ tính. 

 
Văn hóa Việt nam chịu ảnh hưởng rất lớn từ triết học Đông phương như Nho và Lão giáo. Theo 
truyền thống của những triết học này, Đạo không thể hiểu thấu, không thể bàn luận, không thể diễn 
tả. Lão Tử cho rằng loài người chỉ tự mình phục vụ tốt nhất bằng cách đi theo con đường Đạo. Vì 
theo Ngài, nếu ta đi theo con đường Đạo, tức là hành động một cách tự nhiên, lúc ấy ta sẽ dồi dào 
Đức. Đây là một sức mạnh tự nhiên, khiến ta ứng dụng hành động mà phát huy hết tiềm năng của 
nó. Nếu Đạo là nước đang chảy thì Đức là bản tính, là năng lượng, là sức mạnh của dòng nước ấy, 
tác động ở vị trí đặc thù trong sự tuôn trào của Đạo. 
 
Đi xa hơn thế nữa, chúng ta là người Kitô hữu hoàn toàn qui thuận Thiên Chúa. Thần học Kitô giáo 
quả quyết chính Thiên Chúa là sức mạnh chủ yếu, con người chỉ là phụ thuộc, sống với niềm tin 
vào "thánh ý quan phòng" tức là phó thác và tin tưởng (Mark 11:22-24, Matthew 8:5-13). Chúng ta 
can đảm nhưng khiêm nhường biết giới hạn nhỏ bé của người. Chúng ta liều lĩnh nhưng tự tin phiêu 
lưu mong khám phá kho tàng mầu nhiệm mặc khải của Thiên Chúa. 
 
Khi chia tay, anh bạn trong nhóm Nhớ Bạn Nghèo ấy nói với tôi: … “Hôm nay anh em gặp nhau nói 
chuyện là Bí Tích?” tôi trả lời không chút do dự: “Tôi chắc vậy!” Trên đường về, tôi tự nghĩ làm sao 
có dịp giải thích quan điểm tôi rằng cuộc gặp gỡ chuyện trò chúng tôi hôm đó đã đạt tiêu chuẩn về 
diễn tả Thần Học theo Thomas Rausch trên. 
 
Như vậy tôi phải trông nhờ đến ơn Chúa Thánh Thần, điều sau cùng nhưng lại là quan trọng nhất. 
Nếu ai đã một lần đọc sách Công Vụ Tông Đồ một cách nghiêm túc, thì không thể không nhận ra 
sức mạnh kỳ diệu từ công trình của Chúa Thánh Thần. Hội Thánh tiên khởi đã vượt qua những cam 
go thử thách để lan truyền Tin Mừng khắp thế gian.  
 
Khi diệu cảm về Chúa Thánh Thần và những ơn thiêng Ngài ban, thánh An Phong Sô đã chính-thức, 
bằng kinh nghiệm của mình, viết lại cho chúng ta kinh Chúa Thánh Thần, mà tôi xin được phép trích 
ra một câu để kết thúc bài viết: 

 
Holy Spirit … 
Grant me the gift of knowledge, so that I may know the things of God and, enlightened 
by Your holy teaching, may walk, without deviation, in the path of eternal salvation.15 
 Amen. 
 
James Nguyễn Duy Vũ 

                                                           
15

 ‘Prayer for the Gifts of the Holy Spirit’. Được viết bởi St. Alphonsus Liguori (1696-1787), Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh và 
đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. 



(Viết giữa mùa đông 2017 Sydney, trong tâm trí sửa soạn lễ thánh bổn mạng An Phong.) 
 
 
Thư Mục Tham Khảo  
• Richard P. Mc Brien, ‘Catholicism’ (New York: HarperSanFrancisco). 
•William L. Portier, ‘Tradition & Incarnation – Foundations of Christian Theology’ (New York: 

Paulist Press). 
• Thomas P. Strauss, ‘Theology and Its Methods’ (Minnesota: The Liturgical Press). 
• John R. Connolly, ‘John Henry Newman: A View of Catholic Faith for the New 

Millennium’, (UK: A Sheed & Ward Book, Rowman & Littlefield Publishers Inc.). 

 Edward Schillebeeckx, ’Revelation and Theology’, (New York: Sheed & Ward 1967). 

 Nguyễn Ước, ‘Đại cương Triết học Đông phương’, (Nhà xuất bản Tri Thức, Việt Nam, 2009) 

• Cùng một số tài liệu nghiên cứu và giảng dạy của trường đại học Công Giáo Úc châu – 
Khoa Thần Học (Australia Catholic University – School of Theology). 

 

 
Giọng cũ xa gần 

Dân Gầy phụ trách 
 
*Lại cũng là thơ: 
Thơ với thẩn, lại cũng là going chảy rất nên thơ nhưng không … lẩn thẩn. 
Thôi thì, cứ thử đọc sẽ thấy ngay là thơ với thẩn đều do các “trự” viết ra nhưng cứ gọi là …”mẹ dặn”. 
Thơ “Mẹ dặn” là thơ rằng: 

 
CHỌN VỢ 
  
Con ơi mẹ  dặn mấy lời  
Khắc ghi ngay kẻo phí đời đàn ông  
Chọn trâu: xem xoáy, xem lông 
Chọn vợ: tốc váy xem mông, sờ người...! 
  
Mông chai là đứa lắm lời 
Bởi hay lót đít để ngồi buôn dưa  
Loại này đừng lấy nghe chưa 
Lấy về sớm muộn cũng đưa ra tòa. 
  
Ngực to cũng thế con à 
Bởi vì bị lắm đứa "chà" nên sưng 
Loại này dâm tựa Bà Tưng  
"Chà" chơi thì được chứ đừng dính vô. 
  
Còn về những đứa răng hô 
Mẹ cam đoan nó là đồ háu ăn  
Nhà mình kinh tế khó khăn  
Lấy về là đói nhăn răng cả đời. 
  
Bụng to con chắc biết rồi  
Loại này ăn thủng đít nồi, đáy niêu 
Cho vàng con cũng chớ yêu  
Lấy về của cải bao nhiêu cũng tàn. 
  



Mắt lơ mắt lé hai hàng  
Con đừng dại dột mà quàng vào nha 
Loại này mặt hướng mụ gia (mẹ chồng) 
Thế nhưng mắt ngắm dĩa gà trên mâm. 
  
Đứa nào đầu ngực bị thâm 
Con đừng dại dột tưởng nhầm gái son 
Bởi vì nó đã có con 
Thế nên màu "tí" chẳng còn hồng tươi. 
  
Tay mềm là đứa ham chơi  
Chăm tiêu tiền bạc, việc lười chảy thây 
Loại này con "xít- tốp" (stop) ngay 
Lấy về là nó tiêu bay cả nhà. 
  
Đùi to cũng chớ con à 
Ngủ quên nó gác gãy pà nó xương 
Ngoài ra nhỡ nó nổi ương: 
Dậm chân một phát - cái giường gãy đôi... 
  
Thương con mẹ dặn mấy lời  
Nhớ xem mà tránh kẻo đời khổ đau!” 
Thơ: Hai Danh 

  
*Tin buồn từ Pháp Quốc: 
Tin, là tin-tức mình cũng không vui, từ nước Pháp rất Phú-Lăng-xa, như sau: 

 
TIN BUỒN: 
Anh PAUL SIMON MÃ KIM TÒNG đã được Chúa gọi về vào ngày 10 tháng 6. 2017 
tại Sceaux, Pháp, sau nhiều năm tháng lâm bệnh hiểm nghèo. 
 
* Tiểu sử: 
  Anh Paul Simon Mã Kim Tòng 
- Sinh năm 1943 tại Chợ Lớn - Sài Gòn 
-  1956 - 1964: học ở Đệ Tử Viện DCCT Sài  
  Gòn, Vũng Tàu, 
- Sau đó đi Nhà Tập Nha Trang, lên Học viện  
  Dalat. 
- Đồng Lớp với các cha: Thành Tâm, Sĩ Tín, 
  Đức Mầu, VK Phụng ( R.I.P.), Ứng Tường. 
  Và các anh CĐT: Hùng (Hồng) RIP, Toàn  
  RIP, Chương, Sáng, Văn, Vũ, Võ Thanh  
  Minh. 
- Có gia đình: vợ, 2 con, 6 cháu nội ngoại. 
- Định cư tại Sceaux, Pháp: 
  Email: tong.makim@gmail.com 
- Qua đời: 10.6.2017 
  ( chi tiết lễ an táng sẽ được báo sau. 
Xin anh chị em GĐAP hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn anh PAUL SIMON 
được Chúa đón nhận vào trong Nước của Người. 
R.I.P. 
 
*Vui hay buồn vẫn là chuyện thường ngày ở huyện, rất An Phong: 
Và chuyện thường ngày, hôm nay, có liên quan đến bạn hiền ở mãi tận xứ “Con khỉ nó ho, 

con có nó gáy” là Nouvelle Calédonie, có tin tức qua lại như sau: 
 
Thư đầu do Chi Hội Trưởng Nguyễn Duy Lâm viết: 
Thư cảm ơn đến anh chị em Nhóm Nhớ Bạn Nghèo 



 
Thư cảm ơn 
Kính gửi toàn thể anh chị em Nhóm Nhớ Bạn Nghèo 
Thật là cảm động, anh chi em Gia Đình An Phong Sydney chúng tôi vừa nhận quà $5,000 

của các anh chị Nhóm Nhớ Bạn Nghèo, giúp cho người nghèo qua các linh mục DCCT tỉnh Dòng 
Việt Nam. 

Lâm xin thay mặt đại điện, nhất là những người nghèo, xin chân thành cám ơn anh chị em 
Nhóm Nhớ Bạn Nghèo đã bỏ nhiều công sức thời giờ đóng góp và giúp đỡ cho những người đang 
gặp khó khăn.  Số tiền này sẽ được chúng tôi chuyễn trong một vài ngày gần nhất. 

Nguyện xin Chúa và Mẹ Hằng Cứu trả công bội hội đến cùng anh chị em. 
  
Nguyễn Duy Lâm 
Trần Ngọc Tá 
 
Và ý-kiến phản-hồi từ một thần-học-gia tự học ở Sydney, 
Là anh James Nguyễn Duy Vũ, rất như sau: 
 
Hoan nghênh tinh thần và hoạt động của nhóm Nhớ Bạn Nghèo. Tôi là khách hàng của quý vị 

khi được chị Mai giới thiệu. Công việc của các anh chỉ là biểu lộ của Đức Tin, một món qua của 
Thượng Đế đang ban cho quý vị. Đức tin này, hoàn toàn tự do mà riêng theo người tín hữu Công 
Giáo, các anh chị đã cảm nhận và tìm thấy được Thượng Đế mạc khải qua Đức Giesu phục vụ cho 
những kẻ tất bạc trên trần gian mà Ngài đã và đang chia xẻ với chúng ta trong cuộc sống. 

 
Vài lời xin bày tỏ tấm lòng cảm kích của tôi đến các anh chị trong nhóm. 
Nguyenduyvu 
 
Và ý-kiến của Chi Hội Phó với Duy Vũ: 
 
Lại cũng xin hoan-nghênh cảm-nhận của Duy Vũ, vẫn rất nhiều. 
Riêng Mai Tá, là thành-viên của cả hai nhóm NBN và GĐAP,  
nên đọc được tâm-tư của Duy Vũ, rất nhiệt-thành... 
Mai Tá  
 
Thư phản hồi của chính nhóm Nhớ Bạn Nghèo, ở Sydney như sau: 
 
Anh Lâm quý mến  
Rất trân quý tâm tình và những thiện cảm của Anh và Anh Chị Em Gia Đình An Phong dành 

cho Nhớ Bạn Nghèo. Cám ơn Anh Lâm và anh chị Mai Tá luôn tạo cơ hội cho Nhớ Bạn Nghèo và 
Gia Đình An Phong có dịp làm việc chung với nhau 

Cho nhóm Nhớ Bạn Nghèo gởi lời cám ơn đến quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế cầu nguyện và 
chúc lành cho Gia Đình Nhớ Bạn Nghèo.  

Tùng Trang 
 
TB: anh chị em rất vui khi đọc những dòng cám on của anh Lâm 
 
*Tiếp đến, là những thư phản-hồi rất thân tình: 
Thư của Lm Đinh HỮu Thoại, DCCT Đànẵng: 
 

Kính thưa quý vị hảo tâm, 
 
Tôi là Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT, hiện là thành viên Cộng đoàn DCCT Đà Nẵng, 

phục vụ tại Giáo xứ Tiên Phước thuộc tỉnh Quảng Nam. 
Ngày 12/7/2017 vừa qua, tôi có nhận được 500 AUD do quý "tiền bối" Nguyễn Duy Lâm và 

Trần Ngọc Tá gửi về nhằm mục đích giúp những người nghèo đang gặp khó khăn. 
Tôi xin chân thành cám ơn quý vị hảo tâm đã quảng đại quan tâm và chia sẻ cụ thể cho 

những anh chị em nghèo khổ. Chúng tôi sẽ cộng tác với quý vị để gửi đến họ những sự chia sẻ quý 
giá này. 

Xin Chúa trả công bội hậu cho sự quảng đại của quý vị. 
 



Trân trọng, 
Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại, C.Ss.R 
 
Và một thư khác của Lm Hoàng Quí Ân: 
 
KÍNH THĂM ANH LÂM  
VÀ CÁC ANH CHỊ GIA ĐÌNH ANPHONG SYDNEY 
Em đã nhận được quà các anh chi gởi giúp người nghèo: 500$ Uc, ngày 11/7/2017. Đến hôm 

nay em mới hồi âm cho các anh chị. Xin lượng thứ vì sự chậm trễ này. 
 
Em xin thay mặt cho những người nghèo đón nhận sự giúp đỡ, chân thành cám ơn các anh 

chị.  
Tấm lòng quan tâm tới người nghèo của các anh chị như một lời nhắc nhở chúng em, những 

thừa sai DCCT, đặc sủng và ơn gọi của Hội Dòng: "Loan báo Tin Mừng cho người nghèo và những 
người bị bỏ rơi nhất". 

 
Bản thân em xem nghĩa cử này như là một động lực thúc đẩy chúng em, những thế hệ nối 

tiếp, sẵn sàng dấn thân hơn nữa trên cánh đồng truyền giáo. 
 
Cộng đoàn DCCT tây nguyên, Nhà Plơi Ku, hiện các tất cả 21 vị, gồm cả thầy lẫn cha. địa 

bàn hoạt động của cộng đoàn nằm trong khoảng bán kính 130km. số giáo dân cộng đoàn phụ trách 
khoảng 50.000 người, đa số là người dân tộc Jrai. Con số này mỗi năm một tăng trong dịp thanh tẩy 
mùa Phục Sinh. 

Xin tạ ơn Chúa và cám ơn tất cả các anh chị. 
Xin tiếp tục cầu nguyện và trợ giúp chúng em. 
Kính Thư 
Lm Micae Hoàng Quý Ân 
 
*Tóm tắt các chuyển khoản cho thí điểm truyền giáo ở Việt Nam: 
 
Anh em mình đã gữi $500 đến cho 10 giáo điểm dưới đây (Tổng cộng $5000 + $60 fees) 
 
1. Lm Nguyễn Thanh Bích (Hóa) Nhà thờ An Thới Đông – Cần Giờ 
2. Lm Nguyễn Văn Tĩnh Nhà Thờ Nà Pặc, Bắc Kạn 
3. Lm Hoàng Quý Ân NT. Pleichuet, TP.Pleiku 
4. Lm Đinh Huu Thoai Nhà Thờ Tiên Phước, Quảng Nam 
5. Lm Nguyễn Văn Công - Komtum 
6. Lm Nguyen Quang Minh - Châu Ổ 
7. Lm Nguyễn Đình Tộ - đảo Lý sơn, Quảng Ngãi 
8. Lm Phêrô Đỗ Minh Hiến - Cần Thơ. 
9. Lm Gioakim Lê Văn Chinh: giáo điểm Đồng Hòa (Cần Giờ) 
10. Cha Hồ Đắc Tâm: Gx Cần Giờ 
  
1. Bich Nguyen Thanh <thanhbichdcct@yahoo.com> Wed, Jul 12, 2017 at 9:28 PM 
To: lamteck@gmail.com 
Kính chào anh Lâm và quý anh chị Gia đình An Phong Sydney, 
Tôi vừa nhận được số tiền 500 AUD từ sự đóng góp của các anh chị và gia đình. Xin thành 

thực cám ơn nghĩa cử đầy tình thương và sự quan tâm của các anh chị đối với bà con nghèo vùng 
truyền giáo An Thới Đông. 

Xin Chúa chúc lành cho việc làm tốt đẹp của Gia đình An Phong. Xin chúc bình an quý anh 
chị và gia đình. 

Lm J.B. Nguyễn Thanh Bích 
 
2. 2017-07-21 18:00 GMT+10:00 TINH NGUYEN <tinhcssr@gmail.com>: 
Con xin loi vi may ngay qua phai den Benh vien tham ong co cua con. 
Con vua nhan duoc sang nay so tien 500 do Uc giup nguoi ngheo. 
Cho con gui loi cam on va kinh chuc Gia Dinh Anphong tran day on Chua nho loi chuyen cau 

cua thanh To Phu. 

mailto:thanhbichdcct@yahoo.com
mailto:lamteck@gmail.com
mailto:tinhcssr@gmail.com


Hiep thong trong Chua Cuu The. 
 
Con Giuse Nguyen Van Tinh, C.Ss.R 
 
KÍNH THĂM ANH LÂM VÀ CÁC ANH CHỊ GIA ĐÌNH ANPHONG SYDNEY 
    Em đã nhận được quà các anh chi gởi giúp người nghèo: 500$ Úc kim, ngày 11/7/2017. 

Đến hôm nay em mới hồi âm cho các anh chị. Xin lượng thứ vì sự chậm trễ này. 
   Em xin thay mặt cho những người nghèo đón nhận sự giúp đỡ, chân thành cám ơn các anh 

chị.  
   Tấm lòng quan tâm tới người nghèo của các anh chị như một lời nhắc nhở chúng em, 

những thừa sai DCCT, đặc sủng và ơn gọi của Hội Dòng: "Loan báo Tin Mừng cho người nghèo và 
những người bị bỏ rơi nhất". 

     Bản thân em xem nghĩa cử này như là một động lực thúc đẩy chúng em, những thế hệ nối 
tiếp, sẵn sàng dấn thân hơn nữa trên cánh đồng truyền giáo. 

     Cộng đoàn DCCT Tây nguyên, Nhà Plơi Ku, hiện các tất cả 21 vị, gồm cả thầy lẫn cha. 
địa bàn hoạt động của cộng đoàn nằm trong khoảng bán kính 130km. số giáo dân cộng đoàn phụ 
trách khoảng 50.000 người, đa số là người dân tộc J’rai. Con số này mỗi năm một tăng trong dịp 
thanh tẩy mùa Phục Sinh. 

   Xin tạ ơn Chúa và cám ơn tất cả các anh chị. 
   Xn tiếp tục cầu nguyện và trợ giúp chúng em. 
 
Kính Thư 
Lm Micae Hoàng Quý Ân 
 
Kính thưa quý vị hảo tâm, 
Tôi là Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT, hiện là thành viên Cộng đoàn DCCT Đà Nẵng, 

phục vụ tại Giáo xứ Tiên Phước 
thuộc tỉnh Quảng Nam. 
Ngày 12/7/2017 vừa qua, tôi có nhận được 500 AUD do quý "tiền bối" Nguyễn Duy Lâm và 

Trần Ngọc Tá gửi về nhằm mục đích giúp những người nghèo đang gặp khó khăn. 
Tôi xin chân thành cám ơn quý vị hảo tâm đã quảng đại quan tâm và chia sẻ cụ thể cho 

những anh chị em nghèo khổ. Chúng tôi sẽ cộng tác với quý vị để gửi đến họ những sự chia sẻ quý 
giá này. 

Xin Chúa trả công bội hậu cho sự quảng đại của quý vị. 
Trân trọng, 
Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại, C.Ss.R 
 
5. Lm Nguyễn Văn Công, CSsR 
 
GIÁO PHẬN KON TUM 
GIÁO HẠT MANG YANG 
GIÁO XỨ CHÂU KHÊ 
 
THƯ CẢM ƠN 
 
Kính gửi: - Gia Đình An-phong Sydney. 
- Nhóm Bạn Nhớ Người Nghèo. 
Em là Linh Mục Phao-lô Nguyễn Văn Công, CSsR. Hiện là Chánh Xứ Giáo Xứ Châu Khê, 
Giáo Hạt Mang Yang, Giáo Phận Kon Tum. 
Thưa các anh chị, qua anh Lâm, em đã nhận được 500 Đô Úc mà các anh chị đã gửi về hỗ 

trợ cho sứ vụ loan báo Tin Mừng của em đang thực hiện tại vùng đất Mang Yang Tây Nguyên này. 
Xin cả ơn Quý Anh Chị Em. Nhân đây em xin có vài tâm tình: 

Thưa quý anh chị Gia Đình An-phong, 
Tuy em thuộc DCCT, nhưng hơn 10 năm qua, Đức Giám Mục đã giáo cho em làm chánh xứ 

Châu Khê để lo cho cho dan tộc Bahnar vùng Mang Yang và ngài cũng tin tưởng giao em lo Thiếu 
Nhi Thánh Thể của Giáo Phận. Cho nên, tinh thần của thánh An-phong được chảy vào Giáo Phận 
cách êm thắm. Xin Quý Anh Chị tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ để mọi sự diễn ra tốt đẹp theo Ý 
Chúa. 



Thưa quý anh chị em trong Nhóm “Nhớ Bạn Nghèo”, 
Cái tên “Nhóm Nhớ Bạn Nghèo”, nghe sao mà thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật mạnh mẽ. 

Nhẹ nhàng vì chỉ là một “nhóm nhỏ”. Mạnh mẽ vì của “người nghèo”. Tạ ơn Chúa đã soi sáng cho ai 
đó có được sáng kiến này. Thời nào và ở đâu cũng có người nghèo. Họ cần tình thương và chia sẻ. 
Tình Yêu sẽ làm cho con người mạnh mẽ. Nguyện xin Chúa Thánh Thần đốt lửa kính mến Chúa và 
yêu thương người trong mỗi chúng ta. 

Một lần nữa xin cảm ơn Anh Chị Em và cách riêng anh Lâm đã chịu khó làm cầu nối để liên 
kết chúng ta trong Chúa Ki-tô. 

Kính chúc Quý Anh Chị Em sức khỏe và bình an của Chúa Giê-su. 
Xin thánh An-phong và Mẹ Mari a cầu bầu cho tất cả chúng ta. Amen 
Hiệp Thông trong Chúa Cứu Thế. 
 
Giáo Xứ Châu Khê, ngày 21 tháng 7 năm 2017 
LINH MỤC CHÁNH XỨ 
Phao-Lô Nguyễn Văn Công, CSsR 
 
Kính nhờ Lâm chuyển đến anh em gia đình An Phong Sydney, Minh vừa nhận được $ 500 

Úc rồi. Mình cám ơn anh em giúp đỡ cho bà con nghèo ở Miền Trung. Mình sẽ mua gạo phát cho 
những người già, và những người neo đơn. Vừa qua ở chổ mình có người bị sét đánh, gia đình đó 
rất là nghèo. 

Xin Chúa và Mẹ Maria và Thánh An Phong ban cho anh em nhiều ơn lành. 
Kính Chào anh chị em gia đình An Phong Syndeny. 
Lm Gioakim Nguyễn Quang Minh 
 
Chào anh Lam, thưa anh em đã nhận được tiền quý anh chị gửi qua cha Thoại rồi, em cảm 

ơn gia đình ANPHONG rất nhiều  
Nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria MẸ Hằng Cứu Giúp, cha thánh 

ANPHONG và các thánh trong DÒNG ban cho QUÝ anh Chị sức khỏe, BÌNH an và mọi điều tốt 
LÀNH trong cuộc sống 

Xin anh Chị cũng cầu nguyện nhiều cho em trung TÍN trong ơn gọi và dấn thân trên cánh 
đồng truyền Giáo ở biển đảo xa xôi này 

Em chào anh Chị 
Em Phaolo Nguyễn Đình Tộ 
 
Anh Lâm than mến. 
minh da nhan duoc tien may ngay nay nhung vi mang internet bi truc trac nen hom nay moi 

thong bao cho anh duoc biet. Xin Cam on Anh va Gia Dinh An Phong that nhieu. 
 
Phero Do Minh Hien 
Anh Nguyen Duy Lam kinh men. Cam on anh va gia dinh An Phong rat nhieu. Em da vua 

nhan duoc 500 AUD roi. Em dang to chuc khoa hoc he cho gan 30 em hoc sinh o day. Co 7 thay Dai 
Chung Vien xuong giup va em thue 1 giao vien nua de day cac em. Xin cac anh chi them loi cau 
nguyen cho giao dien truyen giao Dong Hoa anh nhe. Mot lan nua em cam on anh va gia dinh An 
Phong rat nhieu. Xin Chua chuc lanh cho cac anh chi nhe. 

 
Ho Đac Tam  
Em vừa mới nhận được tiền anh gởi. Em thay mặt cộng đoàn cám ơn anh và ông bà anh chị 

em gia đình An Phong Sydney và các ân nhân. Xin Chúa và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc lành và 
ban bình an cho mọi người.  

Em, Jos. Tâm 
 
*Thư qua lại với người anh em Lm Nguyễn Quốc Việt ở Châu Ổ Quảng Ngãi: 
30/8/2017 

Em dang giup tinh tam o Da Nang. Hom nay nguoi ta dem tien den nha dong Chau O va o nha da 
nhan duoc roi anh ah. 
 
Em cam on anh va qui anh chi  Gia dinh Anphong o Uc. 
 



Em goi anh cho gan chu neu anh cung lop cha Loc thi em goi "chu" la vua. Nhung neu anh muon 
thi em se doi. 
 
Jos. Viet 

 
 

*Lại có những vần thơ khiến người đọc thẫn thờ, như sau: 
 

CÒN BAO LÂU NỮA? 
 
Tụi mình trên dưới bảy mươi; 
Nhìn đi ngó lại chỉ mười năm thôi.  
Số đông biến mất đâu rồi;  
Số hên còn lại lẻ loi chắc buồn.  
Đếm kỹ còn mấy trăm tuần;  
Thời gian vun vút, bao lần gặp nhau?  
Thôi thì còn lại ngày nào;  
Hãy vui ngày ấy, miệng chào thật tươi.  
Khác biệt gì cũng thế thôi;  
Mai kia nằm xuống để rồi được chi.  
Sao bằng ta cứ vui đi;  
Hơn thua dẹp hết, ôm ghì bạn xưa.  
Tay với trời cao không thấu nổi  
Tuổi già mất bạn cũng mồ côi ... 

 
*Lại có những thể loại đố vui để chọc, rất như sau: 
 
Ba câu nói của bệnh viện  
1, Bệnh này của ông rất nghiêm trọng. 
2, Tuy nhiên vẫn có thể chữa được. 
3, Chỉ có điều cần phải tốn rất nhiều tiền. 
Ba câu nói của ngân hàng khiến bạn “đã rét vì tuyết lại cóng vì sương” 
1, Chúng tôi thật sự rất thông cảm cho anh. 
2, Nhưng quy định chính là như vậy. 
3, Không trả xong nợ thì phải tịch thu nhà. 
Ba câu nói của chuyên gia mang đến than hồng trong ngày giá rét cho bạn 
1, Bác sĩ tốt nhất chính là bản thân mình. 
2, Bệnh viện tốt nhất chính là nhà bếp. 
3, Liều thuốc tốt nhất chính là món ăn. 
Trên thế giới giường gì đắt đỏ nhất? 
Là giường bệnh! 
Tiếng xe cấp cứu vang lên, một năm làm lụng chăn nuôi coi như mất trắng. 
Một lần nằm viện, ba năm tiền lương mất sạch. 
10 năm tích cóp dành dụm, một cơn bệnh nặng đều đổ sông đổ biển. 
Bệnh nhẹ, còn kéo dài được mạng sống. 
Bệnh nặng, phải sống chung với bệnh. 
Bệnh khó qua khỏi, chỉ đợi ngày trình diện Diêm Vương! 
Đầu tư sức khỏe thì luôn nói không có tiền, dù cho có cũng nói không; đợi đến lúc bệnh tốn 

cả khối tiền, lúc này dù không có cũng phải kiếm cho ra! 
Những lúc bàn luận sức khỏe với người khác, dù rảnh cũng bảo không có thời gian; đến khi 

Diêm Vương triệu kiến, dù cho không rảnh cũng phải đi! 
 

Thời đại thế kỳ 21, thứ gì đắt đỏ nhất 
Là sức khỏe! 
Thời đại thế kỷ 21, tòa lầu nào (có giá) cao nhất? 
Là bệnh viện! 
Thế nào là khỏe mạnh: 
Khỏe mạnh là bản thân không phải chịu tội khổ. 



Khỏe mạnh là con cái không phải vất vả gian nan. 
Khỏe mạnh là bớt tốn tiền thuốc men. 
Khỏe mạnh là có nhiều tiền dưỡng lão! 
Vậy sức khỏe và tiền bạc có mối quan hệ gì? 
Thân thể khỏe mạnh cũng như tài sản vô hình. 
Giữ cho thân thể khỏe mạnh cũng giống như gửi khoản tiền tiết kiệm ở ngân hàng. 
 
Bệnh tật chính là khoản bội chi ác tính. 
Bệnh nặng thì khuynh gia bại sản! 
Vất vả phấn đấu mấy chục năm. 
Một cơn bệnh nặng về lại lúc trước. 
Yêu vợ yêu con yêu gia đình. 
Không yêu sức khỏe cũng như không! 
Có người có thể lái xe thay bạn, kiếm tiền thay bạn, tiêu tiền thay bạn, nhưng lại không ai có 

thể bệnh thay cho bạn! Thứ gì mất đi đều có thể kiếm lại được, nhưng duy chỉ có một thứ một khi 
mất đi thì không thể kiếm lại được nữa, đó chính là mạng sống! 

Vậy nên bắt đầu từ bây giờ, bạn phải yêu bản thân mình hơn, coi trọng sức khỏe của bản 
thân mình. Quang cảnh đời người ở ngay trên đường, chỉ có sức khỏe tốt ta mới có thể đi thưởng 
ngoạn cảnh đẹp của thiên nhiên, bạn nói có đúng vậy không? 

Điều không thể xem nhẹ nhất của đời người chính là sức khỏe của bản thân, một khi sức 
khỏe không còn nữa, mọi thứ cũng đều sẽ trở nên vô nghĩa! 

Thiện Sinh (biên dịch) 
 

Cáo phó và Tiểu sử Thầy Phêrô Hồ Văn Quân C.Ss.R 
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) 
Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 
và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin: 
 
THẦY PHÓ TẾPHÊRÔ HỒ VĂN QUÂN C.Ss.R.  
 Sinh ngày: 24.09.1937 

 Tại: Trà Lồng, Long Phú, Long Mỹ, Rạch Giá, Kiên Giang 

 Khấn Lần đầu: 19.3.1959 

 Phó tế: 25.11.1993 

 
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 15 giờ 30 Thứ Tư, ngày 26.07.2017 tại Nhà Hưu Tỉnh Dòng, với 80năm 
làm con Chúa trên trần gian, 58 năm khấn Dòng và 24 năm thi hành sứ vụ phó tế. 
– Thánh Lễ nhập quan cử hành lúc: 21 giờ 00 Thứ Tư, ngày 26.07.2017, tại nhà khách của Tu 
viện DCCT Sài Gòn. 
–Thánh Lễ và nghi thức di quan cử hành vào lúc 12 giờ trưa Thứ Năm, ngày 27.07.2017, tại Tu 
Viện DCCT Sài Gòn. Sau đó di quan về Pleikly (quốc lộ 14, Nhơn Hòa, Chư Pứh, Gia lai). 
– Thánh Lễ an táng cử hành lúc 8 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 29.07.2017, tại nhà thờ Pleikly. Sau 
đó an táng tại nghĩa trang giáo xứ. 
Xin cầu nguyện cho thầy Phó tế Phêrô Hồ Văn Quân, C.Ss.R. 
 

TIỂU SỬ 

THẦY PHÓ TẾ PHÊRÔ HỒ VĂN QUÂN C.Ss.R. 
 
 Sinh ngày 24 tháng 09 năm 1937 tại Trà Lồng, Long Phú, Long Mỹ, Rạch Giá, Kiên Giang. 
 Từ năm 1937-1951: Sống với gia đình tại ấp Tân Thành B, Long Tân, Thạnh Tri, Hậu Giang. 
 Từ năm 1951 đến năm tháng 6 năm 1955: Tu tại Dòng Thánh Gia. 
 Tháng 6 năm 1956: Gia nhập Dòng Chúa Cứu Thế. 
 Ngày 18.3.1958: Vào Nhà Tập Dòng Chúa Cứu Thế tại Đà Lạt. 
 Ngày 19.3.1959: Tuyên khấn lần đầu tại Tu viện DCCT Đà Lạt. 
 Từ năm 1959 đến năm 1960: Mục vụ tại vùng truyền giáo Fyan, Đà Lạt. 
 Từ năm 1960 đến năm 1969: Mục vụ tại vùng truyền giáo cho anh chị em K’ho. 
 Từ năm 1969 đến năm 1971: Mục vụ tại vùng truyền giáo cho anh chị em Gia Rai. 
 Từ năm 1971 đến năm 1972: Giúp giữ nhà khách ở Dòng Chúa Cứu Thế Huế. 
 Từ năm 1972 đến năm 1973: Giúp Đệ Tử Vĩnh Long. 



 Từ năm 1973 đến năm 1976: Mục vụ tại trung tâm truyền giáo Pleikly. 
 Từ năm 1976 đến năm 1984: Trị bệnh tại nhà và mục vụ ở DCCT tại Vĩnh Long. 
 Từ năm 1984 đến năm 1989: Theo gia đình lên Phú lý và mục vụ ở DCCT tại Phú Dòng 
(Đồng Nai). 
 Ngày 25 tháng 11 năm 1993: Lãnh sứ vụ phó tế vĩnh viễn. 
 Từ năm 1989 đến năm 2014: Mục vụ tại trung tâm truyền giáo Pleikly. 
 Từ năm 2014 đến này: Nghỉ hưu tại Nhà Hưu Tỉnh Dòng. 
 
Vào 15 giờ 30 Thứ Tư ngày 26.7.2017 thầy Phó tế Phêrô Hồ Văn Quân đã được Chúa gọi về tại Tu 
viện DCCT Sài Gòn, sau 80 năm làm con Chúa trên dương thế, 58 năm sống lời khấn Dòng. 
Cuộc đời thầy Phêrô là chuỗi dài hành trình theo Chúa Cứu Thế đến với anh chị em K’ho, Gia Rai. 
Thầy Phêrô chia sẻ: 
 
Tôi tạ ơn Thiên Chúa đã gọi tôi vào Dòng Chúa Cứu Thế. Với đời sống Tu huynh, tôi không làm được 
gì nhiều cho Nhà dòng cũng như Giáo hội, nhưng tôi cảm nhận sự dấn thân theo sát Chúa Giêsu 
Cứu Thế. 
 
Ngay từ khi vào Dòng, tôi đã có diệu cảm với việc truyền giáo cho anh chị em vùng Tây nguyên. Khi 
ở với họ tôi cảm thấy mình được gần gũi Chúa hơn. Suốt bao năm tháng ở cùng họ, làm cùng họ, ăn 
cùng họ, tôi đã học được nơi họ nhiều điều về tình bác ái, phó thác… Tôi coi đây là vùng đất hứa mà 
Chúa đã ban cho tôi. 
 
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với 
lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho thầy Phó tế Phêrô sớm 
hưởng vinh quang Nước Trời. 
 
Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria! 
Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. 

 
 

ẤN ĐỘ - PHẦN 3 
Hải Triều Ý Tâm 2010 
 
6. Một đêm nghỉ trọ ở hoàng cung xứ Ấn – Khách sạn Alsisar Mahal 
 
Hạ tuần tháng chạp, vào một đêm trăng sáng vằng vặc, trong cái rét ngọt của mùa đông sa 

mạc lạnh buốt thấu xương, cả đoàn chúng tôi đã đồng loạt ngỏ ý với anh hướng dẫn viên du lịch 
muốn được ngủ qua đêm tại một hoàng cung xứ Ấn, xem cái cảm giác được ngủ trong cung vua, 
phủ chúa nó như thế nào. Có lẽ vì xuất thân là con nhà dân giã nên tôi thường hay tự vấn mình 
rằng, không biết ngôi nhà vua ở đó có mấy tầng, tối tối mơ gặp mấy nàng phi tần, cung nữ ra sao, họ 
thật sự có nhan sắc đến mức chim sa cá lặn như tôi hằng mộng tưởng hay không? Sau một hồi vắt 
tay lên trán suy nghĩ, anh hướng dẫn viên như chợt nhớ ra điều gì, lớn tiếng bảo gần đây có một tòa 
cung điện Alsisar Mahal đẹp lộng lẫy của một vị tiểu vương cai trị vùng này trước kia, nay đã được 
gia đình trùng tu thành khách sạn. Thế là anh lập tức quay xe chở chúng tôi đến đó để nghỉ qua 
đêm, rồi ngày mai mới vào thành Mandawa xem những bức tranh tường trong các lâu đài haveli độc 
đáo. 

 

 
 
Nghe hấp dẫn lắm, chúng tôi reo giục anh hãy 'khẩn trương lên'.  Đi chừng mươi cây số, xe 

rẽ vào một thôn xóm heo hút men theo con đường dốc ngoằn ngoèo, một hồi thì đến cổng.  Tôi thích 
hình ảnh những con đường quê lượn lờ qua thôn xóm giờ đã lên đèn như thế này.  Nó hiền lành 



mộc mạc, thể hiện cả một cuộc sống an bình tĩnh tại.  Nó không huyên náo chụp giật như những con 
đường giữa phố chợ đông người.  Từng kỷ niệm xưa như ùa về trong ký ức tôi, mà hình ảnh 'Con 
Đường Quê' năm nào trong một bài thơ của Tế Hanh đã theo tôi suốt thời tiểu học: 

 
Tôi, con đường quê nhỏ chạy lang thang, 

Kéo nỗi buồn không dạo khắp làng. 
Đến cuối thôn kia hơi cỏ vướng, 

Hương đồng quyến rũ hát lên vang. 
Từ đấy mình tôi cỏ mọc đầy, 

Giọc lòng hoa dại ngát hương lây. 
Tôi ôm đám lúa, quanh nương sắn, 

Bao cái ao rêu nước đục lầy. 
(Tế Hanh: trích Lời Con Đường Quê, 1937) 

 
Con đường quê trước mặt tôi, tuy không duyên dáng như con đường của thi sĩ nhưng cũng 

khá đẹp. Nó ôm theo mương nước một đường cong, chạy tít vào sâu trong xóm, thân mình màu 
vàng ố toát ra từ những mảng đất cát lớn nằm ven đường do gió sa mạc thổi vào. Lần qua cánh 
cổng tường xây gạch xưa cũ là tòa cung điện màu cẩm thạch bóng ngà thấp thoáng hiện ra ngời 
sáng dưới ánh trăng huyền hoặc. Đứng trước cổng thành to lớn bề thế đó, ít ai ngờ rằng một nơi 
hẻo lánh nằm xa khu thị tứ ít người qua lại như Alsisar, lại từng là cửa ngõ giao dịch, nằm trong hệ 
thống 'Con đường Tơ Lụa' huyền thoại, nối liền giữa hai thế giới Đông Tây từ hàng nghìn năm trước. 
Đây là con đường huyết mạch, thông thương buôn bán của những 'thương nhân lạc đà', bắt đầu từ 
nhà Hán bên Trung Quốc, kết nối sang đến tận đế quốc La Mã ở châu Âu. Con đường xuyên lục địa 
này có chiều dài tổng cộng hơn 7 ngàn cây số, tương đương với hơn 1/3 chu vi trái đất. 

 
Một con đường vận chuyển hàng hóa quốc tế quan trọng như vậy, nên bọn đạo tặc luôn rình 

rập đánh cướp lô hàng của giới thương buôn đi ngang qua đó. Chính vì thế mà vị tiểu vương Thakur 
mới được phái tới đây kiến tạo thành trì, bảo vệ hàng hóa khỏi bị thất thoát trên suốt lộ trình cưỡi lạc 
đà qua sa mạc Thar nóng bỏng. Với thời gian, con cháu nhà Thakur nghiễm nhiên lấn chiếm đất đai, 
trở thành một tiểu vương quốc tự trị, hùng cứ một phương.  Họ đã bỏ tiền của ra xây dựng một hành 
cung tại đây, mà đợt trùng tu tốn kém nhất diễn ra vào năm 1892. Theo gia phả, giòng tộc vương gia 
Thakur này vốn có bà con với gia đình hoàng tộc Shekhawat, buổi đầu được giao cho trọng trách cai 
quản mấy trăm ngàn dân ngụ cư ở mấy làng xã chung quanh, chỉ với một nhiệm vụ duy nhất là bảo 
vệ hàng hóa trên đường vận chuyển đi ngang qua sa mạc thuộc lãnh thổ Alsisar.   

 
Cả hai thị tộc Thakur và Shekhawat cũng đều có quan hệ máu mủ với vị Lãnh chúa xứ 

Rajasthan ở Kinh đô Amer và Jaipur cách đó mấy trăm cây số, hàng năm phải phi ngựa về triều tiến 
cống. Còn Lãnh chúa xứ Rajasthan thì chịu thần phục thiên triều Mughal đóng đô ở Agra, một mạng 
lưới chư hầu liên minh vô cùng chồng chéo và lắt léo mà sau này người Anh đã tận tình khai thác, 
để cài đặt guồng máy thuộc địa, thống trị đất Ấn Độ suốt mấy trăm năm.  Riêng đối với giòng họ 
Thakur, kể từ năm 1971 trở đi, chính phủ Ấn Độ bắt đầu thi hành chính sách tước bỏ chế độ vương 
quyền trên toàn xứ Ấn. Mất đi nguồn lợi thu thuế từ các dân đinh trong làng, tuy tài sản của họ vẫn 
còn rất nhiều ở khắp nơi trong xứ, toàn thể đại gia đình Thakur đã buộc phải dời về Jaipur làm ăn 
sinh sống. Các hoàng cung của họ đều biến thành khách sạn để lấy tiền tu sửa và duy trì như những 
di tích lịch sử trường tồn với thời gian, kể cả cái lớn nhất ở Jaipur cũng vậy. 

 

 
 

Hành cung Alsisar được xây theo nguyên tắc phong thủy và thuyết âm dương ngũ hành một 
cách triệt để.  Mặt thành quách, điện quay về hướng Nam với những mong muốn giòng họ mình sẽ 
trị vì mãi mãi trên xứ sa mạc khô cằn những sỏi và đá này. Bao bọc bên ngoài là tòa pháo đài bằng 
đá sa thạch đỏ dày kiên cố, nhiều chỗ dày cả chục thước, súng đạn bắn không xuyên thủng.  Các 
công trình kiến trúc ở đây hầu hết đều bộc lộ tư tưởng độc tôn quân quyền dưới thời vua chúa. Công 



trình đặc biệt quan trọng nhất ở đây là tòa chính điện nguy nga tráng lệ, là chỗ chầu hầu của bá 
quan trong triều. Sau đó là dãy hành lang chạm khắc trên đá với những đường nét tinh tế, dẫn vào 
khu dành riêng cho vương gia nghỉ ngơi, hành lạc bên mấy nàng cung tần mỹ nữ đẹp xinh. Xưa kia, 
nơi đây là khu vực cấm địa, đàn ông lạ mặt không được phép vào ra, ngoại trừ thái giám theo hầu ở 
trong cung. Toàn cảnh hành cung xem ra rất rộng, có nhiều chỗ cửa phòng khóa chặt nên chúng tôi 
không thể vào xem được, vậy mà đi mỏi cả chân mà vẫn chưa xem hết.  Nghe anh hướng dẫn đoàn 
nói hành cung này so với tư dinh của những đại gia Ấn Độ thời nay cũng chẳng thấm tháp gì. Ở 
Mumbai có ông tỷ phú giàu nhất Ấn Độ vừa mới xây xong căn biệt thự cao 27 tầng trị giá hàng tỷ đô 
la Mỹ, có cả bãi đậu trực thăng nằm trên sân thượng, mỗi tháng chi trả hóa đơn tiền điện đã ngốn 
hết của ông chủ đến gần 100 ngàn đô Mỹ rồi. 

 

 
 

Căn phòng tôi ở tối nay xưa kia có phải là phòng ngủ của vua hay không, hay chỉ là phòng 
của các thái giám cung nữ theo hầu thôi, điều ấy tôi không rõ lắm. Nhưng nhìn cách trang hoàng của 
căn phòng, tôi không khỏi trầm trồ thích thú vì nét duyên dáng của nó. Mấy bức rèm lót buông rũ 
thướt tha bên khung cửa sổ mỏng manh như giải khăn voan trinh trắng phủ lên mặt người con gái 
Ấn trong ngày về nhà chồng. Nhẹ nhàng trong gió, mềm mỏng trong không gian, chỉ bấy nhiêu thôi 
đã gợi lại nơi tôi chút lòng hoài cổ dâng trào ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hệ thống rèm cửa ở đây 
được thiết kế thật khéo, khéo đến mức đã làm tăng lên vẻ mềm mại lả lướt của gian phòng, tựa như 
mái tóc dài mượt mà của người phụ nữ Ấn Độ khép nép và chuẩn mực.  Tôi nghĩ không riêng gì tôi, 
chắc hẳn ai cũng đã nhìn thấy những hình ảnh đó trong tâm trí mình khi bước vào chốn thâm cung 
huyền bí nơi đây.  Đó là hình ảnh người phụ nữ Ấn Độ như một hình tượng mẫu mực về nét đẹp dịu 
dàng, cùng với vóc dáng mảnh mai và dải lụa tóc tung bay, như những sợi tơ mành mảnh khảnh 
nhưng dẻo dai tràn đầy sức sống.   

 
Lẳng lặng ngồi nhìn ra khung cửa sổ, tôi mường tượng ra cảnh những buổi thiết triều năm 

xưa, nơi bá quan văn võ phủ phục nơi khoảng sân chầu rộng lớn ngay bên dưới phòng tôi ở.  Nào 
còn đâu những buổi dạ yến đàn hát đêm thâu, vui say nồng ấm cùng đấng quân vương bên trướng 
gấm.  Ngoài kia chợt vang lên văng vẳng tiếng nhạc, tiếng trống xập xình, người ca nhi che mặt múa 
quay cuồng theo từng điệu nhạc.  Rồi cô cất giọng hát trầm thống của mình lên khoảng không gian 
trống vắng, thanh âm nghe thật ai oán não nùng, tựa hồ như hát thay cho những nàng cung phi tài 
sắc vẹn toàn chôn chặt đời hoa nơi cung cấm.   

 
Đến bây giờ, tôi mới kịp nhìn đến hệ thống cửa sổ trong gian phòng. Dường như nhà vẽ kiểu 

ra nó đã cố tình cài lắp cửa sổ bằng loại đá có màu hồng cánh sen này, với một mục đích cho các 
nàng cung tần phi nữ có thể ngồi ở trong phòng nhìn ra, quan sát cuộc sống thường ngày diễn ra ở 
trong cung mà không cần phải lộ mặt. Theo cách này, các phụ nữ có thể tận hưởng cảm giác tự do 
mà không bị người bên ngoài nhìn vào soi mói. Do đó mà các cửa sổ cũng như các kiến trúc hứng 
gió và ánh sáng đều xây bằng đá có khoét vô số lỗ hổng nhỏ li ti, chạm khắc rất hoa mỹ. Các cửa sổ 
này có hình dáng cong cong, uốn lượn tương tự như cánh sen, vốn là loài hoa cao quý nhất ở Ấn 
Độ.  Chính những cấu trúc đặc biệt này đã giúp không khí lưu thông, giữ gian phòng luôn luôn mát 
mẻ trong mùa hè. Đây còn là nơi trốn nóng mùa hè của các thành viên trong hoàng gia. Những làn 
gió mát hây hây luôn thì thầm thổi nhẹ nhàng ve vuốt, giảm bớt cái nóng hầm hập theo những cơn 
gió từ sa mạc Đại Ấn chạy về. 

 
Màn đêm chầm chậm buông. Ngoài kia tiếng đàn, tiếng hát cũng đã thưa dần.  Đèn điện đã 

tắt, hàng nến thắp trong những chiếc cột đá treo đèn lồng trước đó leo lét theo một đường thẳng tắp 
ngoài sân nay cũng không còn. Dưới ánh trăng non mờ mờ chiếu xuyên qua bức màn chắn phất 
phới bay trong gió, quanh tôi chỉ còn tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Giữa đêm khuya thanh vắng, tôi lặng 
lẽ rót một chung trà nóng ngồi đối ẩm một mình. Rồi nhè nhẹ ngả mình xuống cái bệ đá cạnh thành 
cửa sổ, trên có bọc tấm đệm gấm thêu chỉ ngũ sắc, và thấy cơ thể mình dễ chịu hẳn ra, như có ai đó 



đang xoa bóp tay chân mình vậy. Có lẽ bởi lần đầu tiên được ngủ ở cung vua nên mới có cảm giác 
như thế, điều mà tôi không bao giờ dám nghĩ tới dù chế độ quân chủ đã suy tàn từ lâu. 

 
Trong đầu tôi hiện ra hàng loạt câu hỏi mà không dễ có câu trả lời ngay được. Trước đây, tôi 

chỉ nghe người ta nói bữa ăn của vua chúa toàn sơn hào hải vị. Sơn hào hải vị thì chắc là ngon rồi, 
song ngày nào cũng ăn như vậy chắc cũng ngán lắm nhỉ. Có thể do vua lắm vợ nên phải ăn nhiều 
món bổ dưỡng chăng?...Tôi không biết khi vua xong việc triều chính thì làm gì, vì thời đó làm gì có 
sân gôn mà tiêu khiển, và các quan đâu có biết chơi gôn như thời nay. Hay vua dành thì giờ rảnh rỗi 
để trò chuyện, dạy bảo con cái như các đấng cha mẹ ngày nay hay làm? Các bà vợ săn đón vua về 
phòng mình có giống như mấy phim lịch sử phong kiến Ấn Độ từng chiếu trên Tivi hay không nhỉ? 

 
Tôi không biết mình thiếp đi lúc nào, nhưng lúc tỉnh dậy là khoảng ba giờ sáng. Mảnh trăng 

hạ tuần đã đi nghỉ từ lâu. Một lớp sương nhè nhẹ giăng phủ lên nóc hoàng cung mờ ảo. Khung cảnh 
xung quanh thật trống vắng. Lũ côn trùng mệt quá cũng ngừng kêu. Yên ả đến lạ lùng. Lại rót trà 
nhâm nhi vài ba ngụm, tôi miên man trải giòng suy nghĩ, không biết các vì vua triều trước đang nằm 
sâu dưới nhiều tấc đất có biết nhà mình, bây giờ đã bị đám con cháu túng tiền biến thành khách sạn 
cho người mua vui. Nghĩ mà thấy tội cho kiếp người.  Và tôi lẩm nhẩm ngâm lên bài thơ Nôm 'Ngẫm 
sự đời' của vua Tự Đức mà tôi đã được bà ngoại mình đọc cho nghe ngày nhỏ trước khi ngủ: 

 
Sự đời ngẫm nghĩ, nghĩ mà ghê, 

Sống gửi rồi ra lại thác về. 
Khôn dại cùng chung ba thước đất, 

Giàu sang chưa chín một nồi kê. 
Tranh giành trước mắt, mây tan tác, 

Đày đọa sau thân, núi nặng nề. 
Muốn đến hỏi tiên, tiên chẳng bảo, 
Gượng làm chút nữa để mà nghe. 

(Vua Tự Đức: Ngẫm sự đời) 
 
Trời sáng dần, khoảng trống trong cung lại hiện ra dưới những vệt sáng dìu dịu. Lác đác đã 

có người ra sân quét dọn, chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu. Bỗng nhiên tôi thấy người dâng lên 
thứ cảm xúc mơ hồ không thể gọi tên ... 

 
7. Bikaner – Lang thang trên những gót giày 
 
Người xưa bảo: ‘Đi một ngày đàng học một sàng khôn’, tôi thì thấy có đi một ngày đàng mới 

biết mình còn nhiều yếu kém, nhiều thứ chưa biết, và nhiều chuyện bất ngờ...Những chuyện bất ngờ 
đã để lại bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu cảm xúc, mãi mãi không mờ phai trong ký ức tôi. Chẳng hạn 
như thị trấn Bikaner hẻo lánh nằm giữa sa mạc mênh mông nóng bỏng tỉnh Rajasthan. Có lẽ sẽ 
chẳng có ai trên thế giới biết đến nó nếu không có một bài tường thuật của nhà du hành Tây phương 
dừng chân ghé thăm Bikaner hồi thế kỷ 19 viết về lễ hội chợ phiên lạc đà thuộc loại lớn nhất thế giới 
diễn ra trong suốt 3 ngày liên tiếp tại đây. Kể từ đó, cứ mỗi năm không hẹn lại đến, khách hiếu kỳ 
gần xa nô nức đổ về xem hội vào dịp tết dương lịch. Họ không chỉ bất ngờ khi được biết lễ hội đã 
hình thành từ hằng bao thế kỷ trước mà còn sửng sốt với những khám phá mới đưa ra ánh sáng về 
những tập tục văn hóa lâu đời của dân chúng địa phương. Dưới lớp cát sa mạc, từng bí mật từ từ 
được hé mở... 

 
Khác với những nơi khác ở Ấn Độ, mà hầu hết các lễ hội đều gắn liền với sinh hoạt tôn giáo, 

như lễ hội Diwali chào đón năm mới của người theo đạo Ấn giáo, hay lễ hội Ganesh Charturthi kỷ 
niệm ngày sinh của vị thần đầu voi Ganesh, biểu tượng của tài trí, hạnh phúc và thành công. Nhưng 
lễ hội chợ phiên lạc đà ở Bikaner lại mang đậm tính văn hóa nhiều hơn, được tổ chức rầm rộ vào 
khoảng đầu tháng giêng hàng năm, tùy theo chu kỳ vận hành của mặt trăng trên trái đất, tương tự 
như cách tính âm lịch của người Việt chúng ta vậy. Lễ hội này bắt nguồn từ những phiên chợ của 
những thương nhân địa phương buôn bán lạc đà và gia súc quy tụ quanh vùng sa mạc. Ngày nay thì 
nó đã trở thành một trong những lễ hội lạc đà lớn nhất thế giới, với khoảng 50 ngàn con lạc đà được 
mang đến đây giật giải tranh tài. Lễ hội cũng thu hút du khách cả trong lẫn ngoài nước đến để du 
ngoạn và tham gia vào những hoạt động đặc sắc của lễ hội. Theo ước tính của ban tổ chức, thì vào 
thời điểm này số người đến thị trấn có thể đông đến 200 ngàn người. 



 
Người dân địa phương từ ngàn xưa đã gọi những chú lạc đà to khỏe này là những con 

thuyền lướt chạy trên sa mạc, làm công tác chuyển vận hàng hóa xuyên qua các quốc gia trên thế 
giới. Cho nên, không đơn thuần chỉ là một phiên chợ trao đổi lạc đà như những ngày đầu, đến với lễ 
hội, du khách được dịp ngắm nhìn những chú lạc đà được trang điểm, ăn mặc rực rỡ, tham gia vào 
cuộc thi 'sắc đẹp'. Và chỉ những con nào tốt mã nhất mới được chọn làm vật thồ hàng trong giao dịch 
hàng ngày. Hay những cuộc thi giữa những chú lạc đà khỏe mạnh, như thi thồ người, thi chạy đua, 
cùng với cảnh nhộn nhịp trao đổi mua bán lạc đà giữa các lái buôn với nhau đến từ khắp nơi trên đất 
Ấn. Nhưng đặc sắc nhất vẫn luôn là tiết mục khiêu vũ lạc đà, từng bước sánh đôi nhịp nhàng theo 
những vũ điệu truyền thống nơi sa mạc. Trước khi ra sân thi đấu, những con lạc đà to lớn này được 
trang điểm lộng lẫy bằng đá cẩm thạch đeo trên đầu, phô trương những chiếc cổ thon thả của chúng 
bằng vòng nữ trang nạm bạc lóng lánh, hoặc thích thú lắng nghe những vòng chuông kêu leng keng 
liên hồi ở cổ chân mỗi khi di động. Ngay cả lông của chúng cũng được cắt xén theo hình dạng nghệ 
thuật. 

 
Lúc đoàn chúng tôi dừng chân ở Bikaner, tuy còn cả tuần nữa mới đến ngày khai hội, nhưng 

khắp các đường phố không khí đã nhộn nhịp, đông vui lắm rồi. Đi đâu cũng thấy cờ quạt, biểu ngữ 
treo giăng đầy ngõ, chào đón du khách bốn phương về đây chung vui với người dân thôn xóm. Tiếc 
là vì thời giờ eo hẹp, chúng tôi đã không thể ở nán thêm ít hôm nữa để có dịp diện quần áo đẹp, đi 
trẩy hội lạc đà độc đáo của người dân địa phương. Đến lúc này, tôi mới thấu hiểu câu nói nằm lòng 
của nhà Phật: vạn sự tùy duyên.  Duyên chưa đến thì đành chịu vậy. Có tìm cũng không gặp! Nhưng 
rồi mối duyên lành cũng đến với tôi trong giây phút bất ngờ nhất. Chỉ sau có mấy hôm thôi. Tôi đã có 
dịp cưỡi trên lưng chú lạc đà, nối đuôi là đàn lạc đà bé con theo mẹ tung tăng đi giữa sa mạc Thar 
hoang vắng ở Jaisalmer, là một thành phố thánh thiêng khác với lễ hội lạc đà không kém phần đặc 
sắc của xứ Rajasthan. Không những vậy, tôi còn có duyên may tham dự lễ hội thả diều dân gian ở 
thị trấn kế bên là Jaisalmer. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những trải nghiệm của tôi về những khoảnh 
khắc đáng nhớ đó trong những phần sau. 

 
Nói đến lạc đà, ở Bikaner tôi đã một lần được chứng kiến cảnh tượng lạ lùng mà tôi chưa 

từng thấy xảy ra bao giờ. Đó là thói quen uống sữa lạc đà tươi vừa mới vắt xong của nhóm dân du 
mục sống ở sa mạc. Họ có cả một nông trại gây giống lạc đà lớn nhất thế giới tại đây. Ngoài việc 
huấn luyện lạc đà vận tải hàng hóa đi trên sa mạc cả tháng trời mà không cần phải uống nước, đây 
còn là nơi cung cấp sữa lạc đà tươi, đóng chai xuất khẩu đem bán cho người tiêu dùng. Chắc những 
ai đã từng viếng thăm sở thú đều biết, lạc đà là một loài động vật nổi tiếng với hơi thở rất ư... khó 
chịu. Vì thế, nhiều người nghĩ rằng, nhất là dân Âu Mỹ, từ cơ thể của nó không thể chiết ra được một 
thứ sữa đặc quánh, béo ngậy và đầy đủ chất bổ đến như vậy. Song các cuộc nghiên cứu gần đây lại 
cho rằng uống sữa lạc đà rất có lợi cho sức khỏe, và có công dụng gần như chẳng khác gì sữa mẹ. 
Sữa lạc đà nguyên chất vốn giàu chất vitamin B, C rất cần thiết cho việc phát triển cơ thể con người, 
và có hàm lượng sắt nhiều gấp 10 lần so với sữa bò bày bán ngoài thị trường. 

 
Chỉ có điều sữa lạc đà hơi khó uống mà thôi. Tôi còn nhớ lần đầu tiên bước vào nông trại, 

xếp hàng mua thử bọc sữa lạc đà về uống, thấy có mùi cỏ rơm phơi khô pha lẫn vị mặn hơi khác 
thường, mặc dù uống vào rất béo ngậy.  Thứ mùi vị này không phải ai cũng có thể chấp nhận được 
khi uống nó. Lúc đó, tôi cứ tưởng quầy hàng đã bán nhầm sữa cho tôi, đem bỏ muối vào trong bọc 
rồi khuấy tan uống cho ngon. Sau này tôi mới biết đó là vị nguyên chất của loài vật đến từ nơi sa 
mạc gió cát, thường hay ăn cỏ sa mạc nên có mùi hơi mặn. Để tăng khẩu vị cho người tiêu dùng, 
các nông gia đã cho cỏ khô, cà rốt và quả chà là làm nguyên liệu chính cho thức ăn của lạc đà, 
nhưng cũng không khử hết đi vị mặn của nó. Ngược lại, những ai thường bị tiêu chảy sau khi uống 
sữa có thể uống sữa lạc đà mà không sợ bị xảy ra vấn đề gì. Không giống như sữa bò, hệ miễn dịch 
của lạc đà gần giống với loài người. Vì vậy, loại sữa của lạc đà thường không gây dị ứng hay các 
bệnh về tiêu hóa khác, và còn có độ insulin cao nữa.   

 
Ngoài đặc tính chứa nhiều vitamin và khoáng chất ra, nghiên cứu còn cho thấy những kháng 

thể trong sữa lạc đà có thể giúp chống lại bệnh ung thư, HIV/Aids, Alzheimer và viêm gan C. Vì sữa 
lạc đà rất giàu vitamin C,đây chính là yếu tố quan trọng đối với dân du mục sống ở sa mạc, khi họ 
thường thiếu hoa quả và rau trong các bữa ăn hàng ngày, nhưng họ vẫn khỏe nhờ uống sữa lạc đà. 
Tại quầy hàng hôm đó, tôi thấy họ còn bày bán nhiều sản phẩm khác được làm từ sữa lạc đà ra 
nữa, như sô cô la (chocolate), phó mát (cheese), kem lạnh và sữa chua đóng hộp. Nhưng lúc đó tôi 



hãy còn ngần ngại không dám thử, bây giờ nghĩ lại thấy tiếc ghê. Nghĩ bụng ngày xưa người mình 
thường hay kể chuyện cổ tích cho trẻ con nghe chơi, mơ ước được uống sữa voi, sữa cọp để con 
mình mai này sẽ lớn nhanh như thổi.  Thì người dân sống nơi sa mạc cũng có những ước mơ bình 
dị như vậy. Khác chăng là họ có diễm phúc được uống sữa lạc đà thay cơm, nhờ đó mà chống chọi 
được với điều kiện thời tiết khắc nghiệt bên ngoài. 

 
Có vào xem nông trại gây giống lạc đà ở Bikaner, chúng tôi mới biết nơi đây ngày xưa đã 

từng là trung tâm cung cấp các giống lạc đà thuần chủng hiếm quý cho các bộ lạc du mục sinh sống 
nơi sa mạc. Giống lạc đà Bikaner nổi tiếng là to khỏe và có sức chịu đựng dẻo dai bền bỉ, thích ứng 
với việc buôn bán hay đi lại nhiều ngày trên sa mạc. Ngay cả triều đình cũng đã nhiều lần sai quan 
quân đến tuyển lựa các chú lạc đà sung vào đội quân thị vệ, phòng thủ biên cương thay thế cho 
ngựa chỉ thích hợp trong vai trò tác chiến trên những đồng cỏ xanh mướt mà thôi. Cho nên ở 
Bikaner cũng có một thành trì Junagarh bao bọc lấy mấy chục tòa cung điện to lớn đồ sộ hơn những 
nơi khác, nhằm mục đích bảo vệ nguồn cung ứng giống lạc đà hiếm quý này để phục vụ triều đình. 

 
Nhìn từ xa, thành trì Junagarh tuy không xây trên quả đồi cao như các tòa thành khác mà 

chúng ta thường gặp, nhưng nó lại kiên cố một cách lạ thường.  Đây là một công trình phòng thủ 
được xây trên bãi cát phẳng vào năm 1588-1593 bởi Raja Rai Singh, một danh tướng thuộc bộ tộc 
Rajput dưới triều đại Moghal, thời Hoàng đế Akbar trị vì.  Toàn thành được bao bọc bởi một bức 
tường dài 1 cây số vuông, với 37 ụ pháo đài và 2 cổng ra vào.  Ở trong thành còn nguyên vẹn các 
cung điện lộng lẫy, với những ngọn tháp, những dãy hành lang trải dài đến vô tận, những khung cửa 
sổ bằng đá sa thạch chạm trổ hoa mỹ, những chiếc cầu thang cong cong uốn lượn, và những 
khoảng sân trong, sân ngoài nối tiếp nhau.  Trên tường lại có nhiều tranh vẽ tô màu tuyệt đẹp, tôi cứ 
đứng xem hoài không biết chán.   

 
Duy chỉ có một điều hơi bực mình là khách nước ngoài muốn vào thăm viếng phải trả 300 

roupies (tương đương khoảng $10 đô la Úc), trong khi giá dành cho người bản xứ chỉ có 25 roupies 
mà thôi. Cần nói thêm là Ấn Độ là nước vẫn còn áp dụng hai bảng giá khác nhau ở các nơi tham 
quan. Trong khi ở Việt Nam và Trung Quốc đã bãi bỏ chính sách 'kỳ thị chủng tộc' này từ hơn 10 
năm nay rồi. Cũng may là chúng tôi đi theo đoàn du lịch đã được bao sẵn tiền vé vào cửa. Nếu 
không thì cũng chịu lắm phen khốn đốn khi phải móc hầu bao ra nộp tiền một cách lãng xẹt, vì cái 
nạn 'móc túi' du khách ngoại quốc, làm giá công khai của chính quyền sở tại. Tôi thấy chung quanh 
có nhiều anh tây ba lô đi du lịch tự túc bị ép giá, lấy làm ức lắm mà không làm gì hơn được. Ở 
những nơi xa xôi như thế này, phép vua bao giờ cũng thua lệ làng cả! 

 
Nét riêng độc đáo của Bikaner thì nhiều vô kể, chỉ với hai ngày dừng chân như đoàn chúng 

tôi đã từng ghé thăm thì không tài nào xem hết những danh lam, thắng cảnh của một thị trấn Bikaner 
nhỏ bé nằm ven biên giới, huống chi là cả vùng sa mạc bao trùm toàn tỉnh Rajasthan rộng lớn. Tiếc 
nhất là chúng tôi đã bỏ qua không rẽ vào ngôi đền Chuột Karni Mata tọa lạc tại làng Deshnoke ở 
ngoại ô Bikaner. Xe chạy qua rồi anh hướng dẫn viên mới nói đây là nơi duy nhất trên hành tinh thờ 
cúng chuột như là đấng thần linh đem lại hạnh phúc cho con người. Ngoài việc đem lại may mắn, 
hạnh phúc, chuột còn mang linh hồn của thân nhân vừa quá cố đang chờ ngày đầu thai sang kiếp 
khác nên người trong làng rất tôn kính chuột. Họ coi chuột là hóa thân của trẻ con. Theo truyền 
thuyết kể lại, xưa kia có một bà mẹ trẻ vào đền và đứa con hãy còn nhỏ chẳng may đã bị chết tức 
tưởi. Bà ta đâm đơn lên kiện ông Trời.  Mà Trời bên xứ Ấn Độ này là các đấng Thượng đế thần linh 
của Ấn giáo, như Vua trời Vishnu, Shiva, Krishna. Họ lại xem đức Phật chính là hóa thân thứ 9 của 
Vua trời Vishnu. Trời bảo bà thằng bé đã chết rồi, Trời không đền được, nhưng hứa sẽ cho đứa nhỏ 
được hóa kiếp thành giống vật gì mà bà ta gặp đầu tiên.  Và bà ấy đã gặp con chuột trước nhất trên 
đường đi về.   

 
Thế là từ đó dân làng bắt đầu lập đền thờ chuột, nuôi dưỡng tới hơn 20 ngàn con chuột bò 

lúc nhúc trên nền gạch bông, bu quanh những thau đồ ăn do các tín đồ dâng cúng, và không ai tỏ ý 
tìm cách 'xua đuổi' chúng đi nơi khác.  Cũng theo anh trưởng đoàn, điều đáng ngạc nhiên là lũ chuột 
ở đây chỉ sống quanh quẩn trong ngôi đền mà không có ý định bò ra khỏi cổng đền để chạy ra ngoài, 
phá hoại mùa màng, gieo rắc dịch bệnh như những nơi khác. 

 
Trái ngược hẳn với nền văn minh của loài người, khi mà ai cũng đều muốn lũ chuột mau biến 

đi càng xa càng tốt. Tại đây, lũ chuột tưng bừng nhảy nhót níu kéo bước chân của hàng ngàn tín đồ 



đến hành lễ mỗi ngày trong sân đền.  Chúng nhớ được cả giọng nói những người hay cho chúng ăn, 
đôi lúc trèo lên vai, lên cổ họ, không khác chi mấy con chó, con mèo quấn quít bên chủ vậy. Thật lạ, 
chẳng những tín đồ hành lễ không tỏ ý ghê tởm, mà họ còn cảm thấy hạnh phúc vì tin rằng được 
chuột tại đền leo lên người là một điều vô cùng may mắn. Ngược lại, nếu có ai đó vô tình giẫm phải 
hay đạp chết chuột, thì lập tức sẽ bị phạt vạ số nén bạc bằng với trọng lượng của chú chuột xấu số. 
Lũ chuột tại đền cũng chưa bao giờ quấy rối hay cắn phá khách hành hương. Và trong suốt lịch sử 
tồn tại của ngôi đền, lũ chuột không bao giờ gây bệnh nguy hại đối với sức khỏe của dân làng. 

 
Những người mộ đạo thường dâng cúng lên lũ chuột nào là ngũ cốc, sữa tươi và cả bánh 

kẹo nữa.  Còn lũ chuột chúng cũng biết chia sẻ phần thức ăn này với đồng loại. Nước uống mà lũ 
chuột hay dùng được xem là nước thánh. Một nguyên nhân thú vị nữa liên quan đến loài chuột tại 
đền là không ai hiểu chúng sinh nở bằng cách nào. Chẳng ai trong số dân làng hay tín đồ hành lễ 
tận mắt nhìn thấy bất kỳ con chuột nào ra đời tại đền. Tất cả mọi con chuột như chỉ từ một con chuột 
chúa mà hóa ra vì kích thước chúng ngang nhau, và ngay cả trọng lượng cũng bằng nhau. Không 
như loài chuột thông thường sinh đẻ vô tội vạ, với tốc độ lây lan không sao đếm xuể, lũ chuột tại đền 
chỉ có khoảng 20 ngàn con mà không thay đổi số lượng là bao. Mặc dù chuột tại đền nhiều vô kể, 
nhưng lạ một điều là trong khắp khuôn viên đều không ai ngửi thấy mùi hôi của chúng bao giờ cả. 
Nghe anh trưởng đoàn kể xong mà tôi cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở 
được sống chung với ...chuột, dù chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi thôi! 

 
Nhưng tôi cũng tự an ủi mình rằng ít ra mình cũng kịp đến xem ngôi miếu thần (Bhandasar 

Jain Temple) của người theo đạo Kỳ Na mà tiếng Anh gọi là đạo Jain trước khi rời khỏi Bikaner. 
Dường như Bikaner là đất thánh địa của các giáo phái trên đất Ấn, vì đi qua chỗ nào cũng đều có 
những địa điểm hành hương cúng bái, khói nhang nghi ngút.  Đây là ngôi miếu lớn nhất trong số 27 
ngôi miếu đạo Kỳ Na ở Bikaner, thờ đấng tối thượng Tirthankar Sumatinath, vốn là vị giáo chủ đời 
thứ 5 kể từ vị tổ sư Adinatha khai sáng ra đạo. Đẹp tuyệt vời. Bên trong đầy các tượng của vị giáo 
chủ đời thứ 5 đúc toàn bằng đá hay bằng vàng ròng, đôi mắt nạm ngọc lưu ly hay những mảnh thủy 
tinh bảy màu tỏa chiếu ánh hào quang sáng ngời. Vòm trần và các cột đều được chạm trổ bằng 
những hình tượng vũ nữ duyên dáng với đôi gò bồng đảo no tròn, trong đủ các tư thế đứng ngồi. 
Trên tường vẽ những bức tranh tôn giáo tả chân cực kỳ sống động, tôi mải mê xem mãi mà không 
chán, tưởng như xem một quyển truyện tranh hay sách hình vậy. Thì ra graffitis đã có từ đời thuở 
nào ở bên Ấn Độ mà đến giờ mình mới biết.  Đúng là 'đi một ngày đàng, học một sàng khôn'! 

 

 
 
Muốn vào thắp hương trong miếu cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng, chúng tôi đã phải ngồi 

xe tuk tuk đại loại giống kiểu xe lam ở Sài Gòn hồi xưa, thùng xe sơn hình vẽ đủ loại, đủ màu sặc sỡ. 
Len lỏi giữa tiếng còi xe và tiếng người la hét nhau inh ỏi, rồi tất cả cũng vượt qua được những con 
hẻm nhỏ xíu quanh co lầy lội. Có chỗ đường hẹp quá chúng tôi phải xuống xe đi bộ một quãng dài 
mới vào tới cổng miếu. Lâu lắm rồi tôi mới được ngồi xe lam dạo chơi khắp phố phường, cảm giác 
thật là thoải mái thú vị, mặc dù có hơi ớn da gà chút xíu vì dân ở đây lái ẩu liều mạng quá xá cỡ. 

 

 
 

Miếu nằm gần khu chợ đông đúc, được khởi công xây dựng từ năm 1468 do sự quyên góp 
của một phú thương giàu có trong làng tên là Bhanda Shah.  Không gian cúng lễ trải rộng trên 3 tầng 
lầu khác nhau, bao phủ diện tích hơn ngàn mét vuông. Hầu hết khách thập phương đến đây dâng lễ 



đều phải leo ngót trăm bậc thang đá lên tận sân thượng, để ngắm nhìn toàn cảnh Bikaner sinh hoạt 
nhộn nhịp ở bên dưới. Nghe đâu trong lúc khởi công xây dựng, các tín đồ đã đổ móng bằng loại bơ 
đặc mà họ gọi là ghee được pha chế từ sữa bò, rồi trộn chung với vỏ dừa khô bào mỏng. Sau đó họ 
mới đắp đá bên ngoài, chứ không dùng nước lã pha với xi măng như khi xây nhà cho dân ở, vì họ 
cho rằng xây như vậy sẽ đắc tội với các đấng thần linh. 



8. Gajner – Ấn du và giấc mơ bay cùng đàn sếu 
 

Trời hết một mùa đông, 
Gió bên thềm thổi mãi. 

Qua rồi mùa ân ái, 
Đàn sếu đã sang sông. 

(Lưu Trọng Lư: Một mùa đông) 
 
Sau một ngày dài ngao du với những điểm đến đầy thú vị của Bikaner, cuối cùng đoàn chúng 

tôi cũng lên xe về nghỉ ngơi ở khách sạn Hoàng Cung (Gajner Palace) trong 2 đêm liền tại thôn 
Gajner, nằm cách Bikaner nửa giờ lái xe. Lại thêm một dinh thự săn bắn của một ông hoàng bà chúa 
maharaja xứ Ấn, với đầy những hình ảnh và đồ vật kỷ niệm của một thời vàng son quá khứ. Khách 
sạn được xây bằng chất liệu đá sa thạch đỏ, mỗi khi có ánh mặt trời chiếu xuyên qua lớp tường đá 
thì toàn bộ tòa nhà tỏa rực lên màu đỏ mận, đẹp tựa như viên hồng ngọc khổng lồ, lấp lánh phản hồi 
ánh hào quang giữa khoảng trời xanh ngắt. Nó càng lộng lẫy hơn khi soi bóng nước bên mặt hồ thủy 
tạ, điểm thêm mấy hàng tơ liễu rũ mình xuống làn nước trong vắt.   

 
Đứng ven bờ hồ vào những buổi sáng nắng đẹp, khách lãng du có thể bắt gặp từng đàn cá 

lượn lờ bơi dưới tán lá sen non mướt, lá to bằng cái nia, vành lá cong lên chừng một tấc, khiến tôi 
nhớ đến những chiếc nón quai thao của các cô thôn nữ chèo đò miền Bắc ở nước ta cổ thời. Giờ 
đây chẳng biết các cô có còn đội nón quai thao mỉm cười làm duyên với mấy anh trai làng nữa 
không?  Hay chỉ còn là những hoài niệm vùi sâu trong ký ức thời gian mà thôi? Những lúc ấy, tôi 
thấy nhớ đôi câu thơ của ông đồ Vũ Đình Liên vô cùng: 

Những người muôn năm cũ, 
Hồn ở đâu bây giờ? 

(Vũ Đình Liên: Ông đồ) 
 

 
 

Bao quanh là khu rừng nhiệt đới rộng hơn 6 ngàn mẫu đất, tất cả đều thuộc quyền tư hữu 
của khách sạn.  Nếu tính về diện tích đất đai, thì nơi đây được xem là nhà khách sạn rộng lớn nhất 
trên thế giới, là chỗ nghỉ mát lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên cùng loài vật sống nơi 
hoang dã. Khách sạn rộng lớn như vậy mà chỉ có 44 phòng ngủ cho khách thuê tá túc, thì khỏi phải 
nói, mỗi một du khách ở lại qua đêm đều được phục vụ hết mình như là một vị đế vương đến đây du 
hý. Chúng tôi đã được ăn dạ tiệc mỗi tối, xem múa hát, và về phòng ngủ trong một khung cảnh ngàn 
lẻ một đêm chính cống! Cũng cần phải nói thêm rằng chẳng phải vì chúng tôi thích xa xỉ đâu, mà vì ở 
đó chẳng có khách sạn nào khác hơn để mà chọn lựa. Kể từ khi độc lập, các ông vua con ở các nơi 
trên đất Ấn Độ đều biến các lâu đài của mình thành khách sạn hết, nên du khách đi Ấn Độ, nhất là 
đến Rajasthan xứ sở của các hoàng cung biệt điện, buộc phải ở lâu đài. 

 
Đông đã về ở Gajner, và cũng là mùa chim sếu gọi nhau bay về làm tổ. Mỗi buổi sáng ở đây, 

tôi lại được đánh thức bởi bản hòa tấu thiên nhiên tuyệt mỹ của các loài chim. Thoạt tiên văng vẳng 
từ xa đến gần là tiếng gọi giông giống như chim 'bắt cô trói cột' của vùng rừng núi miền Đông Nam 
Bộ nước ta. Rồi đến tiếng đơn ca thanh thoát của những chú chim chìa vôi vang dội trên nền trầm 
lắng của tiếng gáy cu cườm. Rồi không gian đột nhiên vỡ òa bởi cơ man nào là tiếng của chim 
muông khoe giọng đua hót. Không khí tinh khiết đến mức có thể nghe được màn sương đêm thoang 
thoảng bay lên trong tia nắng sớm, khi mấy con nai vàng ngơ ngác giẫm rất nhẹ lên những lá cỏ ven 
bìa rừng bên kia mặt hồ, như sợ làm phiền buổi tọa thiền sáng sớm của những bậc chân tu. Nắng 
lấp lánh trên mình nai. Chúng đưa đôi mắt nâu to dịu dàng nhìn bóng tòa lâu đài in đổ trên mặt nước 
u tịch rồi lặng lẽ lùi sâu vào cánh rừng rậm. 



 
 
Nhưng muốn được tận mắt mục kích đàn sếu bay về tránh rét thì chúng tôi phải chịu khó lái 

xe vòng qua bên kia bờ hồ mới có bãi đầm lầy dành riêng cho chúng. Nơi đó là khu đồng cỏ xanh 
mướt với những khoảng nước ngập sau mùa mưa, gió chờn vờn đùa vui trên những chùm hoa trắng 
xóa. Chính tại nơi đây, mùa đông cũng đã kịp gọi sếu về làm tổ. Người ta thường nghĩ rằng, gọi loài 
chim với tên khoa học sarus crane này là 'sếu' nghe có vẻ quê mùa quá, và gọi chúng là 'hạc' thì sẽ 
sang hơn, tôn quý hơn. Thật ra hạc là một danh từ Hán Việt, còn sếu là từ thuần Việt. Chưa chắc 
'hạc' đã hơn 'sếu', mà nói đúng ra, 'sếu' có khi còn tôn quý hơn, xưa hơn và chính xác hơn 'hạc'.  
Tên 'sarus' xuất xứ từ 'sarasa' của tiếng Phạn Sanskrit, nghĩa là 'loài chim ở hồ'. Từ 'sarasa' này vay 
mượn từ ngữ căn 'sar' của hệ ngôn ngữ Austro-Asiatic (ngôn ngữ của người Naga, chủ nhân đầu 
tiên của lục địa Ấn Độ và cũng là ngôn ngữ của tổ tiên người Việt cổ). Theo tên gọi này, tên Việt nôm 
na của chúng: 'sếu' (theo hệ ngôn ngữ Austro-Asiatic) là chính xác và cổ xưa hơn từ 'hạc' có lẽ đến 
vài ngàn năm. 

 
Mặc dù vậy, từ 'hạc' xuất hiện khá nhiều trong văn thơ các nước chịu ảnh hưởng nền văn 

hóa Trung Hoa, trong đó có nước Việt chúng ta.  Từ ngàn xưa, cả người Trung Hoa lẫn người Ấn Độ 
luôn xem hạc là loài linh điểu, biểu tượng cho tuổi thọ và của sự chung thủy. Người ta tin rằng chúng 
kết đôi với nhau một lần cho suốt cuộc đời, và nếu một trong hai mất đi, con còn lại sẽ nhịn ăn đến 
chết. Theo bộ truyện Tàu Đông Chu Liệt Quốc, Vệ Linh Công thời Chiến Quốc đã nuôi một đàn hạc 
cả mấy trăm con trong nhà, nổi tiếng là vị hiền tài giúp nước, đáng cho hậu thế noi theo. Đời Đường, 
nhà thơ Thôi Hiệu đã trở thành bất hủ trên thi đàn Á Đông nhờ bài thơ Hoàng Hạc Lâu để đời: 

Vàng tung cánh hạc, bay bay mãi, 
Trắng một màu mây, vạn vạn đời. 

(Thôi Hiệu: Hoàng Hạc lâu 
Bản dịch Vũ Hoàng Chương) 

 
Chính thi tiên Lý Bạch cũng phải bái phục Thôi Hiệu khi họ Lý đến viếng Lầu Hạc Vàng này 

mà không dám đề thơ vì đã có thơ của Thôi Hiệu sáng tác hay quá rồi. Đời Tống, thi gia Lâm Hòa 
Tĩnh đã từng xem hoa mai như vợ, chim hạc như con mình. Để rồi, làm chất xúc tác cho đại thi hào 
Nguyễn Du nước ta viết nên đôi vần thơ diễm tuyệt, tả thú điền viên quy ẩn của người xưa: 

 
Nghêu ngao vui thú yên hà, 

Mai là bạn cũ, hạc là người quen. 
(Nguyễn Du: đề thơ trên đĩa sứ Mai Hạc) 

 
Thật vậy, hạc sếu đã làm bạn với người từ bao ngàn năm trước. Hình ảnh chim hạc, chim 

sếu đã đi vào văn chương, mỹ thuật, lịch sử, triết lý của nhiều dân tộc trên thế giới.  Người Trung 
Hoa từ thuở xa xưa đã tin rằng loài chim hạc thường sống rất lâu, mà đơn vị đo tuổi thọ là ngàn 
năm. Chim hạc 2 ngàn tuổi thì lông ngả màu xanh ngọc, nếu thọ thêm 1 ngàn năm nữa thì lông trổ 
màu đen nhánh. Đời người quá ngắn ngủi trong khoảng trăm năm đổ lại, mà nói đến tuổi hạc hàng 
mấy ngàn năm, e rằng có chỗ huyễn hoặc chăng?  Người đời sau vì tôn trọng lời cổ nhân dạy nên 
đặt việc giả thuyết trên vào hàng 'bất khả tư nghị', ý nói việc này quá cao siêu huyền diệu mà trí 
phàm của con người không thể suy nghĩ bàn luận cho thấu đáo được. Hãy chờ xem rồi mới phán xét 
cũng chưa muộn. 

 
Chẳng biết loài hạc trong truyền thuyết mà cổ nhân kể lại đó, có còn hiện hữu ngoài cõi đời 

hay không, chỉ biết rằng tuổi thọ của một con sếu hiện nay có lẽ lên đến nửa thế kỷ là cùng. Người ta 
đã chứng thực ở Ấn Độ một con sếu được nuôi dạy từ nhỏ chung sống với người, có thể sống đến 
hơn 40 năm.  Và các khoa học gia cũng chưa tìm thấy con chim sếu nào có bộ lông màu vàng cả! 
Thế sao hai vị thi ông Lý Bạch, Thôi Hiệu lại mô tả hạc vàng trong thi ca? Có phải rằng đời nhà 
Đường, loài hạc vàng vẫn chưa bị triệt diệt, như các loài thú thiêng khác trong huyền sử, như chim 



trĩ, chim phụng hoàng, con lân, con rồng, đã bị săn bắt đến nỗi phải tuyệt chủng? Thôi thì đành một 
lần 'bất khả tư nghị' nữa vậy! 

 
Người Trung Hoa đã thế, thì người Ấn Độ cũng yêu quý loài hạc sếu không kém. Trong số 14 

loài hạc sếu còn hiện hữu trên trái đất ngày nay, thì giống loài sếu cổ đỏ tìm thấy ở vùng Bắc Ấn là 
đông nhất, với số lượng đếm được trên 30 ngàn con lớn nhỏ. Đó là vì xứ Ấn là một thiên đường cho 
chim chóc thú vật và những người yêu quý nó. Xứ sở này có định luật bất thành văn rằng, mọi người 
phải yêu quý muông thú, không được giết hại hoặc ăn thịt chim thú hoang dã.  Mà thật ra cũng 
chẳng cần phải ban hành luật lệ vì tự nó đã ăn sâu vào huyết quản của mỗi người dân Ấn rồi. Không 
những thế còn được nhắc nhở giáo dục thường xuyên trong tất cả mọi lớp học. Vì thế, ngay cả ở 
những nơi trung tâm đô thị như thủ đô Tân Đề Li, người dân vẫn nhìn thấy hàng đàn chim nhạn, cò 
trắng, cò nâu đậu dày đặc theo các bờ sông rạch hay làm tổ trên các cây cổ thụ. 

 
Loài sếu đầu đỏ mà chúng tôi đến xem ở Gajner, tra cứu trong sách vở có cùng một chủng 

loại với sếu đầu đỏ ở vùng Đồng Tháp Mười nước ta. Đây là loài sếu cao nhất, khi đứng thẳng từ 
chân lên đến đỉnh đầu khoảng 2 thước tây, sải cánh khi dang ra hết cỡ rộng đến 2 thước rưỡi. Sếu 
trưởng thành nặng từ 7-10 ký lô, toàn thân phủ một lớp lông xám nhạt, ở đỉnh đầu không lông với 
lớp da mịn mướt màu xanh ve chai. Toàn bộ lông đầu và phần trên cổ màu đỏ huyết dụ, chân có 
màu đỏ nhạt. Chim mái thường nhỏ hơn chim trống chút ít. Chim non có bộ lông tơ vàng óng mượt 
trên đầu và thân mình sậm hơn màu nâu quế. Để đảm bảo đàn sếu có đầy đủ thức ăn hầu có thể 
sống sót qua mùa đông sa mạc lạnh buốt, người Ấn đã họp nhau quyên góp, thành lập hẳn một 
cộng đồng quanh Rajasthan, thực thi con đường bác ái phóng sinh của giáo phái Bishnoi, vốn là tiền 
thân của phong trào bảo vệ môi trường (environmentalism) trên thế giới sau này. 

 

 
 

Tại bãi đầm ven hồ Gajner sáng hôm ấy, chúng tôi đã được dân Bishnoi mời lên chòi canh 
lợp mái rơm và quan sát giống chim quý hiếm này. Dưới ánh nắng vàng lung linh như những tia lửa 
nhỏ, hàng ngàn cánh hạc bay lượn vòng theo hình chữ V trên không trung rồi sà xuống bãi đất trống 
ven hồ. Nơi phía chân trời xa tắp là những cồn cát nhấp nhô màu đất, mập mờ ẩn hiện như mặt biển 
lấp lánh ánh vàng nhạt. Giữa quang cảnh thần kỳ đó, là một ngôi làng đìu hiu hiện ra sau gốc đa già 
cằn cỗi.  Ở đấy, dân Bishnoi đã cưu mang và ra sức bảo vệ các loài súc vật, thiên nhiên, nuôi mớm 
chúng ăn cho đến ngày chúng khôn lớn, còn ưu tiên hơn cả chính bản thân họ, bất kể với lúa thóc 
giới hạn. Ở đây, với tấm lòng nhân ái vô bờ bến, dân Bishnoi đã đặt sự sống của thú hoang trước sự 
sống của riêng họ. 

 
Giáo phái Bishnoi này do một vị đại thánh nhân, Đạo Sư Jambheshwar Ji, sáng lập ra năm 

1485, chủ trương lối sống đơn giản, thực tiễn nhằm nhấn mạnh tình thương và sự hài hòa giữa con 
người, thiên nhiên và mọi sự sống, kể cả thú vật. Tất cả cùng nhau vui hưởng sự sống an hòa trên 
quả địa cầu.  Nguồn gốc của giáo phái bắt đầu tại sa mạc lớn thứ hai ở Á Châu, sa mạc Thar to lớn 
thuộc địa phận tỉnh Rajasthan, và từ đó phát triển mạnh rồi lan rộng ra khắp quốc gia. Theo giáo sử 
chép lại, vị Đạo Sư khai sáng ra giáo phái đã hạ sinh năm 1451 tại một làng quê hẻo lánh ở Pipasar, 
và tạ thế năm 1536 tại Mukam, là hai thánh địa hành hương của tín đồ Bishnoi, hiện nằm ở ngoại ô 
Bikaner mà chúng tôi đã có dịp đi qua. 

 
Bước chân vào làng, chúng tôi đã cảm nhận ngay sự quý mến mật thiết giữa người và vật. 

Chim sếu non thì mừng rỡ chạy đến khi người ta vẫy tay, quấn quýt với người cho chúng ăn như 
những chú cún con. Và cũng như chó, chúng rất hung dữ với người lạ bước vào ngôi nhà của chủ 
chúng. Thêm một điều buồn cười nữa là chúng rất ghét chó, hễ bất cứ con chó nào lảng vảng trong 
sân là nó lập tức rượt đuổi, kêu la ý oét ầm ỹ cả lên, khiến chúng tôi được dịp bò lăn ra cười. Theo 
dân làng kể lại, nếu chúng tôi nán lại ở chơi đến chiều tối thì ắt sẽ thấy cảnh một con sếu hoang gầy 
guộc, lê bước đến từng nhà để 'khất thực'. Đến trước mỗi cửa nhà, nó dừng lại gật gật đầu mấy cái 
như vái chào chủ nhà rồi đứng đợi người ta cho thức ăn. Nó không 'khất thực' duy nhất một nhà mà 



mỗi nhà chỉ ăn chút ít rồi sang nhà kế bên, dọc theo lộ trình dài độ chừng 50 thước. Ăn no xong, nó 
mới thong thả lẩn khuất dần trong ánh chiều tà. Nhưng chúng tôi đành phải nói lời cáo biệt để kịp lên 
đường theo như lịch trình đã hoạch định, thầm trách rằng mình vẫn chưa có duyên với con sếu khất 
thực kia, biết đâu đó chẳng phải là hiện thân của đức Phật tại quê hương Ngài. Duyên phận chưa 
đến thì có với cũng bằng không, các bạn nhỉ! 

 
Dẫu sao, những trải nghiệm hiếm hoi với loài chim thần huyền bí đó cũng đủ để lại trong tôi 

lắm kỷ niệm êm đềm về miền quê xứ Ấn. Ai đã từng nghe thanh âm trong trẻo của tiếng chim sếu gọi 
đàn thì sẽ không bao giờ quên được. Mỗi khi sếu cất giọng rền vang, thanh âm dội xa đến cả 3 dặm 
đường dài, có lẽ là giọng lớn nhất trong số tất cả các loài chim trên trái đất. Lắng nghe tiếng sếu nỉ 
non giữa canh dài mà thầm cảm phục tài nghệ của cụ Nguyễn Du nhà ta, đã từng ví von qua mấy 
vần thơ bất hủ: 

 
Trong như tiếng hạc bay qua, 

Đục như tiếng suối mới sa nửa vời. 
(Nguyễn Du: Truyện Kiều) 

 
Nhờ vào thính giác mẫn cảm, cụ đã biết tiếng hạc trong trẻo nhờ ở thanh quản nó có hình 

tựa như cái còi. Chim hạc càng già thì thanh quản càng rộng và càng dài ra, nếu kéo thẳng ra có thể 
dài đến hơn 1 thước rưỡi. Khi chúng thiên di từ phương Bắc gần nước Nga quanh năm tuyết phủ 
trắng xóa, hướng về phương Nam ấm áp, tìm trốn nghỉ đông, bay bổng giữa tầng không, luôn luôn 
có tiếng hạc gọi đàn. Khởi đầu là chim hạc đầu đàn trỗi giọng như tiếng kèn gọi lính, báo hiệu một kỳ 
tích sắp sửa diễn ra. 

 
Mỗi năm, đàn sếu bay vượt dãy Tuyết Sơn (Himalayas) cao trên 8 ngàn thước, phải được 

xem là một kỳ tích nhân gian. Và khi đàn sếu bay ngang trên nền trời, người dân Ấn lại bồi hồi xao 
xuyến với bao suy tư về cuộc sống hiện tại. Dãy Tuyết Sơn hùng vĩ này, đến các chuyến bay phản 
lực xuyên Á Âu còn phải vòng tránh, nhưng đàn sếu phải kiên quyết vượt qua, bay một mạch bất kể 
ngày đêm, không thể bỏ cuộc.  Đó là con đường trú rét duy nhất của chúng mỗi khi đông đến, và trở 
lại mỗi độ xuân về. Có những lúc lên gần tới đỉnh, đàn sếu lại phải quay xuống núi với bao đói rét, 
mỏi mệt. Xong hôm sau lại vượt tiếp cho đến khi vượt qua được đỉnh núi Everest cao vời vợi mới 
thôi. Nhiều con kiệt lực đành phải rơi chết mà không kịp thấy mùa xuân. 

 
Xem đàn sếu bay tưởng chừng như phi cơ tập trận, có đoàn lớn, đội nhỏ, đoàn đội nào cũng 

có vị chỉ huy. Tùy hướng gió mà bay cao hay thấp và sắp đặt đội hình, nhưng thường là theo hình 
chữ V. Các nhà khoa học cho rằng khi một con chim vỗ cánh sẽ sinh ra một lực đẩy để nâng nó lên 
cao. Nếu bay thành hình chữ V, lực này sẽ tăng lên gấp đôi và giảm bớt sức cản của gió đến phân 
nửa, giúp cả đàn bay cao hơn mà lại ít tốn sức hơn. Khi con chim đầu đàn mỏi cánh thấm mệt, nó sẽ 
lùi về phía sau để con khác bay lên thế.  Chúng thay phiên nhau gánh vác trọng trách hết sức mệt 
mỏi nhưng cũng hết sức cao cả này. Khi bay hình chữ V như một mũi tên theo một trật tự sắp xếp 
nhất định, sẽ không tạo ra sự hỗn loạn. Có như vậy đàn chim mới giữ được tốc độ nhanh nhất, con 
đằng trước không che tầm nhìn của con đằng sau.  Nhưng con bay sau vẫn luôn quan sát được 
đường dẫn của con bay đầu đàn.  Nếu bay đơn độc, con chim tách rời khỏi đàn sẽ không thể tới nơi 
cần đến cách xa hàng vạn dặm. Có những đàn sếu không bay tới đích và lao xuống biển, chỉ vì con 
đầu đàn đã định hướng sai, không biết lui khi đã mệt và nhường chỗ hay chia sẻ vai trò dẫn đường 
cho con khác sáng suốt hơn.  Đó chính là nguyên nhân gây ra thảm họa của cả bầy đàn. 

 
Vừa đến nơi thì chim sếu bắt đầu làm tổ để chuẩn bị cho kỳ sinh nở. Chúng bắt đầu chia 

thành từng cặp trống mái, thề nguyện từ nay sống chết sẽ có nhau. Chim mái chỉ đẻ hai trứng mỗi 
lần ấp nở và mỗi năm chỉ đẻ một lần, hai trứng đẻ ra rất cân bằng âm dương, một sẽ là trống và một 
là mái. Chim sếu múa rất đẹp, đặc biệt là những vũ khúc yêu đương giữa đôi tình nhân thì thầm lời 
âu yếm.  Kèm theo những điệu luân vũ tưng bừng này là bản hợp ca với những thanh âm ngập tràn 
hạnh phúc. Tiếng hoan ca của chúng là một tràng những tiếng gáy trầm bổng, hòa điệu nhịp nhàng 
giữa tiếng chim trống và chim mái. Cứ mỗi tiếng gáy reo mừng như tiếng kèn đồng rộn rã của con 
trống thì con mái gáy lên hai tiếng ngắn họa theo. Cả hai vươn người trong một tư thế hoàn mỹ, đầu 
ưỡn về sau, há mỏ ngước lên bầu trời như muốn gửi thông điệp yêu thương của đôi tình nhân yêu 
đời tới toàn vũ trụ.   

 



Rồi chàng trống tung xòe đôi cánh lên cao, trong khi nàng mái tơ kiêu kỳ, xếp bộ cánh yểu 
điệu duyên dáng bọc lấy thân mình để cùng nhau múa 'Vũ điệu kết đôi', nên duyên vợ chồng. Đôi 
sếu lướt nhẹ trên cỏ như những vũ công ba lê rồi rung lắc thân mình vào nhau, vỗ cánh hân hoan 
đập tung tóe nước ... kéo dài khoảng vài chục phút ... Sau điệu múa đôi, kể như là mừng tiệc tân hôn 
ra mắt quan viên hai họ, cuộc sống của vợ chồng nhà sếu thực sự bắt đầu từ đây. Đó là cảnh tượng 
thiên nhiên kỳ thú nhất mà tôi đã từng được chứng kiến nơi chòi canh hôm ấy, khi có vài trăm đôi 
sếu cùng múa ca trong một buổi sáng mùa đông trên mặt hồ phẳng lặng. 

 
Lặng nhìn đàn sếu từng cặp sánh đôi tung bay trên nền trời hôm ấy, tôi liên tưởng đến bộ 

phim Nga 'Khi đàn sếu bay qua' mà tôi đã xem trên truyền hình đen trắng ngày nhỏ. Vào những ngày 
xa xưa ấy, hình như đã lâu lắm rồi thì phải ... Biết bao trái tim qua nhiều thế hệ khán giả nước ta háo 
hức theo dõi từng diễn tiến của bộ phim kinh điển này, là bộ phim đã từng đoạt giải ‘Cành cọ vàng’ 
tại liên hoan điện ảnh quốc tế Cannes năm nào. Mối xúc cảm này họa may chỉ có những ai đã từng 
sống ở Sài Gòn trong thời bao cấp mới có thể cảm nhận được. Đó là thời của các bộ phim nhiều tập 
đen trắng do Ba Lan, Tiệp Khắc phát hành, trình chiếu mỗi đêm trên màn ảnh nhỏ, như 'Maika – Cô 
bé từ trên trời rơi xuống' (1978), làm say mê thanh niên nam nữ thời ấy. 

 
Tôi còn nhớ phim 'Khi đàn sếu bay qua' mở đầu với cảnh đôi trai gái ngắm nhìn đàn sếu lặng 

lẽ bay đi tránh rét, như dự cảm về một cuộc chia xa. Để khi trở về, cuộc sống bỗng trở nên tươi đẹp 
và đầy ắp niềm hy vọng.  Đoạn phim quay thật tuyệt vời. Đàn sếu như biểu tượng cho những con 
tàu ra đi với bao điều hứa hẹn, và cô gái trong phim đã nói với người yêu như thế khi ngước nhìn lên 
bầu trời u ám đầy cánh sếu bay. Rồi chàng trai lên đường nhập ngũ, cô gái tuy không thể đợi chờ 
mãi, nhưng cả cuộc đời còn lại canh cánh bên lòng nỗi ray rứt và thương nhớ khôn nguôi. Lá thư cô 
vẫn mong chờ từ anh hóa ra lại ở ngay bên cạnh mà cô chỉ biết khi hay tin anh tử trận. Cũng như 
anh, nhiều người lính hồng quân đã nằm lại chiến trường khi chiến tranh kết thúc, nhưng linh hồn 
của họ hóa thành chim sếu, đem bao ước vọng trở về cùng mùa xuân trên bầu trời dân tộc. 

 
Bộ phim kết thúc với cảnh cô gái lao vào giòng người hân hoan trở về sau chiến tranh, mòn 

mỏi đi tìm hình bóng người yêu đã hy sinh ngoài trận tuyến.  Mùa xuân, đàn sếu đang bay về như 
hiện thân của những người đã ngã xuống. Nhạc nền của bộ phim đột nhiên trỗi lên, do nghệ sĩ Mark 
Bernes thể hiện, phổ từ bài thơ tiếng Nga cùng tựa, từng làm rung động bao trái tim khán giả mỗi khi 
tôi xem đến đoạn kết. Thật xúc động khi ngồi ôn lại hình ảnh người lính ôm gốc bạch dương cho đến 
lúc ngã xuống vẫn ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Có lẽ cả anh khi đó, và cả cô gái sau này, đều mơ về 
cái chỗ nhỏ còn trống bên đàn sếu cất cánh bay cao. Ở đây, đàn sếu như nói lên lòng quả cảm, tình 
đoàn kết, cùng niềm hy vọng và khát khao cháy bỏng về một tình yêu đích thực chỉ có thể tồn tại 
trong cuộc sống hòa bình mà thôi. Hãy cùng tôi nghe lại lần nữa thứ giai điệu da diết chứa chan tình 
người của bài hát trong phim, các bạn nhé: 

 
... Và có thể một ngày kia mệt mỏi, 

Cùng đàn chim tôi bay giữa trời chiều. 
Bằng tiếng chim, tôi sẽ lên tiếng gọi, 

Nhắc những người phía dưới đứng nhìn theo. 
 

Tôi cứ nghĩ: những chàng trai đẹp nhất, 
Từ chiến tranh không trở lại ngày nào. 

Không phải chết đang nằm sâu dưới đất, 
Mà biến thành đàn sếu trắng trên cao... 
(Rasul Gamzatov: Khi đàn sếu bay qua 

Lời Việt Thái Bá Tân) 
 
Mùa đông đã chớm về ở Gajner giá buốt, mặc dù nắng đã lên cao trên đỉnh đầu. Và trong 

giấc mơ hằng đêm, tôi lại tìm về nơi chốn bình an ấy, để lại được say sưa ngắm vũ khúc yêu thương 
của đàn sếu, để được mơ tặng thức ăn cho con sếu khất thực, và hòa nhập tâm hồn mình vào cõi 
không gian huyền diệu chứa chan lòng bác ái giữa con người và tạo vật chung quanh. 

 
  
 

 


