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 NGHIÊNG VAI GÁNH LẤY TỘI ĐỜI 

Lm Vĩnh Sang DCCT 

Có một quy ước không thành văn, anh em chúng tôi trong Tu Viện không nói chuyện công việc trong 
bữa cơm, đăc biệt là bữa cơm trưa, quy ước này nhằm dùng bữa cơm là cơ hội để vui sống, thư giãn và 
củng cố tình huynh đệ, cũng vì lý do đó mà cũng không quy định ai ngồi đâu, chỗ nào. Anh em được tự do 
chọn lựa chỗ ngồi, nhưng khuyến khích thay đổi chỗ để có dịp gặp gỡ với nhiều anh em khác. 

Bàn của tôi hay ngồi “vi phạm” điều khuyến khích chung chỉ vì những người ngồi bàn đó có một mối 
“thâm thù” không sao giải quyết được, tôi xin chỉ ra ngay “kẻ gây sự” cho mọi người là một cha tên là Phêrô 
NTT ( ai muốn hiểu hai chữ NTT là gì cũng được ), từng thời điểm sẽ có một “nạn nhân” của “kẻ gây sự”, 
riêng tôi luôn đứng vai trò “lắp ráp” các sự kiện để gây thêm… kịch tính. Có một thời gian “nạn nhân” là cha 
Giuse PVB. Cha Giuse PVB rất hiền lành và có phần loay hoay lúng túng mỗi khi bị đối phương NTT “gây 
sự”. Và thế là để tạo ra tình huống gây cấn, tôi đã “sáng tác” ra một câu chuyện.  

Câu chuyện như sau: Khi đến ngày cuối cùng, Giuse PVB đến trước cửa thiên đàng, Thánh Phêrô 
sưu tra lý lịch, xong xuôi ngài hỏi một câu duy nhất: “Buổi trưa ăn cơm ngồi gần ai ?” Giuse PVB trả lời: 
“Thưa, con ngồi cạnh NTT.” Thánh Phêrô phán quyết không chần chừ: “Vào thiên đàng !” ( Xin chú thích 
một chút: câu chuyện này phỏng theo khá nhiều câu chuyện tiếu lâm nhà Đạo khác cho rằng, kẻ ở thế gian 
đã phải chịu nhiều đau khổ thì thôi, không phải chịu đau khổ ở đời sau nữa… ) 

Nhưng khi Giuse PVB mới đi được vài bước thôi thì Thánh Phêrô bất ngờ gọi giật lại, khiến cho 
PVB rất hoang mang bối rối. Thánh Phêrô hỏi: “Thế ngồi cạnh như vậy bao nhiêu năm ?” – “Dạ thưa, hơn 
10 năm ạ”. Nghe vậy, Thánh Phêrô tuyên bố chắc nịch: “Con hãy vào làm… Thánh tổ trưởng !” 

Kể từ đó, Giáo Hội có Lễ kính… Giuse PVB và các bạn Tử Đạo ! 

Của đáng tội, cha NTT vẫn thường “vỗ ngực xưng tên” là mình đạo đức thánh thiện nhất Nhà Dòng, 
nên tôi mới dựa vào câu ngạn ngữ “chung quanh một vị Thánh có nhiều Thánh Tử Đạo” để “sáng tác” ra 
câu chuyện tiếu lâm này, nó trở thành “cây gậy” cho cha Giuse PVB nhiều năm tháng, và nó trở thành “yếu 
huyệt” của cha Phêrô NTT ít là cho đến hôm nay. 

Câu ngạn ngữ “xung quanh một vị Thánh có nhiều Thánh Tử Đạo” có thể không hoàn toàn đúng 
trong thực tế, nhưng chắc chắn chung quanh một vị Thánh có nhiều người được hưởng ân huệ của Thiên 
Chúa, thậm chí sức mạnh thánh thiện của vị Thánh có khả năng làm thay đổi thế giới. 

Một Phanxicô đã ghé vai gánh vác, chỉnh lại “ngôi Nhà Thờ” bị nghiêng ngả. Vâng, chỉ một Phanxicô 
gầy gò, nhỏ bé và khiêm nhường thôi. Một Thêrêsa Hài Đồng Giêsu xuất hiện âm thầm trong Đan Viện, 24 
năm hiện diện ở trần gian, đã làm bừng sáng một thế giới đang chìm lỉm trong u tối của sự kiêu căng, ảo 
tưởng về văn minh tiến bộ và sức mạnh bom đạn. Một Gioan Phaolô 2 đầy can đảm và khôn ngoan, đầy 
nhiệt thành và quảng đại, đã làm xoay chuyển nhân loại, phá tan khối thuốc nổ như lúc nào cũng sẵn sàng 
làm tan tành cả thế giới, vén bức màn sắt che khuất tầm nhìn của nhân loại. 

Thứ sáu ngày 5 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thờ Laterano. Nhà Thờ Chính Tòa của Đức Giáo 
Hoàng, cùng với việc công bố Thông Điệp Lumen Fidei, Hội Thánh kết thúc giai đoạn Giáo Phận của hồ 



sơ phong Chân Phước cho Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyên Văn Thuận ( 1928 – 2002 ). “Cũng trong 
ngày thứ sáu, sau Thánh Lễ long trọng tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Antôn Padova tại Rôma, tại 
giảng đường Antonianum sẽ diễn ra việc công bố bản dịch tiếng Ý của 6 lá thư Mục Vụ của Đức Hồng Y 
Thuận, được viết giữa năm 1968 và 1973, được Libreria Editrice Vaticana ấn hành và được Hội Đồng 
Giáo Hoàng Công Lý và Hoà Bình sắp xếp” ( bản tin Vietcatholic ). 

Chúng ta đã được nghe nói nhiều về con người này, sự thánh thiện và lòng yêu mến của ngài đã trở 
nên tấm gương sáng ngời cho mọi người chúng ta. Trong hoàn cảnh hết sức rối ren của xã hội Việt Nam 
hiện tại, chúng ta có quyền hy vọng vào một vị Thánh của Việt Nam sẽ nghiêng vai gánh vác ngôi nhà dân 
tộc này. Hãy góp thêm niềm hy vọng bằng chính lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta. 
 

Lm. VĨNH SANG, DCCT,  
thứ bảy 6.7.2013 
 

GIA ĐÌNH AN PHONG: 
GIA ĐÌNH CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÔNG GIA ĐÌNH 

Con người sinh ra, ai cũng có cha, có mẹ, có một gia đình... Không có ai từ đất nẻ mà chui lên... 
Nhưng vì hoàn cảnh, vì xã hội, vì giáo dục v.v... có một số người kém may mắn, mất hoặc xa cha mẹ sớm, 
nên phải sống lang thang, không gia đình... Đó là trường hợp các em mà 
người ta gọi tắt là bụi đời; nghề sinh sống của các em thường là đi đánh 
giầy... 

Lúc đó, năm 1963, tôi làm quản lý trong Dòng Chúa Cứu Thế ở Rạch 
Dừa, Vũng Tàu. Trong những lúc đi chợ cho Nhà Dòng, tôi có dịp gặp nhiều 
em đánh giầy, và lần lần quen thân với các em... 

Một hôm, tám em đánh giầy tới xin tôi ở... Tôi cười và nói: "Bộ tụi con 
muốn đi tu hả, nhà này là một Tu Viện mà ?" Các em trả lời: "Không, tụi con 
muốn ở với cha"... Ở với cha mà không chịu đi tu: đó là cả một vấn đề. May 
phước tôi làm quản lý Nhà Dòng, nên có một khu riêng dành cho gia nhân, 
những người giúp việc cho Nhà Dòng. Để tám đứa ở chung với những gia 
nhân đó, trong bụng tôi nghĩ thầm: ở đây buồn chết, chúng nó ở ít ngày rồi 
sẽ đi sống lại ngoài chợ, vui nhộn hơn... 

Dè đâu, chúng nó không đi, mà còn rủ thêm các đứa khác đến ở... Thấm thoát, con số lên tới hơn 
hai chục. Bấy giờ "Chúa mới can thiệp vào vấn đề". 

Trước mặt Nhà Dòng là một phi trường. Phi cơ và trực thăng của quân đội Mỹ bốc lên đáp xuống 
liên lỷ, làm các Cha dạy học ở Đệ Tử Viện, không dạy được. Các Cha phàn nàn với Cha Bề Trên Giám 
Tỉnh, và Cha Bề Trên Giám Tỉnh mới giải quyết: đưa Nhà Đệ Tử lên Sàigòn.Thế là cả Nhà Dòng và Nhà Đệ 
Tử ra đi di tản, để lại mấy chục em bụi đời. Và tôi ở lại với các em... 

GIA ĐÌNH AN PHONG bắt đầu tự túc: nuôi gà để nuôi nhau; khởi sự với hai mươi con, đến ngày 30 
tháng 4 năm 1975, số gà lên tới hơn 6.000 con, và từ trước đến lúc đó đã ăn không biết bao nhiêu và đã 
bán biết bao nhiêu... Bàn tay của Chúa thấy rõ ràng. Chúa sinh Chúa dưỡng. 

Nhờ đường lối Chúa soi sáng mà số các em mỗi ngày mỗi tăng thêm. Tôi nói với các em: Chúa 
dựng nên con người và cho hoàn toàn tự do. Cho nên trong nhà của mình, chúng con muốn làm gì thì làm. 
Đứa nào muốn đi học, cha cho đi học. Đứa nào muốn học nghề, cha cho học nghề. Còn đứa nào muốn ở 
không chơi, không làm gì hết, vẫn cứ được như thường. Không làm gì hết mà đến bữa ăn, có quyền đến ăn 
như mọi người, vì mình là đứa con trong nhà thì mình có quyền ăn, còn làm việc là chuyện khác. Nghe vậy, 
đứa nào cũng thích, và tụi nó mới rủ nhau đến ở càng ngày càng đông... 

Một hôm, mấy anh lớn có ý kiến giáo dục hay, mới bàn với tôi. Chúng con muốn chia nhóm. Chia 
nhóm là làm sao ? Tất cả tụi con đều là bụi đời. Vậy thì mấy em nhỏ, đi học, là nhóm "Bụi Non". Còn các anh 
lớn, học nghề, là nhóm "Bụi Già". Còn mấy anh em không làm gì hết là nhóm "Bụi Cà Nhỏng" ! Nói rồi và làm 
liền... Mấy anh em nhóm "Cà Nhỏng" hơi quê xệ một chút. Nên từ từ rồi mấy anh em đó gia nhập nhóm "Bụi 
Học Trò" hay "Bụi Học Nghể"... Thế là ý kiến giáo dục của mấy anh lớn đã thành công mỹ mãn. 



Lúc ấy, cơ quan viện trợ Công Giáo Mỹ có cho bột mì, làm bánh mì cho học sinh nghèo. Tôi mới kêu 
một ông thợ làm bánh mì người Trung Hoa, Chú Hai. Chú Hai xây một cái lò củi nướng bánh mì. Tôi nói với 
các em: đứa nào muốn học làm bánh mì thì đi với Chú Hai. Một số mấy anh lớn đi với Chú Hai... Tôi cũng 
có mướn hai ông thợ máy: anh Hai và anh Ba. Tôi nói với các em: đứa nào muốn học nghề thợ máy sửa xe 
hơi thì đi với anh Hai, anh Ba... Thế là mấy tháng sau, trong nhà có hai băng thợ làm bánh mì và thợ máy 
sửa xe hơi... Như thế là GIA ĐÌNH AN PHONG đã khai trương Lò Bánh Mì AN PHONG và Garage AN 
PHONG, thêm phương tiện nuôi sống các em. 

 Với thời gian, GIA ĐÌNH AN PHONG và xe camionnette Peugeot 404 của cha Qui được các em đánh 
giầy chẳng những ở Vũng Tàu mà cả Sàigòn-Chợ Lớn biết và nhận diện. Các em rủ nhau vô ở càng đông... 
Một hôm tôi đi chợ ở Chợ Lớn. Đi chợ xong, trở lại xe, tôi thấy mười một em với thùng giầy trên tay, ngồi sẵn 
trên xe: các em ngồi chơi vì biết là xe của cha Qui. Tôi ngó các em, các em nhìn tôi cười, chào nhau. Tôi mới 
buột miệng hỏi các em: "Cha đi về Vũng Tàu nè, đứa nào muốn đi Vũng Tàu tắm biển vài ngày rồi trở về Chợ 
Lớn lại, cha sẽ chở về... Các em dòm nhau, hỏi ý kiến, rồi bảo nhau: Mình phải đi trả thùng giầy cho "anh 
nuôi" đã... Mỗi em có "anh nuôi" và thùng giầy riêng của anh đó. Mấy em nhanh chân, nhẩy xuống xe và trong 
mấy phút, chạy trở lại, nhẩy lên xe, ngồi gọn gàng, vui cười khoái chí... 

Thế là 11 em đánh giầy ở Chợ Lớn, không cần tính toán lâu, bắt đầu đi Vũng Tàu tắm biển... Thứ hai 
tuần sau, tôi có dịp lên Sàigòn. Tôi gọi 11 em hôm trước đến và hỏi: "Cha đi Sàigòn đây, tụi con muốn về thì 
lên xe". Các em ngó nhau, cười và đồng thanh: "Không, tụi con không về, tụi con ở lại đây với cha..." Vậy là 
GIA ĐÌNH AN PHONG tăng số thêm 11 người nữa... 

Cùng với các em bụi đời, có nhiều gia đình nghèo, cũng đến xin ở. Dần dần số những người này 
cũng lên đến mấy chục gia đình... 

Lại có những em sơ sinh: cha mẹ sinh ra, rồi không thể nuôi được, đem đến gởi GIA ĐÌNH AN 
PHONG nuôi giúp. Hoặc các bà mẹ ôm con ra ngoài chợ, rồi nhờ các bà biết đường giây, ẵm vào GIA ĐÌNH 

AN PHONG giùm... Thành phần thứ ba này gia tăng cũng 
nhanh; cuối cùng trong nhà cũng được ba phòng, mỗi phòng 
40 chục cái nôi... Cùng với các em, Chúa cũng gởi mấy bà, 
mấy chị đến tình nguyện nuôi các em... Việc của Chúa làm 
bao giờ cũng lạ lùng... 

Thêm các gia đình nghèo và các em sơ sinh, thì 
thêm miệng ăn. Chúa lại gởi quân đội Mỹ và Úc đem đồ 
giặt đến: GIA ĐÌNH AN PHONG lại thêm nhà giặt ủi để nuôi 
sống nhau... Tạ ơn Chúa ! 

Nhờ Chúa soi sáng và dẫn dắt, đường lối làm việc 
trong GIA ĐÌNH AN PHONG tóm tắt trong một câu: "Tôn 
trọng tự do và yêu thương lẫn nhau". Cho nên GIA ĐÌNH 

AN PHONG không từ chối một người nào đến xin giúp đỡ. Kết quả: ngày 30 tháng 4 năm 1975, con cái 
Chúa, tính ra được: hơn 300 em bụi đời, hơn 100 ông bà gia đình nghèo, và hơn 100 em bé cô nhi...  

Đó là tiểu sử ngắn gọn của GIA ĐÌNH AN PHONG, hôm nay được gởi lên mạng internet. Hy vọng 
ông bà anh chị nào đã sống cùng nhau thời gian ngắn dài nào đó, tìm dịp về gặp lại nhau, chia sẻ vui buồn 
với nhau. Liên lạc với GIA ĐÌNH AN PHONG ở Pháp: Lm. Nguyễn Văn Qui, 11 rue des Bornes – 95120 
Ermont – France, điện thoại trong nước Pháp: 0134150584; điện thoại từ ngoài nước Pháp: 33134150584. 

Lm. Louis NGUYỄN VĂN QUI, DCCT 

 
GIA ĐÌNH AN-PHONG SYDNEY 
MỪNG LỄ THÁNH TỔ 
Mây Chiều ghi nhanh 

Sydney đang về cuối đông mà trong những ngày đầu tháng 8, nhưng cơn gió mãnh liệt liên tục làm 
tróc lên những mái nhà, làm cây cối bị bứng gốc vv...Nhưng, như có phép màu, thứ Bảy ngày 10/08/2013, 
trời lại trở nên êm dịu và ấm áp, ngày mà gia đình An-phong Sydney đã chọn để mừng lễ thánh Tổ.  

Địa điểm mừng lễ năm nay là tư gia anh chị Chi Hội Trưởng Nguyễn Văn Dũng ở Bankstown. Phải 
nói rằng anh chị Chi Hội Trưởng Dũng+Phụng rất chu đáo, vì thấy thành viên gia đình An Phong Sydney đa 
số đã lớn tuổi, sợ ăn uống không được thoải mái, ấm áp vì mưa gió bất thường, nên anh chị đã không ngại 



mua hai tấm bạt lớn mới tinh để chắn gió. Nói là ăn tiệc cho oai, chứ thực ra từ bao nhiêu năm nay rồi, tất 
cả những món ăn đều do anh chị em nấu nướng và đem tới để cùng chia xẻ cái ngon cái ngọt.  

Đúng như anh Tá nói, đặc biệt năm nay chỉ có tin vui chứ không có tin buồn nào, có thể vì Chi Hội 
Trưởng Dũng mát tay chăng? Tin vui thì nhiều, nào là cha Thịnh dù rất bận rộn với công việc tuyên úy 
trưởng giáo đoàn ở Nam Melbourne, nhưng cha cũng cố gắng thu xếp về Sydney mừng lễ với anh em. Tin 
vui khác là những người anh em cùng lớp với thày Lợi, là các cha Tín, Màu, Thành Tâm, Phụng, sẽ kỷ niệm 
50 năm khần Dòng – ít khi nào nhà Dòng có nhiều cha mừng kỷ niệm khấn Dòng một lúc nhiều như vậy. 
Rồi vào cuối tháng 8 này, anh chị Chi Hội Trưởng Dũng +Phụng sẽ cưới vợ cho con trai là Anthony- cũng vì 
thế mà anh chị xuôi gia Nguyễn Viết Hải và cả ông bà của cô dâu tương lai cũng đến dự lễ, mà đúng như 
MC Vũ Nhuận mô tả, ông có nét mặt rất giống Tây, Tây thứ thiệt chứ không phải là Tây Ninh đâu.  

Tiếp theo, cha Thịnh cử hành thánh lễ với lời ca tiếng hát bay bổng lên trời, cha nhắc nhở anh em 
rằng: cha Thánh Anphongsô là cha thánh của cầu nguyện, nhắc nhở chúng ta cầu nguyện mỗi ngày. 
Tưởng cũng nên nhắc lại là mỗi năm cứ vào đầu tháng 8, gia đình An Phong Sydney đều tổ chức họp mặt, 
trước là để mừng lễ thánh Anphongsô, sau là gây quỹ tài chánh để yểm trợ cho công việc truyền giáo của 
Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Anh chị Lệ &An, trong dịp này, đã có nhã ý tặng chi hội một chậu hoa lan 
rất đẹp, có tới 4 nhánh hoa, màu xanh lơ rất tươi, cứ nhìn xem là cũng thấy hấp dẫn rồi. MC Vũ Nhuận đã 
mau mắn tổ chức đấu giá chậu bông này, một cuộc đấu giá bất thường, vì chi hội chỉ tổ chức đấu giá vào 
những cuộc họp dịp Tết âm lịch -để có thêm tiền yểm trợ các thí điểm các thí điểm truyền giáo của Dòng 
Chúa Cứu Thế Việt Nam. Với tài ăn nói của MC Vũ Nhuận, giá khởi đầu $100 đã được nâng lên tới $270, 
do các con của gia đình Bác Liên hết lòng ủng hộ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.  

Năm nay, mặc dầu đời sống khó khăn, vật giá leo thang và nhất là giá điện tăng vọt, thành viên gia 
đình Anphong Sydney số lớn đã về hưu, các anh chị còn đi làm thì cũng chẳng có ai làm nghề buôn bán, 
thế nhưng số tiền thu được đã lên tới $6,830 đồng, một số tiền phải nói là “lớn” trong thời buổi khó khăn 
này, điều này nói lên tình thương yêu mà anh chị em trong gia đình cũng như thân hữu đã dành cho nhà 
Dòng, nhớ tới công dưỡng dục mà các cha Gia Nã Đại cũng như Việt Nam đã hết lòng vì anh em– và, biết 
bao nhiêu kỷ niệm êm đềm về những ngày còn sống dưới mái nhà Đệ tử. Số tiền này đã được gởi về Dòng 
Chúa Cứu Thế Việt Nam ngay đầu tuần sau.  

Đến lúc này, thì những món ăn ngon miệng đã được dọn ra trên bàn - nào là gà, heo, bò, chị Mai Tá 
thì lần nào cũng trổ tài món xôi vò, nhưng bữa nay lại làm thêm hai món nữa là xôi lạt ăn với cà ry cá – và 
còn nhiều món nữa cũng rất ngon mà tôi không biết tên, mà chỉ biết thưởng thức.  

Tiệc đang tiếp diễn thì có cha Nguyễn Văn Khải, nguyên phát-ngôn-viên giáo xứ Thái Hà - Hà Nội, 
một linh mục DCCT trẻ tuổi đang du học tại Roma, trong chuyến đi ghé thăm và nói chuyện thời sự ở Úc, 
đã vui vẻ đến với gia đình An phong để cùng chia xẻ thức ăn, và sau đó nói chuyện về vấn đề thời sự. Tài 
hùng biện và ăn ngay nói thẳng của cha đã thu hút anh chị em say mê theo dõi. Vì thời giờ rất hạn hẹp, cha 
Khải phải từ giã anh em để ra về, để lại nhiều luyến tiếc vì cuộc hội ngộ quá ngắn ngủi. 

Rồi anh chị em trong gia đình lại tiếp tục nâng ly, tiếp tục thưởng thức những món ăn còn lại, mà 
món súp của chị Chi Hội Trưởng Dũng-Phụng được chiếu cố đến cạn láng không còn chi dính đáy nồi.  Rồi 
cũng đến lúc tiệc tàn, anh chị em lại lần lượt nói lời tạm biệt để ra về, bao nhiêu lời cám ơn thắm thiết được 
gởi lại cho anh chị Chi Hội Trưởng Dũng +Phụng, đã mở rộng vòng tay đón mời gia đình An Phong trong 
tình thương mến không bến bờ.  
Ghi nhanh 
Mây Chiều 
 
Danh sách các Mạnh Thường Quân hỗ trợ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam: 

 
 1. Cụ cố Quả Phụ Đàm Quang Tính:     $500 
 2. A/c Trịnh Thị HOà & Tiên       $200 

3. A/c Trần Ngọc Tá & Mai       $400 
4. A/c Phạm Văn Chương       $250 
5. A/c Vũ Nhuận        $300 
6. Gia đình & than hữu a/c Vũ Nhuận & Bích Nông                   $1,000 
7. A/c Nguyễn Văn Dũng & Phụng     $200 
8. A/c Mai Thành Hải       $100 
9. A/c Nguyễn Minh Tâm      $100 
10. A/c Mai Trung Thành & Uyển     $50 



11.Chị Trần Thị Bích Huyền & gia đình    $100 
12. A/c Nguyễn An Bình      $200 
13.Chị Bích Hoà (phu nhân anh Nguyễn An Bình)   $100 
14. Anh Nguyễn Quang Thành (Clêmentê)    $200 
15.G/đ bác Trần Ngọc Liên (tiền cây phong lan a/c Lệ tặng) $270 
16.A/c Nguyễn Tiến Hùng & Nga     $300 
17. A/c Nguyễn Đắc Dũng & Vân     $200 
18. Cô Trần Thị Mỹ Hương (con bác Trần Tứ Cảnh)  $100 
19. A/c Lê Duy Phước      $150 
20. A/c Nguyễn Hứa Chữ & Tuyết Thu    $50 
21. A/c Nguyễn Minh Vọng       $100 
22. Chi Maria Hoàng Thị Thả      $120 
23. A/c Hưởng & Đào       $120 
24. Chị Nguyễn Thị Phụng (Tính)     $120 
25. A/c Nguyễn Duy Lâm & Phương Anh     $200 
26. A/c Huỳnh Công Lợi & Thuỷ     $200 
27. Jean Leonard Đặng      $50 
28. Trần Đàm Thiên Ân & Minh Thư     $100 
29. Bà quả phụ Trần Ngọc Liên      $100 
30. A/c Nguyễn Việt Hải       $100 
31. Bà Quả phụ Nguyển Văn Kim      $100 
32. A/c Đố Quốc Dũng & Loan      $100 
33. A/c Nguyễn Kim Linh       $150 
34. Anthony Trần Đàm Việt Quốc (tiền lon)    $700 
   Tổng cộng     ------ $7,080 
 
Đã gửi về Tỉnh DCCT VN qua Lm Đinh Hữu Thoại: $6,800 
Số còn lại tồn quỹ sẽ gửi sau. 

"NGƯỜI ĐÂU GẶP GỠ LÀM CHI ?" 
_________________________________________________ 

Kính thăm Cha già Louis, và quý anh chị Gia Đình An Phong,  

Một ngày đầu tháng 7 năm nay, con đang dự Công Hội Tỉnh DCCT tại Kỳ Đồng thì được tin có 
khách tìm con, đông lắm, ngồi đầy cả nhà khách Tu Viện. Đúng lúc được nghỉ giải lao, con vội chạy ra, ngỡ 
ngàng và mừng vui, tưởng ai, hoá ra là cha Fabiano Lê Văn Hào, Don Bosco, cùng các anh chị Gia Đình 
An Phong.  

Vậy là năm nay nữa, Cha lại không thể về với con cái được. Chỉ có mấy phút bàn bạc, con liền đề 
nghị ngoài việc tĩnh tâm và dâng Thánh Lễ đúng ngày Lễ Thánh An Phong 1 tháng 8 tại Nhà Nguyện Dòng 
Xitô trên núi Vũng Tàu, Gia Đình mình hãy cùng nhau làm một tập kỷ yếu ghi dấu 50 năm Gia Đình An 
Phong và mừng thượng thọ Cha già 90 tuổi. Thời gian chỉ còn chưa tới một tháng, chắc chắn không thể kịp 
ra mắt một tập sách hoàn hảo trang trọng, nhưng có được đến đâu ta cứ làm đến đấy, đúng tinh thần của 
"dân Bụi", miễn là Cha già vui, anh chị em mình vui là được, có dịp hồi ôn kỷ niệm xưa mà tạ ơn Chúa, biết 
ơn Cha già và cám ơn nhau… 

Vậy là đã hai năm liền con được làm quen, hoà mình vào với Gia Đình, ít là trong Ngày mừng Lễ 
kính Thánh An Phong, cũng là ngày truyền thống kỷ niệm thành lập Gia Đình An Phong. Thật ra, tuy không 
được ở "thâm niên" với Cha, không được làm con của Cha như nhiều anh chị tại Vũng Tàu, nhưng con 
cũng may mắn có được nhiều cơ duyên tuyệt vời với cha. 

Con cũng xin góp với các anh chị trong tập sách mỏng này mấy kỷ niệm dễ thương của con với 
Cha, với Gia Đình An Phong. 

Kỷ niệm đầu tiên… Chúa Nhật 26.8.2001, con đưa một thông tin cần trợ giúp khẩn cấp lên tờ báo 
điện tử mang tên Gospelnet số 23 (nghĩa là Mạng Lưới Tin Mừng ) như sau:  



Có một em dân tộc ở Kon Tum tên là A Vương, sinh ngày 26.11.1982, là cháu của một chị Nữ Tu 
Dòng Ảnh Phép Lạ Kon Tum, ngụ tại làng Kon Hra Chot. Em A Vương là một trong những người dân tộc 
đầu tiên là học sinh giỏi thi đậu liền 2 trường Đại Học Y Tây Nguyên và Đại Học Giao Thông Vận Tải 
Sàigòn. Vào năm học mới em sẽ phải đóng học phí 1.800.000 đồng cho trọn năm học, tính theo giá bây 
giờ phải gấp mười lần thế. Gia đình A Vương lại có hoàn cảnh 
hết sức khó khăn, không thể lo liệu nổi số tiền lớn như thế. Đã 
gần hết thời hạn quy định, và chắc chắn em sẽ bị nhà trường 
loại bỏ không thương tiếc. 

Lúc ấy, con chỉ có trong tay 500.000 đồng nên nhờ anh 
em trong Dòng chuyển ngay lên Kon Tum, coi như một phần nhỏ 
khích lệ gia đình em A Vương đừng vội nản lòng nhưng cứ kiên 
trì cậy trông vào Chúa. Như vậy, vẫn còn cần thêm 1.300.000 
VND mới đủ ! 

Báo gửi đi vào lúc 22g buổi tối khuya Chúa Nhật 26.8 bên 
Việt Nam, không ngờ bên Pháp lúc ấy là 17g chiều cùng ngày, 
Cha già Louis mở chiếc computer cũ kỹ do chính tay các em Bụi 
Đời Việt Nam bên Pháp tận dùng đồ phế thải lắp ráp, Cha nhận 
được số báo Gospelnet qua Email, đọc thông tin về em A Vương xong, cha gọi điện thoại về Việt Nam cho 
một chị Gia Đình An Phong tại Vũng Tàu ( chị Trần Thị Nghiêm thì phải ), lúc ấy là nửa đêm… 

Sáng tinh mơ thứ hai 27.8, lúc 6g30 sáng, con vừa dâng Lễ trong Tu Viện xong, một chiếc Honda cũ 
mèm đỗ xịch trong sân Nhà Dòng, tài xế chắc cũng là dân An Phong, hỏi con có phải là cha Uy không rồi 
đưa luôn số tiền 1.300.000 VND, bảo là cha Quy từ bên Pháp nhắn anh em Gia Đình An Phong Vũng Tàu 
lo vụ này, dứt lời anh quành xe phóng luôn, đúng phong cách… Bụi ! 

Con mừng quá, vào gọi điện thoại ngay, nhờ thầy Trần Xuân Sang Dòng Ngôi Lời cũng gốc Kon 
Tum (nay đã là Linh Mục truyền giáo bên Paraguay) tìm cách chuyển khoản ngay số tiền này lên Tây 
Nguyên. 10g sáng hôm ấy, khi em A Vương đến văn phòng Trường Đại Học Y Tây Nguyên đóng xong 
1.800.000 VND thì không ngờ cũng là vừa lúc hết thời hạn. Hú vía ! 

Hiện nay, em A Vương đã là một bác sĩ Nhi Khoa dễ thương và tận tuỵ. Cách đây mấy năm, khi Cha 
già đang về thăm Việt Nam thì ngã bệnh, phải nhập viện cấp cứu. Con có báo tin cho A Vương, A Vương đã 
tìm cách vào tận nhà thương chào Cha để nói lời tri ân. Mười năm trước, nếu Cha già đã không chạnh 
thương và quyết đoán nhanh nhạy, và nếu các anh chị An Phong Vũng Tàu cũng không chạnh thương kèm 
theo lòng nhiệt thành xốc vác, phóng xe từ khi trời chưa rạng sáng để kịp góp một món tiền lớn, thì em A 
Vương đã phải dở dang việc học, thiệt thòi cho bản thân, cho Giáo Hội, cho cả cộng đồng dân tộc của em… 

Kỷ niệm thứ nhì… Sau đó mấy tháng, cuối năm 2001, con được dịp sang Pháp. Cha Quy từ 
Ermont-Eaubonne gọi điện thoại hỏi có muốn theo cha một chuyến viếng Đức Mẹ Lộ Đức không, con mừng 
như bắt được vàng, ước mơ bao lâu nay thế là được toại nguyện. Cũng xuất phát từ một lần lâu lắm rồi 
Cha chạnh thương cưu mang một cô gái ở trại tỵ nạn. Bây giờ cô đã định cư tại một nước Bắc Âu, lập gia 
đình nhưng lại mong mãi mà chưa có con, cô ấy muốn hành hương về Lộ Đức xin Mẹ Maria ban ơn cho 
khỏi hiếm muộn, cô không giàu có, chỉ vừa đủ sống, nhưng sẵn sàng lo mọi sự, miễn là có Cha già kính 
yêu cùng đi. Cha già lại muốn cho cha trẻ bên Việt Nam được "ăn theo" chứ Cha biết rõ con chẳng có tiền 
túi đâu mà dám đi một mình. 

Từ Paris ba Cha con đi xe lửa xuôi xuống miền Nam một đêm. Đến Lourdes, cha quen biết rộng nên 
xin trọ được tại một nhà nghỉ bình dân nhỏ bé của AED (Aide à l'Église en Détresse – Hội trợ giúp các Giáo 
Hội đang bị bách hại). Chị phụ trách là một người đặc biệt thánh thiện, chị chỉ ăn mỗi ngày 3 khoanh bánh 
mì khô với nước lã, còn hơn người mình ăn chay trường. Chị gầy tong teo nhưng khoẻ lắm, đi thoăn thoắt. 
Cả ngày lo mọi sự tại nhà nghỉ thật chu đáo, xong là chị lại xải chân cuốc bộ ra cầu nguyện Hang Đá Đức 
Mẹ Lộ Đức. 

Tội nghiệp Cha già, năm ấy đã 78 tuổi, trong suốt 3 ngày ở Loursdes vẫn cố gắng ì ạch lặc lè 
chậm bước theo sau ông cha trẻ 42 tuổi và chị ân nhân 45 tuổi từ nhà nghỉ ra với Đức Mẹ ngày 3 bận đi 
đi về về.  

Dạo ấy trời đã tàn Thu lập Đông, mưa chỉ còn lâm thâm dai dẳng, mây xám, gió heo may bắt đầu se 
se lạnh, cây cối đã trụi lá khẳng khiu, lạ thay tất cả lại làm cho khách hành hương càng cảm thấy tha thiết 
gắn bó với Mẹ, có những người tận Philippines sang, quỳ gối lết đến với Mẹ cả quãng đường 6, 7 trăm mét 



từ cổng vào, có người bên Đông Âu sang phủ phục xuống nền gạch trước Hang Đá lúc nào ướt đầm nước 
mưa… 

Một hôm, con với Cha già đứng hai bên đồng tế với ông cha Tây ngay trong Hang Đá nơi Đức Mẹ 
hiện ra ngày xưa với chị Bernadette Soubirous năm 1858. Thánh Lễ được truyền trực tiếp trên sóng radio đi 
tất cả các nước nói tiếng Pháp ( Francophone ) và con được dâng lời cầu nguyện bằng tiếng Pháp cho quê 
hương Việt Nam.  

Với Cha thì con nhớ mãi một câu chuyện vừa vui vừa thấm thía. Một hôm Cha dắt con leo dốc lên 
phía trên Hang Đá Lộ Đức, nơi đây xây dựng một Vương Cung Thánh Đường nguy nga dâng kính Đức Mẹ. 
Cha mệt quá, thở phì phò, ngồi uệch luôn xuống trước bậc thềm vào Nhà Thờ. Con đứng gần đó ngơ ngẩn 
dõi mắt ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên cuối Thu với đồi núi chập trùng, sông suối hiền hoà và rừng cây 
an nhiên.  

Bỗng có một bà già chắc cũng trạc tuổi Cha bước tới ngay chỗ Cha ngồi, chạnh lòng thương vì ngỡ 
Cha là một ông cụ hành khất người Á Châu nghèo khổ và khuyết tật, bà mở ví lấy tiền bố thí cho cha, hình 
như nhiều lắm, cũng đến mấy chục Francs (lúc ấy chưa đổi Euros). Cha mỉm cười cám ơn bà cụ bằng tiếng 
Pháp rất ư là lịch thiệp của dân Tây, xong xuôi cha lồm cồm ngồi dậy, ì ạch chậm rãi bước tới hòm tiền công 
đức trước cổng Đền Thờ.  

Bà già Tây há hốc mồm nhìn theo rồi kêu lên (đương nhiên bằng tiếng Pháp) ý là: "Ơ ! Cái ông già 
này, tôi cho ông chứ có cho Nhà Thờ đâu !" Cha già ôn tồn mỉm cười lần nữa bảo bà: "Vâng, cám ơn, bà đã 
cho tôi rồi thì là của tôi, tôi muốn cho lại Nhà Thờ là quyền của tôi chứ !" Và cha bỏ tọt luôn số tiền vào hòm 
công đức trong sự hậm hực bất bình của bà già kia. 

Bà kia bỏ đi rồi, Cha mới cười buồn bảo con: "Bên Tây này nó vậy đó, giúp người nghèo, làm việc 
bác ái cỡ nào họ sẵn sàng, họ coi như một nghĩa vụ xã hội tự nhiên, nhưng bảo giúp Giáo Hội thì dứt khoát 
không !" Con cứ phải ngẫm nghĩ mãi về lời nhận định này của Cha. Biết đâu rồi có ngày không khéo Giáo 
Hội Việt Nam cũng rơi vào bi kịch này khi người ta mất lòng tin tưởng đối với hàng Giáo Sĩ, mất sự gắn bó 
gần gũi với cả Giáo Hội… 

Rời Lourdes về lại Paris, con còn được mấy dịp đi với Cha già Louis, ngồi xe cha cầm lái, toàn đồ cũ 
lắp ráp tái chế nhưng chạy bon bon trên xa lộ, qua mỗi nơi nào đặc biệt cha đều giải thích và kèm theo một 
câu chuyện lý thú, mở mang trí óc cho ông cha trẻ.  

Con được đến và ở lại ngồi nhà thị trưởng Ermont-Eaubonne tặng cho cha làm "Biệt Thự Bụi", nuôi 
đến mấy chục anh chị em đủ "thể loại": sinh viên, bệnh nhân tâm thần nhẹ, người vô gia đình, mỗi người một 
hoàn cảnh, một tính khí, một khát vọng, họ cùng dâng Thánh Lễ, cùng cầu nguyện, cùng làm việc để mưu 
sinh, cùng ăn bữa cơm huynh đệ, cùng trùm chăn ngủ chung dưới một tầng hầm, và có cùng một người Cha 
già biết trân trọng và luôn yêu thương từng mảnh đời Bụi trên… đất khách quê người… 

Truyện Kiều có câu: "Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không?” Con mang 
máng nhận ra cũng có một cái "duyên" gì đấy giữa con với Cha, giữa con với các anh chị Gia Đình An 
Phong, để khi Cha yếu mệt không về Việt Nam năm ngoái, Cha Fabiano Hào đến DCCT có ý xin Cha Giám 
Tỉnh cử một cha tạm thời thay mặt Cha già để lo cho Gia Đình An Phong dịp Lễ truyền thống 1 tháng 8, tự 
dưng con lại lơn tơn đi ra, cha Hào ngỏ ý, con liều lĩnh nhận lời ngay, có lẽ tất cả chỉ vin vào cái "duyên" 
con có được với Cha già từ năm 2001 như tôi vừa kể trên đây… 

Vậy, kính thưa Cha, tuy con không phải là dân "Bụi", con vẫn xin Cha công nhận cho con từ hôm 
nay được làm thành viên của Gia Đình An Phong. Con tin Cha không nỡ nào từ chối, Cha nhỉ ? 
 

Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT  
27.7.2013 



ĐỨC MARIA, MẸ HẰNG CỨU GIÚP 
VÀ TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM 

Lm Vĩnh Sang DCCT 

Khi ba nhà Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế, Tỉnh Dòng Sainte Anne de Beaupré từ Canada đến Việt 
Nam (Năm 1925), trong hành trang của các ngài có mang theo bức linh ảnh Đức Maria với tước hiệu Mẹ 
Hằng Cứu Giúp.  

Đây là bức linh ảnh cổ xưa có từ hậu bán thế kỷ 14 hoặc đầu thế kỷ 15, qua bao nhiêu sự đổi thay 
của cục diện thế giới, bức linh ảnh được tôn kính tại Đền Thờ Thánh Matthêu cũng bị trôi dạt theo dòng 
người lánh nạn khắp nơi.  

Năm 1866, khi tình hình tương đối ổn định, trên sự hoang tàn của Châu Âu, Đức Chân Phước Giáo 
Hoàng Piô IX đã trao bức linh ảnh này cho DCCT tôn kính cùng với sứ mạng quảng bá lòng sùng kính Đức Mẹ 
với tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp. Từ đó bức linh ảnh được rước về Đền Thờ Thánh An Phong, đường 
Merulana, thành phố Roma, gần Đến Thờ Đức Bà Cả (còn gọi là Đức Bà xuống tuyết). 

Qua khoảng bốn thế kỷ (15-19), bức linh ảnh đã mang lại bao nhiêu điều kỳ diệu cho những ai chạy 
đến kêu cầu cùng Mẹ, đặc biệt ơn ăn năn trở lại để nhận biết Ơn Cứu Độ. Ngay ngày có cuộc cung nghinh 
bức linh ảnh về Đền Thờ Thánh An Phong để tôn kính, khi đoàn rước đến đường Merulana, một phép lạ đã 
xảy ra minh nhiên trước mặt mọi người, ngày nay ở địa chỉ này người ta còn ghi nhận lại phép lạ và đặt dấu 
hiệu tôn kính. 

Sau 147 năm lãnh sứ mạng tôn vinh Mẹ Maria với tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp (1866 – 2013), 
từng Tu Sĩ DCCT trên khắp thế giới đón nhận và chia sẻ biết bao ơn lành mà Mẹ đã thương ban, cách 
riêng ơn được cứu giúp trong những khi phải chịu thử thách ngặt nghèo. Phiên bản bức linh ảnh này được 
phổ biến khăp nơi để mọi người tôn kính, các cuộc hành hương giúp các tín hữu ngày một gắn bó hơn với 
Chúa Giesu, với Ơn Cứu Độ, bởi tác động hoán cải. Đền Thờ Thánh An Phong ở Roma, nơi đặt bức linh 
ảnh tấp nập khách hành hương đến cầu xin ơn cứu giúp. 

Khi đến Việt Nam, hành trang các Thừa Sai DCCT không chỉ có bức linh ảnh, nhưng còn có cả một 
tấm lòng sùng kính mến yêu Mẹ, qua tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp ngọt ngào thân thương. Các Thừa Sai 
không chỉ tôn kính cho riêng bản thân và cho Dòng mình, nhưng còn tiếp tục sứ mạng phổ biến lòng sùng 
kính Mẹ cho bất kỳ ai các ngài gặp gỡ. Có thể nói từ Nam chí Bắc, đến bất cứ nơi đâu cũng gặp được 
phiên bản bức linh ảnh, và cùng với sự gặp gỡ dấu chỉ này, chúng ta gặp được cả truyền thống tôn kính Mẹ 
nơi từng tín hữu Việt Nam. 

Một thí dụ cụ thể nhất về sự hiện diện của Mẹ, hành động cứu giúp của Mẹ và lòng tôn kính ảnh Mẹ ở 
Việt Nam, đó là Đền Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở La Mã, Bến Tre. La Mã là một địa danh do Đức Cố Giám 
Mục Phêrô Martinô Ngô Đình Thục đặt cho một Họ Đạo nghèo, tan hoang bởi chiến tranh, thuộc huyện Giồng 
Trôm, tỉnh Bến Tre.  

Bức linh ảnh tại đây đã bày tỏ nhiều phép lạ cụ thể. Do chiến tranh, ngày 2.2.1950, bức linh ảnh bị 
bỏ rơi, chìm sâu dưới vũng lầy khi đoàn người theo nhau chạy loạn. Đến ngày 5.5.1950 thì người ta tìm lại 
được bức linh ảnh, nhưng thật đáng tiếc, đường nét thì nhạt nhoà, hình vẽ thì mờ phai.  

Rồi ngày 7.10.1950 lại xảy ra chiến tranh, cả gia đình người giữ bức linh ảnh đã thoát chết ngay 
giữa bom đạn khi họ chỉ còn biết ẩn núp dưới bức linh ảnh, nhưng khi giờ phút nguy tử đã qua, họ nhìn lại 
thì thấy bức linh ảnh, kỳ diệu thay, đã hiển hiện lại thật rõ nét chân dung của Mẹ.  

Từ đó người ta chú ý và nhận ra bao nhiêu ơn lạ Mẹ đã ban cho những ai chạy đến với Mẹ qua bức 
linh ảnh này, đặc biệt là những người bên lương. Ngày nay Giáo Phận Vĩnh Long đã tu sửa và tổ chức Nhà 
Thờ La Mã Bến Tre trở thành một Trung Tâm kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cuốn hút nhiều người hành 
hương trong cả nước đổ về đây. 

Gần 90 năm hiện diện ở quê hương Việt Nam ( 1925 – 2013 ), các Tu Sĩ DCCT luôn xin Mẹ bảo trợ 
các công cuộc tông đồ của Nhà Dòng, đặc biệt trước các cuộc Đại Phúc, linh ảnh Mẹ được cung nghinh từ 
Nhà Thờ Giáo Xứ về từng nhà Giáo Dân cùng với lời nài xin ơn cứu giúp, không sao kể xiết được những 
ơn lành Mẹ đã thương ban. Những kinh nghiệm sống động này không thể phai mờ trong tâm trí của Nhà 
Dòng, trong từng anh em Tu Sĩ và trong từng cộng tác viên.  



Sau khi đã suy nghĩ, cầu nguyện xin ơn soi sáng, cùng bàn hỏi với nhau, đặc biệt bàn hỏi chính thức 
với Hội Đồng các Bề Trên trong tuần lễ họp các Bề Trên đầu năm 2013 (26 tháng 2 – 1 tháng 3), trong phiên 
họp ngày 26.3.2013 của Hội Đồng Quản Trị Tỉnh Dòng, toàn Ban Quản Trị đã quyết định nhận Đức Maria Mẹ 
Hằng Cứu Giúp làm Bổn Mạng của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Quyết định này được chuyển tới 
Công Hội Tỉnh khóa hai nhiệm kỳ 2011 – 2015 (3 tháng 7 đến 9 tháng 7 vừa qua) để xin chuẩn nhận.  

Lúc 16g00 chiều ngày 8 tháng 7 năm 2013, Công Hội Tỉnh đã long trọng tuyên nhận Đức Maria Mẹ 
Hằng Cứu Giúp làm Bổn Mạng của Tỉnh Dòng trong ý hướng trở thành luật cho Tỉnh Dòng với số phiếu 
tuyệt đối (28/28). 

Nhận Mẹ làm Bổn mạng, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xác nhận sự phó thác nơi Mẹ ơn che 
chở, dìu dắt và cứu giúp. Mẹ đã đồng hành cùng các Tu Sĩ DCCT, và trên từng nẻo đường, trong mọi hoàn 
cảnh, chắc chắn Mẹ sẽ tiếp tục nâng đỡ và luôn cứu giúp tất cả những ai nhờ sự quảng bá của các Tu Sĩ 
DCCT mà nhận biết Mẹ. 

Vâng, quả thật Mẹ là Mẹ của sự cứu giúp, Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

Lm. Vinh Sơn PHẠM TRUNG THÀNH, DCCT 

 

Tòa nhà đá không rêu phong ở Đà Lạt 
VRNs (14.07.2013) – Lâm Đồng –  

 
“Chào chú, chú làm ơn cho cháu hỏi, tại sao nhà thờ bằng đá này có thánh giá rất lớn, lại được gọi là Viện 
Sinh học Tây Nguyên?” 
Người tài xế lắc đầu ngao ngán: “Cháu còn nhỏ tuổi nên chưa biết thôi, Nhà nước tiếp quản thì phải chịu. 
Họ lấy của các cha Dòng Chúa Cứu Thế để làm cơ sở cho họ đó mà, cũng nghe nói là họ sắp trả cho Nhà 
Dòng rồi, nhưng hứa vậy thôi. Chú nghĩ vài bữa cũng phải trả cho Nhà Dòng thôi, không sớm thì muộn…” 
Chú tài xế tên Hồ Văn Sang, trạc năm mươi mấy tuổi, của đoàn du lịch trường CĐ Sư Phạm Long An chia 
sẻ chân thành với tôi, chú còn nói: “Cách đây 20 năm, khi chú đến đây, mảnh đất này đẹp tuyệt vời, bây giờ 
thì không đẹp bằng ngày xưa đâu…” 
Sáng ngày 09.07.2013, khoảng 10h, nhóm tập huấn truyền thông chúng tôi đã đến Học Viện DCCT Đà Lạt. 
Cùng với linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, chúng tôi đi thăm lại Ngôi nhà thân quen của DCCT, nay gọi là 
Viện sinh học Tây Nguyên. Những cơn gió mát lạnh thổi qua cánh rừng thông bạt ngàn làm se lòng của mọi 
thành viên trong nhóm. Không gian rộng lớn nhưng gần gũi, dù từ xa đến, nhưng chúng tôi lại cảm thấy rất 
thân quen, cứ như gặp lại một người thân trong gia đình. 
Men theo con đường khoảng 500m uốn quanh cánh rừng thông, trước mặt tôi là tòa nhà đá lớn, lần đầu 
tiên tôi được nhìn thấy kiến trúc kiên cố, hiền hòa như thế này. Đường dẫn từ đường chính vào tu viện dài 
hơn 500m tiếp cận một sân rộng rãi và bằng phẳng, có tầm nhìn thoáng đảng. Công trình theo kiểu kiến 
trúc mới, mang bố cục hình khối đối xứng, cao 4 tầng với môt tầng hầm ở về phía sườn đồi thấp. Mặt 
ngoài, phần lớn được xây ốp đá kiểu, tạo cảm giác rất vững chắc và bề thế. Lối vào chính nằm giữa trục 
chính của toà nhà, được nhấn mạnh bằng khối mái đón vươn hẳn ra ngoài, được đỡ bằng 2 trụ xây đá kiểu 
vừa to vừa mạnh mẽ. Nổi cao lên ở mặt tiền có cây thánh giá và dòng chữ tiếng La Tinh: “COPIOSA APUD 
EUM REDEMPTIO”, có nghĩa là ”Ơn cứu độ chan chứa nơi Người”. 
Nhà cầm quyền đã cố ý biến khu nhà này thành nơi phục vụ cho khoa học, nhưng tôi vẫn thấy sự linh thánh 
hiện diện ở đây. Sự linh thánh ấy hiện diện trong từng viên đá, từng bậc thang, trên từng mảng tường, 
khung cửa sổ. Dường như, thời gian các Tu sĩ DCCT sống trong tu viện đã biến từng thụ tạo trong tòa nhà 
này thành những vật được thánh hiến cho chính Thiên Chúa. Cho dù nó có rơi vào tay ai sở hữu, cũng 
không mất đi sự linh thánh thiêng liêng đó. 

Tòa nhà đá đã hơn 60 năm rồi, mà không hề có rêu phong trên từng phiến 
đá, vách đá Cha An Thanh cho biết Học Viện này được các Cha DCCT người Canada và các tu sĩ người 



Việt Nam xây dựng trong vòng gần 4 năm 1949-1952. Đúng ngày 16.07.1952 thì khánh thành, 20.07.1952 
chính thức khai giảng năm học đầu tiên tại Đà Lạt. Sau năm 1975, Học Viện DCCT Đà Lạt  bị Nhà nước 
chiếm dụng, cùng chung số phận với hàng loạt các cơ sở tôn giáo khác. 
Cha Thanh và chúng tôi đi xung quanh khu vực triển lãm. Viện sinh học này chỉ sử dụng một tầng trệt để 
trưng bày những chú thú nhồi bông cao cấp (thiệt ra là bộ lông, da các con thú, các tranh vẽ được tái hiện 
lại, trong giống như một vườn cổ tích cho các bé hơn là dành cho học tập và nghiên cứu khoa học). Giang 
đại sảnh, họ đặt 2 vệ tinh thời thập niên 60-70 của Liên Xô cũ, điều đó đâu cần thiết cho một bảo tàng sinh 
học. Hay là họ muốn lấp đầy các chỗ trống trải… 
Chúng tôi xem mình vào nhà của mình. Anh em chúng tôi bước lên trên 2 tầng lầu trên, cảnh vật vẫn còn 
nguyên vẹn. Tầng đầu tiên dành cho các thầy học Triết học, tầng thứ hai dành cho các thầy Thần Học. Ở 
hai đầu là phòng đọc sách, phòng sinh hoạt chung, và phòng của cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn, giáo sư 
Thánh Kinh, và là người đầu tiên ở Việt Nam dịch Thánh Kinh từ nguyên ngữ ra tiếng Việt. Trừ tầng triễn 
lãm, mọi phòng đều khóa chặt, đã lâu không sử dụng vào bất cứ việc gì. Chúng tôi vào được một phòng 
riêng của các thầy, mà bây giờ đang bỏ không. Theo cha Thanh, căn phòng ngày xưa được bố trí giản đơn, 
một chiếc bàn quỳ, một kệ đặt bàn thờ, một chiếc giường nhỏ, một cái bàn đó là tất cả khoảng không gian 

tối thiểu của một người tu sĩ cần phải có.  
Dòng chữ “COPIOSA APUD EUM REDEMPTIO”, có nghĩa là ”Ơn cứu độ chan chứa nơi Người” ở hai bên 
Thánh Giá 
Chị Thảo – hướng dẫn viên của Viện sinh học đã cho chúng tôi biết: “Tòa nhà vẫn được bảo trì, nhưng 
không được xây dựng mới”.  
Chúng tôi tiến sâu lên các tầng trên cùng, gần mái, nơi ban nhạc Alleluia của cha Thành Tâm năm xưa đã 
dung làm nơi tập luyện vào thập niên 60. Tất cả những bài ca Vào đời đều do các thầy Học Viện lúc đó 
sáng tác với nguồn cảm hứng từ Kinh Thánh, Thánh vịnh và cảm hứng từ một số bản nhạc vào đời của 
nhóm Alléluia Dòng Chúa Cứu Thế Canada. Nhóm ca vào đời được kết tụ do một số Thầy Học Viện Dòng 
Chúa Cứu Thế có giọng hát tốt, biết nhạc và biết chơi nhạc, trong số đó phải kể những gương mặt sáng 
còn lại trong Dòng và đã trở thành các linh mục: Cha Phêrô Nguyễn Thành Tâm, Cha Giuse Trần Sĩ Tín, 
Cha Phêrô Nguyễn Đức Mầu (biệt hiệu Hoàng Đức), cha Matthêu Vũ Khởi Phụng, Cha Giuse Tiến Lộc, cha 
Stanislas Lê Vĩnh Thủy (chơi trống)… 

Nơi đây có 8 mộ phần của các tu sĩ DCCT Canada và Việt Nam, trong đó 
có một phần hài cốt của giáo sư Thánh Kinh, linh mục Giuse Nguyễn Thế Thuấn, CSsR 
Còn biết bao nhiêu những thành tựu lớn lao mà các linh mục – tu sĩ DCCT đã thực hiện trong Học Viện 
này. Như tuần báo “Hồ sơ X”- do Cha Phaolô Nguyễn Ngọc Lan chủ biên, gây được những tiếng vang lớn 
sau biến cố Công đồng Vantican II. Ngoài ra còn vô số những công trình nghiên cứu triết học và thần học 
khác. 
Chúng tôi đi xuống lại tầng trệt, thăm những góc nhà, vẫn còn nguyên các bảng lớn bằng gỗ ghi tên và các 
giờ lễ, lịch giảng của các cha. 
Bây giờ nơi đây gọi là Viện bảo tàng sinh học Tây nguyên, vì Viện sinh học Tây Nguyên mới được xây 
dựng mới cũng trên đất DCCT Đà Lạt, ngay phía sau nhà xứ Tùng Lâm và đường vào tu viện cũ. Ngay ở 
tầng trệt, người ta mở những gian hàng, bán những thứ hỗn hợp để thu hút khách du lịch, ngoài hoa tươi 
và một vài thứ được sản xuất tại Đà Lạt, thì đa số đồ lưu niệm là hàng được sản xuất từ Trung Quốc. 



Nhưng dù con người có che giấu cách mấy, thì cũng không ảnh hưởng đến vẻ uy nghi, thánh liêng của tòa 
nhà đá được. 
Buổi học viết phóng sự, trước khi đi thăm Học viện DCCT Đà Lạt 
Chúng tôi đi vòng theo cửa sau để ra khỏi tòa nhà thân thuộc, tôi cứ ngẫm nghĩ trong lòng. Sau năm 1975, 
nhà nước vô thần sử dụng hình thức tốt để che đậy những mục đích xấu. Họ sử dụng chiêu bài chiếm đất 
tôn giáo để phục vụ cho khoa học, nhưng thực tế, họ chỉ muốn ngăn chặn sự phát triển và thăng tiến của 
tôn giáo. Hiện nay họ chỉ sử dụng một phần của tầng dưới cùng để làm bảo tàng, các tầng còn lại đều bị bỏ 
hoang. Đó là chưa kể đến cả khu rừng phía sau – nơi yên tĩnh để các cha các thầy đã cầu nguyện, học 
hành, nghiên cứu. Cả trại gà Scala cũng bị bỏ hoang, khiến nhiều người lấn chiếm đất. Nghe nói tổng số 
đất của tu viện DCCT Đà Lạt này lên tới hơn 36 hecta. 
Sau 60 năm xây dựng, giữa khí hậu Đà Lạt, mà các vách đá của tòa nhà không hề bị rêu phong. Nhiều 
người cho rằng đá đã được vận chuyển từ ngoại quốc về xây nên mới được thế. Thật ra toàn bộ đá đã 
được đào từ mỏ đá ngay trong khu vực đất của hơn 30 hecta này. Tòa nhà đá vẫn sừng sững uy nghi 
hướng về trời, tôn vinh Thiên Chúa, đợi chờ một ngày CÔNG LÝ được thực hiện. 

 
Giấy bán 36ha đất Đà Lạt cho DCCT VN – Tư liệu Tỉnh DCCT VN 

Kim Ngân 

 

TÌNH CỦA NÚI RỪNG 

 Tôi xin nói ngay tại sao tôi ghi tựa của bài này là “Tình của núi rừng”, thưa, vì tôi đã 
không ngăn được cảm xúc khi nhìn thấy những người anh em dân tộc bày tỏ tình yêu thương, 
mãnh liệt, đơn sơ, thẳm sâu, mộc mạc, nồng nàn và bao la như núi như rừng. Có lẽ rất ít người 
miền xuôi có được thứ tình yêu nồng nàn ấy. 

Ngày 5 tháng 6 năm 2013. Sau hơn 80 năm Tin Mừng đến với người J’rai, lần đâu tiên một 
người con của dân tộc J’rai lãnh sứ vụ Linh Mục. Cả núi, cả rừng bừng sống lên, điệp điệp trùng 
trùng núi rừng chuyển mình.  

Ngay từ hôm trước, từng đoàn người bồng bế nhau cuồn cuộn về Sa Thầy, họ cứ đi, cứ 
nhắm hướng sẽ có một biến cố thật vui của núi rừng để mà đi, chỉ biết là phải đi vì vui quá, không 
quan tâm đêm nay sẽ ngủ đâu, ngày mai sẽ sinh hoạt riêng như thế nào. Ngủ đâu cũng đươc, 



dừng lại đâu cũng được, không cần phải thay áo đổi quần, không cần mùng màn chăn chiếu, 
chẳng bận tâm chuyện có quán trọ hay không, ngày xưa Thánh Gia cũng nào có quán trọ ?!? 
Không cần phải chưng diện cao sang, cứ mộc mạc vậy, cứ đơn giản vậy, chỗ nào có niềm vui, chỗ 
nào có Tin Mừng, chỗ nào có Chúa thì tìm đến. Tìm đến vui cái vui của Chúa và vui với anh em. 

Kẻ có xe đi xe, chở đầy xe thì thôi, cảnh sát giao thông có hỏi thì trả lời: “Xe khỏe lắm, còn 
chở được nhiều hơn nữa!”, muốn phạt thì cứ phạt, giữ cả nhà lại đứng bên chiếc xe, không có một 
đồng để đóng phạt, giữ mãi cũng phải thả cho đi. Không có xe thì đi bộ, núi nào cũng vượt, suối nào 
cũng lội, chuyện leo núi, chuyện vượt suối là chuyện thường ngày, chẳng ngại ngùng, chẳng ngán 
ngẩm, áo quần ướt rồi lại khô, có sao đâu, ai cũng vậy mà, mang theo nhiều đồ đạc chi cho mệt, mà 
cũng có nhiều quần áo đâu mà mang?!? Ngày sau có ai mang được cái gì sang bên kia thế giới, phụ 
thuộc vào nó làm gì? 

Nhìn anh chị em quây quần bên nhau ăn tối, mấy gói mì được phát ra, mọi người chia nhau 
vui vẻ, không thấy cảnh giành giật, không thấy cảnh cố lấy thêm dự phòng cho ngày mai, dù ngày 
mai chưa biết có gì để ăn, ra đi rời bản làng tay không, đến với nhau tay không, chẳng ai có gì, 
những gói mì là hồng ân của Chúa, của Chúa thì chia đều cho nhau, không lấy làm của riêng, đơn 
sơ như vậy, không lý luận, không tính toán. Ngày mai tiếp tục sống trong sự quan phòng của Chúa. 
Ai nói dại? Ai nói ngố? Tinh thần Tin Mừng đấy, mấy ai miền xuôi sống được như thế? Đâu là khôn 
ngoan của Thiên Chúa? Đâu là khôn ngoan của con người? 

Nơi cử hành niềm vui là đất, đất đỏ quệch như dòng máu của con người, nồng nàn ấm áp, 
căng tràn sức sống. Không cần ghế, không cần bàn, không cần bất cứ cái gì, chỉ có tấm lòng, cùng 
ngồi xuống để tạ ơn Chúa, chung vui với nhau. Đầu đội trời, chân đạp đất, tất cả như nhau, không ai 
hơn ai, ai cũng ngồi đất, ai cũng đội trời. Thánh Thần chia đều cùng tản ra đậu trên họ, không phân 
biệt, ai cũng có Thánh Thần, và chỉ có một Thánh Thần. 

Hôm nay, có một người con của núi rừng được tuyển chọn làm Linh Mục của Chúa, cha Siu 
Đen (Tân Linh Mục người J’rai) rắn chắc, cứng cáp phong sương, dày dạn mưa nắng. Từ nay trên 
bạt ngàn đồi núi Tây Nguyên, có tiếng rao Tin Mừng bằng tiếng của núi rừng, hay nói cho đúng 
hơn từ nay, chính núi rừng lên tiếng ca ngợi Chúa, lời ngợi ca tạ ơn của rừng của núi.  

Hãy giữ mãi “tình của núi rừng”, đừng đánh mất theo những cám dỗ của trần gian. 

Lm. VĨNH SANG, DCCT,  

8.6.2013 
 

BẠN CÓ BIẾT  
 
Đền thánh Gierusalem  
Có tất cả 3 đền kế tiếp, khá liên tục. Đền thánh đầu tiên, là đền Salômôn từng bị người Ba-by-lon phá hủy 
vào năm 586, trước Công nguyên. Đền thứ hai, được xây dựng sau thời kỳ người Do Thái lưu đầy xứ Ba-
by-lon trở về, nhưng không giống như đền thứ nhất. Còn đền thứ ba là do vua Hêrôđê Cả khởi công xây 
dựng từ năm 19 trước Công nguyên, dù thực chất chỉ hoàn tất vào thời Chúa sống, nhưng các công đoạn 
chỉnh-sửa được thực hiện vào thập niên 60 thời Chúa sống, để rồi 10 năm sau lai bị người La Mã phá hủy.  
Cyrus  
Là Vua Ba Tư, người từng lật đổ đế quốc Ba-ly-lon để rồi cho phép dân con Do Thái từ chốn lưu đày được 
trở về với đất hứa, vào giữa thế kỷ thứ 6, trước Công nguyên. 
7 Giáo hội ở Châu Á 
7 Giáo hội mặc-khải, còn được biết dưới danh xưng là: 7 giáo hội thời khải huyền chung và 7 Giáo hội ở 
Châu Á là qui về các tỉnh/thành La Mã ở Châu Á, chứ không phải toàn bộ lục địa. Đây, là 7 giáo hội có mặt 
vào thời tiên-khởi, lúc ban đầu, như sách Khải Huyền có nói đến và đoạn sách này do thánh Y-Nhã thành 
Antiôkia viết ra. Cả 7 địa điểm này đều nằm tại đất nước mà thời bây giờ ta gọi là Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng số 
người theo Thiên Chúa Giáo ở đây cũng không còn đáng kể như xưa, do bởi phần đông dân số Hy Lạp bị 
trục xuất vào thời có Qui Ước Hoán chuyển giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ qua ký kết. Theo sách Khải Huyền, 
tại hải đảo thuộc Hy Lạp mang tên là Pát-mốt, Đức Giêsu có chỉ thị cho đồ đệ Ngài, tức: thánh-sử Gioan là: 



“Hãy viết vào “chỉ-cảo” những gì anh thấy và gửi cho 7 giáo hội: Êphêsô, Smyrna, Pergamốt, Thi-a, Sạc-đi, 
Philađenphia và Lao-đi-xê.” 
 
Cụm từ “ Giáo hội” trong bối cảnh ngôn-ngữ ở đây, là qui về cộng đoàn các kẻ tin từng sống ở các thị-trấn 
ấy chứ không chỉ riêng khu vực hoặc xóm giáo nơi tín hữu tụ tập mừng phụng-vụ.  
 
7 giáo hội này kể cả đặc tính đính kèm gồm có:  
1. Giáo hội Êphêsô (kh 2:1-7) là giáo hội từng “bỏ lơi lòng mến thuở đầu”. 
2. Giáo hội Smyrna (kh 2:8-11) là giáo hội từng “chịu nỗi gian truân, nghèo khó...” 
3. Giáo hội Perganô (kh 2: 12-17) là giáo hội cần “sám hối/đổi mới” 
4. Giáo hội Thya-ti-ra ( kh 2: 18-29) là giáo hội từng có “các nữ ngôn-sứ lầm lạc” 
5. Giáo hội Sạc–đi (kh 3:1-6) là Giáo hội còn “ngủ vùi”. 
6. Giáo hội Philađenphia (kh 3:7-13), một giáo hội từng “kiên nhẫn chịu đựng, mọi thử thách” 
7. Giáo hội Laođixê (kh 3:14-22) là giáo hội có “niềm tin khá lãnh đạm.” 
 
Những con số và chữ viết: 

 Số 7 
- 7 tổng lãnh thiên thần: Mi-ca-e, Ga-bi-ri-e, Ra-pha-en, U-ri-en, Cha-mu-en, Jo-phi-en và Da-ki-en. 
- 7 mối tội đầu: dâm đãng, cao ngạo, giận hờn, thèm muốn, biếng nhác, hám lợi, tham ăn. 
- 7 nhân đức: khôn ngoan, dũng cảm, tiết độ, công chính, tin tưởng, hy vọng và mến chuộng 

 Chữ dài nhất trong Kinh thánh 
Đó là: Mahershalahashbaz (Ys 8:1) 

 Tên người đồ đệ dài nhất đám: là: “Pele-Joez-el-gibbor-abi-ad-sar-shadom” 

 9 phẩm thiên thần hợp xướng: từ cấp cao nhất xuống cấp thấp nhất, là: 
- Xê-ra-phim 
- Kê-ru-bim 
- Bệ-thần 
- Chủ-thần 
- Dũng-thần 
- Quyền-thần 
- Lãnh-thần 
- Tổng-thần  
- Sứ-thần 
 
(Thiên Ân sưu tầm) 

Nghĩa tử là nghĩa tận –  
Mộ bia kín, trong nghĩa địa buồn Recoleta 

Anthony Trần Đàm Việt Quốc 
 

Bạn anh đó đang say ngủ yên, 
Xin cám ơn! Xin cám ơn! Người nằm xuống! 

(Ngân Khánh: Một mai giã từ vũ khí) 
 

Sáng nay tôi thức dậy thật sớm để sắp sửa ba lô túi xách, dành hẳn một buổi đi thăm nghĩa trang 
Recoleta đã từng đi vào lịch sử đầy biến động của đất nước này. Thoạt nghe thì có vẻ hơi buồn cười về cái 
sở thích rất ư quái đản này của tôi. Ai đời một thủ đô hoa lệ sánh tựa Ba Lê của châu Nam Mỹ, có bao 
nhiêu chỗ đẹp đáng xem không đi, lại cứ nhè mấy cái nghĩa trang mà đến làm gì. Nơi mà người chết nhiều 
hơn người sống, con không thấy ớn sao? Mẹ tôi quở nhẹ như thế, mặc dù tôi biết bà sẽ chiều con mà đi 
theo, và có khi còn rủ bố tôi đi cùng cho đủ bộ ba... xe pháo mã nữa. Tôi cố cãi -Con đòi đi cũng đều có lý 
do chính đáng cả mà.  Chả là từ bé tôi vốn đã khoái đọc sách truyện sử thế giới, đâm rất hâm mộ các bậc 
danh nhân văn hóa, và nuôi cái hy vọng một ngày nào đó, mình sẽ được 'gặp' các vị, theo một cách nào đó.  
Như một bài ca mộng mị ngày đó tôi thường nghe ra rả phát trên đài: 
 

Một lần năm mơ, tôi thấy tôi qua đời, 



Dù thật lệ rơi, lòng không buồn mấy, 
Giật mình tỉnh ra, ồ nắng lên rồi. 

(Trịnh Công Sơn: Bên đời hiu quạnh) 
 

Hơn nữa, tự mình đi thăm nghĩa trang, đi qua những ngôi mộ đã ngả màu thời gian, ngẫm nghĩ lại 
những câu chuyện mình đã được nghe, được đọc về những con người đã nằm sâu dưới ba tầng đất kia. 
Họ đã từng làm được những gì, con mắt của người đời nhìn họ sau hàng chục, thậm chí hàng trăm năm ra 
sao. Âu cũng là một cái thú trên đời. Nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi cố thuyết phục mẹ tôi bằng những câu đại 
loại như thế. Đấy, mẹ thấy không. Rảo bước trong nghĩa trang là lúc tâm hồn mình tĩnh lặng và an nhiên 
nhất. Vì những thăng trầm của thế gian sẽ không còn là điều đáng cho mình phải rộn lòng nữa. Những chồi 
cây trụi lá mọc lác đác bên những ngôi mộ sẽ khiến lòng ta xao xuyến, xúc động, nhưng không còn sợ hãi, 
và thấy cuộc đời nhẹ tênh, êm đềm biết bao khi về cõi hư không, phải không hở mẹ? 

Ừ, mẹ đi ra nghĩa trang chung với con đây. Nhớ rủ bố theo nữa, và miễn sao mình về sớm kẻo 
muộn là mẹ yên tâm rồi. Tôi mừng quá, reo lên, cuối cùng con đã kéo được mẹ đi chung rồi. Thế là ba 
chúng tôi, bộ điệu hãy còn gật gà ngái ngủ, lững thững vác ba lô ra đón chuyến xe đang chờ sẵn đầu ngày 
trong làn sương sớm. Xe phóng thẳng xuống khu nghĩa trang cổ của thành phố cách đó không xa lắm, chỉ 
qua độ mươi con lộ là tới nơi. Tôi biết trước đây, đã có nhiều người ví nó như khu đất nghĩa trang Père 
Lachaise nổi tiếng nhất thế giới tọa lạc tại trung tâm Ba Lê ở Pháp. Nhưng theo ý riêng tôi, nó đẹp hơn hẳn 
cái ở Ba Lê nữa kìa. 

Chính yếu là vì nó gợi lại nơi tôi cái khung cảnh tôn nghiêm trang trọng của nghĩa trang Đô Thành 
Mạc Đĩnh Chi tại Sài Gòn trước đây mà ngày bé gia đình tôi thường hay ngày ngày đạp xe ngang qua đó. 
Thời bấy giờ miền Nam vừa mất, nhà tôi đột nhiên biến thành ‘vô sản’, nên cả gia đình bốn người đèo nhau 
trên chiếc xe đạp cũ rích.  Mỗi tối từ trên nhà ngoại chơi về, bố tôi phải cong lưng chở mấy mẹ con nheo 
nhóc trên yên xe nới dài ra, ướt đẫm mồ hôi mồ kê. Vào những năm ấy, tôi nhớ là xe gắn máy hãy còn 
hiếm và xăng nhớt mắc mỏ, chứ không nhiều lắm như bây giờ. Không phải nhà nào cũng có xe dream, xe 
cub và ai cũng có xe đâu.  Mãi sau này bố tôi mới tậu được chiếc Honda ước ao cho cả gia đình.   

Cứ đi ngang qua bờ tường nghĩa trang Đô Thành là tôi thấy nhấp nhô những nóc nhà mồ Tây tối om 
om, song sắt cài khóa chặt, nhưng kiểu dáng kiến trúc thì lại vô cùng thanh tao. Khác hẳn với những ngôi 
mả ta vốn thường thấp lè tè, hoặc xây theo hình tròn đắp ụ lên một đống lù lù như cái bánh bao. Bẵng một 
thời gian khá lâu, khoảng năm 1982-1983 gì đó, bố tôi không chở chúng tôi ngang qua đó nữa. Lúc tôi quay 
trở lại đường cũ, dáo dác tìm hoài chẳng thấy chiếc cổng nghĩa trang sơn màu trắng toát ấy đâu cả.  Bố tôi 
nói đã bị giải tỏa để xây công viên rồi. Thôi thế là từ nay hết được ngắm xem miếng ‘đất thánh Tây’ hiếm 
hoi của Sài Gòn còn sót lại sau ngày mất nước. Ông Ngô Đình Diệm, cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hoà, 
ông Ngô Đình Nhu, cố vấn, bào đệ của Ông Diệm, Thống tướng Lê Văn Tỵ cùng nhiều  tướng tá Việt Nam 
Cộng Hòa và giới giàu có ở Sài Gòn đều đã từng được chôn ở đây.  Bởi thế nên nó mới cần phải được xóa 
sổ trên bản đồ? 

Tương tự như nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi trong ký ức ngày con nít của tôi, nghĩa trang Recoleta ở 
thủ đô Á Căn Đình cũng có chiếc cổng trắng to lớn như vậy với bốn cây cột đá cài song sắt vút thẳng lên 
trời. Nghĩa trang ở đây không rộng lớn phô trương quá như ở Ba Lê mà cũng không nhỏ bé quá, vừa đủ để 
du khách dạo quanh một vòng thăm viếng các mộ danh nhân quốc tế trong một buổi sáng. Gọi là nhỏ chứ 
cũng chứa được gần 5 ngàn ngôi mả, cũ có, mới có, đủ mọi thứ kiểu Âu, Á đề huề. Và cũng giống như 
nghĩa trang Đô Thành, nơi đây tập trung khá nhiều những ngôi mộ, nói đúng hơn là những nhà mồ đồ sộ, 
những lăng tẩm cổ xưa của những bậc anh tài dân tộc nước họ, và của cả nhiều sắc dân khác nữa.  Phần 
đông trong số họ đã để lại cho hậu thế các tác phẩm bất hủ về âm nhạc, văn chương, nghệ thuật, tư tưởng, 
chính trị, triết học, v.v... mà chính phủ và dân chúng vinh danh họ sau khi lìa cõi thế. 

Gọi Recoleta là một công viên văn hóa cũng không quá, vì tuy là một nghĩa trang cổ gần 300 tuổi 
(thành lập năm 1732), nghĩa trang được quy hoạch như quang cảnh một thôn làng xinh xắn, cảnh trí rất thơ 
mộng.  Bên những con đường rợp bóng cây xanh, những thảm cỏ và triền hoa dại mọc lơ thơ ven vệ 
đường, là những khóm hoa tươi được trồng bên mộ, và có cả bó hoa cắm trên độc bình của những người 
đi viếng mộ nữa.  Mùi hương của cây lá đâu đây tỏa ra bay theo ngọn gió thơm dìu dịu.  Tất cả như làm 
lắng bớt bầu không khí lạnh lùng, cô quạnh, tạo cho người đi tảo mộ có cảm giác như đang đi trong một 
khu làng thu nhỏ ở miền quê yên lặng nào đó. Giống như thế giới ngoài đời đang diễn ra ồn ào bên kia bức 
tường vôi trắng, trong nghĩa trang cũng có bảng ghi tên đường phố, lại có bản đồ phát không cho dễ tìm địa 
chỉ các chủ nhân hiện đang ‘ăn khách’, ‘hái ra tiền’ của nghĩa trang. 



Đương nhiên, đẹp mắt nhất nơi đây phải là... chủ nhân những ngôi mộ đó.  Cầm tấm bản đồ trên 
tay, chúng tôi hăm hở đi từ đường lớn trở vào, rồi quẹo ngõ nhỏ, dọc hai bên lề đường, là những ngôi mộ 
san sát nhau, xây chồng chéo có khi bít kín lấy lối đi, hoặc chỉ chừa đủ một người đi lọt khoảng giữa hai 
bên hông mộ.  Mỗi ngôi một hình dáng khác nhau, cao thấp, lớn, nhỏ, thấp thoáng trong những tàng cây 
xanh mát.  Có ngôi rất khang trang như căn biệt thự vuông vắn thu nhỏ, có ngôi tạc pho tượng đồng chắp 
tay nằm ngửa mặt trên nắp mộ, có ngôi đã đổi màu xám đen, chung quanh phủ lá vàng tím.  Có ngôi cao 
ngót nghét hai, ba thước, có ngôi nghèo nàn lạnh lẽo, dưới bia rong rêu khô mốc bám đầy.  Có ngôi được 
cất theo kiểu Kim Tự Tháp của Ai Cập, bốn góc đặt tượng chú mèo mun ngày đêm canh gác cửa mả, trông 
thật ngộ nghĩnh. 
 

 
Một ngôi đẹp như tác phẩm điêu khắc nghệ thuật 

 
Tóm lại, đại đa số đều được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật thực sự, như thể hiện cá tính rất 

riêng của người đang an nghỉ dưới lòng đất. Dù cho đó có thể là một bức tượng bán thân, hay một câu nói 
để đời hoặc một hình ảnh gắn liền với người quá cố. Vì vậy cho nên nghĩa trang đâm ra nổi tiếng như cồn, 
thu hút khoảng 1 triệu du khách tò mò viếng thăm mỗi năm. Thỉnh thoảng tôi thấy vài đôi tình nhân nắm tay, 
dung dăng đi dạo quanh vườn cỏ xanh mướt. Công viên nghĩa trang này, vào mùa hè thường có những 
buổi ca nhạc ngoài trời đến tận đêm khuya, và triển lãm tranh ảnh để du khách biết nhiều hơn về lịch sử 
của vùng đất cổ.  Chuyện khó tin, nhưng là thật!  Tuy nhiên, ngó quanh đông nhất vẫn là nhóm du khách 
người Tây phương. Người Việt Á Châu mình thì dẫu đẹp cách mấy, vẫn có tâm lý ngài ngại vào... nghĩa 
địa. Có lẽ mình yếu bóng vía hơn người Tây phương, và sợ vào nghĩa trang vì cho là điềm không mấy tốt! 

Nhưng cũng chưa đáng ngạc nhiên bằng việc các ngôi mộ ở đây không phải là mộ đơn chôn một 
người, mà thường là mộ đôi của các cặp phu thê, hoặc mộ chung của cả một gia đình, chồng chất lên nhau 
cao tận nóc vòm, trông vào chẳng khác cái tủ đứng chứa nhiều ngăn kéo vậy.  Ngoài ra còn có rất nhiều 
nhà mồ của các thế gia vọng tộc lắm tiền lắm của từ thời xa xưa nữa.  Rải rác nằm trong hốc kẹt ít ai lui tới 
là những ngôi mộ mới cất sau này, tồn tại chưa đầy nửa thế kỷ, còn mang màu sắc tươi mới trái ngược hẳn 
với những bức tường rêu xám của những ngôi mộ hàng trăm tuổi nằm gần cổng chính.  Nhưng không vì 
thế mà mất đi vẻ đẹp cố hữu của toàn khu, chứng tỏ những người xây dựng vẫn luôn chú tâm tới sự hài 
hòa giữa cái cũ và cái mới của cả nghĩa trang.  Điều đó có thể gặp ở hầu hết các công trình lâu đời và đã 
qua nhiều lần nới rộng, tu sửa của đất Kinh đô văn hiến. 

Tôi nghe đồn rằng đất chôn ở đây là đất mướn chứ không được phép sở hữu vĩnh viễn.  Mà giá đất 
thì rất cao, lên tới cả trăm ngàn đô Mỹ chỉ với một mẩu đất bé tem hẻm, và sẽ phải dời đi nơi khác khi hợp 
đồng mãn hạn 30 năm, hoặc nhiều lắm là 50 năm mà thôi, và có thể còn không được tái gia hạn hợp đồng. 
Tiền cho thuê mướn này nhằm giúp gìn giữ và tu sửa những hư hại do thời tiết và thời gian làm cho nghĩa 
trang bị xuống cấp.  Đúng là xứ tự do Âu Mỹ có khác. Người ta lấy lợi ích chung của người dân làm trọng, 
mà không hề dành quyền lợi riêng cho các nhân vật của bất cứ đảng phái nào đang cầm quyền, như điều 
ta thường thấy ở các nước độc tài, hay độc quyền chi phối. Tuy là mộ của những vị nổi tiếng, nhưng nếu 
con cháu họ sa sút không đóng nổi tiền thuê mướn thì vẫn phải dọn ra chỗ khác “định cư” như thường. Ai 
vào đây ở cũng chỉ được cấp phát cho một khoảnh đất bằng nhau, không ai hơn ai. Có khi vị trí của mấy 
ngôi nổi tiếng cũng không mấy gì ưu tiên hơn.  Nhiều ngôi mộ còn nằm ở những góc rất khuất, hoặc bị che 



lấp bởi những ngôi mộ không nổi tiếng khác, như mộ của bà Eva Peron chẳng hạn. Nếu như không có bản 
đồ trong tay, hoặc nhờ người quen dẫn đường đưa lối thì khó mà tìm cho ra. 
 

 
Mộ cũ lâu đài bóng tịch liêu... 

 
Bây giờ tôi xin hỏi bạn.  Đố bạn biết ngôi mộ nào hay được mọi người đến thăm nhất ở đây không? 

Đó là mộ của bà Eva Peron, phu nhân Tổng thống Peron, mà cả thế giới đều biết đến dưới tên Evita.  Bà là 
vị nữ thánh đối với dân nghèo thất học và luôn tranh đấu cho sự bất công xã hội và sự khốn cùng của 
người dân nước bà. Mặc dù mộ của bà nằm khuất góc phía cánh trái của nghĩa địa và rất khó tìm, nhưng 
lúc nào cũng thấy một hàng người im lặng sắp hàng chờ đến phiên mình để được đặt trên ngôi mộ bà một 
cành lá xanh, một nhành hoa trắng, gọi là tưởng nhớ đến vong linh người nằm xuống. Tôi cũng ngả đầu 
nghiêng mũ cúi chào trước một phụ nữ can đảm đã vùng lên làm cuộc cách mạng đi trước thời đại mình rất 
lâu. Nhờ công bà vận động mà phụ nữ ở Á Căn Đình được trao quyền bầu cử sớm nhất trên thế giới, trước 
cả Tổng thống Pháp De Gaule đối với phụ nữ Pháp.  Lúc tìm được mộ bà, bầu trời đương nắng chang 
chang, đột nhiên bị đám mây che khuất. Sắc trời trở nên tím sẫm, đổi màu âm u lành lạnh, gió hiu hiu thổi 
càng làm cho thêm cảm động khi đứng bên mộ của người đàn bà tài đức vẹn toàn kia, hết lòng bênh vực 
cho người nghèo được sống dễ thở hơn đôi chút. Người yêu thơ sẽ không khỏi bồi hồi nhớ lại Truyện Kiều 
với mộ nàng Đạm Tiên, chị em kết nghĩa với Thúy Kiều. 

Evita được chôn chung trong phần mộ của gia tộc họ Duarte, chứ không phải trong mộ chồng bà 
vốn họ Peron. Ông này có lăng tẩm riêng nằm gần tòa quốc hội ngay trung tâm thành phố, to lớn bề thế 
như lăng Mao, lăng Hồ vậy. Thế mà ít ai tới thăm viếng, còn mộ bà trông rất đơn giản, nhỏ bé nữa là đằng 
khác. Nằm ở một góc rất khuất của nghĩa trang giữa vô vàn ngôi mộ khác, nhưng lúc nào cũng nườm nượp 
khách thập phương ra vào hành lễ một cách cung kính. Lạ nhất là mộ bà có rất nhiều dấu môi hôn khắc nổi 
trên cánh cổng sắt bít bùng đã ngả màu gan gà thâm tím với thời gian. Cửa vào lòng mộ ổ khóa đóng chặt, 
chỉ có gia đình thân quyến mới mở được. Vậy mà người ta cũng tìm cách gài xuyên kẽ hở những trang thư 
nguệch ngoạc ghi giòng chữ tâm tình của người lao động tuy ít học nhưng lại rất mến mộ bà. Họ gài cả vé 
tàu, vé máy bay khứ hồi gửi đến người đã khuất. Có vé đã đi rồi, có vé chưa đi. Có cả đôi giày ai đó để lại, 
tựa như bà vừa mới lên giường đánh một giấc ngàn thu. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ nói lên vị trí của bà 
trong lòng người dân, đặc biệt là giới bình dân lao động. Chính mắt tôi đã được nhìn thấy nhiều thanh niên 
trẻ quần áo cũ mem, cúi xuống hé môi hôn vào thành mộ bà. Đây là hạnh phúc của bà mà không phải ai 
cũng hưởng được. 

 
Mộ bà Eva Peron nằm khuất nẻo ở đây 



 
Trong khi đó, những ngôi mộ to đẹp hơn gấp nhiều lần, của những con người, một thời dọc ngang 

khuấy nước chọc trời, lại vắng lặng, im lìm lạ lùng. Tự nhiên tôi thấy ấm ức thay cho những con người đã 
làm nên lịch sử đang nằm dưới mộ kia khi mà người ta thản nhiên lướt mắt qua những ngôi mộ đó, không 
buồn ngoái lại chứ đừng nói là giơ máy ảnh lên chụp. Có lẽ khi đến nơi đây, người ta mới thấm thía câu thơ 
cổ của thi sĩ Lục Du đời Tống bên Trung Quốc giãi bày trước khi chết trong bài Thị nhi (Dặn con): 

 
Tử khứ nguyên tri vạn sự không 

(Chết đi là hết còn đâu) 
 

Dù sống trên đời, người ta có lập được bao nhiêu chiến công hiển hách, sáng tạo ra bao nhiêu tác 
phẩm vĩ đại, thì đến khi chết đi, cũng bị đào sâu chôn chặt.  Dù ngôi mộ có đẹp đẽ hay xấu xí, nhưng nếu 
đã bị người đời lãng quên, thì những ngôi mộ kia cũng sẽ mãi mãi nằm đó im lìm và rơi vào dĩ vãng. 

Evita sinh ra trong nghèo khổ đến cùng cực.  Bà là con ngoài giá thú của một người đàn ông đã có 
vợ cái con cột và mẹ là người thợ may xuất thân bần hèn.  Vì vậy từ thuở bé, bà đã mang trong lòng mối 
thù hận sự quyền quý cao sang và thói đạo đức giả của những kẻ sống trong nhung lụa. Lớn lên, bà đã biết 
sử dụng sắc đẹp và vẻ quyến rũ mê hồn của mình để đến sống ở đất Kinh đô. Tại đây bà nổi lên rất nhanh 
chóng dưới tên Eva Duarte, rồi sau đó trở thành nữ tài tử điện ảnh. Thế rồi định mệnh đưa đẩy cho bà gặp 
được Peron, một viên sĩ quan trẻ tuổi đầy tham vọng và trở thành người vợ đầu tiên của ông.  Bà sau đó 
quyết định từ bỏ nghề tài tử để cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ người nghèo. Về phương diện 
chính trị, bà đã hỗ trợ Peron một cách đắc lực khi ông lên làm Tổng thống. Bà thúc đẩy ông thực hiện 
những cải cách xã hội bằng cách quốc hữu hóa những hãng xưởng trước đây từng nằm trong tay giới tư 
bản nước ngoài giàu sụ. Bà dùng số tiền ấy để xây dựng trường học, bệnh viện, các trung tâm nghỉ dưỡng 
cho người già, định mức lương tối thiểu, giảm thời gian làm việc, tăng cường vai trò các công đoàn bảo vẻ 
quyền lợi giới công nhân. Đây đều là những công cuộc mang tính chất cách mạng đi trước thời đại vào thời 
kỳ đó. Ngay cả các nước Âu Mỹ cũng phải đi sau nước bà nhiều năm về mấy phương diện trên. 

Nhờ đó mà bà đã trở nên rất gần gũi với người dân qua lời tuyên bố hùng hồn sau đây: 'Bạo lực 
trong tay nhân dân không phải là bạo lực mà là công lý!'  Nhưng tất cả đều đã sụp đổ khi bà phát hiện ra 
căn bệnh ung thư máu phát tác quá nhanh. Bà giã từ dương thế năm 1952 mãi mãi ở lứa tuổi 30 đẹp nhất 
đời con gái, trước sự thương tiếc khôn nguôi của dân chúng. Không có bà hướng dẫn, chỉ trong vòng mấy 
năm chính quyền hầu như bị khủng hoảng kiệt quệ. Ông Peron nhanh chóng bị lật đổ và sống lưu đày sau 
đó ở Tây Ban Nha từ năm 1955 trong gần 20 năm, và để lại cho đất nước ông một tình trạng kinh tế thảm 
hại, ngày một hỗn loạn với các chính phủ quân sự lâm thời kế tiếp nhau cai trị bằng kỷ luật sắt. Người dân 
lại một lần nữa xuống đường ép phe độc tài quân sự phải mời Peron về nước cho bằng được.   

Năm 1973, Peron tái đắc cử và trở lại nắm quyền. Nhưng lần này Evita đâu còn nữa bên ông để làm 
sống dậy những ước mơ cải cách xã hội mà bà đã trở thành nhân vật huyền thoại.  Bộ máy cầm quyền bắt 
đầu thối nát trong bạo lực với những cuộc thanh trừng lẫn nhau diễn ra trong nội bộ. Một năm sau (1974), 
ông Peron qua đời, để lại chính quyền cho người vợ thứ ba là Isabelle. Vốn là một vũ nữ chuyên nghiệp, 
Isabelle chỉ là một cái bóng mờ so với Evita trong việc điều hành đất nước. Nhiều phong trào cách mạng 
nảy sinh và biện minh cho việc dùng bạo lực để áp đặt luật lệ riêng của mình. Đất nước rơi vào một hỗn 
loạn và khủng hoảng kinh tế bên bờ nội chiến. Một hội đồng quân nhân dưới sự lãnh đạo của tướng độc tài 
Videla đã lật đổ Isabelle năm 1976. Mở đầu cho một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử của Á Căn Đình, thời 
kỳ của một cuộc chiến bẩn thỉu với 7 năm sống dưới chế độ khủng bố (1976-1983). Mãi cho đến gần đây, 
đất nước mới thoát ra được thảm cảnh này, và hãy còn để lại nhiều di căn cho đến nay vẫn chưa xóa lấp 
đền bù nổi. 

Mặc dầu qua đời đã trên 50 năm, nhưng Evita vẫn còn để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng người 
dân. Mới đây, khi giới làm phim ảnh Hollywood đã phỏng theo cốt chuyện về cuộc đời của bà để thực hiện 
thành phim, với cô đào kiêm ca sĩ nổi tiếng ăn chơi Madonna đóng vai chính. Điều này đã gây phẫn nộ 
không ít vì người dân Á Căn Đình không thể có thiện cảm trước sự việc người Mỹ chọn một ả khét tiếng 
nghiện ngập như Madonna để khoác áo nữ thánh đóng vai Evita. Họ cũng lên tiếng chỉ trích vở ca kịch 
Don't cry for me Argentina (Xin đừng khóc cho tôi, Argentina) nói về cuộc đời bà, do một nhà soạn nhạc 
người Anh tên là Andrew Lloyd Webber sáng tác ra cốt chỉ để moi tiền dân chúng, thiếu tính lịch sử trung 
thực. 

Hồng nhan thì thường chịu cảnh đa truân, bạc mệnh. Các cụ xưa giờ hay nói thế, áp dụng vào cuộc 
đời bà quả không sai chút nào. Thi hài của Evita cũng ba chìm bảy nổi như cuộc đời bà lúc sinh tiền. Tôi 



xem phim được biết thi hài của bà phải chịu nhiều dặm nẻo sơn khê trắc trở trước khi được mang về Á Căn 
Đình trở lại năm 1976, sau khi được ướp xác và trưng bày một thời gian lâu ở trụ sở Tổng Công Đoàn 
Công Nhân. Khi chồng bà bị lật đổ năm 1955, quan tài của bà lén gửi qua Ý và được chôn cất dưới một tên 
giả. Rồi thi hài bà được di dời qua Tây Ban Nha và đặt trong một tư dinh, nơi chồng bà sống kiếp lưu vong 
chờ ngày hồi hương phục quốc. Năm 1973, khi Peron trở lại nắm chính quyền và được bầu lên làm Tổng 
thống. Khi đó, ông đã có khả năng mang thi hài của Evita về trở lại Á Căn Đình, nhưng lại bị bà vợ thứ ba là 
Isabelle chống đối. Nhưng dưới áp lực của nhân dân, thi hài lại được đưa trở về quê hương khi Peron mất. 
Năm 1976 là cuộc du hành lần cuối của thi hài bà. Vậy là Evita, người đàn bà hiếu động và bất hạnh ngay 
cả khi qua đời này, sau cùng cũng đã tìm thấy lại nơi an nghỉ cuối cùng trong phần mộ gia đình bà.   

Vào xem nghĩa trang Recoleta, viếng mộ Evita, xen kẽ những khoảng lặng bùi ngùi trống trải, là 
những lúc tôi cảm thấy rất vui, vì dù sao mình đã thực hiện được dự định của mình. Một chuyến đi mang 
nhiều ý nghĩa. Tại sao lại không nhỉ, khi mà những ngôi mộ, những cuộc đời đã mất, sự đan xen giữa sự 
sống và cái chết sẽ làm cho chúng ta hiểu thêm nhiều điều về lịch sử và cuộc sống trước mặt. Tôi thong thả 
bước ra khỏi khu nghĩa trang. Ngoài kia, dòng người vẫn nhộn nhịp trên phố dưới ánh nắng lung linh giữa 
buổi trưa hè. Có tiếng chim kêu vọng lại theo từng bước chân ai. Nhìn về phía dãy phố trước mặt, ngoảnh 
lại cổng trắng nghĩa trang phía sau lưng, tôi thở phào. Bởi những âm thanh hạnh phúc của những đôi tình 
nhân đang đi dạo trong vườn, là những người đang yêu nhau trên thế gian này. Lòng tôi bỗng dâng lên một 
cái gì mơ hồ khó tả, tràn ngập một cảm giác yêu thương sự sống trong sự bình yên thanh thản của thế giới 
bên kia, mà một ngày nào đó mình cũng sẽ bước qua thôi.  Amen!!! 

 
Ăn ngon và cái thơm của món bò nướng mọi 'đế vương' Á Căn Đình 
 

Này em yêu quý, em nào có nghe, 
Trên cánh đồng cỏ, có con bò kia. 

Nó kêu bò bò, và nó ăn cỏ, 
Trời hôm nay cao, yêu em hỡi gió... 

(Phạm Duy-Đỗ Quý Toàn: Mùa xuân yêu em) 
 

Ối giời ơi... thơm quá...!!! 
Vừa lẩm nhẩm một điệu hát con bò cười ngộ nghĩnh phổ từ thơ của Đỗ Quý Toàn khi đang cắn 

miếng thịt bò còn ngậy mùi sữa thơm, tôi vừa tưởng tượng ra mình như đang là chú bò tơ, ngồi gác chân 
thong thả mà nhai gặm cỏ non. Nuốt từ từ trôi, nhai cho thật kỹ, để có thể cảm nhận cho kỳ hết các thớ thịt 
mềm mại của miếng thịt 'đế vương' được khen là cầu kỳ nhất thế giới này. Tôi bất giác không kìm nổi lòng 
mình, bật thốt lên tràng cười sảng khoái, kèm theo đó là mấy tiếng khen: Ối giời ơi... thơm quá...!!! thật to 
như vậy. Ngay trong một không gian sang trọng đông kín thực khách ngồi ăn ở một góc trời Nam Mỹ lạ huơ 
lạ hoắc. Mùi thơm của tảng thịt bò tơ nướng mọi bay là là trên mặt đất cứ len vào mũi, vào miệng tôi gây 
nên một cảm giác thích thú khó tả nên lời.  Bây giờ nghĩ lại, thấy mình thật chẳng giống ai, xấu hổ quá đi 
mất!  Đầu đuôi cũng chỉ vì mấy miếng thịt bò quái quỷ làm cho mình động lòng phàm ăn mà thôi. 

Hôm ấy, cầm lòng không đậu, tôi nhất quyết mon men đến gian bếp của quán ăn để truy tìm cho ra 
cái bí mật của mùi hương bò tuyệt chiêu này. Nhờ vậy mới có dịp nhìn kỹ miếng thịt đỏ hỏn trước khi được 
ông đầu bếp gắp để lên lò nướng than hồng. Và thấy nó chẳng có chi khác biệt với miếng thịt bò bày bán 
nhan nhản ở khắp các chợ búa trên thế giới.  Cũng chẳng hề được ướp gia vị hay qua bất kỳ công đoạn 
chế biến nào khác ngoài việc rửa sạch thịt. Dân Nam Mỹ gọi kiểu bò tươi nướng than như vậy là nướng 
mọi. Thế mà miếng thịt bò nướng lại toát ra mùi thơm tinh chất do từ chính da thịt nó toát ra. Đúng là 'hữu 
xạ tự nhiên hương', chứ cần chi phải tẩm lên người đủ thứ gia vị như các nàng bò tầm thường khác cho 
mất thì giờ, các bạn nhỉ. Phải nói rằng mấy nàng bò cái ở đây tuy 'gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn' chút 
nào, báo hại mấy tay ghiền chuyện ăn uống, bếp núc như tôi phải mê tít cả lên!!! 

Trước khi đến chơi xứ Á Căn Đình này, tôi còn huênh hoang tưởng thịt bò Úc mình là nổi tiếng ngon 
mềm nhất thế giới nữa chớ. Ai từ Việt Nam sang chơi hay thậm chí tuốt từ bên Mỹ du lịch qua Úc cũng đều 
khen thế, riết rồi mình tưởng thiệt. Mãi khi nếm thử thịt bò ở đây mới biết thịt bò Úc vẫn chưa phải là nhất 
thế giới. Bò Úc mềm thì có mềm, nhưng nếu không nêm gia vị thì nó nhạt thếch vô vị, lại hay tươm nước 
khi xào nấu. Phải ướp tỏi, gia vị hay chiên bơ thì mới thấy ngon, nhưng là ngon một phần nhờ gia vị chứ 
không phải từ thịt tự nó toát ra. Bò Úc mà gặp bò tơ Á Căn Đình là gặp một đối thủ đáng gờm dưới cái lưỡi 
nhà nghề của các chuyên gia ẩm thực suốt ngày nếm thử món ngon các nước.  Đó là chưa nói đến các 
giống bò nổi danh khác trên thị trường như bò Nhật, bò Pháp chẳng hạn. Có ngon nhất đủ để chiếm giải 



quán quân hay không hãy còn tùy thuộc khẩu vị của mỗi người nữa, và chỉ có cách duy nhất là tự mình đến 
tận nơi nếm thử mà thôi! 

Tôi biết có nhiều vị khi đi du lịch không thèm đụng đến các món ăn đặc sản của địa phương mà chỉ 
lo kiếm đồ Việt, đồ Tàu ăn cho chắc bụng. Theo tôi, chuyến đi như thế kể như là mất đi quá nửa phần vui 
thú khi du lịch rồi! 

Người Việt mình đã chẳng có câu châm ngôn: 'Nhập gia tùy tục' đó sao? Cái trớ trêu là điều đó 
không dễ gì thực hiện, nhất là về vấn đề ẩm thực. Ai cũng muốn đi cho biết đó biết đây, để mở rộng tầm 
mắt, để học hỏi, và tăng kiến thức. Mọi thứ dường như có vẻ suông sẻ trên bước đường ngao du đây đó 
cho tới khi đụng phải cái bàn ăn. Rầm!!! Những cánh cửa đóng sầm lại. Đầu óc không thèm cởi mở. Học 
hỏi cũng bay vèo. Tệ hơn nữa là gặp cái gì cũng chê bai, so bì đủ điều, cho rằng còn kém hơn ta về mọi 
mặt. 

Ẩm thực Việt Nam là ngon nhất? Chắc chắn là với mọi người Việt. Không bàn cãi.  Nhưng nếu hỏi 
một người ngoại quốc.  Chưa chắc.  Hỏi một người Tàu.  Còn lâu. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, bởi vì 
ai cũng thích những món ăn mà mình đã ăn quen từ nhỏ đến lớn. Thế nên mới có câu hỏi ngàn vàng: ta có 
nên thưởng thức các món ăn của dân địa phương không khi đến thăm xứ lạ? Theo tôi, ẩm thực là cánh 
cửa sổ cho ta nhìn thấy văn hóa, phong tục địa phương một cách hữu hiệu nhất.  Hơn nữa, một phần lớn 
của thú vui khi đi du lịch là được thử các món mới ăn lần đầu, để tận hưởng một cảm giác khoái lạc khi 
mình vừa nếm được một mùi thơm tho mới lạ. Quá trình thử và học phong cách ăn mới sẽ giúp nhìn rõ 
thêm những hương vị và tính cách của nơi mình đến, trong một hay nhiều khía cạnh nào đó.  Và qua ăn 
uống, người người dễ đến gần nhau hơn, dễ dàng xây những nhịp cầu thông cảm với bè bạn bốn phương, 
kết mối tâm tình. 

Không những thế, biết đâu nhiều khi sự đa dạng và phong phú trong ẩm thực của một thành phố 
bạn đến thăm lại là đề tài gợi hứng cho dăm ba câu chuyện lý thú về cuộc phiêu lưu ẩm thực của mình.  Từ 
các chuyện lặt vặt của các bà nội trợ như vấn đề sạch hay dơ, ngon hay dở, nhiều hay ít, rẻ hay đắt, đều là 
những thắc mắc mà người ở lại lúc nào cũng tò mò muốn biết. 

Này bạn, sạch hay dơ có đáng là mối ưu tư hàng đầu với một số người thận trọng khi du lịch 
không?  Kể ra, vấn đề này thật hơi khó nói.  Ở đâu cũng vậy, vệ sinh trong các hàng quán luôn là hai thái 
cực cách biệt nhau rõ rệt. Đôi khi còn tùy thuộc vào cái giá bạn chấp nhận trả cho một bữa ăn. Cụ thể hơn, 
không thể đòi hỏi vấn đề vệ sinh nơi những vùng thôn quê xa cách thị thành, cho dù là ở các nước phương 
Tây tiên tiến đi nữa thì cũng không thể bằng thành phố lớn được. Nếu chấp nhận bước vô các quán bình 
dân giá rẻ thì đừng nên quan tâm đến vấn đề vệ sinh làm chi cho mệt xác. Đừng thắc mắc vô ích, xin cứ tự 
nhiên kéo ghế ngồi ăn thoải mái. Các tiệm cà phê vỉa hè ở Á Căn Đình, ở Pháp, mặc cho xe cộ phóng vèo 
vèo, bàn dân thiên hạ cũng cứ ngồi ngoài trời hít bụi mà nhấm nháp tách cà phê đó sao.  Dù lấy giấy chùi 
kỹ càng ly nước cách mấy thật sự cũng chẳng trừ khử được con vi trùng nào nên thôi thì ta cứ lờ đi cho 
xong chuyện.   

Dĩ nhiên, những nhà hàng từ loại trung bình trở lên, hoặc nằm trong khách sạn lớn thì vấn đề vệ 
sinh sẽ được chú trọng nhiều hơn. Ngay cả nhà vệ sinh ở mấy chỗ này lúc nào cũng thơm phức, lau chùi 
bóng loáng. Nhất định không hề có mặt một chú ruồi nào, nếu có cũng lăn đùng ra chết ngạt vì mùi thơm. 
Chả bù với mấy quán bình dân ọp ẹp, muốn đi toilet là phải hy sinh đời trai, lội lõm bõm qua khu vực rửa 
chén, đĩa rồi mới tới được mục tiêu, phía trong chèm nhẹp nước nôi. Xắn quần, xắn áo cho khỏi ướt, nhiêu 
khê còn hơn là đi vượt biên, tỵ nạn nữa.   

Nhất là chui vào mấy khu phố Tàu, dù có sống nơi lịch sự văn minh cách mấy đi nữa thì cũng chỉ là 
phố Tàu Chinatown không hơn không kém. Ở Buenos Aires cũng có một phố Tàu đàng hoàng hẳn hoi, phát 
âm theo tiếng địa phương là Barrio Chinos. Nghe nói là thuộc hạng đông nhất nhì khu vực châu Nam Mỹ 
với khoảng 300 ngàn chú Ba. Ở đây tôi tuyệt không thấy dân Việt nào hết, hoặc nếu có thì chắc chỉ độ vài 
mươi gia đình là cùng.  Thỉnh thoảng lắm mới bắt gặp một nhà hàng Việt lấy tên Búp Tre Xanh (Green 
Bamboo), nhưng hình như chủ không phải là gốc Việt. Đọc bảng thực đơn thấy đa số là các món lai tạp, 
pha chế cho hợp khẩu vị dân bản xứ.  Hình như họ kỵ mùi nước mắm của chúng ta nên nhà hàng Việt ở 
đây không có đất sống như ở Mỹ, ở Pháp. Tiệm nào ra một thời gian sau cũng đều phải dẹp, hoặc quay 
sang nấu món Tàu dễ ăn, không cay xè, không mặn chằng, không chua lét, ai ăn cũng được, ngay cả đứa 
bé lên ba. 



 
Phố Tàu Buenos Aires 

 
Phố Tàu thì ở đâu cũng có, sống dai, sống mạnh nữa là đằng khác. Được cái phố này nằm gần ga 

xe lửa, ra khỏi trung tâm thành phố chút xíu là tới.  Cuối tuần khách khứa kéo đến ăn uống, mua sắm, đông 
còn hơn dân Tàu. Đã là phố Tàu thì chỗ nào cũng đều lơ là về khoản vệ sinh công cộng. Trước cửa để một 
đống rác đen thù lù, lâu lâu lại gặp cảnh xe đổ rác vừa chạy vừa... xả rác tùm lum. Nghĩa là nó chẳng khác 
gì một Chợ Lớn, Sài Gòn thu nhỏ. Bước qua cổng tam quan bạch lâu thì chỉ độc nghe toàn tiếng Tàu với đủ 
các thổ ngữ khác nhau. Nổi đình nổi đám nhất là nhóm Hẹ khách trú, mới từ Đài Loan di dân sang nên còn 
lạ nước lạ cái, nét mặt vẫn còn chưa hết dính phèn. Kế đến là các bang Triều Châu, Phước Kiến, Thượng 
Hải, Bắc Kinh, là những nhóm đến trước, khá giả và sạch nước cản hơn.  Lạ một điều là tôi không hề nghe 
thấy tiếng Quảng được nói nhiều ở các khu phố Tàu trên thế giới, ngoại trừ ở những khu Tàu Việt ở với 
nhau lẫn lộn, như Cabramatta bên Úc, Quận 13 bên Pháp chẳng hạn. Hỏi ra thì mới biết người Quảng chỉ 
sống đông nhất quanh khu vực Hồng Kông, Chợ Lớn, hay cùng lắm là San Francisco, New York mà thôi. 
Những nơi khác, người Tiều, người Hẹ, người Phước Kiến vẫn chiếm đa số, vị họ chịu khó bung ra khắp 
nơi, làm đủ thứ nghề để bươn chải kiếm sống. 
 

 
Tiệm bán bò viên tại phố Tàu 

Đến ăn tiệm Tàu, tôi ái ngại nhất là cái vụ khăn ướp đá lạnh đựng trong bao nylon mà họ phát cho 
mỗi người một cái. Đang đi ngoài đường nóng tóe lửa, xì khói, bỗng nhiên vớ được cái khăn trắng mát mẻ 
nõn nà để lau bất cứ chỗ nào tùy ý, hỏi ai mà không mê sao được. Nhưng tôi chỉ dám dùng để lau tay hoặc 
lau cái trán ướt dẫm mồ hôi là cùng thôi. Ngắm kỹ cái khăn trắng phau này có nhiều điểm đáng nghi ngờ 
lắm chứ không chơi. Biết đâu nó chỉ được gia chủ hay các anh bồi giặt tẩy qua loa rồi đem ra xài tiếp. Sau 
đó một thứ dầu thơm được xịt vào, mùi xông nồng nặc giống như của các ngài hớt tóc lề đường, để ngụy 
trang cho ra vẻ thơm tho, nõn nường. Đó là chưa kể có lần tôi được chứng kiến tận mắt một vị khách trẻ 
tuổi tài cao, ăn vận bảnh bao, thản nhiên khạc nhổ rất vô tư, sau đó dùng cái khăn tráng nõn nà kia chùi 
miệng lia lịa. Nhìn xuống gầm bàn thì ôi thôi đầy rẫy rác rến, từ xương xẩu, rau giá, giấy lau, cho đến cọng 
tăm, v.v... chung sống với nhau rất mực hòa bình dưới đất. Vơ đũa cả nắm như vậy kể cũng tội những 
người chỉ đủ tiền ăn các quán bình dân như tôi. Tuy nhiên không phải quán bình dân nào cũng vậy, nhưng 
dù sao cũng nên cẩn thận cảnh giác vẫn hơn. 

Bây giờ đến khía cạnh ngon dở, là điều tôi dám chắc nhiều người muốn biết nhất.  Đây là một câu 
hỏi tưởng dễ, nhưng rất khó trả lời một cách chung chung, vừa lòng tất cả mọi người. Khẩu vị mỗi người 
mỗi khác. Ý thích mỗi người chẳng ai giống ai. Hơn nữa ở đâu cũng vậy, có tiệm ăn ngon, có tiệm ăn dở, 
nên cũng tùy. Vậy trả lời ngon hay dở một cách dứt khoát rất là khó khăn.   

Nhưng theo tôi, cái quan trọng ở đây là sự hiểu biết tìm tòi để chọn lựa, và cũng để tránh né luôn 
những cái bẫy du lịch mọc nhan nhản ở khắp các khu phố chính gần trung tâm.  Riêng điểm này, tôi không 
đồng ý với cách điều hành của nhiều công ty du lịch. Để tiện cho du khách 'cỡi ngựa xem hoa', ăn gọi là ăn, 
và tiết kiệm thì giờ thám hiểm khám phá, hướng dẫn viên thường đưa thẳng khách đến phố ăn uống hay 
vào những tiệm mà những món ăn đã được kêu sẵn, chắc chắn là không ngon rồi.  Hay để an toàn khỏi 
bị... Tào Tháo rượt, họ chỉ được cho ăn đồ Tàu, đồ Việt cho chắc ăn.  Nếu thế thì tại sao chúng ta đi du lịch 
nhỉ.   



Khi đi ăn ngoài, tôi vẫn thích len lỏi vào các tiệm ăn mà rất nhiều dân địa phương tìm đến và không 
có lấy một bóng khách du lịch nào lai vãng đến đó hết.  Lúc ấy tôi sẽ tự mình gọi món đặc sản từ thực đơn 
viết bằng tiếng bản xứ.  Nếu cần thiết, tôi sẽ ngó sang mấy bàn chung quanh hay trò chuyện trực tiếp với 
nhân viên phục vụ mà gọi món cho vừa ý và hợp khẩu vị mình. Có ngon hay dở thì cũng là một bài học đau 
thương, rút kinh nghiệm cho chuyến đi tới. 

Thí dụ như món thịt bò nướng mà tôi đã từng nhiều lần ăn qua chẳng hạn.  Bò Úc hay bò Á Căn 
Đình bò nào ngon hơn.  Bò Nhật hay bò Pháp chính hiệu con nai vàng, nơi khai sinh ra món thịt bò bít tết 
của thế giới, bò nào đặc sắc hơn.  Câu trả lời cũng quả là khó khăn. Giống như món phở của ta, thịt bò 
nướng ở Á Căn Đình thì quá xá là đông. Từ hẻm hóc góc kẹt cho đến đường nhỏ, đường lớn, từ quán nhậu 
ven đường cho đến nhà hàng máy lạnh, em út hầu hạ chăm chút đến tận răng, đâu đâu cũng nhan nhản 
thịt bò là bò.  Nhưng muốn biết ngon dở phải ăn cho đúng tiệm, thường là những tiệm mà tiếng tăm được 
truyền miệng như tiệm La Cabana las Lilas chuyên trị món thịt bò nướng mọi chẳng hạn.  Tôi đã một lần 
được ăn ở đây, và phải công nhận là thịt bò của họ ngon thượng hạng.  Cũng may là tôi tìm được đúng chỗ 
ăn ngon.  Nếu lỡ tôi ăn phải những tiệm vớ vẩn để kết luận tổng quát là bò nước ấy dở ẹc thì oan uổng cho 
con bò Á Căn Đình lắm thay. 

Như các huyền thoại ẩm thực khác, câu chuyện về món đặc sản thịt bò nướng mọi của nhà hàng 
này đã được thêu dệt chẳng khác gì món ăn của Từ Hy Thái hậu nhà Thanh bên Tàu vậy.  Nếu như bà 
hoàng phụ chính có những món ăn bát trân không giống ai cỡ 'Tay gấu hầm thuốc bắc', 'Môi đười ươi chiên 
giòn' đầy ly kỳ thì thịt bò ở đây cũng chẳng kém gì. Nào bò nghe nhạc cổ điển, xoa bóp gân cốt thư giãn 
hay uống bia, tắm nước nóng tinh khiết, v.v.... Dù không quá quý hiếm nhưng món thịt này cũng chỉ dành 
cho những bữa ăn đặc biệt sang trọng và cầu kỳ mà thôi. Không đặc biệt sao được, khi mà thịt bò ở đây nổi 
tiếng cả về chất lượng lẫn 'ngân lượng', ngốn hết cả trăm đô chỉ với miếng thịt mỏng lét chưa đầy nửa ký.  
Tuy nhiên, để 'móc túi' thực khách với cái giá khủng khiếp ấy, người nuôi đã phải vất vả, cực nhọc trong 
nhiều năm tháng để nuôi lớn những giống bò thuần chủng lùn tịt và nung núc thịt này. 
 

 
Món bò nướng mọi danh bất hư truyền 

 
Nghe nói ông chủ nhà hàng có một nông trại riêng tận dưới miền Nam giáp với mỏm Nam Cực khí 

hậu ôn hòa, đồng cỏ mênh mông xanh ngát quanh năm.  Ông chỉ nhận nuôi khoảng vài trăm con bò mà 
thôi. Nhiều khi không đủ để cung cấp cho tiệm ăn của ông nữa, lấy đâu ra bỏ mối bán ngoài thị trường. Ai 
may mắn ăn được thịt bò của ông thì coi như có chết cũng không còn gì để hối tiếc. Bạn cứ thử tưởng 
tượng đi.  Một đất nước có nền nông nghiệp phát triển như thế, nơi người ta có thể nhân giống nhiều loại 
động vật quý hiếm nếu muốn, mà giống bò này vẫn vô cùng quý hiếm. Bạn lại thử suy nghĩ khi người dân 
sống ngay gần nông trại hay tại thủ đô, nơi tọa lạc nhà hàng cha truyền con nối của ông, không phải ai 
cũng được ăn thứ thịt đắt hơn vàng này. Trong khi người Á Căn Đình nổi tiếng là sắc dân tiêu thụ thịt bò 
nhiều nhất thế giới tính theo bình quân đầu người.  Họ có thể ăn ngày ba bữa thịt bò như chúng ta ăn cơm 
mà không biết ngán, nên ai cũng đều là những chuyên gia về mục nấu nướng thịt bò. Ngon dở hay không 
là họ biết ngay. 

Để đảm bảo chất lượng đàn bò giống của gia đình, con bò từ khi sinh ra đến khi giết mổ được quản 
lý nghiêm ngặt từ thế hệ 'ông, bà' cho đến đời con cháu theo mã số.  Để khi cần người ta có thể truy xuất 
nguồn gốc, người nuôi, ngày giết mổ,v.v... Bò cũng không được sinh sản bừa bãi, thậm chí có giống bị triệt 
đường sinh sản. Có giống chỉ có duy nhất 12 con và người ta giữ giống bằng tinh đông lạnh.  Mỗi con bò 
được cấp một bộ hồ sơ lý lịch, ghi đầy đủ mã số, tên bố mẹ, ông bà nội ngoại hai bên.  Mỗi ký thịt bò đều có 
khoanh 'mã số' để khi nhà hàng chế biến phải trình được cho thực khách 'mã số' này. Nếu không sẽ bị liệt 
vào hàng dỏm, chả đáng đồng xu. Thịt xẻ ra cũng được kiểm tra gắt gao, từ màu sắc, thớ thịt, độ dày mỏng 



của da. Sau đó mới được đánh giá theo 12 tiêu chí, đánh số từ 1 đến 12, và phải từ thứ 6 trở lên mới được 
đưa vào nhà hàng. Còn dư bao nhiêu thì đem bỏ mối ra ngoài thị trường tiêu thụ. 

Nói cách khác, những con bò ở đây được nuôi nấng, săn sóc chẳng khác gì những ông hoàng, bà 
chúa.  Nghĩ lại thương cho mấy chú bò Mít nhà ta, suốt đời chỉ biết kéo cày trả nợ, gầy rạc lòi xương!  Để 
Trịnh Công Sơn phải thở than về những bi kịch của kiếp trâu bò lận đận, hay chính kiếp người của chúng 
ta: 

Đàn bò vào thành phố, 
Không còn ai hỏi thăm. 
Đàn bò tìm giòng sông, 

Nhưng giòng nước cạn khô. 
Đàn bò bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn, 

Rồi một hôm đứng mơ mây ngàn. 
(Trịnh Công Sơn: Du mục) 

 
Còn buồn hơn khi được cất lên bởi giọng Khánh Ly ma quái trằn trọc giữa canh khuya.  Nghe một 

lần, và nhớ mãi bài này cho đến tận bây giờ. Lúc ấy, tôi cứ thắc mắc về những lời ca thật khó hiểu của 
nhạc sĩ.  Buồn, rồi sao nữa?  Mà nhạc sĩ thì cứ mập mờ không chịu trả lời thẳng với tôi. Sau này, khi đủ trí 
khôn, lăn trải trên trường đời, tôi mới tìm thấy câu trả lời đầy bí ẩn của Trịnh nơi cuối bài hát. Đàn bò được 
vào thành phố rồi, là... hết buồn ngay.  Ừ, quả thật vậy, xin hãy nghe tiếp: 

Và người bỗng hết buồn, đã hết buồn, 
Người lặng nghe đá lên trong hồn. 

(Trịnh Công Sơn: Du mục) 
 

Chẳng biết có hết buồn không, nhưng chắc chắn là sướng mê tơi như mấy chú bò ở đây là cùng, 
các bạn nhỉ.  Nếu như không được nghe con trai ông chủ ngồi ở quầy tính tiền kể lại thì tôi thật không thể 
hình dung ra nổi mấy chú bò này lại sướng đến thế. Nó được cho ăn toàn những cỏ tươi, hạt lúa mạch, bắp 
non, được uống bia để ăn cho ngon miệng, được tắm nước nóng, nghe nhạc cổ điển trữ tình của Mozart, 
Chopin để thư giãn gân cốt. Và đặc biệt là hàng ngày nó được xoa bóp với dầu ô liu, o bế còn hơn cả cầu 
thủ đá banh trước khi ra tập trận nữa.  Xoa bóp để làm gì?  Xin thưa để những lớp mỡ hòa quyện vào lớp 
thịt nạc khiến cho thịt bò trở nên ngọt ấm một cách lạ thường.   

Cái ngon của thịt bò danh bất hư truyền này là ở chỗ nạc và mỡ đã trộn lẫn với nhau, rất tốt cho sức 
khỏe. Khi nướng, lớp mỡ ấy tự động tan chảy ra, trông giống như mảng băng tuyết ngàn năm từ từ nhỏ 
xuống môi lưỡi người thưởng thức, vừa đậm đà vừa mềm mại óng ả, nhưng không bở rục hay khô đanh 
như các loại thịt bò khác. Nhờ lớp mỡ thoa ấy mà nó tỏa ra mùi hương phảng phất khi đút lò nướng than, 
hay áp chảo cháy xém, tựa như người đẹp thịt da thơm ngát mà không cần đến bất cứ thứ mỹ phẩm, dược 
liệu nào. Ăn xong rồi, tôi chẳng những không thấy đầy bụng mà bao nhiêu sự mệt mỏi, bực bội dường như 
tan biến hết, tinh thần sảng khoái gấp bội. Vì loại thịt này tạo ra chất omega rất lớn, là chất thuộc họ các 
axit béo chưa bão hòa rất tốt cho sức khỏe. Nó lại có công dụng bổ sung lượng vitamin và các loại khoáng 
chất khiến máu huyết lưu thông. 

Tôi ngồi rung đùi thưởng thức món ăn mà cứ mường tượng ra cảnh khi được xoa bóp, chắc hẳn 
mặt mũi mấy chú bò nhà ta cứng đờ ra để tận hưởng cái sướng của một con bò rất 'đế vương' kia.  Tôi nhớ 
hình như đã ghé tai nói nhỏ với bố mẹ tôi, phải chi kiếp sau mình được đầu thai làm bò ở đây thì khỏe biết 
mấy nhỉ, khỏi lo đến việc phải đi cày trả nợ. Mẹ tôi liền bụm miệng cười, nói con sao ngây ngô quá thế. Con 
có biết rằng người ta phục vụ chúng như thế, chẳng qua cũng chỉ vì cái nhu cầu vật chất của con người mà 
thôi. Các cụ mình hay nói 'ngu như bò', hẳn phải có dụng ý riêng. Nếu bò mà thông minh hơn một chút, 
chắc nó sẽ hiểu ra vì sao nó lại được săn sóc như một ông hoàng, bà chúa. Chẳng qua là để khi thịt nó trở 
nên thơm ngon... Hiểu ra như thế, chắc hẳn bò sẽ nghĩ: Con người sao mà nhiều 'thú tính đến thế nhỉ!!! 

Nói thì nói vậy thôi. Chứ nhiều khi chưa chắc những quán nổi tiếng đã là ngon đâu đấy nhé. Đối với 
tôi là số dzách, nhưng đối với anh lại không ra cái thống chế gì.  Chị khen thịt bò tiệm đó thơm lừng, còn đối 
với tôi lại nhạt nhách, dai còn hơn miếng giẻ rách. Bà khoái tiệm nọ chuyên bán thịt nạc không mỡ, tôi lại 
thích miếng thịt dính lớp mỡ vảy nến xen kẽ những thớ thịt đỏ tươi thì mới sướng mê tơi ông thần khẩu.  
Dở, ngon tưởng dễ, ai ngờ lắm thứ nhiêu khê. Ngược lại, có những hàng bò nướng chỉ là những thùng xe 
đẩy bằng inox sáng láng nằm ven vệ đường, phun ra những cuộn khói thơm tho mùi thịt xông khói, khi ăn 
vào lại thấy ngon miệng lạ thường. Do đó, những nhận xét ngon, dở của người viết hoàn toàn mang tính 
cách chủ quan, hợp với khẩu vị của mình mà thôi. Tin tưởng được hay không, chỉ còn nước là bạn tự mình 



lê la đến tận nơi thăm dò mà thôi. Bắt người viết khẳng định dứt khoát thế nào là ngon, dở thì em 'hổng 
dám đâu'!!!... 

Bây giờ đến chuyện nhiều ít, ăn có đủ no hay không. Trong trường hợp này, câu 'tiền nào của nấy' 
cũng lại áp dụng thật đúng lúc. Một quán bán cho dân lao động với một giá cả quá mềm, dĩ nhiên là tô chén 
phải nhỏ xíu rồi, sao so bì được với các nơi cao cấp hơn, tô chén lớn tướng như cái thau, ăn đến ngắc ngư 
con tàu đi cũng còn chưa hết. Chỉ cần bạn chịu chi đẹp là miếng thịt bò cũng sẽ to béo đẫy đà, đâu thua 
kém gì ai. Chuyện rẻ hay đắt cũng thế, nếu lấy thu nhập trung bình của dân địa phương mà trưa nào cũng 
ăn tiệm thì lương bổng còn đâu để nuôi vợ con, lấy đâu ra đóng tiền nhà, tiền bill. Trong khi đối với khách 
du lịch ngoại quốc, đổi tiền 'đô' ra ăn chơi, nhậu nhẹt, 'ăn uống' thả cửa, thì lại rẻ rề, là chuyện nhỏ, chuyện 
'muỗi' như ngôn ngữ thời nay hay xài.  Từ đó suy ra mới thấy sự tương đối trong vấn đề đắt rẻ khi đi du 
lịch.  Đặt mình vào hoàn cảnh của người địa phương, với số thu nhập hàng tháng mới biết thế nào là đắt, 
rẻ.  Cho nên đắt hay rẻ, khó nói là ở chỗ đó. 
  Cũng ở trong tình trạng tương đối đó giữa rẻ và đắt.  Dân nước ngoài dù có rủng rỉnh cách chi cũng 
không dám chơi sang bằng mấy ông công tử bột Á Căn Đình thuộc loại 'đại gia', 'mập địa', loại chóp bu, đè 
cổ dân đen mà sống. Bạn có dám ung dung chi ra bạc ngàn 'đô la' cho một bữa ăn cung đình thịnh soạn 
không?    

Cho nên, ở đây với bất cứ số tiền nào, bạn cũng có thể ăn uống được cả. Muốn ăn uống, giờ nào 
cũng có. Từ sáng tinh mơ cho đến đêm hôm khuya khoắt. Giờ nào thức nấy, lúc nào cũng có kẻ ra đường 
tìm nơi ăn uống.  Luôn luôn ông thần khẩu được cung phụng rất ư cẩn thận. Vậy thì bạn còn ngại gì nữa 
mà không lên đường, sửa soạn bước vào một cuộc hành trình ẩm thực, dấn thân khám phá khắp các hang 
cùng ngõ ngách nơi xứ lạ. Chúc bạn được ăn ngon ngủ kỹ khi du ngoạn đó đây.      

  
Thôn làng El Calafate – Ôi đời đẹp quá, tràn bao ý thơ 
 

Một tình yêu mến, ghi lời hát câu ca, 
Để lòng thương nhớ, bao ngày vắng nơi xa, 

Sống mãi trong tôi, bóng hôm nay sẽ không phai... 
(Y Vân: Sài Gòn đẹp lắm) 

 
Nhún nhảy với điệu nhạc rộn ràng phát ra từ cái máy nghe nhạc cá nhân đeo tai tôi đang nghe khi 

vừa bước từ trên phi cơ xuống.  Vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi rời khỏi thủ đô Buenos Aires.  Để bắt đầu 
xuôi Nam, thực hiện cuộc phiêu lưu tiến sâu xuống mỏm cực Nam châu Mỹ, ngó thẳng ra châu Nam Cực, 
mà tôi nghĩ là sẽ giá buốt lắm.  Châu Nam Cực vốn là điểm tận cùng của trái đất mà, nghe nhiều người nói 
thế nên mình biết đại khái vậy thôi. Và có thể là cổng vào thiên đường hay địa ngục với một số người hãy 
còn tin lắm chuyện tận thế vớ vẩn nữa.  Nhưng dù là cho có gặp thiên thần hay ác quỷ gì đi nữa, càng gần 
đến mục tiêu, tôi càng cảm thấy đời sống ở đây, sao nó thanh bình và nên thơ quá đỗi.  Vậy mà loài người 
ác ý đã gọi nơi chốn Nam Cực thần tiên ấy là ‘lục địa cô đơn’.  Theo tôi, phải nên gọi đó là ‘nơi thanh bình 
tuyệt đối’ thì mới đúng.   

Chẳng thanh bình sao được, khi những tranh chấp, tị hiềm, hờn ghen thường vắng mặt giữa khoảng 
đất trời rộng thênh thang này. Cư dân chính thức ở đây chủ yếu là các loài thú hoang dã, sống hòa đồng 
với cây cỏ, thiên nhiên, sông nước. Thỉnh thoảng lắm mới bắt gặp một nhúm dân địa phương tụ nhau lại 
thành thôn làng với khoảng vài trăm căn hộ eo sèo, dùng làm căn cứ tạm trú trong 2 tháng hè ngắn ngủi mà 
thôi.  Họ cố nán lại đây cốt để trông chờ vào tiền ‘đô’ từ các vị ‘thượng khách’ du lịch, trên đường thám 
hiểm Nam Cực ghé vô nghỉ mệt ăn uống trước khi tiếp tục hành trình.  Hốt bạc hay không là toàn nhờ vào 
mấy tháng hè cao điểm đó, bắt đầu từ khoảng Giáng sinh trở đi và kéo dài cho đến giữa tháng hai thì dứt.  
Các tháng còn lại, một là ế khách, hai là họ buộc phải rút về bắc để tránh rét, cả vùng xơ xác không có lấy 
một bóng người để hàn huyên, tâm sự.  Lý do cũng có thể là tâm lý xã hội nữa.  Con người không thể sống 
xa cách, biệt lập quá lâu với xã hội con người. 

Ngôi làng nhỏ El Calafate mà tôi dừng chân tá túc cũng đại loại như thế, là cửa ngõ duy nhất để đi 
vào xem những giòng sông băng vô cùng hiếm hoi còn sót lại trên thế giới.  Nó nằm ở mạn cực nam của 
nước Á Căn Đình, cách thủ đô Buenos Aires chừng năm giờ bay.  Ở đây còn giữ được những khu rừng 
nguyên sinh trải rộng ngút ngàn với nhiều chủng loại chim muông không nơi nào có.  Và đáng sợ nhất với 
những ai không chịu được lạnh, dù đang mùa nắng nhưng những cơn gió lúc nào cũng lồng lên như một 
bầy ngựa hoang háu đá.  Ai đã từng mê nhạc Phạm Duy và Ngọc Chánh hẳn sẽ không quên cảm giác nổi 
da gà mỗi khi nghe lại bài hát làm nên tên tuổi chàng cao bồi Elvis Phương vừa hát vừa líu lo huýt sáo: 



Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời, 
Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời. 

Ngựa phi như điên cuồng, 
Giữa cánh đồng, dưới cơn giông. 

Vì trên lưng cong oằn, 
Những vết roi vẫn in hằn. 

(Phạm Duy-Ngọc Chánh: Vết thù trên lưng ngựa hoang) 
 

Gió thổi vù vù như những cơn lốc xoáy, bay bạt cả người, cả xe.  Mở cửa xe không cẩn thận là gió 
đánh bật lại, khéo chừng gẫy luôn cả cánh cửa.  Thời tiết lại thay đổi đột ngột, khó định đoán trước được.  
Hôm tôi đến, trời đang nắng chang chang là thế, khô rát mặt mũi, nhiệt độ lên đến 28 độ bách phân 
(Celsius), tròng áo thun vô vẫn thấy hâm hấp nóng. Thế mà chỉ mấy phút sau thôi, bầu trời chuyển màu 
xam xám, nhiệt độ giảm dần xuống trên dưới không độ bách phân.  Kéo theo những cơn gió ẩm ướt thốc 
lên từng hồi, rơi đổ tựa mưa tuyết mà không phải.  Mọi người vội khoác bộ áo bông dầy cộm lên mình, ru rú 
dồn về phía chỗ khuất gió như các chú chim cánh cụt trốn đông.  Bộ áo lông tua tủa choàng lên làm cho ai 
nấy trông cũng tròn lẳn, nặng nề hẳn ra.  Đi đứng khệnh khạng, hai cánh tay hết quạt sang bên này rồi bên 
kia hòng giữ ấm cơ thể. Có người bước hụt, té lăn quay chỏng gọng, và phải loay hoay xoay xở mãi mới 
đứng thẳng lên được, vì mọi thứ đều trở nên rất trơn trượt, dễ té. 

Một ngày trôi qua ở El Calafate bao giờ cũng có những bất thường xảy ra như thế.  Nhưng vẫn 
không làm nhụt chí những kẻ mạo hiểm, lang thang lê gót đi tìm cõi an nhiên, tĩnh tại cho riêng mình.  Ai 
nấy đều háo hức chờ đợi trời hừng sáng, để đến lượt phiên mình được đi xem giòng sông băng với những 
mảng nước đá dập dềnh trôi trên mặt nước phẳng như gương.  Đã đến đây rồi, chẳng ai muốn chui vào trú 
rét trong những ngôi nhà gỗ thấp tầng, mái chui vồ thụt ra thụt vào như nhà mấy chú lùn trong truyện tranh 
Nàng Bạch Tuyết mà tôi say mê ngày nhỏ.  Mặc dù leo lên nóc, du khách vẫn có thể phóng tầm mắt hướng 
về phía thảo nguyên xanh ngát cùng với những tảng băng đá ngàn năm mà không hề gặp một cản trở nào.  
Phải tự mình đến nơi, chứng kiến tận mắt, sờ mó tận tay, thì mới sướng, phải không các bạn. 

Nhưng đó là chuyện của ngày mai kìa.  Còn bây giờ thì chúng mình hãy rủ nhau đánh vòng xuống 
phố dạo chơi đi nhé.  Thế là chúng tôi cười khúc khích, liền bỏ lại hành lý trong căn phòng trọ tọa lạc trên 
khu đồi ven bìa rừng, rồi cuốc bộ xuống phố nằm ngay dưới chân dốc.  Sẵn tiện tắp vào quán ăn nào đó 
ngó bắt mắt để đánh chén một chầu cho thỏa thích, vì ai nấy cũng đều đói meo mốc hết rồi.  Cả nhà men 
theo con đường đất dành riêng cho khách bộ hành thoai thoải men theo triền dốc, tung tăng bước đi hai 
bên hàng bạch dương (birch tree) lấp lóe nắng vàng, thân cây thon mỏng, lá cành thanh thoát mong manh, 
có vẻ rất non tơ.  Thế nhưng, cái màu trắng chen lẫn đốt đen xạm của thân cây ấy, lại khiến tôi liên tưởng 
đến những dạn dày sương gió mà nó phải hứng chịu mỗi khi đông về.  Mỗi cơn lốc tuyết, mỗi trận mưa rào, 
mỗi ngày oi nóng, tất cả theo tháng ngày khắc dấu lên thân cây.  Cây càng cao, đốt trắng đen càng nhiều, 
cành tỏa từ trên ngọn xuống đen xám, mảnh dài và rối bời lên trong gió.  Thoáng nhìn, tôi cứ tưởng nó là 
cây liễu rủ bên nhà, nhìn kỹ thì thấy không được mềm mại, yểu điệu bằng giống liễu nước ta. 

Vỏ cây bạch dương có chất kháng khuẩn, miễn nhiễm vi trùng rất lớn.  Bởi vậy không khí trong lùm 
bạch dương luôn trong lành, tha hồ để mà tôi hít thở khí trời, để mà sướng vui với cuộc sống an bình.  Lũ 
chúng tôi bay nhảy một đỗi độ mươi phút thì đến sát bên một lạch nước con, có màu xanh ngọc bích một 
cách lạ kỳ, trên cầu nhìn xuống thấu tận đáy.  Màu xanh huyền hoặc ấy, sau này tôi được người dân nơi 
đây giải thích là do bột đá từ trên hẻm núi chảy xuống, hòa với nước đá sông băng tan chảy tạo nên con 
lạch nhỏ xanh biếc lúc sang hè.  Gặp lúc vầng hồng lên cao phản chiếu ánh sáng xuống mặt nước những 
tia nắng vàng mát dịu, khiến ai nấy đều bu quanh giòng nước mát lạnh, lôi máy hình ra nhấp nháy liên hồi.  
Bên bờ lạch, cỏ mọc dại mấy khóm mai vàng cùng vài bụi thược dược đỏ tía, lả lơi phơ phất theo ngọn gió 
hiền.  Mẹ tôi thích quá bắt mọi người phải đứng chờ khá lâu để cho bà bấm máy, chụp chung với hoa hết 
tấm này đến tấm khác.  Lúc về rửa ảnh ra, nước màu nổi lên tươi rói, ai cũng tiếc ngẩn ngơ lúc ấy sao mình 
chỉ lo chụp suối với nước, quên lửng chuyện chụp vài tấm bên hoa đem về làm vốn, khoe xóm khoe làng! 

 

Ngẩn ngơ bên bụi hoa vàng calafate 

Từ đây bước qua cầu gỗ là khu thương mại của xóm.  Cạnh đấy, người làng còn dựng lên dãy cầu 
thang bằng thép cứng, lưng dựa vào vách dốc cao vút ngoi lên tận đỉnh, để du khách có thể trèo lên đó 
ngắm cảnh toàn vùng. Chúng tôi cũng trèo lên ngắm xem cho biết. Ngó xuống dưới kia thấy có một con phố 
vui chơi ăn uống tấp nập người đi. Chúng tôi liền trở xuống, vù ngay ra đó.  Đến gần thì thấy có cả sòng bài 



casino tỉnh lẻ mở chung với tiệm ăn Tàu bên trong nữa.  Nhưng tôi không phải hạng máu mê cờ bạc nên 
chỉ lướt qua thôi chứ không ghé vào. Chợt nhìn sang góc bên đường đối diện là một tiệm bán pizza của Ý 
đông nghẹt, đèn néon xanh đỏ sáng rực, vô cùng bắt mắt.  Cộng thêm mùi nướng bánh thơm lừng và hàng 
người nối đuôi chờ đợi lấy bánh takeaway, vì mua mang về thường rẻ hơn là ngồi ăn tại chỗ có nhân viên 
phục vụ.   

Nghe đâu dân Ý di cư sang đây khá đông từ lâu lắm rồi, lại đọc thấy tờ quảng cáo họ sáng tạo ra 
mấy loại nhân bánh địa phương độc đáo không thể tìm ở nơi khác. Thế là cả nhà xẹt qua đường, lao vào 
dành vội cái bàn gỗ còn trống kê sát lòng đường. Vừa ăn vừa xem giòng người nô nức qua lại kể cũng vui 
đáo để.  Ban đầu chúng tôi có hơi lúng túng khi cô bồi bước đến xổ một tràng tiếng Ý, rồi tiếng Y Pha Nho 
văn hoa chữ nghĩa.  Sau cùng thấy chúng tôi ngớ ra, cô mới chịu bập bẹ vài chữ tiếng Anh... cao bồi, cả 
nhà mới thở phào nhẹ nhõm.  Nếu không, chắc hai bên phải nói với nhau đến mỏi rã rời... tay chân mà 
cũng chưa gọi được món nào cho ra hồn.  Cô chìa quyển thực đơn dày cộm ra, viết toàn thứ tiếng mà 
chém chết tôi cũng chả hiểu nổi, khiến tôi phát hoa mắt. Có lẽ phải đến trên 40 loại bánh pizza khác nhau là 
ít, tùy theo nguyên liệu làm nhân và cách kết hợp.  May quá, tôi nhìn lên tường thấy treo lô ảnh chụp các 
loại nhân bánh tuyệt chiêu của tiệm.  Mát mắt nhất là hình bánh pizza nhân cá trạch trộn với thịt bò, một 
đặc sản của địa phương.  Trên mặt bánh rắc bông artichoke, nấm tuyết và một loại rau thơm người ta gọi là 
rocket, tạo sự tương phản màu sắc và hương vị lạ.  Tôi liền chỉ tay gọi ngay món ấy ăn thử. 

Trong nghệ thuật ẩm thực, đúng là phải 'ăn thử mới tin'.  Chưa ăn thì chưa biết ngon dở ra sao, vì 
cảm nhận chủ quan của mỗi người mỗi khác.  Nhưng lần này thì phải nói là tôi không chọn lầm, mặc dù 
bánh pizza đem ra có hơi khác với loại bánh thông thường của thương hiệu quốc tế Pizza Hut mà tôi hay 
ăn.  Ở đây làm bánh theo lối đút lò đốt than củi truyền thống thay vì lò điện như bây giờ.  Họ nói rằng bột 
nhồi nướng trong lò truyền thống có độ kết dính dẻo dai hơn so với lò điện bây giờ.  Khi kêu món họ mới 
chịu bắt tay làm, nên thời gian lâu hơn.  Thực khách ngồi đợi trên tiếng đồng hồ là chuyện thường, bánh 
như vậy vừa ra nóng hổi ăn mới ngon.  Ngoái nhìn về phía gian bếp, tôi thấy anh bếp béo phệ mặt mũi non 
choẹt, đầu đội tùm hụp cái mũ xếp trắng tinh, vắt ngang vai mẩu khăn ca rô đỏ dính bê bết bột. Tay anh 
thoăn thoắt nhồi nặn, tung miếng bánh lên trên không rồi dùng lòng bàn tay bắt lại. Sau đó anh còn xoay 
tròn miếng bánh trên đầu ngón tay như gã xiếc rong tung hứng điệu nghệ.  Chỉ ngắm cái bụng bự không 
ngừng lắc lư lên xuống của anh thôi, tôi tin chắc anh phải là tay bếp giỏi, vì nó cho thấy anh cũng là kẻ rất 
phàm ăn, như vậy mới nấu ăn ngon được.  Chứ mấy anh bếp ròm tong teo như ma đói thì tôi không mấy tin 
tưởng lắm!   

Tiếp đến là công đoạn nhân nhị của bánh, ngoài các thứ đặc sản kể trên thì vẫn là các thứ cà chua, 
phô mai mozzarella bào mỏng, hành tây, là những thứ không thể thiếu của miếng pizza cổ truyền.  Nhưng 
đặc biệt tôi thấy anh rưới thêm lớp mỡ heo lót dưới đáy và phết dầu ô liu bên trên mặt bánh rồi mới đem 
đút lò.  Hèn gì bánh nướng đem ra, đặt trên chiếc khay nhôm thơm phức, vì dính mỡ heo ngấm vào bột 
bánh mỏng tanh, bén lửa cháy xém ở góc rìa nhưng lại không hề ngửi thấy mùi cháy khét, quả tuyệt khéo. 
Riêng điểm sau đây mới là độc chiêu của tiệm.  Bánh được gấp lại thành bốn miếng đều nhau, hệt như loại 
bánh kẹp của ta, nhưng đưa lên miệng nhai xôm xốp giòn chứ không mềm nhũn như bánh kẹp của mình.   

Ăn xong một cái còn thòm thèm muốn xơi thêm.  Đang định kêu nữa thì tôi chợt liếc sang bàn kế 
bên, thấy cặp trai gái xì xụp uống một loại nước ấm giải khát gì đó trông lạ lắm.  Nó đựng trong một quai 
nậm bọc bằng bạc, giống hệt như bầu rượu cần người dân tộc nhưng nhỏ hơn nhiều. Tôi thấy hay hay, liền 
kêu ngay. Sau mới biết là một loại danh trà thuộc hàng quốc tửu của các bộ lạc thổ dân người Inca xưa, 
khắp vùng Nam Mỹ nhà nhà nay đều uống thay nước lọc.  Họ ghiền uống nước này đến nỗi đi đâu cũng kè 
kè trên tay một bầu đầy ắp.  Ghiền giống như giới trẻ bây giờ ham uống trà sữa trân châu phát gốc từ Đài 
Loan sang vậy.  Thứ trà này có tên Yerba Mate, pha chế từ nụ trà xanh mọc dại nơi đồng cỏ hoang, đem về 
phơi khô rồi nghiền nát ra.  Tuy có vị hơi đắng chát mà lại thanh mát giải cảm rất dễ uống.  Lá trà thường 
được họ ngâm trong quai nậm pha với nước sôi sủi tăm, rồi rít lên xùm xụp qua một chiếc ống điếu bé như 
que đũa cũng bằng kim loại gọi là bombilla được trang trí cầu kỳ, khắc hình chim thú. Có khi họ đổ thêm 
đường, hạt hồi, vỏ cam hoặc sữa tùy sở thích mỗi người, rồi chuyền từ người này sang người khác mà 
nhấp từng ngụm nhỏ. 

Xét kỹ ra, tôi thấy người dân bản xứ cũng có một nghệ thuật pha trà tinh tế không hề thua kém gì 
các nước tiền bối về trà đạo như Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam lắm chứ.  Ngoài chọn ấm nậm, chọn trà 
đã đành, họ còn kén luôn cả nguồn nước nữa. Và theo họ thì không đâu bằng nguồn nước băng tuyết hứng 
chảy từ tảng băng sơn đổ xuống mấy khe suối trong vùng.  Nhất là đến dịp giáp tết dương lịch, nắng lên 
khiến băng sơn tan chảy càng mau.  Chứ loại nước cất, chứa trong chum vại hay vặn từ vòi ra người ta chê 



là nhạt nhẽo, không gì chán bằng.  Trà ngon phải pha với nước tuyết mùa hè thì sủi hơi lên mới đượm 
nồng. Không những thế, nước hứng từ đầu nguồn hay cuối nguồn cũng tỏa phong vị khác nhau.  Có loại thì 
thơm ngát, nhẹ nhàng thanh thoát như mùi hoàng lan, có loại đậm đà thơm nồng như da thịt đứa trẻ bụ 
bẫm. 

Ngồi đối ẩm ở góc trời Nam Mỹ hôm ấy, tôi bất giác cảm thấy chúng ta may mắn hơn cổ nhân ngày 
xưa rất nhiều.  Với phương tiện hiện đại như ngày nay, nếu thích, chúng ta có thể mua và thử đủ mọi loại 
danh trà.  Xách giỏ vào chợ siêu thị là khuân về ê hề vô khối, từ trà Đài Loan đến trà Trung Quốc, trà Nhật 
Bản, trà Tích Lan, rẻ từ vài ba đồng, cho đến vài chục, vài trăm bạc cũng có.  Trà trong hộp cũng có mà trà 
rời cũng có.  Lại thêm một thứ trà tiện dụng, rẻ tiền là trà bao Lipton, muốn pha chỉ nhúng vào ly nước nóng 
đổ thêm đường sữa là xong.  Người nào giản tiện nữa có thể mua cả trà đóng hộp như uống nước ngọt. 
Duy chỉ một điều chúng ta thiếu là một thời gian rảnh rỗi, một không gian tĩnh lặng, một tâm hồn thư thái, thì 
vẫn là cái gì khó kiếm trong thời đại máy móc hiện nay. Pha trà, uống trà là một công việc bắt người ta phải 
tiết độ, để cho lòng mình lắng dịu xuống, chứ không phải là dịp để xả 'xì trét' xúp bắp như một số người lầm 
tưởng. 

Có những động tác ngó rất ư tầm thường, như lèn trà khô vào nửa bình nậm, cốt sao cho khi nở 
đều phải chặt ấm.  Rồi châm nước năm lần bảy lượt vào phải quá tay một chút để nước trào ra ngoài, thấm 
ướt cả bình thì trà mới đủ nóng. Tất cả đều đòi hỏi sự kiên nhẫn nơi người pha uống, trong khi chờ trà 
ngấm vào trong. Nhìn những giọt nước lăn tăn bên ngoài bốc hơi nghi ngút là một cái thú hồ dễ mấy ai 
quên.  Cho nên cổ nhân tuy chẳng dư dả tiền bạc gì, lại thiếu tiện nghi máy móc như chúng ta, nhưng vẫn 
ung dung ngày tháng nhàn tản bên chung trà nóng, ngâm nga vài câu đối ẩm sinh tình: 

 

Chén thứ nhất làm trơn cổ họng, 
Chén thứ hai làm tan nỗi buồn phiền, 

Chén thứ ba thấm vào ruột đang khô héo, 
Chỉ còn lại năm nghìn cuốn sách, 
Chén thứ tư làm mồ hôi rướm ra, 
Những chuyện bất bình trong đời, 
Cũng theo lỗ chân lông mà bay đi, 
Chén thứ năm làm cơ thể sạch sẽ, 
Chén thứ sáu đưa ta tới cõi tiên, 

Chén thứ bảy không uống được nữa, 
Chỉ thấy hai bên cánh tay gió phần phật thổi. 

Những câu này in ngay trên hộp đựng trà của nhà Thiên Nhân (Tienren), một hãng bán trà danh 
tiếng của Đài Loan, dưới cái tên Thất Oản Trà của Lô Đồng mà tôi tình cờ đọc nó trong hộp trà mà bà ngoại 
tôi hay pha uống ở nhà mỗi sáng.  Trà bán đầy rẫy ngoài phố chợ, nào mấy ai tẩn mẩn để ý đến những hồn 
thơ chân tình, mộc mạc cổ nhân gửi gắm qua chén trà, thơ phú như trên.  Ngẫm lại, chúng ta tuy có tiện 
nghi, máy móc, sức khỏe dồi dào, nhưng còn nhiều khoản chúng ta hãy còn kém lắm so với cổ nhân.  Nhất 
là những khoảng không gian thanh bình êm ả mà cổ nhân dùng trà để tìm sự hòa hợp giữa con người với 
con người, đề cao giá trị đời sống tinh thần, và thu ngắn khoảng cách giữa con người và trời xanh, giữa 
nhân hòa, địa lợi, thiên thời. 

 
Tình như tuyết giăng đầu núi bên giòng sông băng Perito Moreno 

Tình em như tuyết giăng đầu núi, 
Tình anh như ánh trăng trầm suối. 
Tình chung như sóng đưa ngoài khơi. 
(Lâm Tuyền: Trở về dĩ vãng) 

 
 

Băng giạt về đâu, hàng nối hàng... 
Tôi phục nhiều nhạc sĩ An Nam chúng ta sát đất, tuy có lẽ 

chưa thấy tuyết bao giờ, nhưng khi phóng bút sáng tác nhạc thật giàu 
tưởng tượng cứ y như được tận mắt quan sát vậy. Các nhạc sĩ đã 
mượn cảnh tuyết rơi mà nói lên được tình yêu cao quý vô ngần, từ thi 

sĩ Lưu Trọng Lư cho đến nhạc sĩ Lâm Tuyền.  Đến thời truyện chưởng Kim Dung lấn át thị trường, người ta 



lại càng tò mò hơn về những đoạn văn tiên sinh tả từng tảng băng vạn niên trôi dập dềnh trên sóng nước. 
Ôi, nhắc đến truyện kiếm hiệp! Nó khiến tôi chạnh nhớ về thời trai trẻ mình từng tối ngày say sưa luyện 
chưởng Kim Dung. Thời đó không ai mà không biết đến pho bí kíp Ỷ Thiên Đồ Long ký, mở đầu bằng mấy 
câu thơ thần bí lạ lùng: 

 
Võ lâm chí tôn, 

Bảo đao Đồ Long. 
Hiệu lệnh thiên hạ, 
Mạc cảm bất tòng. 
Ỷ Thiên bất xuất, 

Thùy dữ truy phong. 
Nó bắt người đọc phải thức trắng đêm ngấu nghiến cho kỳ hết mới thôi.  Khoái nhất là các pha gay 

cấn tiên sinh kể về đảo Băng Hỏa, một nơi vừa lạnh vừa nóng, băng tuyết lấp đầy phủ kín. Chính địa thế 
hiểm nghèo ấy đã giam hãm 4 kỳ nhân võ hiệp trên hoang đảo suốt 10 năm, là Kim Mao Sư vương Tạ Tốn 
chuyên sử dụng môn thần công sư tử hống, Võ Đang ngũ hiệp Trương Thúy Sơn và vợ là Ân Tố Tố, đẻ ra 
thằng nhóc cù lần nhưng lại có số đào hoa sát gái là Trương Vô Kỵ. Lạ một cái là thằng bé này tự nhiên bị 
nhiễm bệnh phong hàn, sợ lạnh kinh niên như kẻ nghiện thuốc, phải đưa về đất liền chữa trị, từ đó mới nảy 
ra vô số chuyện 'võ lâm đại sự', dở khóc dở cười.  Ai đọc cũng phải phì cười vì cái đoạn tiên sinh tả cảnh 
đại hiệp Trương Vô Kỵ nhà ta bị hai ả sư tử Hà Đông quần cho tơi bời hoa lá. Chưa kịp quỳ mọp xuống vẽ 
chân mày cho tiểu nha đầu Triệu Minh, thì đầu kia Chu Chỉ Nhược đã luôn mồm réo bắt chí chải tóc cho 
mình. Tếu ơi là tếu! 

Hồi nhỏ đọc mấy truyện Tàu đó, tôi nào có hiểu băng tuyết là cái chi chi, tại sao lại nửa lạnh nửa 
nóng cùng một lúc. Vì từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ mình chưa trải qua như thế bao giờ, nên thắc mắc 
lắm.  Nỗi thắc mắc ấy cứ vương mắc trong đầu óc suốt từ bấy lâu nay, mãi bây giờ mới vỡ ra nhiều điều lý 
thú, nhờ có dịp 'mục sở thị' ngay tại mũi Nam Mỹ, ngó thẳng ra châu Nam Cực thần tiên này.  Thời tiết nơi 
đây quả nắng gió dị thường, mặt trời soi chiếu rát bỏng thịt da, nhưng giông gió không ngớt gào thốc lên 
từng cơn, cộng thêm hơi lạnh toát ra từ các tảng băng gần đấy, rét cóng kinh người.  Mọi người ai nấy đều 
đổ mồ hôi trong lớp áo dày cộm nhưng không dám nới lỏng ra vì sợ nhiễm cảm phong hàn thì khốn.  Phải 
tự mình trải qua những giây phút ấy thì mới cảm giác được mùi vị vừa đổ mồ hôi hột vừa tê cóng bàn tay 
bên ngoài, nó khó chịu và ngồ ngộ ra sao. Cũng cùng một cái thân xác phì nhiêu là tôi ấy, cái bụng phệ nhô 
ra phía trước hướng về phía mặt trời rọi xuống thì nóng ran thiếu điều chảy mỡ, trong khi cái lưng sau ngắn 
ngủn nắng không soi tới thì lạnh run bần bật, sai biệt nhau đến mấy mươi độ bách phân.  Người hơi yếu 
sức khỏe một chút rất dễ sinh bệnh, tẩu hỏa nhập ma như chơi, chỉ vì cái khí hậu quỷ quái này, nhất là các 
bậc bô lão già nua. Nhưng bọn thanh niên sung sức thì lấy làm khoái chá lắm, chạy nhảy đùa giỡn hệt như 
bầy ong vỡ tổ, mình ngó chúng thôi cũng đủ vui lây rồi. 

Sau một đêm dài cuộn tròn trong 3 lớp chăn nỉ dày cui tại khách sạn vùng cao gần châu Nam Cực, 
ngay sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu rời ngôi làng El Calafate để lên đường vào Công viên quốc gia Băng 
Sơn (Los Glaciares). Trên bản đồ, công viên bao gồm một vùng rộng lớn của tỉnh Santa Cruz dọc theo biên 
giới nước Chí Lợi (Chile) xuống tận cực nam.  Xen kẽ với các sông băng là rừng và các hồ nước, tạo nên 
một khu sinh thái lớn, được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới từ năm 1981. Trên đường 
vào công viên, xe đưa chúng tôi băng qua một vùng thảo nguyên rộng trải ngút ngàn. Vì đang giữa mùa hè 
nên cỏ non xanh mướt màu lá mạ, thấp thoáng bóng mấy con la, một giống Llama lạc đà núi chỉ tìm thấy ở 
quanh vùng Nam Mỹ, gặm cỏ ăn theo từng đàn ven các bìa rừng.  Điểm trên nền trời là bầy kên kên sải đôi 
cánh dài trên 3 thước, lượn lờ bay bổng như những cánh diều căng gió khổng lồ.  Mấp mé bên hồ nước có 
thể thấy đàn hồng hạc tẽ ra thành cặp trống mái, rập rờn nhảy múa những vũ điệu tỏ tình mà chỉ có chúng 
mới hiểu với nhau. 

Người dắt chúng tôi làm cuộc dã ngoại sáng nay là một cô gái nhỏ nhắn, nhân viên của trung tâm 
dịch vụ thuộc Công viên quốc gia.  Cô là một người thật chu đáo và hoạt bát. Sau một thoáng ngạc nhiên 
khi biết tụi tôi vốn dân gốc Việt tỵ nạn xứ Kangaroo thòi lòi, hiếm khi thấy tuyết, cô liền nhắc khéo chúng tôi 
phải quàng thật ấm khi tiến gần đến dải băng sơn, rồi vui vẻ giới thiệu đôi lời về cuộc sống cũng như con 
người mộc mạc sống tản mác quanh ngôi làng El Calafate nhỏ bé mà tôi vừa ngủ trọ hồi đêm.  Cô luôn 
xách theo mình một chiếc cặp da thú nhỏ, trong chứa rất nhiều bản đồ, tranh, ảnh dùng để minh họa cho 
những điều cần nói.  Cô cho chúng tôi xem hình của loài kên kên mà chúng tôi vừa ngắm nó bay liệng khi 
nãy. Với đôi cánh dang vỹ đại nhất của thế giới loài chim, cộng thêm cái mỏ quặp và đôi mắt cú vọ sáng rực 
hơn ánh đèn pha, chúng trông thật dễ sợ. Chúng to lớn hơn giống chim đại bàng nhiều, và có lẽ chỉ sống 



quanh quẩn ở khu vực rừng núi gần Nam Cực mà thôi.  Giống này thích rỉa mồi ăn thịt những xác động vật 
chết, nên không ai dám săn bắt ăn thịt nó vì sợ lây dịch bệnh.  Rồi cô quay qua giới thiệu tiếp các loại chồn, 
thỏ, vịt trời, ngan ngỗng, v.v... sống trong khu sinh thái, kèm theo là những mô tả chi tiết về hình dáng, màu 
sắc của chúng. Loại nào cô cũng có ảnh kèm để miêu tả rất kỹ lưỡng. 

Khi tôi tra hỏi nguồn gốc tên gọi ngồ ngộ nửa Tây nửa Mọi của thành phố này, nét mặt cô liền rạng 
rỡ hẳn ra, hỏi sao anh để ý hay quá vậy.  Cô vẫy bác tài xế bảo ngừng xe nghỉ chân bên hồ nước trước 
mặt, và liến thoắng xuống xe đưa chúng tôi tới bên những bụi hoa nhỏ gai đâm tua tủa, mọc rải rác ven bờ.  
Cô giơ tay hái một cụm hoa nhỏ li ti màu vàng nghệ ấy cho chúng tôi ngắm, bên dưới trổ mấy trái tim tím, 
bé xíu tròn trĩnh tựa trái sim bên nhà.  Cô khẽ ra hiệu chúng tôi ăn thử một trái chín trên cành, nếm thấy vị 
chan chát ngọt lừ cũng khá ngon.  Cô nói: -Hoa trái Calafate đấy!  Chính từ loại hoa này mà thôn làng có 
tên như vậy. Ngày xưa, những người lái buôn trước khi vượt dãy trường sơn Andes, đã dừng chân ở đây. 
Vì thấy có những thảm hoa Calafate vàng óng chen sắc tím rất đẹp, nổi bật lên bãi cỏ xanh êm mượt như 
nhung.  Họ lấy luôn tên loài hoa của người thổ dân để gọi mảnh đất mà từ đó mọc lên một ngôi làng nhỏ 
với tên gọi thật dễ thương. 

Cô cũng không quên kể thêm cho chúng tôi nghe về lời thề nguyền của bộc tộc thổ dân có liên quan 
đến đóa hoa xinh đẹp này. Họ tin rằng những ai đã từng một lần nếm thử hoa trái calafate thì chắc chắn sẽ 
làm cuộc trở về chốn cũ trong đời. Vì thế, dân làng dùng trái calafate để sắc nước uống hay trộn nhân bánh 
ngọt, đem mời lữ khách phương xa dừng chân nán lại dăm ba phút mà xơi tạm cho đỡ đói lòng. Một câu 
chuyện cảm động của quá khứ. Chẳng biết có thật không, nhưng ta hãy cứ tạm tin như thế cho đời bớt đi 
những muộn phiền, các bạn nhỉ. Nếu như không nhờ cô gái giải thích tường tận, nào ai biết chính loài hoa 
nhỏ bé khiêm nhường ấy đã mang lại tên gọi cho ngôi làng, thành một biểu tượng kiêu hùng của mảnh đất 
phương nam băng giá. 

Nhưng đó là câu chuyện thần thoại của ngày xưa xa vắng.  Bây giờ, những giòng sông băng nổi 
tiếng mới chính là biểu tượng thực thụ của El Calafate.  Nhiều thiên niên kỷ trước vào thời tiền sử, lúc con 
người hãy còn ăn lông ở lỗ, cả vùng này đóng băng phủ kín.  Rồi theo thời gian và sự biến đổi khí hậu, 
băng tan chảy dần để lộ ra các vùng đất mầu mỡ bên dưới, hình thành các thung lũng, sông hồ, rừng cây 
và thảo nguyên vô tận. Để từ đó sự sống muôn loài sẽ sinh sôi nảy nở cùng với thiên nhiên hoang dã.  
Những dấu tích khảo cổ cho biết con người đã có mặt ở vùng này hơn 9 ngàn năm trước. Chính vì vậy, các 
sông băng ở đây được coi là những dấu tích một thời ẩn chứa trong lòng nhiều bí mật của sự tiến hóa nhân 
loại. Chưa có ai xét đến số tuổi của những tảng núi băng này cả. Chúng ở đó như thách đố với thời gian, 
với cái vô thường của cuộc sống. 

Dõi theo tấm bản đồ khu sinh thái mà cô hướng dẫn viên đang cầm trên tay, chúng tôi được cho biết 
mình đang bước vào vùng băng tuyết vạn năm. Nơi tập trung các nhánh sông băng được đặt tên để tưởng 
niệm các nhà thám hiểm đã khám phá ra nó, như Viedma, Upsala, Mayo, và Perito Moreno, tổng cộng gần 
50 tảng băng đủ mọi kích cỡ.  Trong số này, Perito Moreno nằm sát bờ nhất và cũng là tảng băng lớn nhất, 
nên có đông lượng du khách đến xem nhất. Các tảng kia thì nằm sâu bên trong, phải trèo non lội suối mất 
mấy ngày đường vất vả mới đến xem được. Biết chúng tôi đến từ những xứ mà hầu như không có băng 
tuyết, cô giải nghĩa thêm: - Chúng ta sẽ đến xem Perito Moreno theo hai ngả để các bạn có cơ hội chụp ảnh 
và ngắm nhìn sông băng ở những góc cạnh khác nhau.  Bảo đảm là sẽ đẹp khỏi chê!!! 

Tuy nghe cô nói thế, nhưng ba chúng tôi lòng vẫn thấp thỏm lo lắng. Vì mình mải ham chơi quá, 
quên tính đến chuyện đi thuê quần áo cùng giày chuyên dụng để có thể đi bộ trên băng, ngộ nhỡ té ngã thì 
tính sao đây.  Nào ngờ người ta đã tính toán và tổ chức thật chu đáo từ trước hết cả rồi.  Cô khoát tay cười 
duyên với bọn tôi, nói không cần phải lo sốt vó làm gì cho đời mất vui.  Công ty thừa biết chẳng mấy khách 
du lịch nào có đủ sức để lội bộ trên mặt băng trơn hơn bôi mỡ như những nhà thám hiểm được.  Mặc dù 
nếu ai muốn cũng có thể đăng ký thử trò mạo hiểm này một phen, với điều kiện phải mua bảo hiểm y tế 
phòng khi bị thương tích. 

Vừa nói cô vừa cho xe dừng ở điểm tham quan đầu tiên để thả mọi người xuống bến tàu, rồi từ đó 
bơi thuyền tiến sát gần mặt sông băng.  Riêng bố tôi có bệnh say sóng nên xin cô ngồi lại trên xe chờ mọi 
người, chứ không dám xuống tàu đi chung với nhóm.  Kể cũng tội nghiệp bố quá, nhưng dù sao ông lần mò 
được tới tận đây cũng đã là tốt lắm rồi. Mọi người ồ ạt leo tàu, chỉ còn bố tôi một mình đứng bơ vơ trên bờ 
vẫy tay tiễn chào mọi người, như thể thầm chúc cho chuyến hải hành kéo dài 2 tiếng này sẽ được thuận 
buồm xuôi mái. Nhổ neo đi được một quãng, là bắt đầu thấy các mảng nước đá trôi dật dờ trên mặt sông. 
Tiếng reo vui vang dậy khắp boong tàu, như để bày tỏ một sự háo hức đồng loạt của rất nhiều du khách 
đến từ khắp vùng miền trên thế giới.  Tàu có, Tây có, duy chỉ có hai mẹ con tôi là dân Việt lạc loài giữa đám 
đông đủ mọi quốc tịch, màu da.  Và mọi người dù cao trọng hay thấp hèn, giàu sang hay nghèo khó, tất cả 



đều nhỏ bé như nhau trước cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ.  Bác tài công cũng chợt vui lây, góp thêm đời một 
nụ cười duyên hóm hỉnh. 
 

 
Mênh mông băng tuyết biết là về đâu 

 
Tàu lướt từ từ trên mặt nước êm ả phẳng như gương. Con nước ở đây có lẽ chưa bao giờ biết 'cau 

mặt với tang thương' là gì, nói theo ngôn ngữ của bà huyện Thanh Quanh năm xưa. Nó thật sự yên tĩnh, và 
chính con tàu cũng phải tôn trọng sự yên tĩnh đó bằng cách chạy thật chậm để không tạo nên sóng. Nước 
xanh biếc, núi phủ tuyết trắng tinh, tàu len lén chen mình vào lớp băng mỏng nổi trên mặt nước.  Con tàu đi 
qua, các mảng băng lại gắn vào nhau như chưa hề bị vỡ.  Một thế giới thanh bình, an nhiên, tĩnh tại, và 
cũng thật lạnh lẽo. Trong ánh nắng mai, chập chờn vài cánh chim hải âu bay dọc theo hông tàu. Tội nghiệp 
cho chú chim cô đơn nơi quạnh vắng này quá. Chỉ thấy chú bay liên tục, quanh đây toàn nước và băng. Tôi 
tự hỏi đâu là chỗ cho chú dừng chân nghỉ đỡ đêm nay nhỉ? 

Nhưng tiếc rằng nước êm, gió lặng chẳng kéo dài được lâu. Càng ra xa, gió thổi mạnh, trời mỗi lúc 
một rét thêm, làm tôi tê buốt mình mẩy và sổ mũi hắt hơi liên tục.  Một số vị lớn tuổi không chịu nổi phải rút 
xuống khoang hầm cho ấm.  Sóng to, gió lớn khiến con tàu lắc lư, chao đảo.  Mọi người bây giờ được cảnh 
báo đã sắp đến gần mục tiêu, và phải hết sức cẩn thận khi lên boong để chụp ảnh vì rất có thể bị hất văng 
xuống sông.  Dù vậy, không ít du khách vẫn tìm cách có mặt ở phía trên khi tàu từ từ tiến sát vách núi băng 
dựng đứng.  Gọi là núi vì từ dưới sông nhìn lên, vách băng dựng cao như những khối nhà chọc trời nhiều 
tầng nhấp nhô trên sóng nước.  Chợt nghe tiếng loa báo rằng con tàu sẽ không vào sát hơn nữa, sợ đến 
quá gần nếu băng sập dễ gây ra tai nạn.  Bác tài công tắt máy ghe, đoạn chậm rãi khua chèo xoay vòng rồi 
mới nhổ neo chạy dọc theo vách băng, luôn giữ khoảng cách an toàn nhất định. 

Ai nấy đều hồ hởi tranh thủ chen nhau lên boong, và ghi lại bằng máy quay phim, máy ảnh và điện 
thoại di động những hình ảnh độc nhất vô nhị về những vách băng sừng sững ngay trước mặt.  Mẹ con tôi 
cũng cố gắng len lên mũi tàu, trùm mũ kín mít đầu, quàng khăn bịt tai bịt cổ thật chặt vì trời rất lạnh.  Vòng 
tay vào một cây cột sắt, sợ gió thổi có thể văng người xuống sông, tôi mải mê bấm máy lia lịa, cố gắng ghi 
lại cho mau những hình ảnh sinh động ấy trước khi tàu chạy.  Dưới ánh nắng mặt trời chói lọi, phần trên 
vách băng lấp lánh ánh ngũ sắc hào quang trên nền tuyết trắng phau phau.  Rồi những khối hình rẽ quạt 
màu tím, màu hồng nhạt chạy theo các khe nứt.  Phần dưới của những tảng băng chuyển màu xanh lam kỳ 
ảo, bí ẩn, sắc độ đậm nhạt khác nhau lan xuống đến mặt sông.  May mà tôi đeo kính râm, chứ nếu không 
ánh băng phản chiếu sẽ chói lòa làm mình mau mỏi hư mắt.  Đúng là cảnh thiên đường nơi hạ giới, khiến 
tôi không khỏi liên tưởng đến bước chân Từ Thức lạc vào động tiên ngày nào: 

 
Kìa non non nước nước mây mây, 
Đệ nhất động hỏi rằng đây có phải. 

(Chu Mạnh Trinh: Hương Sơn phong cảnh ca) 
 

 
Ngập ngừng ánh băng tan 



 
Sau khi bơi thuyền trở ra, chúng tôi vội lao ra xe chạy đến điểm dừng chân thứ hai, để kịp quan sát 

sông băng bằng ngả đường bộ trước giờ nghỉ trưa. Từ trên đỉnh đồi trọc cao ngất, người người gọi nhau í 
ới, đi dần xuống dưới theo những bậc thang gỗ, có khung sắt, tay vịn chia làm nhiều bậc để tới sát mép 
nước. Ở nơi hạ nguồn, giòng sông tách chia làm hai nửa, tạo thành hồ nước ngọt Argentino lớn nhất Á Căn 
Đình, và có tuổi đời lên đến 15 ngàn năm.  Hồ này chảy theo giòng sông Santa Cruz trước khi đổ ra biển 
Đại Tây Dương. Một dãy lan can có băng ghế ngồi, kê ngay trước chỗ nước rẽ, có lẽ là điểm vọng đài ăn 
ảnh nhất nơi đây. Đám đông du khách lố nhố xô đẩy nhau chụp hình, làm rộn hết không gian yên ắng cần 
có của toàn khu. Tôi thấy vui quá, liền chạy vèo xuống ngắm cảnh ngắm người chung với họ.  Bên này là 
băng đá vạn niên, liền bên là luồng nước chảy xiết, nổi sóng ầm ầm trước những cơn gió Nam Cực lồng lên 
như bầy ngựa hý. 
 

 
Thương ai vùng băng tuyết 

 
Phảng phất đâu đó mùi băng tinh khiết tan loãng ra trong không khí, cùng những thanh âm tí tách 

vui tai mỗi khi chúng di chuyển trên bề mặt nước.  Đôi khi, âm thanh đó nghe thật vang dội.  Đó chính là 
khoảnh khắc khi băng lở và đổ nhào xuống mặt hồ.  Thật là một điều kỳ diệu!  Theo các nhà khoa học, tình 
trạng băng tan tại khu vực phía nam Nam Mỹ nhanh gấp 10 lần so với các nơi khác trên thế giới.  Vậy mà 
trong số 3 hệ băng tuyết còn lại trên thế giới hiện nay, chỉ mình nó là có đủ bản lãnh bành trướng lãnh thổ 
mà thôi.   Mặc cho trái đất đang ngày càng nóng lên, các khối băng nơi đây vẫn hồn nhiên phát triển và mở 
rộng giang sơn giá rét của mình.  Perito Moreno hiện có độ sâu khoảng 60 thước, độ dài khoảng 5 cây số, 
và là hồ nước ngọt nằm lọt thỏm trong một hệ băng sơn lớn thứ ba trên thế giới tính về thể tích.  Nó chỉ 
đứng sau hai hệ băng sơn Nam Cực và Đảo Xanh (Greenland) áp sát Bắc Cực mà thôi.  Cho đến nay, nó 
vẫn chưa chịu ngưng nghỉ hình thành nên những khối băng mới, trôi nổi lềnh bềnh trên bề mặt sông. 

Giả thiết cho rằng, hiện tượng trên cũng là do biến đổi khí hậu tạo ra.  Nhiệt độ tăng cao sẽ gây 
mưa lớn, từ đó tăng lượng nước dự trữ đáng kể để hình thành băng.  Quá trình này tuy xảy ra chậm chạp, 
nhưng lại tạo nên một hàng rào băng vững chắc bám sâu xuống lòng hồ, biến nó thành một con đập tự 
nhiên ngăn đôi hồ nước.  Do không có chỗ thoát nước, mực nước một bên hồ sẽ dâng cao đầy tràn, gây 
một áp lực khổng lồ khiến hàng rào băng đến một ngày nào đó sẽ không chịu nổi mà phải rạn nứt, kéo theo 
là một trận lở băng long trời lở đất.  Trận lở băng đầu tiên do áp lực nước gây nên xảy ra vào năm 1917, 
cuốn phăng đi nguyên một rừng cây sồi cổ thời đó.  Sau này, cứ theo định kỳ 4-5 năm một lần, lại có một 
trận lở băng tại đây.  Trận lở băng mới đây nhất do áp lực nước gây nên là vào tháng 3 năm 2012 vừa qua.  
Rất nhiều du khách đã may mắn chứng kiến cảnh tượng hết sức ngoạn mục khi các khối băng khổng lồ nứt 
ra và đổ ụp xuống hồ vào thời điểm đó. 

Giống như các con sông băng khác trên thế giới, Perito Moreno được hình thành từ tuyết.  Trong 
điều kiện băng giá của vùng núi trường sơn Andes, thời gian tuyết tan lâu hơn thời gian chúng tồn tại.  Vô 
hình chung đã tạo áp lực và sức nặng lên các khối tuyết cũ, nghiền nó nhỏ như băng.  Sau đó, khối băng 
nhỏ từ từ chảy xuống núi tạo thành giòng sông băng kể trên.  Mặc dù Á Căn Đình hiện sở hữu khoảng 356 
giòng sông băng, riêng khu vực tôi đang đứng có đến 50 cái rồi. Nhưng có lẽ Perito Moreno là giòng sông 
nổi tiếng nhất và được nhiều du khách viếng thăm nhiều nhất.  Đó là chưa nói đến đây là giòng sông băng 
đẹp nhất Nam Mỹ, được bầu là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. 

Một ý tưởng mới lạ thoáng chợt đến với tôi: Người ta đã cảnh báo về hiện tượng biến đổi khí hậu 
toàn cầu. Trái đất đang nóng lên từng ngày. Vùng này cũng đang trong quá trình băng tan chảy.  Thật là 
một đại họa cho con người khi những giòng sông băng này một ngày nào đó sẽ biến mất.  Không biết rồi 
đây con người có cơ cứu vãn được vẻ đẹp vô song của sông băng Nam Mỹ, cũng như bao vẻ đẹp mong 
manh trên bờ diệt chủng khác trên trái đất này hay không?  Hay những hình ảnh về chúng sẽ chỉ vĩnh viễn 
còn lại trong ký ức của nhân loại những năm tháng sau này? 



 
Non bao nhiêu tuổi non già bên công viên quốc gia Torres Del Paine ở Chí Lợi 
 

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già, 
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non. 

(Ca dao) 
 

 
Non cao tuổi vẫn chưa già 

 
Này bạn hiền ơi, hôm đi Nam Mỹ các bạn bận việc không đi cùng được, thật quá ư là tiếc.  Sáng 

nay, sau bốn hôm ghé chơi nước Á Căn Đình, quê hương của những giòng sông băng chảy dài đến vô tận, 
tôi cùng bố mẹ mình lại lên đường tiến vào địa phận nước láng giềng Chí Lợi (Chile). Một dẻo đất hiểm trở 
hình trái ớt trùng điệp núi non, mây treo lơ lửng ngang trời.  Phải chi có các bạn đi cùng thì vui biết mấy nhỉ!  
Để chúng mình cùng nhau thử giải đáp câu đố từ ngàn xưa lưu lại trong kho tàng ca dao nước ta mà thi 
nhau đoán tuổi núi non, trăng già. Chẳng biết nơi khác thì sao, chứ riêng tôi khi mải lặng ngắm núi non 
phong cảnh nơi đây, thấy rằng trái đất mình đang sống vẫn trẻ trung năng động như hồi thuở mới khai thiên 
lập địa đến giờ. Nó dường như chưa hề bị con người và thiên nhiên tàn phá mà làm cho dung nhan phải 
tiều tụy theo năm tháng. Không có bạn hiền, lấy ai chia sẻ nỗi thắc mắc này đây. 

Ngồi trên xe rong ruổi bước đường thiên lý, đôi lúc nhớ tới bạn hiền tôi bèn lấy giấy bút ra ghi lại đôi 
giòng nhật ký gửi đến các bạn, đọc cho đỡ ghiền đây. Lâu lâu tôi mượn máy hình của bố tôi, chụp sơ vài 
tấm hình là lạ ở xứ Chí Lợi xa xôi, đăng kèm lên mạng Facebook cho bạn vào xem.  Để giống như có bạn 
đi cùng vậy.  Máy dỏm, tôi thì không biết chụp, xe lại chạy nhanh xóc dữ nên hình xấu. Viết lách cũng 
chẳng giống ai, gọi là trút bầu tâm sự xa quê, xa nước, xa người thân, xa bè bạn thân quen ấy mà. Thôi thì 
bạn cứ xem đỡ và đọc tạm vậy nhé để phần nào biết được cái phong cảnh và tập tục khác lạ nơi xứ người.  
Khi nào về, tôi sẽ kể chuyện dông dài cho các bạn nghe.  Còn bây giờ, nói ít hiểu nhiều, có sao chép vậy, 
lời quê thô lỗ mới là lời thật cõi lòng, mong các bạn thông cảm. 

Bạn à, người ta bảo nếu thật sự yêu mến thiên nhiên, bạn sẽ không thể xử ác được với người, với 
đủ thứ chung quanh bạn. Tôi thấy điều này hoàn toàn đúng với con người và cảnh sắc mê hồn nơi công 
viên quốc gia Torres del Paine thuộc nước cộng hòa Chí Lợi.  Bởi thiên nhiên, cả vẻ đẹp và sự nhẫn tâm 
của nó, là thứ tôn giáo đáng nói hơn mọi thứ tôn giáo mà loài người từng nghĩ ra. Các sách về du lịch đã cố 
gắng mô tả nó.  Những ảnh chụp đều cố gắng nắm bắt vẻ đẹp của nó.  Nhưng bạn biết không, theo tôi, cả 
lời văn lẫn hình ảnh đều không thể lột tả hết được những nét đẹp của nó trong vòng vài trang giấy. Và đó 
chính là thực chất của nó.   

Câu chuyện về nét đẹp ấy bắt đầu từ khi tôi lên xe rời khỏi làng quê El Calafate xinh xắn của đất 
nước Á Căn Đình. Một đất nước mà mình chưa kịp ở lâu 'bén rễ' thì đã vội phải nói lời chia xa.  Dù không 
'ăn đời ở kiếp' nơi đây, nhưng sao lúc sắp sửa ra xe lên đường, lòng tôi vẫn không khỏi bịn rịn bồi hồi... 

Hôm ấy, một buổi sáng nắng ráo nhưng vẫn có những trận gió nồm lạnh buốt thịt da, suốt ngày giật 
lên không ngớt. Mùa hè giáp châu Nam Cực bao giờ cũng có những cơn lốc cuồng phong như thế, bay nhà 
tốc mái như chơi. Từ lúc tiếng gà bình minh gáy sáng, nhóm ba người tụi tôi như chạy đua với thời gian, 
vượt qua quãng đường hơn 500 cây số để kịp đến biên giới hai nước Á Căn Đình-Chí Lợi trước 12 giờ 
trưa. Vì sau giờ này xe hơi không được qua ải biên giới, mà chỉ người đi bộ mới được vào đất Chí Lợi mà 
thôi. Muốn đi đường bộ băng qua biên giới thì chỉ còn mỗi ngả này là mở cửa cho dân thường, nên lúc nào 
đoàn xe cũng nối đuôi dài dằng dặc. Bác tài dường như cũng trong tâm trạng nôn nóng hay sao ấy, nên khi 
bóng mặt trời càng lên cao thì bác bắt đầu tăng tốc. Chiếc xe phóng như bay trên mặt đường quốc lộ Route 
40 hoang vắng xuyên Nam Mỹ không hề thấy nhà cửa hay bóng cây, bóng người nào cả.  Thỉnh thoảng lắm 
mới thấy một vài trạm xăng trơ trọi bên đường, mái lợp tôn xiêu vẹo như bị cuốn phăng theo trận gió dữ. 



Những dấu hiệu đó không hề làm cho chúng tôi yên lòng chút nào, vì lỡ xe chết máy hay hết xăng dọc 
đường thì tính sao đây. Do đó mà chúng tôi phải nhờ dịch vụ mướn hộ một bác tài thông thạo đường đất 
nơi đây để giúp đỡ chở người ra biên giới. 
 

 
Route 40 – Đường xa vạn dặm, miệt mài tôi đi 

 
Bạn biết không, bác tài vừa lái vừa ngoái đầu ra sau nói rằng đây là một trong những đường quốc lộ 

cô độc và dài nhất thế giới đấy! Nghe khiếp không, nó trải hơn 5 ngàn cây số, ăn thông hai trục địa cầu Bắc 
Cực và Nam Cực lại với nhau. Con đường này chạy xuyên suốt lục địa Nam Mỹ và còn nối dài tới quốc lộ 
Route 66 lên tận Bắc Mỹ, qua Hoa Kỳ, Gia Nã Đại nằm ngay mép bờ Bắc Cực. Từ điểm khởi đầu của nó 
trên độ cao 5 ngàn thước thuộc dãy trường sơn Andes quanh năm tuyết phủ, con đường xuôi dần về 
phương nam và dừng lại bên bờ biển băng tuyết, để từ đây giong thuyền ra khơi thám du Nam Cực. Hỏi 
bạn trên trái đất hiện giờ, có con đường cái quan nào ngoạn mục hơn thế không? 

Cũng vì nó quá dài nên có nhiều khúc đèo quanh co hẻo lánh và nguy hiểm khôn lường, nhất là 
đoạn đường ra biên ải mà xe chúng tôi đang lăn bánh tới đó.  Nếu như ở các khu thị tứ, đường xá có tráng 
nhựa kẻ lằn hẳn hoi. Thì đường biên giới chỉ là những con đường quê độc đạo rải đầy sỏi đá, bụi tung trắng 
xóa. Nói ra chắc các bạn không tin, chứ các tài xế ở đây có cách lái xe đường dài liều lĩnh hơn ai hết, nhiều 
lúc làm tôi hú vía vì kiểu lái xe gần như nghênh ngang giữa đường của họ. Mỗi khi có xe ngược chiều phía 
trước chiếu ánh đèn pha chói mắt thì tôi luôn có cảm giác hai chiếc xe đang lao thẳng vào nhau. Chỉ đến 
khoảng cách thật gần, bác tài mới nhanh nhẹn bẻ tay lái tránh đường. 

Nhờ phóng bạt mạng như thế mà bọn tôi đến nơi vừa vặn 20 phút trước giờ biên giới đóng cửa giới 
nghiêm. Chúng tôi vội vàng làm thủ tục ở trạm biên phòng Á Căn Đình xây cất sơ xài nhìn không khác cái 
chòi lính canh là mấy. Nhờ bác tài bắt chuyện làm quen với mấy chú an ninh nên chúng tôi khỏi cần phải 
xếp hàng đợi lâu, chỉ mất khoảng 15 phút là xong hết mọi thủ tục. Sau đó lên xe phóng vù đến trạm kiểm 
soát của Chí Lợi rộng lớn hơn cách đó chưa đầy 1 cây số, có cổng sắt và hàng rào kẽm gai canh gác khá 
nghiêm ngặt. Khác với bên Á Căn Đình, các viên chức của Chí Lợi tỏ vẻ dễ dãi hơn chúng tôi tưởng. Họ 
đón khách ngoại quốc với thái độ thân thiện, và chưa đầy 5 phút sau chúng tôi đã có visa nhập cảnh vào 
Chí Lợi sau khi chịu đóng khoản lệ phí bằng đô Mỹ, không đáng là bao. 

Từ đây tiến sâu vào nội địa công viên quốc gia chỉ còn khoảng hơn 2 tiếng nữa là tới.  Bố mẹ tôi thở 
phào nhẹ nhõm, rủ nhau vô quán cơm tỉnh lẻ pha tách cà phê cho ấm bụng, tiện thể đổi một số ngoại tệ 
luôn. Tôi kêu mấy món ăn chơi nhấm nháp trong lúc chờ đợi, thấy họ nấu nướng khá ngon miệng.  Biết bạn 
cũng thuộc dân thích xơi như tôi, để tôi từ từ kể cho bạn thèm chơi.  Họ có bán loại bánh choux chiên giòn 
lạ lắm. Món ấy gọi là Churros rất đặc biệt, khiến tôi nhớ mãi đến giờ.  Tôi cảm thấy món này ăn gần giống 
như bánh donut của Mỹ, Úc và quẩy ngọt của người Việt gốc Hoa, cầm trên tay như một chiếc que, ruột 
mềm xốp nhưng vỏ ngoài thì lại giòn tan.  Vị bánh ngọt nhẹ, thơm mùi bơ hơi mằn mặn và không hề ngấy. 
Khi chiên xong, họ rắc thêm đường và lăn ít bột quế trên bề mặt cho thơm.   

Chấm kèm là một thứ nước sốt sền sệt chỉ có bán ở vùng Nam Mỹ này thôi nhé.  May nhờ hôm đó 
tôi ngồi ngó thẳng vào gian bếp nên thấy hết trơn cách thức họ làm nước sốt tuyệt chiêu, bảo đảm với bạn 
là nguyên gốc trăm phần trăm.  Đây là loại nước sốt Dulce de leche bằng sữa đặc có đường.  Ngó trông 
giản dị là thế nhưng làm rất mất thời gian.  Đầu tiên họ luộc nguyên lon sữa đặc trong nồi chế ngập nước, 
rồi vớt ra để nguội hoàn toàn mới khui lon và trộn với sữa tươi ấm cùng với đường caramel thắng vàng. 
Món này mà ăn vào những ngày trở gió se lạnh như ở đây thì ngon quắn lưỡi. Nhà bếp chiên miếng nào ra 
nóng hổi là đem tới cho khách ăn liền, tôi phải thổi phù phù cho mau nguội để được chấm nước sốt ăn 
ngay, vèo cái là bay hết đĩa. 

Chẳng biết có phải vì ăn ngon quá không mà khi tiếp tục lên xe, bác tài lái lộn tìm không ra đường, 
lạc vào khu nhà dân vắng tanh vắng ngắt nằm kế bên bờ hồ nước trong xanh như ngọc.  Đáng lẽ chỉ đi 2 
tiếng là tới nơi, cuối cùng kéo thành gấp đôi, đến gần 5 giờ chiều mới bước vô được khách sạn nghỉ ngơi 



nằm sâu tít trong công viên quốc gia.  Cũng may là tôi đi chơi vào mùa hè, tận nửa đêm vẫn còn sáng lờ 
mờ, chứ nếu vào mùa đông trời đất tối mịt thì thật không biết làm sao. 

Bạn ơi, cả nhà tôi đã có những ngày nghỉ ngắn ngủi nhưng không thể nào quên ở khách sạn Lago 
Grey này, và có lẽ phải gọi nó là khu nghỉ mát cao cấp mới đúng tầm danh xưng.  Đây là một trong ba khu 
nghỉ mát được phép xây cất ở ba góc khác nhau trong công viên quốc gia rộng lớn.  Riêng khu tôi ở nằm 
mé rìa phía tây, và bản làng gần nhất cách đó 19 cây số mới tới, nên nhờ vậy mới giữ được nét thiên nhiên 
hoang sơ của núi rừng Nam Mỹ.  Nó lại nằm sát ngay bên hồ do nước từ băng hà tan chảy xuống mà 
thành, và nằm ẩn giữa những cánh rừng thông reo vi vút đang mùa xanh lá.  Phong cảnh gợi cho tôi một 
chút gì đó hòa quyện giữa Đà Lạt và Sa Pa ở tận phía nam bán cầu.  Căn phòng tôi nghỉ trọ tối nay nhìn 
thẳng ra bờ hồ, xa xa là một dãy 3 ngọn núi sừng sững hơn 2 ngàn thước, chóp phủ tuyết trắng xóa.  Theo 
tôi có phần kỳ vĩ hơn cả ngọn Phú Sĩ (Fuji) biểu tượng nổi tiếng của Nhật Bản nữa kìa. 

Còn gì thú bằng vừa ngắm cảnh, vừa ngả lưng thưởng thức ly rượu cocktail truyền thống của dân 
Chí Lợi dưới cái tên mới đọc lên thôi là thèm đã điếu đến... say mèm rồi, Pisco Sour.  Chính tại quầy rượu 
của khu nghỉ mát mà lần đầu tôi được thử loại rượu chanh gia truyền này.  Cả nhà hôm ấy được phát mỗi 
người một tấm phiếu uống rượu miễn phí suốt ngày, ngon không thể tả.  Anh bồi rượu pha nó từ chai rượu 
mạnh pisco làm từ một loại nho trồng trên đất Peru từ khi hai nước Chí Lợi và Peru còn là xứ thuộc địa của 
Y Pha Nho.  Khi giành được độc lập rồi, cả hai nước đều gọi loại rượu đó là đặc sản của nước mình.  Tuy 
vậy, cách pha chế của hai nước có phần hơi khác một chút.  Chí Lợi thì vắt chanh vào rượu, và pha đường 
quậy với lòng trắng trứng gà thay vì nước syrup như của Peru, nước ngả màu đùng đục giống hệt ly soda 
sữa hột gà của ta vậy đó.  Còn phía Peru thì viết báo hẳn hoi, khoe rằng nó được pha chế lần đầu tại một 
quầy rượu trong khách sạn Bolivar nổi tiếng ở thủ đô Lima vào khoảng thập niên 1930s, đến bây giờ họ vẫn 
còn giữ công thức gia truyền đó.  Chẳng biết bên nào đúng, nhưng tôi thấy rượu của Chí Lợi không đổ 
thêm rượu đắng Angostura Bitter như Peru nên dễ uống hơn.  Dù gì đi nữa, với người tửu lượng tốt thì 
không sao, chứ tôi chỉ uống xong một ly là đã xây xẩm mặt mày, mặc dù nó có vị chanh rất thanh mát.  Mỗi 
bữa ăn trong khách sạn, tôi chỉ dám uống một ly lấy hương lấy hoa vậy thôi chứ không dám uống nhiều, sợ 
ra đường phả hơi rượu con gái chê là lúa đời tôi, hì hì.  Tôi sợ mình bị ế vợ lắm, hề hề. 

Nốc cạn ly rượu chanh sảng khoái tâm hồn xong, ai về phòng người nấy để nghỉ ngơi thư giãn.  Từ 
gian phòng bật sưởi ấm của tôi, có thể thu vào tầm mắt phong cảnh tuyệt vời của vùng này mà khỏi cần 
bước ra ngoài làm chi cho gió lạnh run người.  Tôi thấy người ta khoác áo phao nhồi bông chèo thuyền độc 
mộc trên hồ, hoặc đi bộ dạo chơi xuống hồ ngắm các tảng băng trôi dạt vào bờ trên những con đường mòn 
cắm bảng chỉ dẫn kỹ lưỡng.  Trời xanh trong, rừng xanh thẫm, nước hồ xanh như ngọc, không khí trong 
lành, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lao xao cùng tiếng chim hót véo von trên những tán cây 
khi một ngày mới bắt đầu.  Không phải ngẫu nhiên mà UNESCO chọn công viên nơi đây làm biệt khu bảo 
tồn thiên nhiên của thế giới từ năm 1978.  Tôi thấy họ hội đủ 3 điều kiện lý tưởng nhất: vị thế đắc địa, dịch 
vụ hoàn hảo, cộng thêm sự phục vụ tận tình làm nên danh tiếng của khu nghỉ mát Lago Grey này.  Việt 
Nam ta còn phải học hỏi nhiều nơi các nước khác lắm đấy! 
 

 
Băng trôi vào bờ ngay trước căn phòng tôi ngủ đêm nay. 

 
Này bạn ơi, lặng nhìn qua lớp kính trong suốt, gắn từ trần xuống đất trong căn phòng trọ ấm cúng 

buổi chiều hôm ấy, tôi như cảm nhận ra một điều.  Dường như núi non, băng tuyết từ bao đời nay không hề 
già đi tí nào. Chúng vẫn luôn trẻ mãi với non xanh, nước biếc điệp trùng. Có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng, 
trăng bao nhiêu tuổi thì bị gọi là già?  Núi bao nhiêu tuổi còn được gọi là trẻ như trong ca dao nước mình 
chưa nhỉ? Các cụ thời xưa chơi chữ thật cao tay. Chữ non có nghĩa là núi, nhưng cũng có nghĩa là trẻ.  Để 
mà ví von với con cháu rằng núi thì non, trăng thì già.  Như cụ Tản Đà từng cảm tác nên bài hát nói làng xã 
truyền tai nhau: 



Non cao tuổi vẫn chưa già, 
Non thời nhớ nước, nước mà quên non. 

(Tản Đà: Thề non nước) 
 
Đó là lời thề chung thủy giữa non và nước, giữa núi và sông.  Một lời thề nguyền từ thuở hồng 

hoang đã rất sâu nặng, khắc núi ghi non: 
Nước non nặng một lời thề, 

Nước đi đi mãi, không về cùng non. 
Nhớ lời 'nguyện nước thề non', 

Nước đi chưa lại, non còn đứng không. 
 
Đọc bài thơ này, tôi thấm lắm bạn ơi.  Nó như nói lên đủ thứ tâm trạng của tôi trong những ngã rẽ 

cuộc đời. Tôi vượt biển rời quê hương từ năm 1986, lúc ra đi tự hứa với cha mẹ chỉ ít lâu là mình sẽ quay 
về.  Nào ngờ mình phải sống ở ngoại quốc suốt gần 30 năm, cho đến ngày bố mẹ mình đoàn tụ sang đây 
vẫn chưa được dịp quy cố hương. Hèn gì mà bài thơ có giọng trách móc, đợi chờ của ngọn núi chơ vơ 
đứng một mình ngóng trông, mà nước thì lại cứ ham chơi đi hoài đi mãi chẳng về với non: 

Non cao những ngóng cùng trông, 
Suối khô giòng lệ chờ mong tháng ngày. 

Xương mai một nắm hao gầy, 
Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương. 

 
Nhớ thương, chờ đợi đến nỗi núi xơ xác đứng, trở thành xương mai vò võ nhớ nhung tháng ngày.  

Khi nhìn mây giăng đỉnh núi, thi sĩ thở than cho mấy sợi tóc bạc điểm sương trên đầu mình cũng chỉ vì nỗi 
nhớ khôn nguôi mà ra.  Lời thề non hẹn biển ngày xưa, nay đã bay theo ngọn gió mất rồi.  Nước cứ nhởn 
nhơ trôi mãi, chẳng đoái hoài gì đến non.  Chỉ riêng non là sầu khổ nhớ tới lời thề xưa: 
 

Dù cho sông cạn đá mòn, 
Còn non, còn nước vẫn còn thề xưa. 

 
Nhưng bạn có biết không, khi nghe những lời nỉ non tâm sự của núi, thi sĩ động lòng bèn ra tay can 

thiệp mà an ủi bằng một mạch mười mấy câu thơ rằng: 
 

Non xanh đã biết hay chưa? 
Nước đi ra bể lại mưa về nguồn. 

Nước non hội ngộ còn luôn, 
Bảo cho non chớ có buồn làm chi. 

Nước kia dù hãy còn đi, 
Ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui. 

Nghìn năm giao ước kết đôi,  
Non non nước nước không nguôi lời thề. 

 
Bài thơ cảm động quá phải không bạn.  Cụ Tản Đà đã giúp tôi biết nhìn thấu mọi vấn đề của cuộc 

sống bằng con mắt độ lượng, biết tha thứ người khác.  Và thi sĩ khuyên phải biết sống hạnh phúc trong giây 
phút hiện tại, chứ đừng khư khư ôm lấy quá khứ mà không cho người khác cơ hội làm lại cuộc đời.  Trên 
phương diện hình thức, nước đang đi, và đang còn đi mãi.  Nhưng trên phương diện nội dung, nước đã về 
rồi.  Ngày hôm qua, thấy nước chảy đi, mình nghĩ, nước đã ra đi vĩnh viễn.  Nhưng thực tế, nước có thể đã 
trở thành mây đang bay trên đầu chúng ta, nước có thể thành tuyết đang rơi xuống sườn núi quanh đây.  
Khi nhìn cảnh tuyết rơi, mình thấy tuyết đâu phải nước, đâu phải mây, nhưng kỳ thực tuyết cũng là mây.  
Nếu không có tuyết, làm sao có mây, không có mây, sao có mưa, không có mưa thì làm sao có nước để 
ban sự sống cho muôn loài trên trái đất này.  Trong ý nghĩa đó, nước đang luân lưu trong ngàn cây nội cỏ 
tốt tươi đấy thôi. 

Đọc khổ sau của bài thơ, tôi như cảm tưởng thi sĩ đang mở rộng cánh cửa mời mình nhìn vào ruộng 
dâu xanh tốt để thấy nước trong đó.  Núi ơi, xin núi đừng có than trách, sầu khổ chi nữa.  Núi hãy cố vui 
lên, đừng có chờ đợi nữa, không có sự xa cách đâu.  Bố mình, mẹ mình, người thương luôn luôn có mặt 
trong giây phút hiện tại, cùng chung vui hoạn nạn với mình.  Nhìn anh chị mình, mình thấy bố, thấy mẹ, và 



thấy luôn mình trong đó.  Đó mới là cái nhìn thông thoáng thấu hiểu cuộc đời. Khi mình giận bố mình, không 
coi ông là bố, tức là không thấy được chính mình là hiện thân của bố mình, mình chính là sự tiếp nối của bố 
mình. Mình giận bố, giận mẹ, giận anh chị em trong nhà, cũng như việc nước giận mây, giận tuyết vậy. 
Nước giận mây, giận tuyết là tự giận chính mình. 

Bạn thấy không, non non nước nước, chỗ nào có non là chỗ đấy có nước, chỗ nào có nước là chỗ 
đó có non, không thể chia tách ra được.  Không có gì có thể chia cách tình bạn bè, cha con, thầy trò, huynh 
đệ, anh em mình được.  Khi mình có tình thương đích thực, thì tự khắc mình sẽ có mặt trong nhau.  Lời thề 
đó mới là lời thề ước sâu nặng, là sự sống vô vàn thiêng liêng của tạo vật muôn loài.  Ở đâu có sự sống, là 
ở đó có tình yêu thương, bạn thấy tôi nói có phải không nào? 

Nhờ đi qua những cảnh thiên nhiên kỳ diệu như thế, một con người trước giờ quen sống nơi đô thị 
đông đúc như tôi bỗng cảm thấy choáng ngợp, tâm tư dao động cực mạnh.  Đến vùng núi non vắng bóng 
người này, tôi tin rằng con người sẽ chứng kiến sự kỳ diệu của sắc màu và cảnh quan lạ lùng của tạo hóa.  
Và chỉ cần một chút tấm lòng nhạy cảm như bạn và tôi thôi, con người sẽ đến với một nhận thức, một tri 
kiến khác lạ.  Đó là thiên nhiên xem ra không phải chỉ có đất và đá, gió và tuyết, nước và lửa, mà hình như 
là một sự xếp đặt có ý thức của đấng vô hình nào đó ngoài tầm hiểu biết của mình.   

Từ sự nhận biết thô sơ của tôi hôm đó, trong cảnh quan hùng vĩ của núi sông, của băng tuyết, của 
ánh mặt trời chiếu rọi, của sự vận hành không ngừng trong thiên nhiên, bạn và tôi sẽ sớm cảm nhận thật rõ 
nét, để thấy rằng thế giới này đều do một đấng vô hình nhất định nào đó tạo dựng nên, dù không mấy ai 
biết đấng chí tôn ấy từ đâu đến.  Một bàn tay vô tận nhưng vô hình đang vận hành quanh ta.  Khi chứng 
kiến những tảng băng đồ sộ của giòng sông băng Grey tuôn trào xuống lòng hồ ngay trước căn phòng mình 
trọ, riêng tôi lại còn kính phục tạo hóa hơn bao giờ hết.  Mặt khác vừa thấy chính mình cũng là một biểu 
hiện của sự sống mà đấng vô hình đã tạo dựng ra.  Con người vừa thấy mình như là trung tâm, là tiêu 
điểm, là trục quy chiếu để ngắm nhìn thế giới.  Đồng thời lại thấy mình quá ư nhỏ bé trước cảnh bao la của 
núi non nghìn trùng. 

Hẳn rằng xưa nay đã có rất nhiều người từng cảm nhận ra sự diệu cảm đó.  Họ cố tìm một danh 
tính cho Đấng Vô Hình.  Có người gọi đó là cõi 'Tâm', là 'Đạo', là 'Tính Không', là 'Thượng Đế', là 'Thiên 
Chúa Toàn Năng', là 'Bụt', là đấng 'Tiên Tri Mohamed'.  Mỗi người gán cho một danh tính riêng mà nội dung 
và mức độ sâu xa hẳn cũng rất khác nhau.  Nhiều người tìm cách 'tiếp cận' hay 'hòa nhập' với đấng vô hình 
đó, và cũng vì sự khác biệt trên bước đường tầm đạo đó mà nảy sinh ra rất nhiều môn phái khác nhau trên 
thế giới hiện thời.  Lại cũng có nhiều người từ chối những danh tính nói trên.  Đối với một số vị, những danh 
tính đó chỉ có tính chất mơ hồ, xa lìa khoa học, trực tiếp dẫn vào lĩnh vực tôn giáo thần bí mà người thường 
không thể giải thích nổi.  Thậm chí có một số người dị ứng hẳn với vài từ, thí dụ như từ 'Thượng Đế', cho 
rằng dùng từ này thì mặc nhiên chấp nhận có một thể trạng nhất định nào đó đã sáng tạo nên thế giới và 
con người.  Đây là điều mà khoa học ngày nay cũng như cả một số tôn giáo cực lực bác bỏ vì quá hoang 
tưởng. 

Nhưng xin bạn chớ vội nổi nóng mà hãy bình tâm lắng nghe lời tôi phân giải.  Trước hết, tôi xin bạn 
hãy gác qua một bên những cuộc tranh luận vô bổ xuất phát từ mớ ngôn từ hoa mỹ mà người đời luôn gán 
cho các đấng vô hình đầy quyền năng ấy.  Bây giờ, chúng mình hãy tạm gọi các đấng vô hình đó là 'Sự 
Sống' cho dễ hiểu đi nhé.  Vì tất cả chúng ta đều thấy có 'Sự Sống' trong thân mình.  Trong thiên nhiên Sự 
Sống hẳn cũng hiện diện nên mọi sinh vật và cỏ cây mới có thể đâm chồi nẩy lộc mà sống còn.  Ngoài vũ 
trụ không gian cũng tương tự như thế.  Vậy thì liệu đấng vô hình đó có chính là Sự Sống trong thân chúng 
ta hay không, lại là một đề tài hóc búa mà người bình thường như chúng ta không ai dám khẳng định. 

Câu hỏi vừa nêu thực ra là một vấn đề cốt lõi của nhân loại từ ngàn xưa đến nay.  Để rồi cuối cùng, 
có lẽ bậc thức giả sẽ phải chạm trán với câu hỏi trọng tâm của vấn đề: Có nhiều Sự Sống hay chỉ có một 
trong mỗi chúng ta?  Vâng, 'Một hay Nhiều' là thắc mắc muôn thuở của người người mà đầu óc lý luận của 
chúng ta sẽ không tài nào trả lời thỏa đáng được.  Muốn giải đáp, bạn hãy cùng tôi lục tìm lại trong kho 
sách tiền nhân để lại với hậu thế đi nhé.  Chúng ta sẽ bắt gặp trong vô vàn kinh sách của các tôn giáo lớn 
trên thế giới những lời huấn dụ mà cổ nhân thường hay đem ra để đàm luận.  Gì chứ về các vấn đề siêu 
nhiên hệ trọng thì các cụ xưa nay vốn rất kiệm lời, chỉ vắn tắt có bấy nhiêu thôi: 'Một nhưng nhiều'.  Muốn 
hiểu lời này ta có thể hình dung nó như thế này.  Chỉ có Một Sự Sống, nhưng nó hiện hữu trong mỗi cá thể 
sinh vật sống trên trái đất, vũ trụ này, tất cả đều kỳ diệu như nhau. 

Đối với những nhận thức bình thường của chúng ta, Sự Sống xem ra thật khó hiểu quá.  Nó phải là 
một cái gì rất riêng tư của mỗi người, nó là của tôi và do tôi tạo ra.  Nhận thức này là nguyên nhân tại sao 
con người thấy mình tách biệt với cái còn lại trên thế giới.  Và nói cho cùng, Sự Sống chính là nguồn gốc 
của mọi sự đau khổ của kiếp người lận đận.  Nhận thức đó làm ta sẵn sàng làm điều ác với chúng sinh 



đồng loại.  Và nó cũng là tác nhân sinh ra mọi nỗi khổ đau thất vọng lẫn trầm cảm mà tại phương Đông lẫn 
phương Tây con người đều vướng phải. 

Bạn thấy không, những ai có may mắn cảm nhận Sự Sống là 'Một nhưng Nhiều' có lẽ sẽ đến với 
một nhận thức mới về con người và cả muông thú, cỏ cây trong thiên nhiên.  Người đó sẽ tự thấy mình chỉ 
là một dạng xuất hiện của Sự Sống, cũng bình đẳng như Sự Sống xuất hiện nơi một người khác, một sinh 
vật khác, và thậm chí nơi cả thực vật hay loài 'vô sinh' nữa.  Rồi họ sẽ thấy mình nằm trong một mạng lưới 
vĩ đại của cái mà ta gọi là thế giới muôn loài.  Hơn bao giờ hết, họ sẽ tự cảm thấy có trách nhiệm với chính 
bản thân mình, với xã hội của mình đang nằm xung quanh. 

Tôi biết rằng bạn cũng như tôi, chúng ta có lẽ không ai hiểu thấu triệt tất cả những điều nêu trên, vì 
thực ra tri kiến đó quá sâu xa và siêu việt, vượt mọi tầm mức của con người bình thường.  Nhưng bạn ơi, 
tôi nghĩ nào cần chi phải thế.  Chỉ cần những ai có một chút xíu cảm nhận điều này thôi là đã thấy mừng run 
về một điều mà các vị thánh nhân thời cổ đại đã từng đề cập đến qua sách vở.  Sự Sống khi ấy sẽ không 
những chỉ là 'Một nhưng Nhiều' mà còn vô cùng thiêng liêng nữa.  Đối với người đã chịu ơn cảm ngộ, dù 
cho có gọi đó là Sự Sống, là Thượng Đế gì gì đi nữa, hay bất cứ ngôn từ nào khác, hay thậm chí vắng 
bóng một danh tính cần có, đều được cả.  Vì có lẽ người đó chỉ cần nhớ đến hơi thở hay tiếng đập của trái 
tim mình là đã tiếp cận với cái thiêng liêng của Sự Sống rồi. 

Bạn hãy nghe tôi đi!  Đời sống đô thị và một xã hội đầy tranh chấp khó làm ta hiểu ngộ tính chất của 
Sự Sống.  Duy chỉ có sống gần với thiên nhiên mới hội đủ khả năng đánh thức những cảm nhận rung động 
đó nơi chúng ta mà thôi.  Bạn thấy không, mùa hè đã về rồi đó.  Nó đang reo vui trên những mặt hồ xanh 
biếc cùng núi non sâu thẳm ở vùng trời Chí Lợi xa xôi, dàn trải ngay trước khung cửa kính phòng tôi đang 
trọ.  Cỏ cây và thiên nhiên trước mắt dường như đang sẵn sàng chào đón nhiều tâm hồn rộng mở hòa 
chung nhịp thở với tôi, để thấy lòng rung lên trước cảnh trời mây sắc nước.  Cảnh đẹp như thế thì làm sao 
con người có thể nhẫn tâm tàn ác với núi rừng, chim thú, huống chi là giữa con người với nhau bạn nhỉ.  Cổ 
nhân quả nói không sai.  Ở đâu có Sự Sống, là ở đó có tình Yêu Thương.  Và tôi cũng nhớ bài thánh ca ‘ở 
đâu có tình Bác Ái, thì ở đấy có ân sủng Người’: 

Đâu ý hợp tâm đầu, 
Ở đấy chứa chan nguồn vui. 

(Vinh Hạnh: Đâu có tình yêu thương) 
Thư ngắn tình dài, thôi tôi xin dừng bút ở đây để về phòng đánh giấc ngon lành cho đến sáng, sau 

khi lỡ vui nốc cạn hết ly rượu chanh Pisco Sour say nồng.  Hẹn khi nào về, tôi sẽ kể nhiều chuyện vui dọc 
đường gió bụi cho các bạn nghe sau.  Đại khái như chuyện ăn thịt con lạc đà không bướu alpaca nó ngon 
và bổ thế nào.  Còn uống trà xanh tuyết Yerba Mate của xứ Á Căn Đình thì có hương vị đặc biệt ra sao.  
Đôi lúc tôi ngồi đây uống trà một mình mà tưởng tượng ra cảnh các bạn và tôi cùng tọa thiền trên đỉnh tuyết 
sơn, chung quanh chỉ có mây trời băng giá và đại bàng diều hâu bay lượn.  Bọn mình vừa uống trà vừa 
luyện nội công tâm pháp như trong phim chưởng của Tàu.  Nóng quá thì nhảy xuống ngâm mình bên giòng 
suối băng tuyết thì khoái biết mấy nhỉ, hề hề...  Tôi chưa có duyên mang trà xanh tuyết về Úc được vì ngán 
nỗi phải qua hàng rào quan thuế lắm chuyện phiền toái nên đành bỏ lại.  Thôi, hẹn lần khác nếu có dịp đi 
chơi cùng với các bạn thì bọn mình tha hồ mà la cà đó đây nhé.   
 
Thân ái chào các bạn hiền của tôi! 
 
Hữu tình non nước Chí Lợi – Đời đẹp quá, có bao lâu mà hững hờ 
 

Ngoài kia lá như vẫn xanh, 
Ngoài sông vắng, nước dâng lên hồn muôn trùng. 

(Trịnh Công Sơn: Mưa hồng) 
 

 
Nao nao giòng nước uốn quanh... 

 



Mà đời đẹp thật. Nó luôn đi đôi với phong cảnh hữu tình vùng châu thổ Patagonia nước Chí Lợi như 
hình với bóng, quấn quít bên nhau chưa chịu rời xa.  Đã đành ở đâu cũng đều có cảnh đẹp mê hồn đáng 
nhớ, nhưng không đâu khiến tôi cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết như ở nơi đây.  Vào những buổi sáng 
tinh mơ, vừa bừng thức tỉnh sau cơn ngủ vùi ngắn ngủi, tôi nằm lim dim nhớ đến Mưa hồng và Trịnh Công 
Sơn. Nhớ nhất là câu kết, hát lên nghe lạc quan với cuộc đời trước mắt làm sao.  Vì cuộc đời đó, nó đẹp 
quá, 'có bao lâu mà hững hờ'.  Ừ, phải đấy.  Cuộc đời ngắn ngủi thật.  Vậy cần chi mình phải bận tâm lo 
lắng về những chuyện không đâu cho mệt xác, các bạn nhỉ. 

Nghĩ thế nên tôi vùng dậy thức giấc sớm hơn thường lệ, làm vài động tác khởi động chân tay, rồi ra 
ngoài sửa soạn cho nguyên ngày đi bộ dã ngoại trong vườn quốc gia Torres Del Paine rộng lớn này.  Kể 
cũng lạ quá.  Tuy mới 4 giờ sáng mà ngoài kia vầng hồng đã nhô cao đỉnh đầu.  Tôi có muốn ngủ nướng 
thêm chút nữa cũng không được.  Bầu trời mùa hè sát mũi châu Nam Mỹ ở đây, trong khu nghỉ dưỡng 
Lago Grey cực kỳ yên tĩnh này, lúc nào cũng thế.  Đêm cũng như ngày, mặt trời không bao giờ lặn mà treo 
là là cuối chân mây lúc giữa khuya.  Chả bù với mùa đông chán ngắt, trời đất lờ mờ nhá nhem tối như nhọ 
người ấy, suốt mấy tháng trường không hề có lấy ánh dương quang chiếu soi.  Hèn gì mà người ta hay bị 
chứng trầm cảm vào mùa đông thiếu nắng.  Cho nên đi chơi mùa hè rất thú là vì thế. 

Sáng nay, cuộc du hành của tôi dự định sẽ bắt đầu từ con đường trải đá trắng dẫn đến hồ Pehoe.  
Sát mé hồ nước là một dãy phòng trọ bình dân với lối kiến trúc gỗ Bắc Âu ấm áp, nằm chơi vơi giữa khung 
cảnh phiêu diêu hoang vắng.  Xa tít tận chân trời, ba ngọn tuyết phủ Paine Massif cao lừng lững nghiêng 
mình soi bóng nước, vốn là đệ nhất danh lam của vườn quốc gia Torres Del Paine.  Lật quyển sách nào nói 
về Chí Lợi ra, là thấy hình 3 ngọn núi chụp ngay trang đầu.  Trước tôi, đã từng có biết bao người leo núi bỏ 
ra suốt 4 ngày 3 đêm để có thể tiếp cận tới đỉnh non thiêng, mà con đường mòn chinh phục đỉnh thường 
khởi đầu từ mé hông nhà khách sạn.  Nhưng hôm nay, tôi còn quá nhiều điểm tham quan cần phải đi về 
trong ngày, nên không thể cuốc bộ leo núi được.  Đành phải khất vào dịp khác vậy.  Từ bờ hồ, tôi sẽ theo 
kế hoạch chạy đến thác nước Salto Grande, với giòng nước tuyết tan đọng, đổ từ độ cao 20 thước xuống 
dưới mặt hồ.  Sau đó, nếu còn giờ, tôi sẽ tiếp tục ghé qua các hồ nước lớn nhỏ khác.  Nào là hồ mặt trăng, 
hồ mặt trời, hồ dạ xoa ngạ quỷ, hồ thiên thần thiên thánh.  Tất cả đều nằm sâu trên núi mà tôi cần phải 
chiêm ngưỡng trước khi về lại khách sạn.  Tôi kỳ vọng vào chuyến đi này lắm, vì nó sẽ đưa tôi qua một số 
thắng cảnh thiên nhiên tráng lệ nhất mà tạo hóa có thể tạo ra được. 
 

 
Trèo lên... Lên, trèo lên... 3 đỉnh non tiên Paine Massif 

 
 Điểm đầu tiên là hồ Pehoe, chỉ cách khu nghỉ dưỡng Lago Grey tôi đang ở độ 15 phút là tới.  Mây 

trắng tinh khôi, tuyết trắng nhức mắt, phủ lớp da tuyết mịn màng lên đỉnh 3 ngọn núi xám xanh in hình trên 
mặt nước phẳng như gương.  Tôi ngây người đứng ngắm cảnh đẹp không chớp mắt.  Nửa như mường 
tượng ra cảnh mấy cô tiên nữ hạ phàm vừa êm đềm rắc mớ bột pha lê trong suốt xuống quả núi rêu phong 
cho da trời thêm xanh mướt, cho cái hồ hình lá liễu kia càng thêm thăm thẳm một màu xanh kỳ ảo.  Chúng 
xanh như không có thực trên đời.  Bố mẹ tôi ai nấy đều tắc lưỡi khen thầm, lẳng lặng rủ nhau bước ra giữa 
cây cầu gỗ Nhật Bản sơn son đỏ thắm, dẫn ra dãy nhà nghỉ mát núp sau lùm bạch dương trên một hòn đảo 
nhỏ nhô giữa lòng hồ.  Hết lượt bố tôi rồi đến tôi thay nhau làm anh phó nhòm bấm máy cho mẹ tôi đứng 
dựa cầu làm dáng chụp ảnh liên hồi không biết mệt.  Chụp cho đến khi nào hết phim, phải lắp cuộn phim 
mới vô thay, rồi mới tần ngần lướt sang những cảnh đẹp kế tiếp. 

Đứng trên cầu gỗ, có lúc tôi chỉ thèm muốn ném thử hòn đá cuội văng xuống mặt hồ tĩnh lặng kia 
xem nó có thật phải là nước hay không.  Hay nó là một vành ngọc bích khổng lồ mà các nàng tiên nữ bỏ 
quên, lỡ đánh rơi xuống nhân trần?  Và cũng chỉ để mong giải đáp nỗi thắc mắc canh cánh bên lòng: Sao 
nước hồ ở đây lại tỏa màu xanh kỳ dị đến thế?  Đã đành tuyết trắng tan ra thành các giòng suối, suối nước 
ngọt đổ vào hồ, rồi tuôn tràn ra sông ngòi biển cả.  Những điều đó ai cũng đều biết cả rồi.  Nhưng vẫn 
không thể nào giải nghĩa nổi tại sao nước hồ lại toát ra một màu xanh ngọc lam của cõi thiêng nào đó chứ 



không thuộc dưới cõi nhân gian này.  Dù sao, được ngắm nó trong giây lát, âu tôi cũng đủ mãn nguyện lắm 
lắm.   
 

 
Thuyền về có nhớ bến chăng, 

Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. 
 

Lạ một điều là có đến ba khách sạn nằm ở ba góc hồ khác nhau, nhưng tuyệt nhiên vắng lặng như 
tờ, không hề thấy bóng người lai vãng.  Hay chắc họ cũng như tôi, đã bị cảnh đẹp làm cho hớp hồn mất rồi.  
Hay họ bận leo núi từ sớm cũng nên.  Góc tây là nhà nghỉ Refugio Paine Grande, nhìn ra thác nước tuôn 
chảy róc rách nơi cuối hồ.  Nhưng bù lại thì bị mỏm đá che khuất thắng cảnh 3 ngọn núi cao, vốn mọc lên 
sừng sững về hướng bắc.  Hai góc tây và nam còn lại là hai hệ thống nhà nghỉ Explora Hotel Salto Chico và 
Hosteria Pehoe, chia nhau nhìn thẳng ra 3 ngọn núi án ngữ ngay trước mặt.  Tuy chỉ cách xa khoảng 2 cây 
số, cảnh trí vẫn na ná nhau, nhưng giá tiền hai nơi thì một trời một vực, chênh lệch chí ít là bạc ngàn mỗi 
đêm.  Vì bên Explora Hotel Salto Chico là khách sạn 5 sao, 'thượng đế' nào muốn tá túc ở đây, có đầy đủ 
các nàng tiên nữ lẫn 'tiên nâu' đấm bóp hầu hạ, chỉ cần bỏ ra $1,500 đô mỗi đêm là có ngay.  Đó là chưa kể 
chọn căn phòng 'tổng thống', ngó thẳng ra thác nước hay 3 ngọn núi xanh, giá 'dao động' từ ba đến năm 
ngàn đô như chơi.  Trong khi Hosteria Pehoe, nơi tôi đang đứng, chỉ là nhà nghỉ bình dân, giá 'mềm' chỉ 
khoảng hai trăm đô là cùng.  Thế mới biết 'thượng đế' hay 'tiên, thánh' gì đi nữa, thì cũng chia ra nhiều hạng 
cá kèo khác nhau.  Làm 'tiên' trong mấy đêm thôi, mà về kéo cày trả nợ mệt nghỉ còn chưa trả xong hết 
món nợ chà thẻ tín dụng chơi ngông của mình.  Xin các ngài 'đại gia' tha cho.  Tôi chả dám dại thế đâu! 
 

 
Một góc khác của hồ Pehoe xanh màu lam ngọc 

 
Rong chơi bờ hồ một lát, chúng tôi lần theo con dốc đi xuống xem thác bạc Salto Grande gần đấy.  

Con dốc chỗ này, nhiều đoạn cứ lan man tuyết rạn vỡ phủ lên các đỉnh đèo heo hút vàng ươm khi nắng đã 
tươi màu, khi hoa tươi cỏ dại cùng vô số loài thảo mộc đua nhau nở rộ bên sườn.  Giữa khoảng thiên nhiên 
muôn màu ấy, chợt hiện ra một con đường mòn xuyên qua, vắt chùng chình từ đỉnh đèo xuống lòng chảo, 
vắt qua mép hồ rồi trải tít hút về vô tận.  Cả nhà chúng tôi lững thững bước chân men theo quãng đường 
mòn ấy xuống sâu vào lòng thác. Càng đến gần nước, trời đột nhiên trở nên se lạnh, gió núi thở hắt ra từng 
cơn như những con rồng quẫy đuôi quạt mây phun gió.  May mà tôi có đem phòng thêm áo ấm, nếu không 
chắc co rúm lại vì rét.  Từ xa đã nghe réo rắt tiếng suối nước rượt đuổi nhau từ lòng hồ Nordenskjold đổ về 
thác bạc, rồi tuôn chảy xuống hồ Pehoe dưới hạ nguồn.  Chính những âm thanh reo vui trầm bổng đó xưa 
nay đã thôi thúc biết bao lữ khách, trong đó có tôi hôm ấy. 

Sau mươi phút vượt lên những đoạn đường đất cát quanh co, uốn lượn, hít thở trong gió núi trong 
lành, nghe văng vẳng tiếng chim ngàn, cuối cùng tôi cũng đến ngay đầu con thác nước xanh như ngọc.  Từ 
trên khe núi cao hàng chục trượng, dòng nước ầm ầm đổ xuống, bọt tung trắng xoá như những đóa hoa 
màu bạc vĩ đại, lóng lánh sắc cầu vồng chiếu xuống làn nước xanh.  Phải đứng gần nó mới cảm nhận tiếng 
thác đổ ào ào, tiếng vang dội lại trong núi rừng thăm thẳm hoang sơ huyền bí như thế nào.  Tôi, người lữ 
khách hôm ấy, ngắm mình dưới giòng suối trong mát, như đã gột rửa hết mọi lo toan sầu muộn, tha hồ trò 



chuyện thư giãn với bố mẹ mình dưới những bóng cây rừng xanh mởn, để mọi phiền não cuốn trôi theo 
dòng thác bạc.  Sau đó, cả nhà rủ nhau đi men xuống chân thác cho đời thêm vui.  Nhưng trời gió quá, 
chúng tôi phải với tay nhặt vội cành cây khô làm gậy chống, chứ không thôi bị gió đánh bạt ngã nhào xuống 
giòng nước xiết thì khốn to.  Vì vậy xuống nửa chừng đành phải bò lên, không dám leo tiếp nữa. 
 

 
Reo vui giòng thác bạc 

 
Nghĩ bụng mình đi dọc theo con suối ngược về phía thượng nguồn sẽ đỡ cản gió hơn.  Chúng tôi đi 

bộ một lát là tới một hốc đá khuất gió lõm sâu trong hẻm núi, xung quanh là bãi đá lởm chởm tạo nên 
những hình khối lạ lùng.  Tôi liền buột miệng kêu to: đấy là những móng vuốt, lông vây của rồng khủng long 
đây mà.  Mẹ tôi nghe thế phải bật cười, nói tôi thật khéo tưởng tượng.  Tôi lần trèo lên vách đá gần đó, thả 
mắt nhìn xuống giòng thác bạc mờ bụi nước mát rượi dưới kia.  Ngước lên, dường như tôi thấy không phải 
một mình tôi là khéo mơ tưởng đâu nhé.  Lấp ló trên những tảng đá là mấy cặp du lịch bụi đang thì thầm to 
nhỏ gì đó với con rồng đá cũng giống như tôi vậy.  Nơi đây đúng là khoảng trời đất tiên phàm gặp gỡ nhau 
mà.  Kia là chàng mây không giấu nuôi mộng đẹp với nàng đá đa tình, khoe duyên dưới ánh sáng mờ ảo 
lung linh.  Tới đây, tôi không những được tận hưởng cảnh sắc của đất trời, mà còn thưởng thức không khí 
trong lành của khí trời Chí Lợi.  Thế là bao nỗi ưu tư, phiền muộn trong lòng bỗng tan biến hết. 
 

Đang mải mê với giòng tư tưởng thì có tiếng mẹ réo:  
 

 'trèo xuống mau đi con! Kẻo trễ giờ đấy!'   
 

Lại lên đường đi tiếp, băng suối, băng hồ, trèo non, trèo núi.  Thỉnh thoảng bọn tôi dừng lại bên 
đường, vì thấy bầy vicunã lạc đà không bướu đặc trưng của Nam Mỹ, giương cặp mắt ngây thơ đứng nhìn 
bọn du khách tụi tôi như mới thấy bóng dáng con người lần đầu vậy.  Chúng rũ bộ lông đen mượt xoăn tít, 
thủng thẳng lượn lờ qua lại trước mắt tụi tôi, làm như cố ý chờ để cho bọn tôi nhào đến chụp ảnh chung 
vậy.  Chúng còn hí hửng gọi thêm đồng bọn kéo tới bu quanh lấy chúng tôi nên tha hồ mà chụp hình, quay 
phim.  Nào là bầy đàn alpaca và huemul, một loại hươu núi Nam Mỹ, hay những chú chồn chú sóc nhí 
nhảnh nhảy tới nhảy lui, vui không thể tả.  Tiếc là chúng tôi quên không sắp thức ăn cho chúng, chứ nếu 
không sẽ còn đông vui nữa.  Ở vườn quốc gia này, thú rừng được bảo vệ nghiêm ngặt, nhiều đoạn đường 
xe phải chạy thật chậm để giữ an toàn cho chúng.  Nhờ vậy mà được tận mắt ngắm những con nhím béo 
ục ịch, khoe bộ lông nhọn gai đâm tua tủa, hoặc hàng đàn cừu núi Nam Mỹ guanacos mặt cứ nghệt ra khi 
thấy khách lạ, ngộ ơi là ngộ! 
 

 
Ngơ ngác đàn nai tơ... 

 
Thoáng chốc tôi đã tới một khu đầm hồ khác, hồ nước ngọt Nordenskjold lớn nhất nhì ở đây.  

Nhưng tôi thích gọi nó là hồ Mặt Trăng hơn, vì nó thuôn dài bẹt góc như hình mảnh trăng lưỡi liềm, và nối 
liền với hồ Mặt Trời tròn trĩnh xa tít ngoài khơi.  Tới chỗ này thì vừa đúng giờ nghỉ trưa, mọi người cùng 



nhau lấy trong ba lô ra mẩu bánh mì sandwich kẹp thịt nguội và thỏi kẹo chocolate tráng miệng đi kèm với 
chai cam vắt ăn cho đỡ đói lòng.  Trải tấm khăn vuông lên khoảnh đất trống, ba chúng tôi vừa nhai vừa 
ngắm mặt hồ tĩnh lặng, nước trong leo lẻo, xa xa là đàn hồng hạc bay lượn trên trời không, dưới cái nhìn 
soi mói của cặp ó đen đậu trên thân cây khô sát mép hồ.  Đến bây giờ tôi mới có dịp quan sát kỹ nước hồ 
kỳ lạ ở đây.  Nước hồ phân ra hai màu rõ rệt, bên đậm bên nhạt tùy theo độ nông sâu và giòng chảy của 
nước mà ảnh hưởng tới sắc độ.  Giống như bên này là hồ Mặt Trăng phát ra thứ ánh sáng xanh vàng ngọt 
dịu, chảy tới khúc bên kia sâu hơn là hồ Mặt Trời rực rỡ màu vàng tía chói chang dưới tia nắng hè.  Thiên 
nhiên tại nơi tận cùng của thế giới này nhiều lúc đẹp rợn ngợp, không bút mực nào tả xiết.  Thử cầm máy 
lên chụp vài tấm mà chẳng biết có nắm bắt được hết vẻ đẹp của nó hay không nữa.   
 

 
Vàng xanh vũng nước cuộc đời... 

 
Thiên nhiên ở đây không chỉ có thế mà thôi.  Hãy còn nhiều vũng nước lớn nhỏ khác nhau đang chờ 

tôi lên đường khám phá.  Có hồ Mặt Trăng, hồ Mặt Trời, thì phải có luôn hồ Dạ Xoa Ngoạ Quỷ mới đủ bộ 
tam sên.  Tên chính của nó là hồ Sarmiento, hồ nước ngọt lớn nhất của vườn quốc gia Torres Del Paine, 
chu vi gần trăm dặm, ăn thông sang tỉnh Pampas miền đông nước Chí Lợi.  Nhưng tôi vẫn thích đặt tên cho 
nó là hồ Dạ Xoa Ngoạ Quỷ hơn.  Có thể nói đây là hồ tử thần vì không một loài sinh vật nào sinh sống nổi 
dưới mực nước tẩm đầy khoáng chất calcium phun từ lòng đất lên, đốt hết oxygen tạo dưỡng khí cho tôm 
cá hít thở dưới nước.  Tôi thấy ven bờ toàn những khối đá vôi trắng toát, tạo thành hình cái nhẫn thần mà 
bà phù thủy dùng để bóp nghẹt hết mọi sự sống dưới hồ.  Ai vô phúc rơi tõm xuống thì da thịt nhăn nhúm, 
phải lập tức ngoi lên dội gáo nước lạnh tinh khiết liền thì mới không bị gì.  Tôi nghe cô nhân viên kiểm lâm 
đứng gần đấy nói thế cũng hơi ớn, không dám tiến lại gần hồ, sợ gió tốc rớt xuống thì rồi đời! 

 
Đây, hồ Dạ Xoa Ngoạ Quỷ nơi miền trần gian... 

 

 
Và đây, hồ Tử Thần nước xanh rợn người, đẹp chưa! 

 
Chưa kịp đi tiếp đến hồ Thiên Thần (Laguna Amarga) thì chợt nghe tiếng còi báo động  rúc lên liên 

hồi, phát ra từ góc rừng đằng kia có đám cháy lớn, đang thổi về phía chúng tôi.  Mọi người được lệnh phải 
rời ngay lập tức. Quýnh quáng cả lên, chúng tôi lên xe chạy trối chết. Vì cháy rừng mà gặp thời tiết hanh 



khô với gió lớn như mấy hôm nay thì kể như xong.  Ai cũng biết thời tiết vùng này nổi tiếng 'đỏng đảnh' 
không kém gì những cô gái đương thì mới lớn. Nhưng không ai ngờ tới một vùng áp sát Nam Cực như thế 
lại có thể xảy ra nạn cháy rừng nghiêm trọng không kém gì các khu rừng nhiệt đới. Mà rừng thì bạt ngàn vô 
khối là rừng thông với gỗ bạch đàn, khuynh diệp, toàn những loại cây chứa đầy nhựa trắng rất dễ bắt lửa, 
khi đã cháy thì khó bề mà dập tắt. Ngoài ra, những lớp mủn rất dày do lá cây lâu ngày rơi rụng tích tụ, 
không phân hủy được do thời tiết khô hanh, cũng sẽ tạo nên những đám cháy ngầm lan tỏa đi rất nhanh, 
mới đó mà đã áp sát gần rồi. 
 

 
Bập bùng lửa cháy bên hồ nước băng 

 
Chạy về đến nhà nghỉ mát Lago Grey, chưa kịp nghỉ ngơi uống miếng nước cầm hơi lấy lại tinh 

thần, thì lại nghe tiếng loa inh ỏi ra lệnh tất cả phải thu xếp hành lý để kịp di tản ngay lập tức.  Chúng tôi chỉ 
có 5 phút để về phòng di chuyển đồ đạc ra xe cấp cứu vừa đúng 50 chỗ đã đợi sẵn trước cửa.  Mới đầu ai 
cũng tưởng hãy còn khá nhiều thì giờ để di tản, nhưng khi nhìn ra mặt hồ đằng kính hậu thì thấy tình thế đã 
vô cùng nguy cấp.  Khách sạn nơi chúng tôi ở nằm ngay sát mặt hồ băng tuyết, mà lửa thì cháy bừng bừng 
ở ngay bìa rừng bên kia hồ.  Không ai ngờ ngọn lửa thực sự tiến nhanh và gần đến như vậy, mới đó mà đã 
thổi đến gần sát bên.  Khói dày đặc từ đám cháy bốc lên bao phủ tất cả mặt hồ lẫn các tảng băng trôi giạt 
giữa hồ, càng làm cho băng tuyết tan chảy mau hơn. 
 

 
Lòng quê dợn dợn vời con nước, 

Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. 
 

Ai nấy hối hả ra xe để kịp đường di tản, vì chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là các trục đường chính ra khỏi 
vườn quốc gia sẽ bị phong tỏa. Lúc đó có muốn chạy bằng xe hay bay bằng trực thăng giải cứu cũng không 
kịp nữa.  Trên đoạn đường chạy về tỉnh lỵ Puerto Natales cách đó hai tiếng rưỡi đường trường, chúng tôi đi 
qua không biết bao nhiêu vụ hỏa hoạn ven đường, tiếng nổ lửa lách tách của mấy thân cây bén lửa nghe 
rào rào bên tai.  Người ta huy động cả máy bay quân sự lượn vòng trên không trung để phun nước chữa 
cháy mà cũng không dập tắt nổi.  Nhiều nơi ngọn lửa lớn quá, thiêu rụi nguyên khu rừng rậm biến thành đồi 
trọc tro than, sức nóng thật khủng khiếp do những cơn gió lốc mang hơi nóng tới.  Ngồi trên xe bật máy 
lạnh hết ga mà cũng vẫn còn ngửi thấy mùi khói xông khét lẹt và cái nóng hừng hực của nạn cháy rừng bên 
ngoài luồn qua kẽ hở khung cửa kính.  Sau này, tôi xem tin tức thì được biết đầu đuôi là do một du khách 
cắm trại người Do Thái vô ý quên dập tắt lửa trại, gây ra trận hỏa hoạn lớn chưa từng thấy, khiến cho các 
khu rừng nguyên sinh lẫn muông thú bị chết ngạt hoặc phá hủy đáng tiếc.  Nghe đâu người ta tìm được 
mấy xác người cháy rụi sau cơn hỏa hoạn này, đang còn đợi kết quả nghiệm thây mới biết rõ nguyên nhân 
dẫn đến việc đột tử. 

Ngồi gật gà gật gù trên xe chạy loạn, một ý tưởng là lạ thoáng hiện ra nơi tôi trong khoảnh khắc.  
Rằng ai đến Chí Lợi, hãy mau kéo đến ngoạn cảnh nơi đây, mà trò chuyện với đá, với cỏ cây, gió hoang và 
mây trời.  Sau trận hỏa hoạn lần này, biết đâu một ngày nào đó cảnh đẹp thiên nhiên sẽ thật sự chết hao 
chết mòn bởi con người tàn phá không chút nương tay.  Một cái chết đã được loan báo trước.  Một cái chết 
có thể tính ra thời điểm cụ thể: chừng dăm ba năm nữa thôi, nếu chúng ta không kịp thời hành động ngay 
từ bây giờ.  Non xanh nước biếc sẽ khô kiệt hoàn toàn, e khó hồi sinh.  Đến lúc ấy, phải chăng lời đấng tiên 



tri phán xét trong Kinh Thánh mai đây sẽ linh ứng: rồi một ngày kia non cao biển rộng sẽ vắt khô nốt những 
giọt lệ cuối cùng? Nhưng khác với Kinh Thánh của người Do Thái, người Á Đông chúng ta sẽ không tiêu 
cực quá thế.  Các cụ chỉ khiêm tốn sử dụng mấy thuật ngữ 'cửa động, non tiên', như có, như không, để 
khuyên răn con cháu mình chớ nên đốn cây động rừng, làm hại môi sinh, như cụ Tản Đà thường hay ngâm 
rằng: 

Trời đất từ đây xa cách mãi! 
Cửa động, 
Đầu non, 

Đường lối cũ, 
Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi! 

(Tản Đà: Tống biệt) 
 
Tỉnh lỵ Puerto Natales – Có phải em là người xưa phố núi? 
 

Em về mấy thế kỷ sau, 
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không. 

Ta đi gửi lại đôi dòng, 
Lá rơi có dội ở trong sương mù. 

(Bùi Giáng: Mưa nguồn) 
 
Sau mấy giờ vật vã theo nhịp xe trên con đường mịt mù bụi khói lan ra từ đám cháy rừng, rốt cục 

chúng tôi cũng chạy kịp về tới tỉnh lỵ Puerto Natales an toàn xa lộ.  Lúc này đêm hôm đã khuya khoắt, 
nhưng đường xá ngoài trời hãy còn sáng trưng.  Đang lo sẽ tìm không đủ phòng ngủ qua đêm với số lượng 
người chạy nạn quá đông như thế.  May quá, cuối cùng họ cũng chịu dàn xếp cho cả nhà chúng tôi ở 
chung một chỗ tại căn hộ trú ẩn Natalino nom khá lịch sự.  Có lẽ nên gọi là khách sạn thì đúng hơn, vì nó 
nằm ngay vị trí trung tâm, bề ngoài khá tươm tất, mới xây chừng vài năm đổ lại là cùng.  Tầng thượng có 
hồ bơi nước nóng cỡ nhỏ, có phòng tắm hơi lẫn các dịch vụ xoa bóp thư giãn gân cốt.  Nhưng chẳng ai còn 
hơi sức đâu nữa để bơi lội lẫn tẩm quất mát xa.  Cái đầu nặng trịch, chân tay tê rần, còn cái bụng thì đói 
meo đói mốc.  Đành bỏ mặc mọi chuyện sau lưng, đi lùng kiếm cái gì ăn trước đã rồi mới tính sau.  Đánh 
chén no say xong đâu đó rồi, bước kế tiếp sẽ là, a lê hấp, phóng nhanh lên giường ngủ một giấc ngon lành 
cho tới sáng, đợi khi thần trí tỉnh táo trở lại đã, thì mới tính chuyện xuống phố dạo chơi. 

Khác hẳn với quang cảnh hớt hải trên đại lộ kinh hoàng dài mấy trăm dặm mà tôi mới vừa trải qua 
hôm trước, buổi sáng dạo chơi trung tâm tỉnh lỵ lại yên lắng một cách lạ thường.  Quả như lời thi sĩ Xuân 
Diệu đã nói, không gian ở đây 'như có dây tơ', thanh tịnh êm ả rất đặc trưng của một phố núi mờ sương: 

Không gian như có dây tơ, 
Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tan. 

(Phạm Duy-Xuân Diệu: Mộ khúc-Chiều) 
 

Hầu hết du khách tới đây đều yêu thích những con đường nhỏ dốc nghiêng thoai thoải với những 
hàng cây xanh ngắt trải dài hai bên lộ.  Mẹ tôi nói đó là giống cây xoan xứ Bắc mình, nhưng tôi lại thấy nó 
hao hao giống lá sầu đông mà đã một lần tôi thấy mọc tràn lan ven đường trong khu thành nội Huế năm 
xưa.  Có lẽ mấy loại cây này đều từ một giống ra cả.  Sầu đông Nam Mỹ ở đây người ta gọi là mahogany, 
bung hoa nở rộ vào mùa hè, cánh hoa năm cánh màu trắng sữa, nhụy có màu tím biếc điểm vài chấm vàng 
nhẹ rung trong gió, nở thành từng chùm lớn ở mỗi đầu cành nhìn rất đẹp.  Ven đường còn trồng những 
khóm hoa dại đủ màu rực rỡ khác mà tôi đành chịu, thật sự không biết chúng tên gì.  Đi ra xa một chút là 
những đồi thông hút mắt thăm thẳm, đượm không khí trầm mặc như nhuốm màu liêu trai trong sương mờ 
lãng đãng.   

Một vẻ đẹp hoang sơ giữa chốn núi rừng như thế mà người Tây Ban Nha lại nỡ gọi nó với cái tên 
đượm vẻ thê lương ảm đạm là vịnh Niềm Hy Vọng Cuối Cùng (Last Hope Sound).  Chỉ vì nơi đây ngày xưa, 
vào năm 1557 đã từng có một vị thuyền trưởng Juan de Ladrillero ghé qua mà lưu truyền sử xanh.  Lúc bấy 
giờ hai cường quốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha kình nhau trên biển để chiếm quyền bá chủ châu Mỹ, 
trong đó mục tiêu sáng giá nhất phải kể đến eo biển Magellan.  Eo biển hẹp này vốn đã được nhà hàng hải 
người Bồ Đào Nha là Magellan vô tình khám phá ra trước đó vào năm 1520.  Vì đây là eo biển trọng yếu ăn 
thông hai bờ Thái Bình Dương và Đại Tây Dương lại với nhau, nếu Tây Ban Nha cũng tìm ra được cửa ngõ 
ra vào thì sẽ rất tiện lợi cho việc vận chuyển hàng hóa cũng như vàng bạc châu báu cướp giật được từ Ấn 



Độ và Trung Quốc đem về châu Âu qua ngả này.  Do đó mà viên thuyền trưởng nhận mật lệnh của hoàng 
đế Tây Ban Nha bằng mọi giá phải xuất dương tìm cho bằng được cửa khẩu dẫn vào eo biển ấy.   

Thuyền nhổ neo, lênh đênh trôi giạt đã mấy tuần rồi mà vẫn chưa tìm ra.  Chẳng may lúc chèo 
ngang qua vũng nước xoáy này thì lại bị chết máy, hết nước uống và lương thực, con tàu tròng trành, trồi 
lên chúi xuống không ngớt, nhiều lần sắp sửa đắm tới nơi.  May nhờ có toán thổ dân da đỏ chèo ghe ra tiếp 
cứu nên mới sống sót trở về.  Mừng quá, ông và thủy thủ đoàn cứ tưởng đây là eo biển Magellan huyền 
thoại mà ông đã phụng mệnh tuần tra thám hiểm, và đặt tên cho nó là Niềm Hy Vọng Cuối Cùng.  Trong 
thực tế, muốn tới eo biển Magellan cần phải xuôi nam hơn ngàn cây số nữa, tiến sâu xuống mỏm tận cùng 
của châu Nam Mỹ, mới vào được cửa khẩu.  Nhưng dù sao, nơi đây và tỉnh lỵ Puerto Natales cũng vẫn trở 
thành địa danh đi vào lịch sử ngành hàng hải châu Âu lúc bấy giờ. 

Đó là chuyện tranh quyền đoạt lợi của ngày trước, giữa hai siêu cường quốc đương thù địch với 
nhau trên hải phận quốc tế, cộng thêm đám lưu dân tứ xứ nhào vô hôi của, giết sạch các bộ lạc thổ dân da 
đỏ Tehuelche hiền lành trong nháy mắt.  Ngày nay, dường như mọi thứ đều đã thay đổi, tất cả đều trở 
thành chuyện dĩ vãng, biến phố núi sầm uất một thời thành một tỉnh lỵ đìu hiu hút gió, dễ làm say lòng 
khách lạ ghé thăm, hầu cố quên đi cái quá khứ đẫm máu đã từng đổ ập lên khắp toàn cõi Nam Mỹ trong cái 
thời đi chinh phục, khai phá đầy gian khổ, đổ mồ hôi sôi nước mắt.  Duy chỉ có một thứ là người ta vĩnh viễn 
không thể quên hay biến cải được.  Đó là khí hậu nơi đây quá ư khắc nghiệt, bốn mùa diễn ra trong một 
ngày, ngay cả đương hè ấm nhất cũng không chừa sót.  Sáng sớm, gió se se lạnh, tỉnh lỵ như được phủ 
một lớp sương nhẹ, những tia nắng đầu tiên mang lại cảm giác ấm áp đón chào ngày mới bắt đầu.  Xế 
trưa, bầu trời xanh thẳm trong veo, nắng vàng nóng rát, tuy thỉnh thoảng vẫn có những luồng gió lạnh lùa từ 
ngoài biển vào, rít lên như một ngàn lẻ người đàn bà đứng tuổi nghiến răng, lạnh buốt thịt da.  Gió ở đây 
sao nó khủng khiếp thế.  Gió hú đỉnh đồi.  Gió dằn vặt từng gốc thông quằn quại, cố bám lấy đất để sống 
còn. 

Chiều vàng, khi ánh mặt trời từ từ khuất bóng sau những đồi thông heo hút, không khí như được lọc 
trong ánh tím hoàng hôn, nhẹ nhàng thanh thoát.  Và mãi tận 12 giờ khuya, lúc màn đêm thong thả buông 
xuống, bóng mặt trời treo lơ lửng nơi đầu ghềnh cuối bãi chứ không lặn hẳn, mặt đất lúc nào cũng phủ thứ 
ánh sáng nhờ nhờ được bao trùm bởi màn sương mờ ảo, khí trời rét cóng như kem.  Chờ đến 3 giờ sáng 
hừng đông, mặt trời lại trỗi dậy, nhuộm đỏ ối cả một góc trời.  Cứ thế tuần tự, mỗi thời khắc trong những 
ngày hè ở đây là một khám phá về phố núi vùng cao. 

Dừng chân ghé thăm phố núi mấy hôm, tôi ngỡ mình như anh khách lạ, đi lên đi xuống, bước quanh 
dăm ba con phố là đã về lại chốn cũ.  Nhà cửa, phố xá ở đây hầu hết đều làm bằng ván cây, mái lợp tôn 
bóng lộn, giống như làng bắn súng trong phim cao bồi viễn tây vậy.  Nhà nào cũng gắn cửa kính trong suốt 
chiếm nguyên một vách tường phòng khách để chủ nhà ngồi trong ngó thẳng ra mặt đường cái, hay bắc 
ghế ra trước hiên nhà ngồi ngắm người qua lại cho hết ngày.  Tuy phố xá xiêu vẹo hắt hiu là thế, nhưng cái 
tình của người dân thôn dã vẫn luôn lộ rõ ra mặt, toát lên nét thuần khiết dung dị, và không kém biểu lộ sự 
đắm say, cuồng nhiệt trong ánh mắt.  Dù cho ngôn ngữ bất đồng đi nữa, thì cái đẹp dân dã ấy cũng rất dễ 
dàng nhận ra với bất cứ ai chịu khó đi tìm vẻ đẹp đời thường, không màu mè hoa lá.  Đó là cái tình người 
vừa khỏe khoắn, vừa rắn rỏi lại góc cạnh như đá, vừa gập ghềnh như núi đồi chập chùng.  Và vẫn mát ngọt 
như giòng suối trong veo hay xanh tươi như lá rừng cây cối. 

Ung dung bát phố, chợt thấy khói lam từ mái bếp nhà ai tỏa ra mùi thức ăn thơm phức, chập chờn 
bay lên như sương khói mơ màng, khiến tôi cảm thấy bụng đói cồn cào, vội kéo cả nhà đi lục tìm một quán 
ăn trưa nào đó gần đấy cho ‘ấm lòng chiến sĩ’.  May thay, ngó lên đối diện nơi tôi đang tạm trú thấy có một 
nhà hàng chuyên bán hải sản, vẽ hình con cua đại hoàng đế (king crab) màu rượu vang đỏ sẫm to tướng 
treo bảng hiệu, dân địa phương kéo vô ăn đông nghẹt.  Cả nhà đẩy cửa bước vào, không khí ấm cúng hẳn 
lên bởi lò hơ củi cháy tí tách quây gạch nơi góc phòng.  Ông chủ quán khoác miếng tạp dề kẻ sọc đen 
trắng, liền chạy ra đon đả chào mời, dáng dấp tươi tỉnh thật đúng điệu Ăng Lê.  Đầu ông đội nón quả dưa 
đen nhánh trông hay phết, nhìn giống y chang hai anh em thám tử sinh đôi trong bộ truyện tranh Tintin mà 
tôi mê đọc hồi nhỏ, đến bây giờ vẫn còn chưa hết mê.  Loạt truyện chú nhóc Tintin tóc đỏ này, lâu lâu tôi 
thèm quá, mà quyển truyện thì mình không biết đã vất nó ở xó xỉnh nào rồi, ngại lôi ra quá.  Cũng may là tôi 
có cài đống phim Blue ray đã chép sẵn vào ổ cứng cắm thẳng vô Tivi, chỉ cần bật máy lên là ngả lưng ra 
ghế bành ngồi xem, vô cùng thoải mái tiện lợi.  Phim Tintin này mới vừa được đạo diễn Steven Spielberg vẽ 
thành phim hoạt hình với dạng màn ảnh nổi 3-D ba chiều tối tân nhất.  Vừa ăn vừa chóp chép túi bắp rang 
trên tay, sướng hết biết.  Bây giờ, ngó bộ dạng ông chủ quán làm tôi nhớ lại cái thời Tintin tóc còn để chỏm 
một túm phía trước của tôi quá. 
 



Khoa ăn nói của ông chủ quán này phải nói là tuyệt khéo, tiếng Anh nhuyễn nhừ không khác chi dân 
Ăng Lê chính gốc, hỏi ra mới biết vùng này trước kia từng thâu nhận khá nhiều dân Ăng Lê bỏ xứ đi tìm 
việc, chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi gia súc, đặc biệt là nuôi cừu giống lấy lông làm len.  Cộng đồng 
người Ăng Lê định cư ở đây từ hồi đầu thế kỷ 20 đến nay đã trải qua gần trăm năm, nên nhiều tên đường 
vẫn giữ nguyên quý danh các nhân vật gốc Ăng Lê nổi tiếng khai phá trong cộng đồng.  Tôi nói ông chủ này 
khéo ở chỗ không cần ồn ào quảng cáo, chèo kéo du khách như thường thấy ở các tỉnh thành khác, mà trái 
lại nói năng điềm đạm, rất khiêm nhường, kín đáo.  Cũng bởi vì thế nên nếu không để ý, hay không được 
dân địa phương chỉ chỗ, khách lạ mới đến sẽ rất khó tìm được một quán ăn đồ biển đúng kiểu 'ngư dân' 
như thế tại tỉnh lỵ Puerto Natales này.  Nhờ tạm trú ngay trước cửa quán, nên tôi mới dễ dàng tìm ra đúng 
chỗ bán thức ăn tươi ngon mà giá rất nới, hợp với túi tiền, đã và đang bị vơi đi ít nhiều do những chuyện 
không đâu.  Chứ lớ ngớ không biết tiếng, thì sẽ bị 'chém' đẹp tận mạng là cái chắc.   

Nói cho cùng, tôi thích phong cách ăn đồ biển của dân quê ở đây hơn là những nơi khác, vì họ ăn 
theo đúng kiểu 'dân chài khoái khẩu' rất bình dân với hương vị ngọt đậm của đồ biển tươi rói, nóng hổi.  
Bao nhiêu loại hải sản mới được đánh bắt từ Nam Cực về là đưa thẳng ra chợ hoặc phân phối cho các nhà 
hàng mua đứt.  Họ thả vào trong các bồn chứa nước mặn đặt ngay lối ra vào, giống như mấy bồn cá kiểng 
trong các hiệu ăn yum cha của người Tàu vậy.  Khách muốn ăn thứ gì cứ việc chỉ tay năm ngón về phía 
các con cá đang bơi lội trong bồn là lập tức được hứng vợt vớt lên ngay tại chỗ cho khách xem.  Họ cũng 
không nêm ướp gia vị gì hết, nếu có thì chỉ là sơ chế với những gia vị độc đáo dân dã của người miền biển 
mà thôi.  Chủ yếu là để thực khách được thưởng thức vị biển bằng tất cả các giác quan như thấy, chạm, 
ngửi mùi hương nguyên bản của món ăn với chút mặn mòi của biển,  món ăn vừa chín tới, mềm và giòn tê 
nơi đầu lưỡi. 

Tôi cho là ăn như vậy mới đã, vì bây giờ đồ ăn không còn chất thiên nhiên như hồi xưa nữa.  Thịt cá 
ao hồ đều nuôi bằng thức ăn kích thích độ tăng trưởng, đồ biển thì nhiễm chất độc phóng xạ, thủy ngân, 
gây ô nhiễm môi trường, tới lúc bị bệnh nan y rồi mới hiểu nguyên nhân tại sao thì đã quá muộn.  Ăn ở đây 
tôi khá yên tâm, vì các cường quốc trên thế giới đã đồng ý ký Công Ước Nam Cực (Antartica Treaty) vào 
năm 1961.  Theo đó, các vùng biển giáp giới với Nam Cực không thuộc quyền của một quốc gia nào.  Cấm 
chỉ các hoạt động quân sự, thử bom nguyên tử hay làm bãi xả rác phóng xạ, bảo đảm các công cuộc 
nghiên cứu, điều tra và cộng tác khoa học, v.v...  Cũng có thể gọi đó là Nơi Tinh Khiết Tuyệt Đối cuối cùng 
còn sót lại của thế giới.  Nơi đây chẳng biết ô nhiễm là cái gì.  Ở đó, chưa hề có chất thải của con người và 
xã hội cơ khí.   

Cộng thêm luồng hải lưu lạnh Humboldt chảy theo hướng bắc từ Nam Cực ngược lên bờ tây Nam 
Mỹ, bao bọc lấy bờ biển tròn 3 ngàn cây số trải dọc nước Chí Lợi.  Nguồn nước lạnh có tác dụng làm mát 
không khí cũng như giúp vận chuyển nước biển giàu chất dinh dưỡng vào trong khu vực, tạo ra một lưu 
lượng giàu tôm cá nhất trên thế giới.  Tuy nhiên, cứ khoảng 5 năm thì lại xảy ra hiện tượng El Niño, khiến 
nguồn nước tại đây ấm dần lên.  Nước ấm thường nghèo chất dinh dưỡng hơn, làm suy giảm đáng kể 
nguồn lợi hải sản toàn khu.  Hiện tượng này còn tạo ra mưa lũ trong những khu vực sa mạc ven biển Chí 
Lợi và Peru thông thường vốn khô hạn, và còn làm khô hạn những rừng già nhiệt đới xa hơn trong đất liền 
mà thông thường chúng ẩm ướt quanh năm, như rừng Amazon hay dãy núi trường sơn Andes ở Peru 
chẳng hạn.  Các nhà nghiên cứu hiện nay đều cho rằng một El Niño mạnh đã dẫn tới sự tiêu vong của hai 
nền văn minh Moche và Inca cổ ở Peru thời tiền Columbia, tức trước thời kỳ nhà hàng hải Kha Luân Bố 
(Columbus) tìm ra châu Mỹ năm 1492.  Ngay cả nước Úc tôi cũng bị ảnh hưởng nặng nề của hiện tượng El 
Niño nói trên, gây thiệt hại không ít cho mùa màng cũng như tạo ra lũ lụt khắp vùng sa mạc.  Cách đây 2 
năm, hơn phân nửa tiểu bang Queensland bị nhận chìm trong lũ lụt cũng chỉ do hiện tượng El Niño gây ra. 

Phải thành thật công nhận là lượng cá tôm ở Chí Lợi nhiều thật, đặc biệt là ở khu vực phía nam tính 
từ tỉnh lỵ Puerto Natales trở xuống.  Biển cả ở đây không khác gì vườn cây ăn trái miền tây Nam bộ nước 
ta.  Muốn gì có nấy.  Ngư dân chỉ cần chèo xuồng ra khơi là có ngay mẻ lưới đầy ắp cá tôm, nhảy tanh tách 
trên sàn ghe.  Có nơi vẫn còn giữ tục phóng lao bắt cá ở đầu ghềnh đá, hay dùng que để cạy các con hào, 
con cầu gai cùng các loại hải sâm, bào ngư bám vào hốc đá, quanh năm lúc nào cũng sẵn, nhiều vô số kể.  
Hôm đó, tại nhà hàng tôi đã kêu mấy món đồ biển, ăn ngon nhớ đời, lại rẻ một cách không ngờ.  Đầu tiên là 
món cua hoàng đế Nam Cực (Antartica king crab) khai vị.  Đây là giống cua đại, được xem là loại cua lớn 
nhất thế giới, là vua của các loài cua.  Ở tiểu bang Tasmania nước Úc tôi và ở Alaska bên Mỹ cũng có 
giống cua này, nhưng không to và ngon bằng cua Nam Cực.  Họ bắt sống từ trong bồn ra con cua 8 chân to 
tướng, mai to bằng hai cái đĩa tây gộp lại, bắp chân của nó phải to bằng cái đùi cút quay, hai càng cong 
cớn xòe ra hơn nắm tay, bò nghoeo nguẩy trong xô.  Ông chủ vẫy tay kêu đầu bếp đem vô trần nước sôi, 
luộc lên mai cua biến thành màu đỏ gạch trông vô cùng hấp dẫn, rồi gỡ thịt xếp chồng đầy ắp trên một cái 



thố sành rộng vành, ba người ăn không xuể.  Hôm nay, được ăn món cua vua trứ danh này, tôi hài lòng 
lắm. 

Theo tôi, luộc cua không khó, nhưng để thịt cua không mất màu trắng hồng, giữ được hương vị tự 
nhiên, ngọt nhẹ và mọng nước là cả một nghệ thuật, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm trong việc chế biến thịt cua.  
Bí quyết khi luộc là phải biết điểm dừng, dừng lúc nào để món ăn đạt độ tinh tế nhất.  Tưởng rất đơn giản 
nhưng không phải nhà nội trợ nào cũng nắm được cái thần, cái tinh tuý ấy.  Thường thì trong nhà tôi, ai 
cũng thích ăn càng, có lẽ vì nhiều thịt và dùng tay hay dao, nĩa gì cũng dễ rút thớ thịt ra, tiết kiệm được thời 
gian hơn.  Riêng tôi thì phần ngon nhất của cua lại chính là phần thịt ở chân.  Chúng dai, ngọt đậm đà, 
thoảng vị mặn của biển, tuy ít thịt, nhưng tôi chủ yếu chú trọng về phẩm, chứ không phải về lượng.  Thà ăn 
ít mà ngon, còn hơn là ăn nhiều mà dở ẹt, các bạn nhỉ.    

Thoáng chốc món thứ 2 tôi kêu đã được dọn ra bàn.  Đó là loại bào ngư đặc sản của vùng biển Chí 
Lợi mà người địa phương gọi nó với cái tên nghe phát khiếp: locos, có nghĩa là điên khùng.  Không hiểu 
sao các nước trên thế giới đều nói locos là bào ngư, nhưng thực ra đó là một loại ốc biển có hình dáng 
giống hệt bào ngư vậy thôi.  Hương vị nó cũng khác nhiều so với bào ngư nữa.  Này nhé, đầu tiên người ta 
ninh trong nồi nước sôi khoảng 2 tiếng cho nhừ rồi mới vớt ra, nhưng phải nhớ kỹ là ninh ngắn quá hay lâu 
quá cũng không được, nhất là ninh lâu thịt chúng sẽ đanh cứng và dai nhách, ăn chẳng khác chi nhai cục 
cao su.  Sau đó để nguội rồi chấm với sốt mayonnaise ăn kèm xà lách gồm có đủ thứ rau củ tươi rói.  Nào 
là cần tây, hành tím thái mỏng, cà rốt, xà lách bắp cải bào nhuyễn, cà chua, củ dền, cùng vài ba lát trái bơ 
tươi xắt miếng, giống như ăn gỏi sống vậy đó.  Locos bày gọn gàng theo hình ngôi sao năm cánh lên trên 
đĩa sứ tây, núng nính những thịt.  Hèn gì có người mô tả nó hệt như chiếc giày móng lừa của cô bé lọ lem 
trong truyện cổ tích thần tiên, hy vọng mình ăn xong sẽ lột xác như nàng lọ lem, hay cô tấm cám cổ thời, 
giàu sang phú quý cho đời lên hương chút chơi! 
 

 
Đây, xà lách bào ngư locos, ăn chơi hấp dẫn không 

 
Nghe nói người Nhật thích ăn món này lắm lắm, xuất khẩu sang đó bán rất được giá, nên hiện nay 

món này trở nên khan hiếm, chính phủ bắt đầu hạn chế đánh bắt locos rồi, nhưng nếu biết tìm đúng chỗ thì 
cũng có thể mua ăn được.  Đưa lên miệng ăn thử, tôi thấy thịt chúng đậm đà và dai sần sật chứ không 
mềm nhũn như bào ngư Trung Hoa, đặc biệt vị ngọt lừ, hơn hẳn cháo bào ngư bán ở hiệu ăn Tàu.  Dịp 
khác, tôi còn có dịp ăn locos hầm súp thập cẩm cũng ngon không kém, hương liệu gồm có bột nghệ, hành 
tây, cà chua, trứng gà, sữa tươi, phó mát cùng với ít bánh mì xé vụn rắc lên trên âu súp.  Món súp thập 
cẩm này mà tôi được nhấm nháp vào những ngày đông giá buốt thì ngon phải biết.  Ngó quanh thấy dân 
địa phương rất khoái khẩu món súp, cứ ôm bát húp sùm sụp không chừa một giọt, chả ngại ngùng gì hết 
ráo. 
 

 
Súp thập cẩm bào ngư locos, ngon tuyệt cú mèo! 

 
Lai rai mãi rồi cũng tới lượt món thứ 3 được bày ra ngay ngắn giữa bàn ăn.  Mà món này lạ lắm à 

nghen!  Ngay cả bố mẹ tôi đã từng này tuổi cũng chưa hề nghe tên bao giờ, chứ đừng nói là động đũa ăn 



thử.  Dĩ nhiên là đợi ông bà nếm thử rồi tôi mới chịu bật mí món ấy là món gì.  Đó là món răng mực tẩm bột 
chiên giòn.  Ai biết rồi thì thôi nhưng chưa biết sẽ thấy lạ: mực mà cũng có răng nữa à, vậy răng mực là cái 
chi chi?  Chiên rồi nó ra làm sao nhỉ?  Tôi cũng muốn biết lắm nên mới kêu ăn thử đó chứ.  Răng mực đã 
khó kiếm, mà là răng của loài mực quỷ đỏ lại càng hiếm hơn.  Đây là loài mực thuộc hàng khủng, kích cỡ 
khổng lồ, chỉ sinh sống ở giòng hải lưu lạnh Humboldt thuộc phía tây Thái Bình Dương, nên các nhà khoa 
học gọi nó là mực Humboldt.  Nhưng dân đi chài thì sợ nó lắm, gọi nó là loài mực quỷ đỏ jibia, vì chiều dài 
của chúng có thể đạt tới 2 thước, trọng lượng trung bình là 50 kí lô.  Thường thì chúng chuyên sống ở vùng 
biển sâu quanh Chí Lợi, lâu lâu mới trồi lên mặt nước.  Không hiểu sao dạo gần đây, chúng mở rộng lãnh 
thổ, di chuyển lên tận vùng biển California nước Mỹ, có khi kéo đàn xâm lấn tuốt tới Alaska nữa.  Bây giờ 
thì tôi không rõ, chứ hồi tôi sang Mỹ chơi, dân Cali còn chưa biết ăn giống mực này. 

Trở lại chuyện con mực có răng không, răng mực trong thực tế thì cũng không có gì là khó hiểu cả.  
Đó là cục thịt tròn nhỏ xíu, một bó cơ nằm ngay miệng mực, giữa chùm xúc tu râu mực có đôi mỏ két dùng 
quắp con mồi.  Bao quanh cặp mỏ két này là khối mô tròn mà khi làm thịt mực, dân mình thường chê là 'đồ 
phế phẩm', liệng bỏ đi, vì không biết là ăn được.  Chỉ do một tình cờ khiến tôi được ‘xực phàn’ một món lạ ở 
đây, còn ở Úc luật lệ khắt khe sẽ không đời nào có món ấy đâu.  Ai đã xơi một lần rồi sẽ nhớ mãi như nhớ 
'người tình trăm năm' vậy đó.  Nhớ cái túi cơ nhỏ xíu như hòn bi, lọc bỏ phần xương mỏng phía trong, rồi 
đem tẩm bột chiên giòn nhai sần sật, vị ngòn ngọt chen lẫn mùi chua chua, cay nồng của sốt tartar trộn với 
mù tạt Dijon vàng nước Pháp.  Xơi kèm còn có mớ rau cần tây xắt khúc nữa.  Có ăn rồi mới thấy sướng cái 
mỏ ăn quà của mình làm sao đâu.  Mặc ai chê cứ chê, riêng mình ngồi nhấm nháp hết miếng này đến 
miếng khác, khiến cái chuyện... nhai chả muốn dừng lại tí nào.  Chỉ còn cách xì tốp khi bay vèo hết đĩa thôi. 
 

 
Loài mực quỷ đỏ, hung thần biển cả 

 
Ăn chơi lai rai mấy món xả láng nãy giờ đã thấy hơi căng bụng rồi.  Chúng tôi phải bảo nhà hàng 

ngưng không dọn ra các món chính nữa.  Nhưng họ đã lỡ nấu và bưng món kế tiếp ra bàn mất rồi, chúng 
tôi đành phải một đĩa chia nhau ăn chung trước khi tính tiền ra về.  Theo tôi, đây có thể là món ngon nhất 
buổi trưa hôm đó.  Món cuối cùng ấy tôi tạm gọi là Nghêu đút lò phô mai, chứ thực tình tôi không biết dịch 
ra tiếng Việt như thế nào mới đúng.  Dân vùng này gọi con nghêu bằng tiếng machas, tiếng Anh cũng có 
chữ Surf Clams hay Pippies dùng để chỉ con nghêu nói trên.  Đây là con nghêu lụa, mà dân Việt mình ai 
cũng biết và khoái tỉ chầu đĩa nhậu nghêu, sò, ốc, hến ở mấy quán ốc đầu hẻm.  Đọc đến đây, tôi biết chắc 
hẳn các bạn sẽ kêu ầm lên rằng:  
 'Chời ơi!  Tưởng đi xa ăn món gì 'soang chọng' lắm, chứ món nghêu rẻ sình rẻ thúi kia, ai mà thèm 
xơi mấy món nhà quê rẻ tiền chết tiệt đó làm gì cho phí thì giờ.  Rõ chuyện!' 
Vâng, tôi biết rồi, khổ lắm, nói mãi!  Nhưng bạn à, bạn biết một mà không biết mười.  Nghêu ở đây khác với 
ở Việt Nam nhiều lắm.  Giống loài cũng khác mà cách nêm nếm gia vị cũng hoàn toàn khác.  Nếu món 
nghêu xứ mình phần nhiều được chế biến theo khuynh hướng cân bằng ấm nóng, bổ âm bổ dương tốt cho 
'sức phẻ', bằng cách hấp gừng, xào sả, lá chanh, v.v... như một món ăn chơi buổi chiều, buổi tối, thì người 
dân Chí Lợi ăn nghêu với nhiều cách chế biến lạ miệng, thường chú trọng vào chất béo từ bơ sữa, phô mai 
dậy mùi hơn.  Có đủ cách chế biến để món nghêu luôn hấp dẫn, từ hấp, luộc, xào, chiên, rang đến nướng 
mọi, đút lò, v.v… với đủ thứ gia vị như tỏi, hành, tiêu, ớt, rau thơm, phô mai, bơ, sữa, v.v… và có thể bán 
cả ban ngày.  Riêng tôi thấy món nghêu đút lò phô mai là ngon đại bổ.  Thường thì ông bà ta nói gì cũng 
đều đúng hết, duy chỉ mỗi điều này là tôi không chịu.  Thú vui ăn nghêu này, tuy 'tiền mất' nhưng không 'tật 
mang' chút nào cả.  Thậm chí ngược lại còn là dịp để bổ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu còn thiếu cho 
cơ thể chúng ta nữa. 

Huống chi, nghêu bây giờ ở Việt Nam cũng như bên Úc tôi mắc ghê gớm, người nghèo chưa chắc 
gì đủ tiền mua ăn được đâu, các bạn ạ.  Nghêu sống tất nhiên là tuyệt nhất hạng rồi, nhưng thời buổi bây 
giờ, các bà nội trợ đi chợ thấy nó thiệt hổng dám ngó tới.  Gì chứ điều này thì tôi biết rõ mười mươi, vì tôi 
làm ở kế bên chợ Á Châu Cabramatta lớn nhất Sydney mà, trưa nào mà tôi chả đảo một vòng quanh chợ 
nắm vững giá thị trường. Vô tiệm tạp hóa thực phẩm Á Châu mua nghêu lụa đông lạnh đóng hộp có khi rẻ 



hơn nghêu tươi sống nhiều.  Nếu nhà có tủ lạnh cứ mua vài ba hộp đem về tọng vô ngăn đá để dành ăn từ 
từ thì tiện lợi đôi đàng.   

Lâu nay, người ta thường lầm tưởng hàng hóa trong tiệm thực phẩm Á Châu thì cái gì cũng 'soang 
chọng' và cái gì cũng mắc hơn mua ngoài chợ cá chồm hổm của dân mình.  Thực tế tùy theo món, có món 
giá tiệm thực phẩm rẻ hơn ngoài chợ cá và cũng có món giá trong tiệm thực phẩm mắc hơn ngoài chợ cá 
rất nhiều.  Hễ chỗ nào bán rẻ mà ngon thì ta mua, cần gì phải câu nệ là mua ở đâu.  Đặc biệt phải biết 
'chọn tiệm gởi tiền', ba chớp ba nháng lủi vô ngay cái thứ tiệm trời ơi đất hỡi đã bán mắc mà còn vô duyên 
đến kinh dị thì chớ dại 'trao duyên nhầm tướng cướp', túi rỗng hết tiền còn tổ mang thêm bệnh tức về nhà.  
Ai muốn biết nó vô duyên ra làm sao cứ gặp tôi kể trực tiếp cho mà nghe, nói ở đây dài dòng câu giờ ảnh 
hưởng đến lòng 'ham hố ăn uống' của người khác là mắc tội nặng lắm đó! 

Trở lại chuyện ăn nghêu. Mùa thu hoạch nghêu Chí Lợi thường bắt đầu rộ lên vào mùa hè, nhất là 
từ khoảng sau mùa Giáng Sinh trở đi, là lúc bờ biển gió nồm thổi lồng lộng, tràn ngập nghêu là nghêu.  Đây 
cũng là khoảng thời gian con nghêu béo mập, ăn ngon nhất.  Người Việt xứ mình thì khỏi nói rồi, vào 
những mùa nghêu, dân ta mê ăn nghêu đến quên hết xung quanh, đến nỗi các cụ cũng còn phải kêu rằng: 

Gió nồm là gió nồm nam, 
Trách người quân tử ăn tham không mời. 

Dân ta thường sử dụng củ riềng hay sả làm gia vị không thể thiếu để khử mùi tanh của các loại đồ 
biển, nhất là khi kho thịt cá, lại giúp làm cho nó có mùi vị đậm đà hơn.  Còn dân Tây thì chủ yếu vắt chanh 
hay chấm mù tạt để khử mùi tanh của cá tôm.  Tuyệt đối họ không bao giờ ăn kèm phô mai với bất cứ món 
đồ biển nào, vì ăn như vậy sẽ bị lạnh bụng, lại đánh mất đi mùi vị đặc trưng của đồ biển tươi sống.  Thế mà 
dân Chí Lợi lại ăn nó với phô mai mới hay, toàn thứ đại kỵ không à, nhưng đem đút lò với phô mai thì trên 
cả tuyệt vời.  Trước tiên, nghêu lụa được ngâm kỹ với nước sạch pha muối cho nhả hết cát.  Sau đó vớt ra, 
dùng dao banh vỏ và bỏ phần thịt đen đi, chỉ lấy phần thịt trắng hồng đặt lên lớp vỏ vừa mới bóc ra ban 
nãy.  Cho vào khay sắt, phết lên một chút bơ và rắc phô mai parmesan bào nhuyễn đem đút lò chừng vài 
phút là ăn được, thịt nghêu trở nên phồng dộp, điểm xuyết màu hồng đậm trông vô cùng hấp dẫn.  Người 
thích ăn chua có thể nặn thêm tí chanh hay cắn quả ớt cho thêm đậm đà.  Thử một miếng mới hiểu tại sao 
nghêu lụa đút lò phô mai lại khiến nhiều người sau khi thưởng thức khó mà quên được. 
 
 

 
Hấp dẫn món nghêu đút lò phô mai 

 
Ăn trưa chưa xong, cả nhà đã lo đến chuyện ăn tối.  Nhưng bây giờ thì phải cuốc bộ một vòng phố 

xá cho tiêu cơm cái đã, chuyện ăn tối sẽ hoãn lại sau.  Ngó xuống góc đường thấy có một cửa hàng khang 
trang, ngay lối vào tạc pho tượng gỗ chú gấu khủng long đít to đầu nhỏ, cao gấp đôi ba người thường.  Ai đi 
ngang cũng phải dừng lại trầm trồ kinh ngạc, không bẹo má thì cũng rờ bụng nó.  Đây là con vật biểu tượng 
của thành phố, vì các chuyên gia khảo cổ học đã tìm thấy bộ lông thú cùng với xương hóa thạch hãy còn 
nguyên vẹn của nó vào năm 1895 trong hang động tiền sử nằm ở khu rừng ngoại ô.  Do khí hậu khô ráo 
nên chúng được bảo tồn gần như trong tình trạng tươi nguyên, khiến các chuyên gia lúc đó cứ tưởng rằng 
chúng vừa mới chết gần đây, chứ không ngờ rằng đó là loài gấu đã bị tuyệt chủng từ lâu.  Tiếc rằng về sau, 
các tay thám hiểm Ăng Lê đã giấu trộm bộ lông ấy đem về bảo tàng lịch sử tự nhiên ở London nước Anh 
(Natural History Museum).  Họ ngâm nó trong hầm rượu hầu qua mặt trạm lính canh, nên bộ lông quý giá 
ấy đã bị tiêu hủy một cách đáng tiếc. 

Chúng có tên khoa học là Milodon, trước nay chỉ được tìm thấy quanh vùng lân cận mà thôi.  Giống 
như loài gấu trúc panda của Trung Quốc, chúng chuyên gặm cỏ non nên tuy kềnh càng là vậy, mà mặt mũi 
lại hiền khô.  Người ta tin rằng giống gấu tối cổ này chỉ mới bị tuyệt chủng khoảng 5 ngàn năm đây thôi, khi 
các bộ lạc thổ dân da đỏ bắt đầu tiến sâu xuống các vùng đất Nam Mỹ, ra sức săn lùng chúng để lấy thịt ăn 
dần.  Hiện dưới tỉnh lỵ Punta Arenas còn trưng bày bộ ảnh đen trắng chụp lúc bộ lông màu gan gà của 



chúng khi mới vừa được đem từ hang động về.  Ngoài ra còn có nhúm lông dầy mịn lớn cỡ hai gang tay do 
các bộ lạc thổ dân đem phơi khô cất giữ làm của gia truyền con nối.  Tất cả đều được lưu giữ đầy đủ trong 
viện bảo tàng khoa học tự nhiên của các linh mục giòng Don Bosco dưới tỉnh lỵ Punta Arenas, thủ phủ của 
đất mũi Nam Mỹ.  Những ai yêu thích các loại động vật tuyệt chủng đều không thể bỏ qua mà không tìm 
đến xem cho biết. 
 

 
Chú gấu khủng có từ thời kỳ tiền sử nhân loại 

 
Xuôi xuống mấy căn nữa cũng lại thấy hai pho tượng gỗ đặt ngay phía trước một gian hàng, lần này 

là tạc hai mẹ con cánh cụt đang bú mớm cho nhau, dễ thương chi lạ.  Tụi tôi bèn sà tới sắp hàng chờ đến 
phiên được chụp hình chung với tụi nó, tha hồ được dịp nựng má béo cằm cả hai mẹ con, chứ ngày 
thường đâu dám. 
 

 
Chàng hippie lạc loài bên hai mẹ con cánh cụt 

 
Ve vuốt nó hồi lâu, chúng tôi mới chịu thả bộ ra bờ biển nước đục lờ, ngắm đàn hải âu bu kín hết cột 

cầu tàu đen ngòm, run lẩy bẩy vì gió.  Đó là những chiếc trụ gỗ cắm thẳng hàng xuống nước, trên chóp bịt 
đồng, xung quanh thân trụ từ mực nước trở lên kéo những lằn sơn màu tro xám, nom như những giải lụa 
màu quấn xeo xéo trông khá ngộ nghĩnh và cũng làm cho cảnh vật thêm phần hiu quạnh.  Một căn chòi 
vắng hoe không một bóng người trơ trọi kề bên bãi biển, ván gỗ bong sờn, màu sơn rỉ tróc.  Đó là phòng 
thông tin du lịch của tỉnh, treo bảng đóng cửa vô thời hạn vì nạn cháy rừng hoành hành.  Đám tây ba lô nãy 
giờ đi kế bên tôi nhìn nhau lắc đầu ngao ngán, rồi rảo bước lao tới phía dãy phố bên kia đường lộ.  

Chỉ còn lại mình gia đình tôi, đưa mắt dõi theo bầy thiên nga đen đúa đang vẫy vùng trên mặt nước 
lăn tăn gợn sóng, lâu lâu ngoi đầu ngụp lặn rỉa bắt cá tôm.  Án ngữ trước căn chòi là một lũ chó hoang rủ 
nhau chui rúc dưới gầm hai pho tượng chụm đầu tạc đá vôi nham nhở, dưới đáy bè ra như khúc gỗ sù sì, 
ngay giữa khoét lõm cái lỗ to tròn hơn bánh xe.  Tuy không ghi chú gì, nhưng tôi đoán có lẽ là hai viên tù 
trưởng đại diện cho hai bộ lạc thổ dân, chủ nhân đích thực của vùng đất mới được khai phá này.  Vì nét 
mặt hao gầy giống mấy pho tượng gỗ tôi thấy trong viện bảo tàng trên mặt phố chính.  Tôi không dám chơi 
lâu ngoài biển, vì cơn giông bất ngờ ập tới với sức gió trên trăm cây số giờ, thổi đập vào căn chòi kêu phầm 
phập nghe phát khiếp.  Ai nấy trùm đầu rút về khách sạn tránh bão.  Thời tiết nơi đây quá ư thất thường, 



nóng lạnh thay đổi liên hồi, ngay cả thú rừng chim chóc gì cũng rùng mình rét run cầm cập, huống hồ chi là 
con người nhỏ bé giữa tạo hóa vô biên. 

 
Tượng thổ dân cười tươi thoải mái 

 
Cơn giông kéo đến vô tình khiến cho chúng tôi cảm thấy đói nhanh hơn.  Trời chưa tối mà bụng tôi 

đã sôi lên sùng sục, nhất là dùng bữa trưa toàn bằng đồ biển càng rất mau tiêu.  Thế là cả nhà lại phải một 
phen dắt díu nhau mò xuống phố để ăn một bữa tối cuối cùng cho hả hê trước khi lên đường rời khỏi vào 
rạng sáng ngày mai.  Bữa ăn này do nhà chủ khách sạn họ khoản đãi chúng tôi, gọi là bù đắp tí đỉnh cho 
những gian khổ mà chúng tôi đã chịu đựng vì nạn cháy rừng gây ra.  Nhưng họ chỉ đưa địa chỉ đánh dấu 
trên tấm bản đồ, còn thì chúng tôi phải tự đi bộ dò đường lấy.  Mò mẫm hỏi han một hồi rồi thì cũng tìm ra 
tiệm ăn.  Nó nằm biệt lập tuốt dưới mé biển, trên tầng chót của căn gác hai tầng xây theo kiểu hình phễu úp 
ngược, nhìn tựa như một túp lều truyền thống của các bộ lạc da đỏ khi xưa.  Chung quanh gắn kính trong 
suốt, thực khách ngồi chỗ nào cũng đều thấy nước, thấy chim, vừa thưởng thức món ngon vừa lặng nghe 
tiếng sóng vỗ rập rờn vẳng ra sau khung cửa kính. 

Tôi ngó tấm bảng hiệu khắc nổi hàng chữ Cormoran de las Rocas đong đưa theo gió một lần nữa 
cho chắc cú rồi mới dám rón rén đẩy cửa bước vào.  Một luồng hơi ấm tỏa ra nhanh chóng từ chiếc lò than 
hồng kê ngay sát cửa, bên phải bắc cây cầu thang gỗ đánh véc ni bóng ngời, dẫn lên phòng ăn nằm khuất 
trên lầu.  Nhưng đập mắt tôi nhất phải là cặp le le soãi cánh bay song song, được chạm trổ linh động trên 
một bức phù điêu hình tròn màu gụ treo chính giữa tường.  Dưới đất là dãy tượng gỗ được tạc từ các 
nhánh rễ cây cổ thụ, tụm lại thành bầy chim gỗ gồm đủ cả đàn vịt trời, thiên nga, ngan ngỗng, xếp lộn xộn 
trên thân cây già nhăn nhúm.  Sơ sơ chỉ có bấy nhiêu thôi, vậy mà lại đẹp không ngờ.  Bữa nay còn sớm 
nên nhà hàng khá yên tĩnh, thực khách chưa đông lắm.  Dường như cái lạnh bên ngoài làm cho chúng tôi 
chỉ muốn ngồi lì luôn đây, ngả người ra ghế dựa rất ư thoải mái.  Không cần chi phải vội vã cập rập, vì 
người ta mời mình mà.  Liếc sơ cuốn thực đơn, tôi thấy chỗ này bán chủ yếu là đồ biển cùng vài ba món 
thịt thà cá gỏi linh tinh khác, trình bày khá bắt mắt. 

Nhưng khổ nỗi giá cả thì lại không hề rẻ tí nào so với căn tiệm ban trưa.  Và cũng không khỏi mừng 
thầm là lần này mình không phải trả tiền chứ nếu không thì còn phải đắn đo lui tới chán mới dám bước vô.  
Khác với quán trước, đĩa thức ăn đem ra lúc nào cũng bới đầy ắp, ăn không xuể, còn ở đây tất cả mọi thứ 
đều đưa nhỏ giọt, kể cả rổ bánh mì chả đáng là bao.  Được cái họ bày biện món ăn vô cùng khéo léo, kiểu 
như nem công chả phụng của ta, cứ như là một tác phẩm nghệ thuật ấy, nhưng ăn thì không đủ no, chỉ một 
loáng là hết sạch.  Này nhé, đầu tiên là món cháo loãng, đổ trong đĩa bàn sâu thay xúp, với tôi mà nói thì 
cháo trắng xứ mình hãy còn thua xa.  Cháo họ nấu thơm đọng mùi sữa tươi của loài trừu non chứ không 
phải là sữa bò thông dụng bày bán ê hề đâu đấy.  Trên mặt phủ lớp váng mỡ màng vàng óng, vị đậm đà 
béo ngọt, dường như là mới chắt từ quả bắp non vừa hái ngoài nương đem về.  Ăn xong một đĩa cháo 
nóng, tỉnh táo hẳn người.   

Rồi phải ngồi đợi suốt buổi, họ mới lục tục đem ra mấy món nhấm nháp ăn chơi, uống kèm với ly 
rượu pisco sour, một loại ba xị đế chanh đường pha sữa hột gà đặc chế của dân Chí Lợi.  Lỉnh kỉnh vài ba 
con tôm thẻ nho nhỏ nướng vàng riu riu lửa còn để cả râu ria cong vút, mớ nghêu xinh xinh bằng cỡ móng 
tay, những con mực bằng quả chuối cau, ghẹ thì bằng bàn tay trẻ đầy năm.  Cá đối con nào cũng nhích 
hơn ngón tay.  Nghĩa là tóm lại, món gì cũng dè sẻn nhỏ xíu, tuy nhiều món mà lại không hề có cảm giác no 
ứ chút nào.  Nếu chỉ có từng ấy thì chưa đủ mê hoặc được tôi đâu.  Đến món cuối cùng này mới là kỳ lạ, ăn 
một lần là nhớ đời đời.  Đây là món cơm chảo thập cẩm đồ biển có nguồn gốc từ nước bảo hộ Tây Ban 
Nha với tên là Paella.  Món cơm chảo này luôn được nấu trong chảo gang đen chũi có hai miệng quai, 
không nấu bằng nồi.  Nấu xong là họ dọn y cái chảo như vậy lên thẳng bàn ăn, tra các thứ gia vị như ớt bột, 



muối tiêu, hột cải, hành tây, cà chua trộn lẫn trong thịt cua bể, tôm mực và sò trai màu đỏ rực, sang hơn thì 
có mấy con ốc sên cùng với chem chép to tướng được trang trí trên thành chảo.   

Tôi ăn thấy lạ miệng bởi cảm giác hơi sượng của hạt gạo vàng tươm.  Nghe đâu dân đây nấu gạo 
không vo kỹ như người mình, tuyệt đối không bao giờ được nấu gạo trước, mà sẽ đổ vào chảo sau khi đã 
xào nấu chín xong các thứ nguyên liệu, thật khác hẳn với cơm rang thập cẩm ở Việt Nam.  Đặc biệt nhất là 
saffron, một thứ nhụy hoa nghệ tây, được rắc lên trên mặt cơm.  Chính thứ này đã tạo cho món cơm có 
màu vàng đỏ rực thật bắt mắt.  Đây cũng là thứ gia vị rất quý và tương đối đắt đỏ, ở Việt Nam hiện thời 
chưa có.  Để có được 1 kí lô nhụy hoa để làm gia vị hay dược liệu, người ta đã phải thu hái nhụy từ ít nhất 
2 trăm ngàn bông hoa mới đủ cung cấp.  Do nhụy hoa cây này rất nhỏ, chỉ nở trong khoảng 2 tháng hè, và 
phải hái kịp lúc mặt trời mọc, nếu không hoa sẽ héo dưới sức nóng chói chang của ánh nắng chiếu vào quá 
lâu, mất đi hương thơm cần có.  Đem hoa phơi khô cho khỏi mốc, rồi xắt ra từng sợi mỏng tanh như bún, 
đem bỏ ống để dành ăn dần. 

Trộn thứ này vào cơm thì thôi, ngon khỏi nói, một mùi hăng hắc như tiêu hột, nhưng không cay xè 
khó chịu như cà ri bột nghệ, mà thơm nồng ấm áp như hồi quế, đinh hương, rất thích hợp vào những ngày 
gió rét lạnh căm như bữa nay.  Thoạt nhìn tôi cứ tưởng như thể là cơm tay cầm bên ta vậy đó, làm nhớ nhà 
quá đi mất.  Ông bếp dọn cả cái chảo quánh đen chũi lên, cả bàn ai nấy đều hết hồn, rồi ra dấu bảo chúng 
tôi tự tay xới vào đĩa mà ăn, cơm cháy nóng ròn đóng quanh vành quánh và dưới đáy quánh, cạy lên nghe 
răng rắc, canh canh.  Muốn đúng điệu thì phải trộn thêm ít dầu ô liu và bơ vào cho tơi cơm và mềm, sau 
cùng mới vắt thêm nước cốt chanh cho cơm có vị chua nhẹ dễ ăn.  Ăn rồi không muốn thử thêm món nào 
khác nữa, ngoài khay bánh ngọt tráng miệng bên tách trà sữa nóng được đem ra sau cùng.  Cái khoản 
uống trà chiều của họ thì lại rất lịch sự Ăng Lê trưởng giả, đúng mốt bữa lỡ high tea, gồm có một ấm trà sứ 
trắng tinh, quai nắp mạ vàng lấp lánh, một bầu sữa tươi vừa vừa, một hũ đựng đường cục kèm theo kẹp 
gắp bằng inox bé xíu, và không quên chiếc thìa khuấy nhỏ bằng bạc, bày ngay ngắn kế bên. 
 

 
Paella – Món cơm chảo thập cẩm tay cầm kiểu Tây Ban Nha 

 
Buổi tối hôm ấy, trên bước đường lê la bát phố trước khi trở về quán trọ, đôi khi tôi nghĩ điều gì ở 

mấy quán ăn tỉnh lẻ đã níu chân tôi nhiều lần đến thế.  Có lẽ chính cái không gian đậm chất phố núi vùng 
cao, với những khuôn mặt người mộc mạc hồn nhiên, ánh mắt hớn hở của bầy em bé xúng xính áo quần 
theo chân mẹ xuống chợ, được sà vào hàng ăn quà vặt, hay là bởi gã đàn ông đang lặng lẽ ngồi tư lự đăm 
chiêu nơi góc bàn tự thưởng cho mình một tách rượu nồng.  Tôi không biết nữa, chỉ biết nếu có dịp dừng 
chân chốn cũ, tôi tin mình sẽ lại muốn ngồi bên khuôn cửa kính tràn đầy nắng chiều lóng lánh ấy, để 
thưởng thức các món đạm bạc miền cao, để thấy cuộc đời từ từ trôi tại một tỉnh lỵ hẻo lánh, cách biệt nghìn 
trùng với quê nhà thân thương. 

                   
Anthony Trần Đàm Việt Quốc (Úc) 

Tìm hiểu một tu viện bị chiếm đoạt ở Đà Lạt 
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VRNs (16.07.2013) – Lâm Đồng – Học viện Dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt, nơi đào tạo các linh mục, tu sĩ đã 
bị nhà cầm quyền chiếm giữ. Đến bao giờ nhà nước sẽ trả lại cho phù hợp với chính sách tự do tôn giáo? 

Vào những ngày đầu tháng 7 năm 2013, chúng tôi may mắn được tham dự một lớp huấn luyện kỹ năng viết 
tin phóng sự. Địa điểm học là Tùng Lâm, thành phố Đà Lạt mộng mơ. Nhân dịp này, chúng tôi được cha 
Antôn Lê Ngọc Thanh DCCT, người hướng dẫn chúng tôi trong những ngày luyện tập kỹ năng này, đã đưa 
chúng tôi đến thăm lại Học Viện Dòng Chúa Cứu Thế, mà nay đã bị nhà cầm quyền chiếm đoạt để biến 
thành một địa điểm du lịch và bán tạp hóa cùng cây cảnh. 

Con đường từ nhà thờ Tùng Lâm lên Học viện chừng 500 – 600 mét với những đồi thông thẳng đứng chạy 
dọc hai bên. Con đường này đã đi vào ký ước của những người sống ở đây vào những thập niên 50 – 70. 
Khi chiều dần xuống là lúc những tu sĩ DCCT mặc tu phục đem tay cầm tràng hạt đi lại trên con đường này 
để cầu kinh lẫn chuỗi Mai khôi. 

Chúng tôi đang hồ hởi tiến về Học Viện như đang đi về chính nhà mình vậy. Có cái gì thân thương đến lạ! 
Cha Antôn chỉ vào một tòa nhà to và đẹp, nói với chúng tôi “Đây là Viện sinh học mới được nhà nước xây 
dựng trái phép trên diện tích đất Nhà Dòng”. Có người trong đoàn chúng tôi tiếp lời “chính quyền này là 
chính quyền ăn cướp mà. Họ đã vào nhà đuổi chủ ra và sở hữu luôn, vì đây là rừng thông nên họ dùng luật 
rừng luôn ấy mà”. 

Vừa đến cổng Học viện, một anh bảo vệ nói chúng tôi phải mua vé vào thăm quan. Cha Antôn nói: “chúng 
tôi vào nhà của chúng tôi sao lại phải mua vé” và anh ta không cho vô. Cha liền lấy máy điện thoại gọi cho 
cha xứ Tùng Lâm. Cha nói với cha xứ Tùng Lâm “Cha ơi! Con vào nhà mình mà anh bảo vệ này không cho 
vô” rồi anh ta nói phải có quyết định của bà giám đốc mới được vào. Sau một hồi anh ta suy nghĩ và nói thôi 
các anh cứ đi đi thế là chúng tôi tiếp tục đi. 

 

Mặt chính tu viện DCCT Đà Lạt – Ảnh: Manna Khanh 

Tôi được biết mọi thứ hầu như vẫn còn nguyên vẹn không bị thay đổi, những cột tường bằng đá, những 
hàng cây xếp thẳng đứng và nghiêm trang ở nơi này đã 40 – 50 năm qua. Khi tiến vào tới gần hơn, chúng 
tôi bị ngạc nhiên trước một tòa nhà to, cao, đứng sừng sững, hiên ngang trên ngọn đồi, bốn phía là những 
hàng thông đang du dương trong gió như những cánh tay vẫy gọi chúng tôi bước nhanh hơn, gần hơn về 
nhà mình. 

Qua lời hướng dẫn của cha Antôn, chúng tôi đi một vòng trước toà nhà để quan sát mặt tiền của ngôi nhà. 
Rồi chúng tôi tiến lại gần cửa chính của ngôi nhà. Một bảng bằng đá được khắc bằng chữ Latinh ghi ngày 
khánh thành của ngôi nhà. Cửa chính của ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn, ổ khóa vẫn dùng “La partout – 
mọi nơi”, một loại ổ khóa được dùng cho DCCT toàn thế giới. 

Học viện được khởi công xây dựng vào năm 1949 và được hoàn thành vào năm 1952. Đây là công trình 
được thiết kế theo lối kiến trúc mới, với kiểu cách bố trí ấm cúng và trang nghiêm theo cấu trúc của các tu 
viện Châu Âu. Nằm cao trên ngọn đồi thông phía Bắc của TP. Đà Lạt. Tòa nhà được xây dựng bằng đá có 
nhiều cửa sổ, đứng vững vàng trong không gian tĩnh lặng. Bước vào bên trong, ngay chính giữa tòa nhà là 
một cây Thánh giá với hai dòng chữ bằng tiếng la tinh, khẩu hiệu (slogan) của Dòng Chúa Cứu Thế 
“Copiosa Apud Eum Redemptio”, có nghĩa là “Ơn cứu độ chứa chan nơi Người”. Từ phía sau tu viện, 



chúng tôi có thể nhìn bao quát TP. Đà lạt. Đây là công trình bằng đá kiên cố thứ hai tại Việt Nam, sau nhà 
thờ đá Phát Diệm. 

Một góc gian trưng bày – Ảnh: Manna Khanh  

Cha Antôn đưa chúng tôi đi thăm từng lầu một, các phòng ốc ở đây gần như còn nguyên vẹn và không bị 
thay đổi nhiều, ngoại trừ một số phòng lớn được dùng làm phòng trưng bày các con thú và có cả thú nhồi 
bông. Tới hành lang của lầu 2 chúng tôi thấy một bảng thông tin bằng gỗ, là bảng để ghi lịch dâng lễ và dạy 
học của các cha và các giáo sư. Các phòng ở đây đều đóng kín, không sử dụng. Đây là phòng ở của các 
cha các thầy ngày xưa. 

Vào nhưng năm 1949 và năm 1950, cha Alphonse Tremblay, Bề trên Giám phụ tỉnh, đã di chuyển Học viện 
Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam vào Ðà Lạt, tiếp tục đường lối đào tạo đã được thực hiện tại Học viện Thái 
Hà Ấp, đào tạo các linh mục, tu sĩ cho Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và cho Giáo hội Việt Nam. Các sinh 
viên Học Viện đã trực tiếp góp tay xây dựng toà nhà đồ sộ và khang trang này. 

Tại Học viện Thái Hà ấp, các Đức cố hồng y Phaolô Maria Phạm Đình Tụng và Đức giám mục Đa Minh 
Nguyễn Văn Lãng đã được đào tạo để trở thành linh mục. 

Trước khi bị chiếm đất, Học Viện Ðà Lạt đã trải qua hơn một thập niên bình an, ổn định với nhiều hoạt động 
mạnh mẽ.  Điểm đặc biệt nổi bật trong lịch sử Học Viện Ðà Lạt trước Công Ðồng Vatican II là việc trao các 
trách nhiệm quan trọng trong việc lãnh đạo đào tạo tại Học Viện cho các linh mục người Việt Nam đảm 
trách. Cha Stêphanô Nguyễn Tín (cha Chân Tín) là linh mục người Việt Nam đầu tiên lãnh trách nhiệm 
Giám Ðốc Học Viện (năm 1956). Ngài cũng là tín sĩ thần học tín lý, giáo sư trực tiếp tại Học Viện. Ban giáo 
sư người Việt gồm Cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn, cử nhân Thánh Kinh, cha Inhaxiô Bùi Quang Diệm, tiến 
sĩ triết học, cha Henry Bạch Văn Lộc, tiến sĩ Giáo luật, cha Phaolô Nguyễn Ngọc Lan, tiến sĩ triết … 

Từ năm 1963 đến năm 1965, biến cố quan trọng nhất trong lịch sử Giáo Hội trong thế kỷ 20 là diễn ra Công 
Ðồng Vatican II. Biến cố này ảnh hưởng trực tiếp và sâu rộng đến nội dung, phương pháp và tiến trình đào 
tạo tại  Học Viện Dòng Chúa Cứu Thế Ðà Lạt. 

Tại Học Viện này, các linh mục và tu sĩ DCCT có những đóng góp đặc biệt quan trọng trong nghiên cứu 
cũng dịch thuật Thánh Kinh và các bản văn phụng vụ của Giáo hội. Bộ Kinh Thánh Cựu – Tân Ứớc đã 
được cha Gérard Gagnon (tên việt Nam là cha Nhân) dịch ra tiếng Việt và phổ biến rộng rãi cho các tín 
hữu. Có thể nói, cha Nhân là một trong những người đầu tiên hoàn tất công việc chuyển ngữ trọn bộ Kinh 
Thánh sang tiếng Việt, tuy chưa phải là bản chuyển ngữ từ nguyên ngữ gốc. 

Năm 1965, cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn đã cho ra đời bộ kinh Thánh Tân Ước do ngài dịch và giới thiệu. 
Cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn là người đầu tiên tại Việt Nam dịch Kinh Thánh từ nguyên ngữ Hipri và Hy 
Lạp ra Việt ngữ, đồng thời cũng là một trong những người đầu tiên áp dụng khám phá mới của khoa chú 
giải hiện đại vào việc giải thích Kinh Thánh. Phần “giới thiệu” đầu bộ Tân Ước không chỉ là giới thiệu nội 
dung quyển sách, mà thật ra là một tác phẩm thần học Thánh Kinh, dẫn người đọc vào Tân Ước nhờ khám 



phá kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa trong Cựu Ước và trong các nền văn hóa đồng thời với Cựu Ước. 

 

Cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn, CSsR 

Năm 1975, cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn bị cộng sản sát hại trong rừng Di Linh, Lâm Đồng. Sau đó, các 
giáo sư và các học trò của ngài đã thu thập tất cả các bản dịch Cựu Ước của ngài lại, và dịch bổ sung một 
vài sách thuộc đệ nhị Quy điển, mà cha Thuấn chưa dịch, rồi xuất bản với số lượng 30.000 bản. 

Bộ Kinh Thánh Tân-Cựu Ước do cha Giuse Nguễn Thế Thuấn dịch đã được mọi thành phần dân Chúa tại 
Việt Nam đón nhận. Ngày nay, sau 38 năm xuất bản, mặc dầu đã xuất hiện nhiều bản dịch mới, nhưng bản 
dịch Kinh Thánh của cha Thuấn vẫn được yêu mến và đánh giá cao trong Giáo Hội Việt Nam, nhất là đối 
với những người nghiên cứu Thánh Kinh. 

Cũng tại nơi đây nhóm nhạc Alleluia thuộc Học Viện Dòng Chúa Cứu Thế ra đời trong khoảng giữa thập 
niên 1960. 

Tất cả những bài ca vào đời đều do các thầy Học Viện lúc đó sáng tác với nguồn cảm hứng từ Kinh Thánh, 
Thánh vịnh và cảm hứng từ một số bản nhạc vào đời của nhóm Alléluia Dòng Chúa Cứu Thế Canada. 
Trong số đó phải kể những gương mặt sáng còn lại trong Dòng và hiện đang là các linh mục Phêrô Nguyễn 
Thành Tâm, Giuse Trần Sĩ Tín, Phêrô Nguyễn Đức Mầu (biệt hiệu Hoàng Đức), Matthêu Vũ Khởi Phụng, 
Giuse Tiến Lộc, …v.v… 

Nhóm Alléluia đã giới thiệu một khuôn mặt mới của Giáo hội với dân Chúa, nhất là với giới trẻ. Lần đầu tiên 
dân Chúa ở vùng Đà Lạt chứng kiến các linh mục ôm đàn guitar hát, đánh trống, thổi kèn biểu diễn cho họ 
xem. Các tu sĩ trở thành người phục vụ cho dân. Nhóm đã gây được ảnh hưởng rất lớn trong thời kỳ đó. 
Tuy thành công nhiều, nhưng cũng chịu nhiều thành kiến. Thành ngữ “cấp tiến” được gán cho DCCT bắt 
đầu từ thời kỳ này. Những bản Vào Đời của nhóm Alléluia đến nay vẫn được yêu mến: Vào Đời, Xuất 
Hành, Trên Đường Emmaus, Alléluia Hát Lên Người Ơi!, Quê Hương Thượng Đế … 

 



Tầng mái, áp sát mái ngói, nơi Nhóm nhạc Alleluia luyện tập – Ảnh: Manna Khanh 

Ðầu năm 1971, thời cha Henri Bạch Văn Lộc làm Bề trên giám tỉnh, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế Việt 
Nam được dời về Thủ Ðức, gần trung tâm văn hóa, để dễ tìm các giáo sư, dễ tiếp xúc, và giao lưu tốt hơn. 

Sau biến cố 1975, Học Viện DCCT bị nhà cầm quyến chiếm giữ. Đến ngày 05.09.1978, tu viện biến thành 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Đà Lạt (nay là Bảo tàng Sinh học Tây Nguyên). 

Theo website của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (www.vast.ac.vn) thì thành tích nổi bật của Viện 
sinh học Tây Nguyên này là hàng năm có trên 50.000 du khách đến tham quan, nếu chia ra cho 365 ngày 
và 8 giờ trong một ngày thì mỗi giờ nơi đây chỉ đón tiếp 17 người khác, trong khi đó, cán bộ nhân viên của 
Viện bảo tang là 28 người. Số du khách mỗi giờ ít hơn số người làm ở đây. Còn các công trình khoa học thì 
cũng chỉ là “hàng năm thực hiện từ 8 đến 10 đề tài nghiên cứu các cấp, sản xuất và cung cấp cây giống cho 
địa phương trên 20.000 cây giống rau, hoa các loại” với 6 tiến sĩ, 15 thạc sĩ, 13 cử nhân và 13 người khác. 
Hoạt động du lịch không hiệu quả, mà nghiên cứu cũng chẳng đến đâu. 

Sau nhiều năm bị sử dụng sai mục đích và không trùng tu đúng tiêu chuẩn xây dựng, Học viện Dòng Chúa 
Cứu Thế Đà Lạt phần nào đã bị hư hại. Một phần của tu viện được dùng để làm nhà ở và nấu ăn của các 
nhân viên bán hàng lưu niệm và cây cảnh tại đây. 

Chúng tôi có thể thấy tổng thể công trình chưa hề bị thay đổi gì. Cũng phải kể đến phần đóng góp lớn của 
vị giám đốc đầu tiên của Viện Sinh Học là tiến sĩ Nguyễn Xuân Tụ – Hà Sĩ Phu. Sau 1978, với tinh thần tôn 
trọng tôn giáo, tôn trọng niềm tin, tôn trọng công trình của niềm tin, tôn trọng khoa học lịch sử, tôn trọng sự 
thật, vị giám đốc đầu tiên và người thân của ông đã phải chịu rất nhiều khốn khó, tù đầy. 

Trong số những người bị giáo điều điều khiển và bị mê hoặc vẫn có những người họ luôn làm theo lương 
tâm, theo đạo đức họ. Người ta nhìn về họ như những ngôi sao của ý thức hệ, luôn nghĩ về quê hương đất 
nước về niềm tin tôn giáo. 

 

Tu viện gọi là bảo tàng, nhưng buôn bán như tiệm tạp hóa vậy – Ảnh: Manna Khanh 

Không biết khi nào nơi trưng bày thú nhồi bông và bán đủ thứ tạp hóa này được trả lại cho không gian linh 
thánh như nó đã được hình thành và sử dụng ngay từ ban đầu? 

Để kết lại câu chuyện về chuyến viếng thăm Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt, chúng tôi muôn gửi tới 
nhà cầm quyền cộng sản Việt nam: hãy trả lại cho DCCT những gì thuộc về tài sản của Dòng để tu viện 
được sử dụng đúng mục đích. Lý do nào khiến quý vị cướp chỗ đào tạo nên những con người có ích cho 
dân tộc và cho tổ quốc như vậy? Phải chăng là chính sách tiêu diệt tôn giáo đến mãi hôm nay vẫn còn? 

Manna Khanh 

DU L CH NAM PHI (Ph      ) 

____________________________ 

http://www.vast.ac.vn/


Phạm Văn Chương & Lê 
 
Thăm viếng Cape To n: 
Sau hai tiếng đồng hồ ngồi mơ màng, máy bay đã từ từ đáp xuống phi trường Cape Town, chặng đường du 
ngoạn chót, trước khi chúng tôi trở về Sydney. 
 
Tại phi trường Cape Town cũng như tại phi trường Joburg, lao công da đen làm vệ sinh thường có thói 
quen xin tiền du khách. Mỗi khi có người vào khu vệ sinh, xong xuôi đâu đó, họ tới giúp du khách mở nước 
máy, rồi đưa giấy lau tay v.v. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ sao họ hiếu khách thế. Ai dè sau đó, họ xoè tay ra xin 
tiền, một cách công khai. Nếu có tiền lẻ, thường thì ai cũng cho họ nhưng nếu có đông người, không cho 
cũng không sao, còn như lúc ấy mà chẳng có ai khác ngoài mình, không cho thì cũng thấy “ớn” vì chẳng 
biết chuyện gì sẽ xẩy ra, vì an ninh không hề được đảm bảo. 
 
Khác với các quốc gia khác, Nam Phi có tới ba thủ đô, mà Cape Town là thủ đô lập pháp – nơi có toà nhà 
quốc hội và nhiều dinh thự khác của chính phủ. Cape Town là thành phố đông dân thứ hai của Nam Phi, với 
dân số trên 3   triệu. Đa số dân da trắng sinh sống tại đây, nhất là từ khi chế độ phân biệt chủng tộc cáo 
chung vào năm 1994. 
 
Trước khi có kênh đào Suez, đây là con đường huyết mạch đi từ Âu sang Á. Từ năm 1652, công ty Đông 
Ấn và Hoà Lan đã xây dựng thành phố này và sau đó người Anh và Hòa Lan không ngừng mở rộng các cơ 
sở. 
 
N i Bàn t i Cape To n 

Cape Town nằm dựa lưng vào Núi Bàn (Table Mountain) nằm trên 
vịnh Tebuer, một vịnh có vị trí thuận lợi nhờ mực nước sâu và 
sóng lặng, cùng lúc 40 tầu lớn có thể thả neo. Các công trình kiến 
trúc thời thực dân Hoà Lan vào thế kỷ 17 vẫn còn lưu lại dấu tích 
như nhà thờ Groot, quảng trường Green Point, Đại học Cape 
Town, v.v. Cape Town là một trong những thành phố hiện đại và 
đẹp nhất thế giới. 
 
Xa lộ nối liền phi trường và trung tâm thành phố rất tốt. Càng tiến 
gần về thủ đô, hai bên xa lộ xuất hiện tầng tầng lớp lớp những 
mái che xiêu vẹo bằng đủ các vật liệu phế thải. Đó là nơi cư ngụ 

của cả trăm ngàn di dân từ các nước láng giềng nhập lậu sống qua ngày, gây ra một gánh nặng cho chính 
quyền, mà đến nay vẫn chưa có một cách giải quyết nào thích đáng. 
 
Khách sạn chúng tôi tới nằm ngay trong trung tâm thành phố, khác hẳn với các khách sạn trước đây tại 
Joburg, nó nằm hẳn riêng biệt trong một khu có rào kín bao quanh. Sau khi chuẩn bị phòng ốc xong, đứng 
bên cửa sổ từ phòng nhìn ra mới thấy thành phố Cape Town về đêm thật đẹp và tráng lệ, với đèn sáng lung 
linh về đêm, đèn mầu các thương hiệu chớp liên hồi, xe cộ chen nhau như mắc cửi. Tuy Cape Town tráng 
lệ như thế, nhưng chủ khách sạn đã cảnh báo an ninh về đêm không đảm bảo, nên trong đoàn không có 
người nào dám đi ra ngoài phố xá của Cape Town vào ban đêm cả. 
 
Sáng hôm sau, hướng dẫn viên du lịch đưa chúng tôi đi thăm Núi Bàn. Gọi là Núi Bàn vì ngọn núi thay vì 
nhọn, lại bằng phẳng như một mặt bàn. Trong những ngày nắng ấm, trên bầu trời xanh, một đám mây trắng 
bao trùm Núi Bàn, trông giống như ta đang phủ lên cái bàn ấy một tấm khăn trải bàn mầu trắng. Từ xa, nhìn 
giống như một bức tranh sơn dầu sống động và huyền bí. 
 
Trở về quá khứ, Núi Bàn là điềm tốt lành, vì các nhà hàng hải, càng nhìn thấy gần Núi Bàn, thì càng thấy an 
tâm vì sắp được vào bến bờ để nghỉ ngơi, hoặc sửa chữa hoặc bảo trì tầu bè, hay mua thêm lương thực. 
 
Núi Bàn là một cao nguyên dài 3 km có các vách đá dốc chung quanh, từ trên nhìn xuống thấy toàn thành 
phố và hải cảng. Đỉnh cao nhất mang tên The Beacon, cao 1,086m so với mực nước biền và được đánh 



dấu bằng một mộ đá xây năm 1865. Núi Bàn cũng là một vườn thảo mộc với 15,000 loại cây và nhiều động 
vật quý hiếm, mà động vật phổ biến tại đây là con dassie, giống như con chuột nhũi. 
 
Núi Bàn là một trong bẩy địa danh tự nhiên đẹp nhất thế giới, kết quả từ một cuộc đàm phán quốc tế từ 
năm 2007 và đến ngày 11 tháng 11 năm 2011 thì được tuyên bố chính thức là một trong New 7 Wonders of 
Nature ( Bẩy kỳ quan hiện đại của thiên nhiên). 
 
Tưởng cũng nên nhắc lại bẩy địa danh nổi tiếng này là: 
1. Amazon Rainforest – Rừng Nhiệt Đới Amazon tại Nam Mỹ 
2. Vịnh Hạ Long của Việt Nam 
3. Thác nước Iguazu của Á Căn Đình 
4. Đảo Jeju của Đại hàn 
5. Puerto Princesa của Phi Luật Tân 
6. Đảo Komodo của Nam Dươmg 
7. Núi Bàn của Nam Phi 
 
Chúng tôi đã được đưa lên đỉnh Núi Bàn bằng xe cáp treo. Ngay khi cáp treo còn lơ lửng giữa đường, 
chúng tôi đã có thể nhìn ra ngoài thấy phong cảnh thật hùng vĩ. Núi Bàn thật đúng là một món quà của 
Thượng Đế ban tặng cho người dân Nam Phi. Vì lý do là chỉ khi nào mình đứng trên đây, nhìn xuống thành 
phố Cape Town nhộn nhịp, nhìn thấy bến cảng tầu bè đậu san sát, mà mầu nước biển Đại Tây dương thì 
xanh biếc, mới thấy đây thật là một cảnh trời mây bao la. Ngay trên đỉnh núi cũng có tiệm bán đồ lưu niệm, 
như ly chén, các con vật đặc thù của Phi châu như hươu cao cổ, sư tử, áo T Shirt v.v, và đặc biệt tất cả đều 
Made in Africa. Đây là một điểm son của hàng hóa Nam Phi. 
 
Quả thật, chúng tôi từ ngày nghỉ hưu, đã có nhiều cơ hội thăm viếng nhiều nơi, từ Mỹ đến Canada, từ Liên 
Xô đến các nước Châu Âu, nhưng thấy đa số đồ kỷ niệm đều là made in China. Nếu phải mua đồ lưu niệm 
tại các nước Châu Âu mà lại made in China, thì thật tình du khách không thích thú chút nào. Chẳng cần nói 
đâu xa, các đồ lưu niệm của Úc dành cho du khách như thú nhồi bông Kangaroo, Koala, Cầu Harbour 
Bridge, nhà hát con Sò, thấy toàn là Made in China. 
 
Đ o H i Cẩu 
 

Sau đó, xe chở đoàn tới bến cảng để chờ tầu nhỏ chở đi 
xem Đảo Hải Cầu (Seal Island) cách xa bờ 6 km. Hôm nay, 
trời lặng gió nên tầu chạy rất êm. Bầu trời nắng ráo và xanh 
thẵm giống như một ngày nắng tại Sydney. Gần tới đảo, 
chúng tôi đã thấy cả ngàn con hải cẩu với làn da đen mướt 
đang bơi lội tung tăng, ngụp lặn dưới nước. Đảo này rất nhỏ, 
không có đất đai và thực vật. Từ năm 1973 chính phủ đã đề 
ra chính sách bảo vệ những con thú này. Quả thực nơi đây 
là giang sơn của chúng, vì chúng không hề sợ hãi khi du 
khách tới gần sát chúng để quan sát. Chúng tung tăng nhào 
lộn, hoặc nằm phơi mình trên những tảng đá. Tuy nhiên du 
khách phải chịu ngửi một mùi hôi cố hữu của những con hải 

cẩu. Thật chưa khi nào, chúng tôi được nhìn thấy nhiều hải cầu thật gần như thế này. 
Chim cánh c t t i The Boul ers 
 
Xe tiếp tục chuyển bánh tới The Boulders, gần thành phố Simon town, một căn cứ hải quân quan trọng của 

Nam Phi, và cũng là một địa danh du lịch nổi tiếng với các con 
chim cánh cụt to lớn. Sở dĩ có tên gọi The Boulders vì những 
tảng đá  có hình thù tròn trịa rải rác đây đó. Có tới 3000 con chim 
cánh cụt (penguins) của Phi Châu sinh sống tại đây trong môi 
trường thiên nhiên. Con nào con nấy cũng béo mập và rất to 
con, mà du khách có thể đứng rất gần để chụp hình hay quan 
sát dọc theo các lan can tạo thành những cầu gỗ dẫn tới sát nơi 



chúng đang bơi lội hoặc lặn sâu dưới nước, hay đang phơi nắng trên bờ, hoặc đang rỉa lông rỉa cánh. Đây 
xứng đáng là một vương quốc của loài chim cánh cụt. Chả bù tại Phillip Island của Victoria, du khách muốn 
xem chim cánh cụt phải đợi tới khi trời sẫm tối, chờ chim từ biển lội vào, lanh chanh bước lên bờ, chạy tứ 
tung khắp hướng, nhưng loại này lại nhỏ con rất nhiều so với cùng loại tại Nam Phi. 
 
Xe bắt đầu leo dốc lên tới Mũi Hảo Vọng, điểm tận cùng của Châu Phi. Hình thù Mũi Hảo Vọng trông giống 

người lính gác đang trấn giữ tuyến đường giữa Đại Tây Dương 
và Ấn Độ Dương. Trước khi có kinh đào Suez, đây là con đường 
duy nhất trên biển nối liền Châu Âu và Châu Á. 
M i H o V ng, đi m tận c ng c a Châu  hi 
 
Năm 1486, nhà hàng hải Bồ Đào Nha Bartolomeo Dias, vâng 
lệnh Vua Juan II, đã vượt qua được mũi này nhưng con tầu lắc 
lư, chao đảo và sóng gió gào thét ghê gớm, khiến cả tầu suýt bỏ 
mạng, do đó mà cũng có tên là Mũi Bão Táp. Sau đó, nhà vua 
nghĩ rằng, nếu vượt qua được Mũi Bão Táp, đến được vùng 
phương Đông giầu có thì sẽ có nhiều hy vọng giầu có hơn, do đó 

nhà vua đổi tên là Mũi Hảo Vọng (Good Hope). 
 
Ngày nay tuy đã có kinh đào Suez, nhưng hàng năm vẫn có khoảng 40,000 tầu bè lớn nhỏ phải đi qua con 
đường này. Chúng tôi đi cáp treo lên tới gần đỉnh núi và từ điểm này có thể xem toàn cảnh, nhưng phải đối 
đầu với các cơn gió to chưa từng thấy. Hai bên đường đi có tường đá cao chắc chắn, thế nhưng các ngọn 
gió tại đây rất mãnh liệt. Cứ nhìn cây cối bị gió thổi nằm rạp gần sát mặt đất, thì mới cảm thấy được sức 
mạnh của gió. Con người khi di chuyển, cũng nên bám vào một mốc gì ở hai bên đường che chắn, phòng 
hờ hướng gió quay về mình bất thình lình còn xoay sở kịp, vì gió có thể thổi bay mình xuống biển. Có nhiều 
người đã leo lên tới đỉnh cao là một toà nhà mầu trắng, chính là ngọn hải đăng, chỗ có đèn pha chiếu đèn 
cho tầu thuyền khi di chuyển ban đêm. Nơi đây cũng là giao điểm của Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, lại 
chẳng có gì che chắn nên vì thế mà sức gió rất mãnh liệt chăng. Có tới đây, mới thấy các nhà hàng hải hồi 
xưa, di chuyển bằng thuyền buồm với các kỹ thuật thô sơ, thế mà vẫn gan lì vượt mũi bão táp để khám phá 
chinh phục thì phải thán phục sự can đảm của họ.   
 
Ng n h i đ ng trên M i H o V ng 
 
Chúng tôi leo gần tới ngọn hải đăng, ngước lên đã thấy tòa nhà 
trắng là ngọn hài đăng trước mặt, rất gần, nhưng chúng tôi đã 
không leo lên nổi vì gió quá mạnh, thổi vù vù hai bên tai. Quả thực, 
đã đến Cape Town mà không tới Mũi Hảo Vọng để tận mắt nhìn 
thấy con người nhỏ bé làm sao, thì quả là một thiếu sót lớn. Buổi 
chiều, xe đưa đoàn về hotel nghỉ ngơi để ngày mai còn lên đường đi 
về hướng Oudtshoorn. 
 
Oudtshoorn là một thị trấn nhỏ có những ngày nắng ấm quanh năm và là một điểm dừng chân tuyệt vời 
giữa Cape Town và Port Elizabeth, cách xa Cape Town 351 km lái xe. Dọc đường xe dừng lại tại một trại 
nuôi đà điểu, Ostrich Ranch, để đoàn vào xem. Đây là một trại chăn nuôi đà điểu chuyên ngành trên một 
diện tích rộng của một gia đình người Nam Phi da trắng. Đà điểu Phi Châu. con nào cũng to con. Người 
hướng dẫn chỉ cho chúng tôi xem từ lúc đầu là các trứng con đà điểu rồi cách thức trở thành con đà điểu. 
Được biết, một quả trứng đà điểu to bằng 24 trứng gà vì nó to hơn rất nhiều. Trứng ấp được 40 ngày thì 
nở. Một con đà điểu chỉ dùng được 40  số thịt vì không dùng được đồ lòng, chân, cánh. Chỉ dùng phần ức 
bụng. Thịt nó mềm hơn thịt bò và trông cũng có mầu đỏ. Con đà điểu có thể đẻ 2 ngày một trứng. Trong 
một mùa chỉ có thể đẻ 16 trứng. Khi trứng muốn nở ra thành con đà điểu con ra thì nó kêu lục cục trong vỏ 
trứng. Và khi ấp đủ ngày, thì con mẹ và con cha đá qua đá lại cho đến khi nào vỏ trứng bể ra thì con baby 
nở ra. Chúng không dùng mỏ để làm bể quả trứng vì vỏ quả trứng rất dầy.  Một người có thể đứng lên quả 
trứng mà trứng không bị bể. Trừ khi người quá nặng, thí dụ tới 120 ký/ người thì trứng sẽ bể. Một quả trứng 
có sức nặng tới 1.50 ký. Họ không đập bể trứng khi ăn mà đục lỗ nhỏ lắc qua lắc lại cho lòng đỏ và lòng 



trắng quyện lại rồi rút ra. Họ rửa sạch phía trong vỏ trứng để có thể dùng vỏ trứng làm quà lưu niệm như vẽ 
lên làm đồ kỷ niệm. Một cái chân để quả trứng bán R$40, tương đương A$5.  
 
Sau đó chúng tôi đi xem các loại đà điểu khác nhau, cho chúng ăn bằng cách để nắm lúa trong lòng bàn 
tay, và sau cùng là được cỡi lên lưng đà điểu chụp hình. 
 
Trứng đà đi u c a Nam  hi 
 

Kỹ thuật trang hoàng các quả trứng đà điểu đã rút ruột trứng ra rồi, trông 
rất lạ mắt và thu hút. Họ có thể để quả trứng tự nhiên mầu trắng ngà hay 
làm thành đèn giả phía trong, hoặc vẽ lên quả trứng những hình thù rất 
Phi Châu với mầu sắc rất tinh vi, mà giá cả có thể lên tới cả trăm đô Úc. 
Bữa ăn trưa hôm nay tại trang trại nuôi đà điểu này cũng ngon miệng và 
lạ vì có món trứng đà điểu chiên và hấp. Về lượng thì nhiều hơn các loại 
trứng gà vịt vì nó to hơn tới cả ký, tuy nhiên mùi vị thì tanh hơn. Chúng 
tôi cũng có thì giờ xem các đồ lưu niệm tại đây đa số làm từ trứng đà 
điểu với muôn mầu muôn sắc. Và lại phải khen Nam Phi lần nữa vì tất cả 
sản phẩm ở đây đều ghi rõ ràng là made in Africa. 
 
Đoàn  vào thăm The Cango Caves. Đây là khu rộng nhất về hang động 
tại Phi châu. Cách cấu tạo đã có như vậy hàng trăm triệu năm với những 
hàng thạch nhũ trên và thạch nhũ dưới trông đẹp mắt lắm. 
 

Người Phi châu đã biết vào xem các hang động này từ hơn ngàn năm trước khi con người biết dùng làm 
nơi trú ngụ. Một người Hoà Lan sau này mới khám phá ra vào năm 
1780, rồi từ đó mới trở thành một địa điểm du lịch tại đây. 
 
Cấu trúc các thạch nhũ trên và thạch nhũ dưới cũng giống như ở 
Jenolan Cave tại New South Wales, và cũng nhờ có hệ thống đèn 
chiếu sáng nên bên trong thạch động trở nên đẹp lạ thường, nhất là 
cô hướng dẫn da đen phát âm tiếng Anh rất chuẩn và rõ ràng dễ 
hiểu. Nên biết Nam Phi xử dụng tiếng Anh là tiếng chính thức, nên 
người nào cũng phải nói tiếng Anh. Cô hướng dẫn viên người Phi 

châu hướng dẫn qua 4 hang động lớn và đồng thời chính cô cũng cất tiếng hát các bài thánh ca giọng rất 
cao để chứng tỏ các hang động này có tính thẩm âm, tiếng vang rất hay. 
 
Thăm viếng các hang động trong vòng khoảng  một tiếng đồng hồ, sau đó xe di chuyển đến khách sạn hay 
đúng hơn là khu family resort, có tên là Protea Hotel Riempie Estate tại Oudtshoorn, thuộc Nam Phi. Gọi là 
khách sạn, chứ thật ra đây cũng như một khu sinh thái, riêng biệt hẳn với bên ngoài, và bên ngoài cũng 
không có phố xá, gần kề bên cũng chẳng thấy bóng dáng dân địa phương để thu hút du khách. Phòng ngủ 
là một nhà riêng làm theo kiểu nhà chòi với mái rơm đặc kiểu Phi châu. Khách sạn cũng có nuôi ba con đà 
điểu lớn để phục vụ nhu cầu du khách. Bữa cơm tối tại đây cũng đặc biệt vì có thêm món thịt con sơn 
dương và cá sấu. Đêm về khuya, nơi đây càng trở nên tĩnh mịch, thật là một nơi để nghỉ ngơi lý tưởng. 
 
Sáng hôm sau đoàn tiếp tục đi thăm viếng Cango Wild Life Ranch, một khu nuôi dưỡng và bảo tồn các con 
vật quý hiếm, như báo đốm (cheetah), có tới 170 con đã được sanh ra tại đây, ngoài ra còn có cả cọp, sư 
tử mầu trắng, chim chóc các loại và cá sấu. Đặc biệt, tại đây du khách có thể chụp hình với báo đốm. Một 
cặp vợ chồng trong đoàn chúng tôi đã thực hiện niềm mơ ước này. Họ cho biết khi chụp, sẽ có hai người 
da đen lực lưỡng gần kề sẵn sàng bảo vệ bạn khi đang chụp hình sợ con báo có hành vi bất thường, như 
vậy có gan chụp hình với báo đốm kể ra cũng hồi hộp. 
 
Chặng đường kế tiếp chúng tôi di chuyển tới thành phố Knysna (đọc là Naizna), cách xa Oudtshoorn 120 
km, mất một tiếng rưỡi đồng hồ lái xe. Tên Knysna có thể được bắt nguồn từ chữ Khoixthysxna, có nghĩa là 
rừng gỗ, nơi ông James Callander được xem là người da trắng đầu tiên chọn làm nhà. Đây cũng là thủ phủ 
ẩm thực về hào (oyster) và hải sản, đồng thời là một danh lam thắng cảnh với khí hậu ấm áp của Địa Trung 



Hải, mưa rơi quanh năm nên cây cối tại đây lúc nào cũng xanh tươi. Vịnh Knysna ở vào một vị trí một bên 
là bến tầu với nhà cửa và khách sạn, một bên là núi cao xanh ngát, và một mặt là cửa biển, nơi cùng lúc 
khoảng 40 tầu bè có thể thả neo. 
 
Trong lúc chúng tôi chờ đợi du thuyền trên vịnh Knysna để ngắm cảnh mặt trời lặn, chúng tôi có dịp đi dạo 
các đường phố ngay bờ vịnh. Nơi đây có treo cờ cu6a nhiều quốc gia với mầu sắc rực rỡ, và ngắm nhìn 
các cửa hàng bán đồ lưu niệm như hươu cao cổ, beo, rồi đủ các loại áo T shirt, tranh ảnh và nữ trang ... tất 
cả đều made in Africa. 
 
Chiều nay chúng tôi sẽ đi tầu trên vịnh Knysna để ngắm cảnh mặt trời lặn. Thật thơ mộng và thuyền cứ lướt 
êm, từ từ tiến gần đến cửa biển, rồi quay trở lại. Đúng lúc này là lúc mặt trời buổi chiều đang từ từ lặn sau 
một dải núi xanh xanh, cho đến khi tầu trở về bến thì mặt trời cũng khuất sau rặng núi. Cảnh vật hai bên 
cũng rất hữu tình. Lần đầu tiên, du khách thấy, giữa dòng nước có một dãi đồng cỏ nhô ra biển và có chim 
cò bay, đậu ở trên như trên đất liền. Sống tại thành phố, khó lòng bạn tìm thấy cảnh mặt trời lặn với ánh 
vàng đỏ ối. 
 
Tối nay chúng tôi dùng cơm tối với món ăn thật ngon và vừa ngắm nhìn vịnh Knysna về đêm, ánh sáng lung 
linh từ các tầu bè đang đậu tại vịnh này càng làm cảnh vật thêm phần thơ mộng. 
 
Đã đến Knysna thì thế nào cũng phải đến Elephant Park, nơi duy nhất du khách có cơ hội quan sát tận mắt 
voi Phi Châu. Lúc đầu, du khách cảm thấy e ngại vì con voi to lớn, nhưng thật ra nó lại hiền lành, và có thể 
cho chúng ăn, sờ mó và chụp hình. Nếu thích, du khách có thể leo lên lưng voi rồi voi di chuyển (giá tiền từ 
A$100 trở lên). Ngồi trên lưng voi, du khách sẽ có cảm giác như đang ngồi trên một cái nhà sàn. Knysna 
Elephant Park được xếp hạng hai trong số 28 danh lam thắng cảnh của Knysna. Đến Phi Châu rồi, du 
khách sẽ thấy cái tai của con voi Phi Châu to và lớn hơn tai của loài voi thấy tại Thái Lan. 
                                                                    Một loài kh  đ p trong Monke lan  
 
Đoàn đi xem Monkeyland, một nơi đầu tiên trên thế giới nuôi loài khỉ 
bằng cách thả rông chúng trong môi trường thiên nhiên có nghĩa trong 
rừng thân thuộc với chúng, chứ không nhốt trong chuồng. Có tới 540 
loại khỉ khác nhau, nhưng vì để chúng hoàn toàn tự do nên xem chúng 
chẳng dễ chút nào. Có khi chỉ thấy khỉ to và đẹp trên cành cây cao, còn 
khỉ nhỏ thì chạy cả bầy lăng xăng quanh du khách. Các khỉ nhỏ đa số 
mầu hung đỏ và hiền, chúng không sợ người tấn công, mà có khi chạy 
loanh quanh cách du khách khoảng một tầm tay mà thôi. Mặc dầu chỉ 
mới mở cửa cho du khách vào xem từ tháng 4 năm 1998, nhưng cơ sở 
này trở thành nổi tiếng là nơi bảo vệ thú quý không bị săn bắt, không bị 
khai thác hay lạm dụng mà lại được sinh sống trong môi trường quen thuộc với chúng. 
 
Một loài chim đ p c a Nam  hi 
 

Nếu không muốn cỡi voi thì đi xem chim trong Birds of Eden. Xem 
chim có vẻ thích thú hơn vì có nhiều chim lạ đủ mầu và dễ kiếm hơn 
là kiếm khỉ. Đây cũng là một khu nuôi chim thả tự do nhưng có chăng 
lưới to phía ngoài và phía trên nên chim cũng không bay xa được. 
Đường đi xem chim là đi bộ trên các cầu gỗ, có khi là xi măng. Tất cả 
dễ đi hơn là đi trong rừng khi xem khỉ và nhất là đi qua cái cầu khỉ. 
Đường đi trong rừng khi xem khỉ có nhiều rễ cây nổi trên mặt đất nên 
dễ bị vấp ngã, do đó lúc nào cũng phải nhìn xuống. Đôi khi cũng cần 
nhìn lên để kiếm các khỉ trên cành cây. 
 

Gần khách sạn chúng tôi tạm nghỉ là một khu trung tâm buôn bán lớn. Nơi đây cũng được tổ chức theo 
khuôn mẫu như các trung tâm thương mại của Úc. Cũng có một cửa tiệm tên Woolworths, bán đủ loại như 
tại Úc, nhưng không biết có liên hệ gì với nhau không? Đây là lần đầu mà chúng tôi dám dạo phố vào ban 
ngày. Thường thì về đêm trong đoàn không ai dám làm một vòng cả. 



 
Từ Knysna, chúng tôi trở về Cape Town qua một đoạn đường dài 400 km, theo ngõ khác dọc theo bờ biển 
để ngắm cảnh. Cảnh thiên nhiên dọc bờ biển của Phi Châu cũng rất đẹp. Đường xá rất tốt, không có ổ gà.   
Trở về Cape Town, có một nhóm chọn đi xem Castle of Good Hope trong chương trình. Đây là một pháo đài 
lâu đời nhất còn sót lại từ thời thuộc địa Hoà Lan. Từ năm 1678, đây từng là một trung tâm của đời sống 
dân sự, hành chánh và quân sự của Cape Town. Ngày nay, nó trở thành một viện bảo tàng lưu trữ lại 
những nét sinh hoạt và đời sống của dân chúng thời đó, nghĩa là vào cách thế kỷ 17 và 18. Viện bảo tàng 
do doanh nhân William Fehr làm chủ và lưu giữ các bức tranh, bàn ghế, đồ dùng, đồ cổ, sau đó bán lại 
hoặc tặng lại cho chính phủ Nam Phi vào thế kỷ 20. 
 
Tiếp đến đoàn đi xem The Two Ocean Aquariums, nơi sưu tầm sinh vật của hai đại dương là Ấn Độ Dương 
và Đại Tây Đương. Với 3000 sinh vật được bảo tồn, từ những loại cá lớn như cá mập, chim  cánh cụt, các 
loại cá có mầu sắc rực rỡ. Nổi bật về sinh vật của Đại Tây Dương phải kể là con sứa (Jelly Fish), hải mã 
(Sea Horse), cua nhện (Spider Crab), còn của Ấn Độ Dương thì phải kể đến cá sọc vàng cam và trắng, gọi 
là Memo, đã trở nên nổi tiếng trong một phim hoạt họa cùng tên. 
 
Nếu ai không muốn đi xem hai mục trên thì có thể trả tiền thêm để lên phà ra đảo Robben Island và lên trực 
thăng ngắm nhìn toàn cảnh Cape Town, trong đó có cả nhìn Robben Island từ trên cao.  
 
Đảo Robben nằm cách thành phố Cape Town 9 km. Các người Hòa Lan khi định cư tại đây đã đặt tên đảo 
là Robben có nghĩa “chỗ có hải cẩu”. Đảo này được coi là di sản thế giới vào năm 1999 vì hàng thế kỷ 

trước, nơi đây được dùng làm nhà tù, nhà thương, khu chăm sóc người bệnh tâm 
thần, khu quân sự. 
 h ng giam Man ela Nelson trên đ o Robben 
 
Robben Island không những là đảo được dùng làm nhà tù nổi tiếng là nơi giam 
giữ một trong những nhà tranh đấu nổi tiếng của Nam Phi là ông Mandela Nelson 
(người đã bị giam tại đây trong suốt 18 năm trong tổng số 27 năm trong tù của 
ông), mà cũng là một nơi nên đến thăm khi đến Nam Phi vì nó liên quan đến nhân 
vật lịch sử Mandela của dân tộc Nam Phi. Đi thăm đảo này mất ba tiếng rưỡi đồng 
hồ, trong đó kể cả thời gian đi phà mất nửa tiếng đi và nửa tiếng về. Trên phà, 
phải nghe về các trường hợp cấp cứu nếu xầy ra vì ra ngoài khỏi cảng là có gió 
rất mạnh. Sau đó, trên đảo du khách sẽ được lên một xe bus đưa đi vòng quanh 
đảo trong 45 phút, xe sẽ ngừng tại những nơi cần biết (nơi giam giữ các nhân vật 

nổi tiếng, nhà thương, trường học, nhà bưu điện, nghĩa trang, các dịch vụ cho nhân viên phục vụ trên đảo 
trong thời kỳ còn là nhà tù, v.v) và có một hướng dẫn viên giải thích. Nay thì các địa điểm chỉ mở cho du 
khách xem mà thôi. Ngày nay hoạt động chính là nhằm vào du lịch. Du khách được vào thăm khu biệt giam 
trong đó có phòng nhỏ đã từng giam Mandela Nelson trong nhiều năm. Kế tiếp du khách có thể nghe một 
người từng là tù nhân trên đảo, thường là một người da đen, dẫn đi giới thiệu về cách sinh hoạt, ăn ngủ 
trong thời kỳ đảo này còn dùng là nhà tù, và nói về thời kỳ bị tù tại đây.Vì gió rất mạnh trên cảng nên tùy 
thời tiết mà các chuyến đi thăm đảo có thể thực hiện được hay không. 
 
Còn dùng trực thăng ngắm cảnh bao quát cũng thú vị nhưng cũng bị yếu tố thời tiết chi phối vì gió ở đây râ t 
mạnh. Khi chấp nhận leo lên trực thăng là phải ký giấy nếu có sự kiện gì xẩy ra thí dụ trực thăng bị rớt giữa 
biển thì mình chịu trách nhiệm, dù công ty tổ chức cũng đã trang bị rất kỹ lưỡng với áo phao nổi cho các du 
khách chịu ngồi trực thăng. Vì lý do đó có nhiều người hơi ớn, vì các cơn gió tại đây. Cũng may tất cả nhóm 
trong đoàn đều an toàn vì hôm nay trời nắng tốt, gió mạnh nhưng có thể cho phà ra khơi và trực thăng cũng 

cất cánh được.  
 
 
V A  ater ront t i Cape Town 
 
Chỉ còn một buổi chiều tại đây, chúng tôi dạo quanh khu buôn 
bán Victoria  & Alfred Waterfront (còn gọi là V & A Waterfront). 
Đây là một khu trung tâm thương mại thật to lớn mà du khách 



đến đây là phải đến thăm. Giống như khu Darling Harbour của Sydney khi đến thăm Sydney. Cũng có Big 
Wheel, giống London Eye cho du khách và  các bậc con nít. Khu này nằm sát ngay bờ biển với nhiều 
thuyền bè đậu dưới bến, nhìn xa vẫn thấy Núi Bàn với mây trắng bao phủ. Victoria & Alfred Waterfront của 
thành phố Cape Town này được xếp vào hạng 17 trong số 138 các danh lam thắng cảnh của Nam Phi. Khu 
thương mại này bao gồm nhiều tiệm bán hàng từ sang trọng đến bình dân, nơi du khách có thể mua bất cứ 
hàng gì, hoặc ngồi nhâm nhi bên ly cà fê, vừa ngắm cảnh biển trời mênh mông. Quanh đó cũng không thiếu 
các nhà hàng ăn quốc tế. Đại để cũng giống như các khu trung tâm thương mại lớn tại Úc. Theo dự trù, 
đoàn sẽ dùng một bữa ăn Ý sang trọng ngoài trời tại khu này. Tuy nhiên, vừa ngồi vào ghế, nhân viên nhà 
hàng đã phát ngay cho mọi người một tấm mền, vì gió lúc này thổi rất mạnh, vù vù như cơn lốc, cường độ 
mỗi lúc một tăng, do đó mà cả đoàn đã tự động xin rút lui vào phía phòng trong, thanh thả thưởng thức món 
ăn theo kiểu Ý. Trong khi mắt có thể nhìn ra ngoài thì sẽ biết sức gió thổi mạnh thế nào mà tầu bè đang đậu 
trên cảng cứ nghiêng ngả liên tục, đèn mầu liên tục nhẩy múa theo gió, rồi cảnh vật càng huyền ảo với các 
ánh đèn khi về đêm. 
 
Chúng tôi giã từ Cape Town vì ngày mai đoàn sẽ bay trở lại Joburg để lấy máy bay về lại Sydney, kết thúc 
một chuyến du lịch đầy mới lạ, đầy khám phá tại vùng đất Nam Phi. Tất cả nay để lại trong chúng tôi một 
dấu ấn sâu đậm về đất nước và con người Nam Phi. Nếu ai muốn thăm đất nước Nam Phi hay Phi Châu 
này, nên đi theo đoàn du lịch thì an toàn hơn và an ninh cho chính mình hơn, vì ngay cả các người chủ 
khách sạn vẫn khuyên chúng tôi không nên mở cửa khách sạn cho người lạ vào. Đây là một lời khuyên rất 
thực tế.  
 
 
Viết xong ngày 31 tháng 5 năm 2013 
Lê Chương 

 

SUY TƯ VỀ NGÀY GIỖ  
BÁC NGUYỄN ANH CUNG  
Phạm Văn Chương 

 
Những tia nắng mặt trời về đưa đang lấp lánh tỏa ra những hơi ấm để làm dịu bớt pần nào cái se lạnh vào 
những ngày cuối mùa thu Sydney. Trưa nay, là ngày lễ giỗ 49 ngày Bác Cung ra đi được tang gia tổ chức 
trong vòng thân mật giữa gia quyến cùng một số bạn hữu xa gần. Mà sao Bác ra đi mau thế, mới ngày nào 
đây Bác còn trò truyện vui vẻ cùng anh em, mà nay đã ra người thiên cổ.  
Chưa tới giờ hành lễ, nhưng bà con thân quyến, bạn hữu cũng như gia đình An Phong đã có mặt đầy đủ. 
Bác Cung gái đã có mặt sẵn ở sân nhà để chào đón thân nhân và khách mời.  Một bàn thờ đã được dựng 
lên để làm lễ giỗ, cạnh đấy là cái bàn để bức chân dung Bác Cung, với lư hương trang trọng đặt trước, lâu 
lâu khói bay lên lơ lửng. Gương mặt Bác trong hình vẫn tỏa ra một nét mộc mạc và bình dị, hiền hòa và dễ 
mến. Trước đây, Bác đã bị một cơn “stroke” mãnh liệt đánh gục, rồi từ đó Bác mê man, và đã ra đi bằng an 
trong Chúa vào ngày 19/03/2013 hưởng thọ 81 tuổi. Trong số 8 người con của Bác, thì chỉ có độc nhất một 
người con gái. Bác ra đi, để lại Bác gái vẫn còn hụt hẫng, chờ lấy lại thăng bằng với hoàn cảnh mới. Bác có 
trưởng nam là anh Nguyễn Anh Phương ở Sydney, nhưng hai bác lại thường xuyên sinh sống tại Adelaide, 
mỗi lần đi về Sydney hai bác vẫn luôn nhớ sinh họat cùng gia đình An Phong vào dịp Tết hoặc lễ thánh 
Anphongsô, và luôn yểm trợ việc truyền giáo của Dòng Chúa Cứu Thế, với số tiền trích ra từ những đồng 
tiền hưu trí ít oi.  

Gia đình Anphong Sydney, mà thành viên lâu đời nay xem ra chẳng còn ai, lần lượt 4 đại thụ 
thì Bác là người sau cùng mới ra đi, đóng lại cánh cửa anh em cựu trào ở Huế vào cái thời xa lắm 
rồi. Trước Bác Cung, 3 đại thụ đã lần lượt ra đi, làm cho những người anh hai trong gia đình An 
Phong Sydney, vốn đã ít, nay chẳng còn ai.  

Trước hết, Bác Nguyễn Văn Kim, một tông đồ họat động tích cực trong việc dạy giáo lý, tác 
giả cuốn Vè Giáo Lý- Ta Là Đường, một biên sọan giá trị vì giáo lý được thể hiện bằng những vần 
thơ vè, mỗi câu 4 chữ- rất thích hợp cho mọi tầng lớp, cùng đọc:  

Ve vẻ vè ve 
Bắt vè giáo lý  



 
Bạn sẽ thấy những lời vè mộc mạc nó dễ thấm nhuần vào trái tim. Anh Kim Linh là người 

con yêu quí nhất của Bác, mà Bác ở một thời gian dài, nhưng vào thời gian sau, hai bác tự thân lập 
thân, tự chăm sóc cho tuổi già - Bác đã ra đi vào ngày 29/04/2005 hưởng thọ 75 tuồi, một cái tuổi 
mà đối với người dân sống ở cái xứ sở may mắn này, được xem là còn “trẻ”. 

Bác có 6 người con, 3 trai và 3 gái kể cả người con nuôi từ năm 8 tuổi. Trong số những 
người con trai của Bác, anh Linh là người thường xuyên sinh họat với anh em gia đình An Phong, 
trợ lực và yểm trợ hết mình không nề hà.  Bác ra đi để lại một bác gái nay tuổi đã 80, thế mà bác gái 
vẫn còn tự lực chẳng muốn nhờ vả các con. Bác trai đã mất khá lâu, thế mà Bác gái vẫn luôn nhớ 
yểm trợ tiền cho Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam vào mỗi dịp mừng lễ Thánh Anphongsô vào tháng 8 
mỗi năm. 

Tiếp theo là Bác Trần Tứ Cảnh, một cây đại thụ theo đúng nghĩa, vì Bác ra đi ngày 
02/02/2011, ở vào cái tuổi 91. Sức khoẻ yếu kém của Bác đã hạn chế nhiều sinh họat Bác mong 
muốn, cứ tưởng rằng Bác sẽ ra đi trước Bác gái, nhưng có ai ngờ Bác gái lại dành đi trước, để lại 
cho Bác những ngày còn lại được những người con gái yêu quí của Bác tận tụy chăm lo. Thập nữ 
viết vô, nhất nam viết hữu. Xem ra câu nói này, ở cái xứ sở của Nữ Hoàng không còn đúng nghĩa, 
cứ nhìn vào Bác Cảnh, tất cả những người con của Bác là 7 người con gái, thế nhưng vào những 
ngày tháng đau yếu, những người con hiếu thảo của Bác luôn luôn chăm sóc từng li từng tí cho Bác 
– Bác được sống ở nhà cùng với những người con thân yêu, thay vì phải núp mình nơi một nhà 
dưỡng lão nào đó- Đấy là cái phước lớn mà Bác được hưởng.  

Bác Cảnh ra đi, bác còn níu theo Bác Trần Ngọc Liên theo mình. Hồi còn sức khỏe, Bác Liên 
là một thành viên năng động của gia đình An Phong Sydney, Bác rất thương mến anh em, yêu quí 
nhà Dòng, Bác thường xuyên sinh hoạt vào mọi dịp lễ. Bác ước ao khi chết sẽ được Cha Thịnh làm 
lễ cầu hồn cho mình. Sau này, Bác có vào viện dưỡng lão, và chúng tôi có tới thăm Bác, lúc đó Bác 
còn đi lại bình thường, cười nói vui vẻ tuy cái miệng hơi móm của Bác, vì răng đã rụng, làm Bác 
phát âm khó khăn. Bác không bao giờ quên đóng góp tài chánh cho Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. 
Bác ra đi vào ngày 04.09.2012, hưởng thọ 87 tuổi, để lại Bác gái và 8 người con, 4 trai, 4 gái. Tất cả 
đều ở Úc châu.  

Bốn Tứ trụ đã lần lượt ra đi. Đời sống nơi trần thế chỉ là tạm thời.Còn đang miên man suy 
nghĩ thì tôi thấy cha Trần Quang Thiện, phó xứ Balmain đã bắt đầu cử hành thánh lễ. Lời ca tiếng 
hát được dâng lên thánh thót.  

Hôm nay, ngày mừng lễ Chúa Lên Trời, ngày mừng lễ các Bà Mẹ, và lễ giỗ 49 ngày Bác 
Cung tạ thế. Và để mừng lễ các Bà Mẹ, thật là ngạc nhiên, gia quyến đã bưng tới hai cái khay, trên 
đó là những thanh “chocolate” thanh nhã, được gởi đến tận tay mỗi bà mẹ có mặt, một món quà bé 
nhỏ nhưng ý nghĩa biết bao, nói lên bao nhiêu là ân tình của chủ nhà.  

Trong thánh lễ, bài giảng của cha Trần Quang Thiện, một người vẫn gần gũi với gia quyến 
Bác Cung đã nói lên lời chia xẻ sâu xa, và không quên nói lên cái thực trạng của ngày nay, ông già 
bà cả thì chăm lo giữ đạo, còn giới trẻ thì thờ ơ- lạnh nhạt.  

Thánh lễ kết thúc thì cũng là lúc những chiếc bàn tròn được bày ra, và các món ăn được lần 
lượt mang đến. Bác Cung gái cũng như anh Nguyễn Anh Phương đều thân hành đến từng vị khách 
mời để xin nhập tiệc. Bác Cung gái thì cứ nhắc rằng “ông nhà tôi hồi xưa mến gia đình An Phong 
lắm, ở xa mà ông cứ hay nhắc tới”. Tất cả đều vui, vừa nhớ đến người ra đi, vừa nhìn lại chính bản 
thân mình. Rồi đời sống cứ thế mà trôi, trôi mãi không ngường, như nước chảy trên một giòng sông 
mà không thể nào quay lui.  

Tôi xin mượn lời một bài thơ man mác để kết thúc bài suy tư này. 
 

Bạn thân ơ! Có bao giờ bạn nghĩ 
Cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi 
Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ 
Khi trở về cát bụi cũng trắng tay 

 
Cuộc đời ta phù du như cát bụi 
Sống hôm nay và đâu biết ngày mai? 
Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi 
Rồi cũng về với cát bụi mà thôi 



 
Thì người ơi xin đừng ganh đừng ghét 
Đừng hận thù tranh chấp với một ai 
Hãy vui sống với tháng ngày ta có 
Giữ cho nhau những giây phút tươi vui 

 
Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc 
Vì đời ta đã sống trọn kiếp người  
Với tất cả tấm lòng thành thương mến 
Đến mọi người xa lạ cũng như quen 

 
Ta là cát ta sẽ về với bụi 
Trả trần gian những cay đắng muộn phiền 
Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy 
Không còn buồn lo lắng chốn trần ai 

 
Phạm Văn Chương 
Chi hội phó Gia đình An Phong,  
Chi hội Sydney 

  

 

 
Gi ng c  xa gần 
Dân Gầy phụ trách 
 
*Một ít thơ ha  nhưng chẳng l  

Đừng tưởng!  

Đừng tưởng cứ núi là cao 
Cứ sông là chảy, cứ ao là tù 
Đừng tưởng cứ dưới là ngu 
Cứ trên là sáng cứ tu là hiền 
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên 
Cứ nhiều là được cứ tiền là xong 
Đừng tưởng không nói là câm 
Không nghe là điếc không trông là mù 
 
Đừng tưởng cứ trọc là sư 
Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan 
Đừng tưởng có của đã sang 
Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây 
Đừng tưởng cứ uống là say 
Cứ chân là bước cứ tay là sờ 
Đừng tưởng cứ đợi là chờ 
Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần 
Đừng tưởng cứ mới là tân 
Cứ hứa là chắc cứ ân là tình 



 
Đừng tưởng cứ thấp là khinh 
Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to 
Cứ già là hết hồ đồ 
Cứ trẻ là chẳng âu lo buồn phiền 
Đừng tưởng cứ quyết là nên 
Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua 
Dưa vàng đừng tưởng đã chua 
Sấm rền đừng tưởng sắp mưa ngập trời 
Khi vui đừng tưởng chỉ cười 
Lúc buồn đừng tưởng chỉ ngồi khóc than 
 
 
Đừng tưởng cứ nốc là say 
Cứ hứa là thật, cứ tay là cầm 
Đừng tưởng cứ giặc – ngoại xâm 
Cứ bè là bạn, cứ dân là lành 
Đừng tưởng cứ trời là xanh 
Cứ đất và nước là thành quê hương 
 
Đừng tưởng cứ lớn là khôn 
Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng 
Đừng tưởng chẳng có thì không 
Chẳng trai thì gái, chẳng ông thì bà 
Đừng tưởng chẳng gần thì xa 
Chẳng ta thì địch, chẳng ma thì người 
Đừng tưởng chẳng khóc thì cười 
Chẳng lên thì xuống, chẳng ngồi thì đi 
Đừng tưởng sau nhất là nhì 
Gần quan là tướng, gần suy là hèn 
Đừng tưởng cứ sáng là đèn 
Cứ đỏ là chín, cứ đen là thường 
 
Đừng tưởng cứ đẹp là thương 
Cứ xấu là ghét, cứ vương là tình 
Đừng tưởng cứ ghế là vinh 
Cứ tiền là mạnh, cứ dinh là bền 
Đừng tưởng cứ cố là lên 
Cứ lỳ là chắc, cứ bên là gần 
Đừng tưởng cứ đều là cân 
Cứ đông là đủ, cứ ân là nhờ 
Đừng tưởng cứ vần là thơ 
Cứ âm là nhạc, cứ tờ là tranh 
Đừng tưởng cứ vội thì nhanh 
Cứ tranh là được, cứ giành thì hơn 
Đừng tưởng giàu hết cô đơn 
Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo 
 
Đừng tưởng cứ bến là neo 
Cứ suối là lội, cứ đèo là qua 
Đừng tưởng chồng mẹ là cha 
Cứ khóc là khổ cứ la là phiền 
Đừng tưởng cứ hét là điên 
Cứ làm là sẽ có tiền đến ngay 
Đừng tưởng cứ rượu là say 



Cứ gió là sẽ tung bay cánh diều 
Đừng tưởng tỏ tình là yêu 
Cứ thơ ngọt nhạt là chiều tương tư 
 
Đừng tưởng đi là sẽ chơi 
Lang thang dạo phố vào nơi hư người 
Đừng tưởng vui thì sẽ cười 
Đôi hàng nước mắt lệ rơi đầm đìa 
Đừng tưởng cứ mực là bia 
Bút sa gà chết nhân chia cộng trừ… 
Đừng tưởng cứ gió là mưa 
Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè 
Đừng tưởng cứ hạ là ve 
Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn… 
Đừng tưởng thu là lá tuôn 
Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu. 
 
Đừng tưởng cứ thích là yêu 
Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay 
Đừng tưởng tình chẳng lung lay 
Chỉ một giấc ngủ, chẳng may … có bầu. 
Đừng tưởng cứ cầu là hên, 
Nhiều khi gặp hạn, ngồi rên một mình. 
Đừng tưởng vua là anh minh, 
Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than. 
Đừng tưởng tìm bạn tri âm, 
Là sẽ có kẻ mạn đàm suốt đêm. 
Đừng tưởng đời mãi êm đềm, 
Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân. 
 
Đừng tưởng cười nói ân cần, 
Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương. 
Đừng tưởng trong lưỡi có đường 
Nói lời ngon ngọt mười phương chết người 
Đừng tưởng cứ chọc là cười 
Nhiều khi nói móc biết cười làm sao 
Đừng tưởng khó nhọc gian lao 
Vượt qua thử thách tự hào lắm thay 
Đừng tưởng cứ giỏi là hay 
Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần 
Đừng tưởng cứ quỳnh là thơm 
Nhìn đi nhìn lại hóa ra cúc quỳ 
Đừng tưởng mưa gió ầm ì 
Ngày thì đã hết trời dần về đêm 
Đừng tưởng nắng gió êm đềm 
Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng 
Đừng tưởng góp sức là chung 
Chỉ là lợi dụng lòng tin của người 
Đừng tưởng cứ tiến là lên 
Cứ lui là xuống, cứ yên là mằn 
 
Đừng tưởng rằm sẽ có trăng 
Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu 
Đừng tưởng cứ khóc là sầu 
Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng 



Đừng tưởng cứ nước là trong 
Cứ than là hắc, cứ sao là vàng 
Đừng tưởng cứ củi là than 
Cứ quan là có, cứ dân là nghèo 
Đừng tưởng cứ khúc là eo 
Cứ lúc là mạc, cứ sang là giầu 
Đừng tưởng cứ thế là khôn! 
Nhiều thằng khốn nạn còn hơn cả mình 
Đừng tưởng lời nói là tiền 
Có khi là những oán hận chưa tan 
Đừng tưởng dưới đất có vàng 
Vàng đâu chả thấy phí tan cuộc đời 
*** *** *** *** *** 
 
Đừng tưởng cứ nghèo là hèn 
Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong. 
Đừng tưởng quan chức là rồng, 
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì. 
Đời người lúc thịnh, lúc suy 
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng. 
Bên nhau chua ngọt đã từng 
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau. 
Ở đời nhân nghĩa làm đầu 
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền. 
Ai ơi nhớ lấy đừng quên…! 
  
*C ng là thơ, nhưng là thơ rất vui về tiếng Huế 
Người viết nói như thế, chứ Dân Gầy đây chả thấy vui mà chỉ thấy những thương là thương. Không tin ư? 
Bạn đọc ở đây thử đi tìm các cô giái Huế đọc thơ cho mà nghe đi. Không thương chết liền, như bên dưới: 
Thơ vui về tiếng Huế 
Đi đâu thi` nói “đi mô” 
“O nớ” ám chỉ “Cái Cô” chung trường 
“Ốt dột” khi tui nói thương 
Có nghĩa “mắc cỡ” má vương nụ hồng. 
“Khôn” là đồng nghĩa với không 
Chẳng muốn lấy chồng, “khôn muốn lấy dôn” 
“Đoản hậu” là “Ác” en ni 
Tui đã … im lặng cứ đi theo hoài 
Nhà tui còn khoảng đường dài 
Có chi noái nấy, ngày mai hết rồi 
Trên cao thì nói “trên côi” 
“Đi rượng” là lúc sóng đôi như chừ 
“Phủ phê” là lúc thặng dư 
Như là tình cảm “đã nư”, no đầy 
“Như ri” có nghĩa như vầy 
… Mô Tê Răng Rứa, em quây … mòng mòng 
“Ở nể” đồng nghĩa ở không 
Trai hông lí dzợ., không chồng “ế dôn” 
Ngu ngu thì nói “”khôn khun” 
Dại dại mô tả “đù đù” mặt ra 
Còn trẻ thì nói chưa “tra” 
Tới tuổi già già khú đế là “ôn” 
Có cô thiếu nữ lấy “dôn” 
Lấy được ông chồng thăng chức “mụ o” 
“Răng chừ” đồng nghĩa “”khi mô” 



“Khi mô” có nghĩa khi nào đó thôi 
“Khi mô” có cặp có đôi 
“Răng chừ” hết cảnh tuổi đời bơ vơ 
Đơn côi “cái trốt” dật dờ 
Là ôm đầu bạc “”cà ngơ” một mình 
Lặng yên thì nói “mần thinh”. 
Để nghe len lén duyên tình giăng tơ. 
“Mua lửa” thì thật phải lo 
Vì là mua chịu ai cho “lửa” hoài 
“Mắc lửa” là thiếu nợ dài 
“Lửa” chi không thiếu, chẳng phai “lửa tình” 
“Sáng mơi” là lúc bình minh 
Của ngày kế tiếp, nong tình đem phơi 
“Bữa tê” em hẹn lại chơi 
Quên bẵng cái việc em mời bữa kia 
“Bữa tề” mang lịch ra chia 
“Bữa tể” là trước bữa kia hai ngày 
“Bữa ni” là bữa hôm nay 
Là lúc đương nói hàng hai đây nì 
“Mần chi” ai hỏi làm chi 
Em muốn làm gi`, “răng hoải mần chi?” 
Thế này thì nói “ri nì” 
“Rứa tề”, thế đó mần chi đây hè? 
Cái cây thì noái cái “que” 
Còn ở trước hè lại nói cái “cươi” 
Cái “ôn” bản mặt tươi tươi 
Ưa đi tán bậy là người “vô duyên” 
Lấy chồng răng gọi mụ o ? 
Anh trai lấy vợ, mình thành mụ o 
mụ o hiền hậu khỏi lo 
mụ o nhiều chuyện là mụ o “dọn” mồm 
Tối qua thi` noái “khi hôm” 
Hoàng hôn: “Chạng vạng, nghe run quá trời 
Sớm mơi mang “chủi xuốt cươi” 
Sài Gòn nghe thấy thì cười bò lăn 
Lỡ ưng rồi, biết mần răng ! 
Cái giọng trọ trẹ…..cũng muốn ăn chung một nồi 
Con gái chưa noái đã cười 
Bị người ta noái là người vô duyên. 
Đọc thơ Cai, thấy đã ghiền 
Huế ơi nhớ quá, muốn bay liền ra ngay 
 
 *Cứ g i là “Tin Buồn đến… c ng chậm 
Tin buồn đây là tin về cụ bà thân mẫu anh Mã Kim Tòng (ở Pháp) là bạn đồng học với các  Lm Dòng Chúa 
Cứu Thế: Thành Tâm, Sỹ Tín, Đức Mầu, Ứng Tường và Khởi Phụng và một Thày… Sáu vĩnh viễn lẽ đáng 
phải được phong, là: Đức Bố Huỳnh Công Lợi ở Sydney. 
Tin đọc chậm được loan truyền như sau: 
 
Mõ Làng Sydney vừa được tin buồn từ Paris: 
Thân mẫu anh Mã Kim Tòng (cùng lớp với Lm Phan Thành Tâm, Trần Sỹ Tín, Nguyễn Đức Mầu, Trần Ứng 
Tường, và thày...Huỳnh Công Lợi)  
là: cụ bà Maria Võ thị Phước 
đã về nhà Cha  
ngày 29/5/13 lúc 9.30am,  
hưởng thọ 90 tuổi 



và lễ an táng tổ chức ngày 4/6/13 tại Paris  
lúc 3pm 
 
Cùng với anh em trong Gia Đình An Phong Sydney 
xin Chúa đón nhận linh hồn Maria  
về hưởng nhan thánh Ngài 
đến muôn đời. 
 
Mõ Làng Sydney gõ mõ báo tin muộn 
 
Cám ơn Lợi và Tá rất nhiều đã thông tin cho Anh Em trong Gia Đình An Phong. 
Vì anh em gia đình Tòng ngỏ ý với Lợi là chỉ thông tin sau lễ an táng nên Tá đành thông tin "chậm", cám ơn 
Lợi và Tá thêm lần nữa. 
 
Lm Vũ Minh Sinh DCCT đã đồng tế với Cha Xứ Pháp họ đạo Saint Maxime (Antony, ngoại ô nam Paris) 
trong lễ an táng và cữ hành các nghi lễ khác từ "funénarium" đến nơi an táng.  
Chúa Nhật 09/06/2013, 11g00am, Cha Xứ Pháp sẽ dâng lễ cầu nguyện đặc biệt cho Má của Tòng.  
Chúa Nhật 16/06/2013, 10g30am, Lm Sinh sẽ dâng lễ cầu nguyện đặc biệt cho Má của Tòng. 
Xin quý bạn hiệp thông cầu nguyện. Xin chân thành cám ơn.  
 
Trong bạn Lm cùng lớp với Tòng, Tá quên Lm Vũ Khởi Phụng. 
Thân mến, 
Tòng  

 
*L i c ng là thơ, nhưng không thẫn thờ: 
Thơ đây là thơ của vị nào đó không ký tên, nhưng cứ bảo mình “chôm trên net”.  
Xin mời bạn đọc gần xa xem thử xem đó có là thơ …chôm hay không nhé: 
 

                      NGÀY XƯA VÀ NGÀY NAY 
                   Ngày xưa ra bẩy vào ba, 

                                    Ngày nay tám tháng xả ga một lần. 
                           Ngày xưa sàn nhẩy múa chân, 

                                      Ngày nay đi đứng phải cần ba-toong. 
                       Ngày xưa uống cả chục lon, 

                                   Ngày nay ngủ gục nửa lon vẫn còn. 
                   Ngày xưa ngồi lái xe con, 

                                      Ngày nay xe buýt mài mòn đôi mông. 
                             Ngày xưa mập mạp trắng hồng, 

                                              Ngày nay xanh mét lồng ngồng bộ xương. 
                                   Ngày xưa như Tướng như Vương , 

                                            Ngày nay thất thế như phường hát rong. 
                                Ngày xưa đường phố long nhong, 

                                          Ngày nay ba buổi trong phòng đọc kinh. 
                         Ngày xưa tiệc nhậu linh đình, 

                                          Ngày nay ăn uống tận tình kiêng khem. 
                     Ngày xưa ăn Chả ăn Nem, 

                                             Ngày nay ngao ngán chẳng thèm liếc qua. 
                         Ngày xưa quán cóc hàng quà, 

                                  Ngày nay chỉ mỗi cơm nhà mà thôi. 
                  Ngày xưa cờ bạc liên hồi, 

                                           Ngày nay lưng mỏi không ngồi được lâu. 
                           Ngày xưa sức mạnh như Trâu, 

                                    Ngày nay uể oải ngồi đâu ngáp ruồi. 
                             Ngày xưa xông xáo ngược xuôi, 

                                       Ngày nay rờ rẫm đuổi ruồi không bay. 



                    Ngày xưa qua núi vác cày, 
                                    Ngày nay nằm thở dang tay xin hòa. 

                       Ngày xưa tiếng lớn như loa, 
                                         Ngày nay thỏ thẻ ... ra .. là .. thiếu hơi ! 

                        Ngày xưa kẻ đón người mời, 
                                Ngày nay cô lẻ vắng lời hỏi thăm. 

                       Ngày xưa số tựa trăng rằm, 
                                     Ngày nay số tối như nằm chùm chăn. 

                             Ngày xưa tánh nóng hung hăng, 
                                        Ngày nay ai chửi cũng nhăn răng cười. 

                         Ngày xưa chơi giỏi , học lười, 
                                    Ngày nay siêng ngủ lại lười biếng đi. 

                     Ngày xưa tướng tá uy nghi, 
                                       Ngày nay xộc xệch chân đi không đều. 

                        Ngày xưa dáng dấp mỹ miều, 
                                        Ngày nay như thể dây thiều đứt ngang. 

                          Ngày xưa phung phí bạc ngàn, 
                                    Ngày nay góp nhặt lon mang đổi tiền. 

                      Ngày xưa vui thú cùng Tiên, 
                                       Ngày nay vui trọn một miền nồi soong. 

                       Ngày xưa ăn mấy cũng ngon, 
                                         Ngày nay nhấm nháp hết còn muốn nhai. 

                 Ngày xưa đấu hót dài dài, 
                                     Ngày nay mệt mỏi bái bai xin ngừng..! 
                                                                         Chôm trên Net 

 
  
 
*Người già và “cao tuổi” 

Người cao tuổi khác người già 

  
Làm thế nào mà khi về hưu, một số người chỉ đơn thuần là trở thành "cao tuổi" thôi, trong khi người khác 
thì thành "già"?  
 
Là bởi vì cao tuổi khác với già... 
Trong khi người cao tuổi chơi thể thao, đi du lịch, thì người già lại nghỉ ngơi. 
Trong khi người cao tuổi có tình yêu để cho, thì người già lại tích luỹ lòng ganh tỵ và oán hờn. 
Trong khi người cao tuổi có những dự tính cho tương lai, thì người già luyến tiếc quá khứ. 
Trong khi quyển nhật ký của người cao tuổi gồm toàn là những "ngày mai", thì quyển nhật ký của người già 
chỉ chứa những "ngày hôm qua". 
Trong khi người cao tuổi thích những ngày sẽ tới, thì người già đau khổ với những ngày ít ỏi còn lại của 
mình. 
Trong khi người cao tuổi có những giấc chiêm bao đẹp khi ngủ, thì người già lại gặp những cơn ác mộng. 
 

Có th  ch ng ta cao tuổi, nhưng ch ng ta không già bởi ch ng ta c n có nhiều tình  êu, nhiều  ự 
tính đ  thực hiện, và lắm thứ đ  làm.   
 
Bởi ch ng ta không có qu ền và c ng chẳng mong muốn già đi.  
 
D  thế nào đi nữa, đó là cái mà tôi muốn ch c cho những n m tháng sắp tới nầ  c a b n. 
                                                                           
HÃY LÀM KHI CÓ THỂ 

 
Bạn có từng nghĩ rằng một ngày nào đó những người thương của bạn sẽ không còn sống bên bạn nữa 
không. 



Chúng ta không một ai có thể biết chắc được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Thậm chí chúng ta cũng 
không thể biết chắc được điều gì sẽ xảy ra vào một giờ sắp tới đối với những người thân của chúng ta, hay 
thậm chí đối với bản thân mình. 
Khi chúng ta giao tiếp, cư xử với người xung quanh với ý thức rằng có thể ngày mai ta sẽ không có cơ hội 
nghe được giọng nói của người đó nữa.  
Có thể ngày mai ta sẽ không còn thấy được nụ cười tươi trên khuôn mặt người đó nữa. Thì tự nhiên ta sẽ 
trân quí sự có mặt của người đó, và ta sẽ không nỡ nói hay làm những gì có thể gây tổn thương cho người 
đó. 
Điều mà tôi khám phá ra trong cuộc đời của mình cho đến tận bây giờ, điều mà làm cho tôi hạnh phúc đó là 
tình thương, sự tha thứ, bao dung.  
Có thể tôi thực tập yêu thương còn kém, có thể sự tha thứ, bao dung trong tôi còn kém nhưng đó là con 
đường mà tôi sẽ nguyện đi trên ấy mỗi ngày. 
Tôi tự nói với chính mình “hãy thương yêu khi có thể, hãy tha thứ, bao dung khi có thể, bởi vì chỉ một giây 
phút thôi thì những điều này sẽ trở thành không thể.” 
 
*Có những chu ện ha  ở S  ne , 
Chuyện hay là chuyện rất hay do người anh em trong Gia Đình An Phong Sydney thực hiện. Trước nhất là 
thư từ qua lại từ người phụ trách: 
 
 

2013/7/3 Nguyen Phụng <tkp10002000@yahoo.com.au> 
Thưa các anh chị trong GĐAP rất thân mến, 
 
Có lẽ hôm nay các anh chị mới thấy hơi khoẻ khoẻ một chút do bởi làm việc quá cật lực hôm Chủ Nhật 30/6 
vừa rồi. Thật là một chủ nhật tuyệt vời mà anh chị em mình sẽ nhớ mãi, cười vui mổi khi nhớ lại......cho đến 
lần phục vụ tiếp của GĐAP trong năm sau. 
 
Khoảng 7:30 sáng là nhóm chủ lực nhà bếp đã có mặt, 180 ký gà đã sẳn sàng, 2 thùng xà lách to đùng đã 
rửa sạch chờ xắt. Cà chua, dưa leo dấm hành Thành Thuỷ đã mang tới, hành ngò tươi ngon, nồi nước luộc 
gà  đã lên lửa, nồi nước lèo đã bay mùi thơm lừng, nồi cơm điện đã được bật nút...Mọi chuyện trôi chảy, cứ 
như là chuyên nghiệp.Trong khu vực nhà bếp :nơi luộc gà, chổ chặt gà, bàn xếp rau, xới cơm, nơi ra take 
away....đã được chị Mai sấp xếp từ chiều hôm trước sáng nay cứ thế mà khởi động.Rồi từng thùng Eski 
cơm thơm nóng được một số chị nấu sẳn từ sáng sớm đã được mang tới.Tiếng cười nói vang động báo 
hiệu một ngày vui. 
 
Hẹn nhau 9 giờ sáng nhưng trước 9 giờ là các anh chị đã đến đông đủ, vì đã biết roster từ trước cho nên ai 
nấy chắc đều tự điều nghiên để biết công việc mình sẽ làm, thế thì lăng xăng người bày bàn người xếp 
chén, xắt rau, luộc gà...cứ nhặn xị cả lên còn hơn Flemington họp chợ, kêu nhau ơi ới, hỏi nhau ra rả cả lên 
vì chắc chắn một điều là tinh thần thì có kinh nghiệm thì không...Bên ngoài nhà bếp các anh cũng không 
chịu thua, nào xếp bàn, trải khăn, chai nước tương, lọ tương ớt, hộp tissue,...xắp xếp thật đẹp mắt. Bên 
hàng nước, coffe, trà, chè, nước đá cũng đã được anh chị chủ nhà Tùng Trang chăm lo sẳn sàng,bên khu 
vực rửa chén, nào xà bông, khăn, bao tay, thau rổ cũng đang chờ những bàn tay thiện nguyện. 
 
Chưa đến 10 giờ , mọi chuyện đã ổn định, mọi người đã nghiêm chỉnh ai nấy đã vào vị trí để chờ khách đến, 
áo đỏ áo đen,đội đầu khăn đen đỏ cứ đầy cả nhà, đội ngủ nhân viên chắc cả hơn 40 người trông thật vui 
mắt thế mà cô chủ nhà Trang lại kêu lên GĐAP hôm nay trang phục giống như Pirate ???  Làm ai cũng cười 
xòa vì cảm thấy mình ngộ nghỉnh trong những khăn đội đầu rất dễ thương này. Chắc hẳn ai ai cũng muốn 
có những tấm hình ghi lại hình ảnh ngộ nghỉnh của mình trong dịp này với niềm vui hảnh diện là đã Góp 
Một Bàn Tay cho công việc chung này. Riêng anh Thành nhà ta thì thật là đẹp trai với chiếc khăn len quàng 
dài giống như trong phim Máu Nhuộm Bến Thượng Hải...nhưng không phải là show mình đẹp trai mà vì anh 
đang cảm nặng, đã nằm nhà mấy ngày để dưởng sức cho ngày hôm nay, chân còn run răng còn lập cập 
mà còn ráng, sau ngày hôm nay chắc anh lại tiếp tục..nằm nhà nghỉ bệnh quá. Một điểm son cho anh 
Thành. 
 
Còn đang "tám" với nhau, có tiếng hô khách đến, nghe như pháo nổ ngày Tết, nghe như tiếng còi phát 
quân... thế là công việc bắt đầu, tiếng dao chặt thịt của anh Hòa vang lên trong tiếng lao xao hồ hởi của các 
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anh chị trong nhà bếp chen lẫn tiếng chào khách, tiếng oder của các anh Oshin, tiếng anh Lộc, chị Cẩm 
Vân nghe oai như những tướng lãnh đang chỉ huy đội quân thiện nguyện này...oder của Dũng CHT, Dũng 
nhỏ, Dũng Vân thì cũng đủ lung tung rồi, cũng không quên tiếng nước chảy liên tục trong khu vực rửa chén. 
Một điểm son cho các anh chị trong khâu rữa chén, vì biết công việc rất liên tục, không kém phần nặng 
nhọc và quan trọng để có đủ dĩa chén cho service nên trong roster có chia làm 2 ca để thay phiên nhau, vậy 
mà dù nhân lực rất dư nhưng các anh chị trong khâu này tình nguyện làm từ đầu đến cuối không ngưng tay. 
Bác Cung gái tuy là lớn tuổi nhất nhưng vẫn không chịu thua các đám trẻ như anh Chử, chị Thu, chị Lượng, 
anh Chương vẫn ai đi đến đâu mình đi đến đó, liên tục lau chén dĩa, hoan hô Bác Cung Gái. Buồn cười nhất 
là anh Chương làm việc nhiệt tình đến cả hai ống tay áo trong ngoài đều ướt mẹp mà không màng, đến cuối 
ngày xong việc lúc đó mới lạnh quá run lập cập, tưởng rằng đang ở trên núi tuyết. Hoan hô tinh thần làm 
việc của CHP. Phương Anh cô hàng nước xinh xắn cùng hai con gái phuc vụ phần trà nước thật không chê 
vào đâu được. 
 
Khoảng 1:30 khách đã bắt đầu thưa, thế là có màn mời gà nhà mua ủng hộ.....Anh Linh sốt sắng tôi thêm 5 
phần, lại mở hàng, cũng nói nhỏ với các anh chị là anh Linh là người sốt sắng gởi Email oder mở hàng cho 
GĐAP trong đợt phục vụ đầu tiên này đó. Cuối cùng thì gà hết, cơm hết chỉ còn nước xì dầu chấm là còn dư 
thôi. Lần tới nhờ anh Linh chịu khó mở hàng nữa nhé. 
 
Vui thật khi chúng mình cùng làm việc chung với nhau, rất mệt, nhưng anh chị em mình đã có dịp cùng 
nhau trò chuyện vui đùa qua đó thân tình giữa hội viên, thân hữu, ân nhân, cảm tình viên...càng thêm gắn 
bó. Ai ai cũng cười rất tươi rất nhiệt tình làm việc còn trên cả yêu cầu. Anh Nhuận, anh Lợi  ở xa trong dịp 
này sẽ cứ tiếc hùi hụi cho mà coi ,(do bởi các anh và gia đình đã book vé đi over sea trước khi GĐAP đươc 
xếp ngày phục vụ trong lịch trình của Nhóm Nhớ Bạn Nghèo), không sao sang năm các anh sẽ làm 
gấp....ba, để chuộc tội, có nghĩa là phải mang giày Scooter để chạy bàn, cả nhà đồng ý không nào ?  
 
Với số tiền thu được trong ngày là $ 3840 
 
Ân nhân biếu: 
- Anh chị Đàm Quang USA (A/C của A/C Mai Tá)      tặng $ 200 
- Cụ Bà Đàm Quang Tín (Mẹ A/C Mai Tá)                  tặng $ 200 
- Anh chị Mai Tá                                                           tặng $ 100 
  
Tổng cộng $ 4340 
 
Sau khi trừ tất cả chi phí, còn lại là $ 3186 và Nhóm Nhớ Bạn Nghèo tặng GĐAP chúng ta là $ 3000 cho 
công việc giúp các giáo điểm truyền giáo của Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam, chi tiết gởi giúp đến những 
nơi nào sẽ cập nhật sau. 
 
Xin gởi lời cám ơn đến với Nhóm Nhớ Bạn Nghèo và đặt biệt đến đại gia đình anh chị Mai Tá đã biếu tặng 
số tiền không nhỏ, cũng như đặc biệt lời cám ơn đến với anh chị Tùng Trang đã giúp cho cơ sở để phục vụ 
cũng như đã ân cần giúp đở trong mọi việc. 
 
Ra về, lòng ấm áp dù rằng chiều mùa đông trời mau trở lạnh. Mọi người ai ai cũng hẹn lần sau.Cười vui, 
mắt ngời sáng, thương quá GĐAP Sydney. Như một người anh em đã nói, " Ngày Cơm Gà Viễn Xứ là ngày 
phúc đức cho mọi người: các anh chị trong ban tổ chức, các anh chị đến dùng cơm và đặc biệt những người 
sẽ được ơn ích do lòng hảo tâm và công lao của mọi người đóng góp trong ngày đó " 
 
Cơm Gà Viễn Xứ, ngày của lòng yêu thương. 
 
tkp. 
 
Và thư đáp từ của người hợp tác nấu nướng: 

On 03/07/2013, at 12:25 PM, Mai Dam <maidam09@gmail.com> wrote: 

Cám ơn Phụng, đầu bếp chính và cũng là người chọn tên Cơm Gà Viễn Xứ thật thơ mộng... 
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Bài tường thuật của Phụng thật tuyệt vời vẽ lên hình ảnh sống động, âm thanh rộn ràng của anh chị em con 
cháu GĐAP tươi vui và nhiệt tình ngày 30.6.13. 
Cũng xin thêm chi tiết: Anh chị Đàm Quang H  Long USA (A/C của A/C Mai Tá) tặng $ 200 
Chắc phải có một buổi ăn khao chiến thắng chứ nhỉ:-)))) 
Thân mến 
mai 
 
Và thứ khác của anh Huỳnh Công Lợi viết từ Paris trên đường đi Việt Nam: 
 

Thua cac Anh chi trong dai GDAP, 
 
That la Tuyet voi, tren ca Tuyet voi. Tu Ben Au Chau Loi Nho cai mini IPaD nay Ma theo doi viec chuan bi 
qua ban Ron, qua Chu Dao cho ngay CN ra QUAN cua GDAP. 
Den ngay CN 30/6 ngay GDAP ra quan thi Loi dang o tren may bay tu Paris tro ve lai VN, Nhung cung 
Huong ve bang Nhung Loi nguyen Ngan. 
Bay gio vua xong lop Giao Ly noi ve Nam Duc Tin, tai giao xu Tan Lap , Loi ve nha mo mail doc duoc phong 
SU qua hay va to rang cua chi Phung....Loi vo cung Thich thu va cam phuc viec  lam cua GDAP. 
Dung la o dau co "tam dau y hop" thi noi do co Tinh Thuong va thanh cong. 
Hoan ho va hoan ho GDAP Chung ta.... 
Yuse Loi 
 
Và từ đó, là kết quả của một hỗ trợ. Hỗ trợ các thí điểm truyền giáo của Dòng mình. Kết quả là kết quả như 
thế này: 
 
Trung Tam Muc Vu DCCT <ttmvcssr@gmail.com> 
Date: 2013/7/23 
Subject: Uy xin biet on 
To: "Anh Trần Tá (Mai Tá)" <tranta33@gmail.com> 
 
Kính tham qu  anh chi em trong Nhom Nhớ B n Nghèo và Gia Đình An  hong S  ne ,  
Qua anh Trần Ng c Tá, U  vừa nhận được 500 AUD anh chị gửi về chia sẻ cho các bệnh nhân ngặt 
nghèo ở VN qua Quỹ M  Hằng Cứu Gi p  o em ph  trách. Em xin báo tin đ  m i người an tâm và đ  
chân thành cám ơn quý anh chị em. 
Kính thư 
 
Lm. LÊ QUANG UY 
Trung Tâm Muc Vu DCCT 
38 Ky Dong - P. 9 - Q. 3 - Saigon 
0903.340.914 - ttmvcssr@gmail.com 
 
Và, những thư khác: 
 
Lê Ngọc Thanh 
 

 

 
 

 

 

Kính thưa bác Tá, 
sáng nay cha Thoại đã nhận được 1,000 aud 
- đã giao cho cha Phương, quản lý mới của Truyền thông: 500aud 
- 500 aud còn lại sẽ chuyển cho cha Phaolô Nguyễn Văn Công (cộng đoàn Măng Yang) ở Pleiku. 
 
Xin thay mặt Truyền thông Chúa Cứu Thế, cháu chân thành cám ơn Nhóm Bạn Nghèo và Gia đình 
Anphong đã đóng góp và giúp đỡ cho DCCT VN qua hoạt động truyền thông và truyền giáo. 
Xin Chúa ban phúc lành cho Quý Vị. 
Xin Mẹ hằng Cứu Giúp nhậm lời nguyện xin của Quý Vị. 
 
Mến 
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An Thanh, CSsR 
www.chuacuuthe.com 
 

Và thư của Lm Nguyễn Xuân Thu từ Đà Lạt, Việt Nam: 
 
 Trong hồng ân của Thiên Chúa , Mẹ Maria , thánh Anpphong. Trong tình yêu thương của các anh chị trong 
nhóm Nhớ Bạn Nghèo và Gia Đình An Phong ở Sydney, Úc xin báo với các anh chị là bà con dân tộc ở đây 
đã nhận được số tiền là 500 đô Úc, xin thay mặt bà con Dân Tộc mà chúng tôi đang phụ trách hết lòng cảm 
ơn các anh chị. 
 
Nguyện xin Chúa Cứu Thế luôn thánh hoá và chúc lành cho anh em chúng ta để chúng ta dù trong bất cứ 
hoàn cảnh cuộc sống nào thì chúng ta vẫn là anh em và đồng chí hướng trong ơn gọi của Cha Thánh 
AnPhong, và cũng xin chúc mừng lễ Thánh Anphong (1/8/ 2013)  tới anh chị em, các cháu ở Úc. Xin cũng 
cầu nguyện cho mình và bà con dân tộc, dịp lễ  Chúa Cứu Thế vừa qua chúng tôi đã Rửa tội cho 17 người 
lớn và Chúa Nhật này có chừng 40 người rước lễ lần đầu và 50 người lãnh nhận bí tích Thêm Sức. 
 
  
Thân ái, 
  
mến chúc trong Chúa Ki Tô Cứu Thế 
 
Và một thư khác của người em linh mục, ở Tây Nguyên, như sau: 
 

THƯ CẢM ƠN 
 

Mang Yang, Việt Nam, ngày 05 tháng 8 năm 2013 
Kính gửi quý anh chị em trong nhóm Nhớ Bạn Nghèo  
và Gia Đình An-phong Sydney! 
 
Em là Linh Mục Phao-lô Nguyễn văn Công, DCCT (Gia Đình An-phong Tuyến I, Việt Nam). Hôm nay, em 
viết thư này để cảm ơn Quý anh chị đã giúp đỡ em trong công việc mục vụ với số tiền là 500 đô Úc. 
 
Thật là một sự cảm động và khích lệ để em tiếp tục công việc truyền giáo tại vùng đất Bahnar (phía Đông 
thành phố Pleiku). Cảm động vì mình có một mối dây liên hệ và được ở trong đại Gia Đình Chúa Kitô, cho 
dẫu chưa một lần gặp nhau. Em hằng ta ơn Chúa, vì “Chính nhờ Người, với Người và trong Người” mà con 
có được một Đại Gia Đình như hôm nay. Chắc hẳn, để có được tiền gửi về các anh chị đã phải họp nhau 
cầu nguyện, sinh hoạt, chia sẻ và vận động lòng hảo tâm của nhiều người, để “nhiều nhỏ góp lại thành to”… 
Xin tạ ơn Chúa và cảm ơn anh chị. 
 
Không khích lệ sao được, khi chỉ có một lần Anh Lâm đến thăm vùng truyền giáo em đang phục vụ và anh 
đã hăng say quyên góp giúp đỡ cho vùng này. Còn em đang ở với họ lẽ nào em không làm việc để giúp 
đồng bào mình thoát cảnh nghèo khó. 
 
Em không biết khi nào người dân tộc mới thoát được cái nghèo! Nhưng nỗi ưu tư của em và cũng là của 
Giáo Phận là giúp các em học để nâng cao tri thức của các em. Vì thế, câu châm ngôn của cha Tổng Đại 
Diện là: “ Xóa dốt giảm nghèo”. 
 
Bây giờ không biết đổ lỗi cho ai, nhưng thực trạng của nền giáo dục nước mình là không có chất lượng (đặc 
biệt ở các làng dân tộc). Lớp 6 không biết đọc, lớp 10 không thuộc bảng cửu chương là chuyện thường. Còn 
toán cộng trừ thì được chứ nhân chia thì lớp 9 ú ớ rồi. Nguyên nhân sâu xa là do căn bệnh thành tích: Phải 
lên lớp và không được phép ở lại lớp. 
 
Như quý anh chị em biết, sau năm 1975, các trường Công Giáo đã bị tịch thu. Trong các trường học tại Việt 
Nam mình không còn cha linh hướng. Người ta không còn dạy có ông trời bằng những câu: “Lạy trời mưa 
xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày. Cho bát cơm đầy”… mà thay vào đó bằng những lời lộng ngôn: 

http://www.chuacuuthe.com/


“Ông trời hãy đứng một bên để cho nông hội đứng lên làm trời”. Với lối giáo dục đó, hậu quả tất nhiên là một 
nền luân lý bị sói mòn như một bài thơ trào phúng của ai đó viết: 
 
“Nhân phẩm ngày nay hạ giá rồi 
Chỉ còn thực phẩm lên giá thôi 
Lương tâm giá rẻ hơn lương thực 
Chân lý chân giò một giá thôi” 
 
Hơi trào phúng một chút nhưng nhưng không phải là không đúng với thực tế của nó. Không có trường công 
giáo thì giải pháp Nhà Nội Trú là khả thi nhất để đáp ứng như cầu “xóa dốt giảm nghèo” trong bối cảnh hôm 
nay. Nên em có 20 em nội trú cấp II, nơi anh Lâm đã đến.  
 
Em dài dòng một chút để quý anh chị biết được phần nào nỗi ưu tư và công việc của em để góp lời cầu 
nguyện cho công cuộc truyền giáo tại Tây Nguyên này. 
 
Một lần nữa em xin hết lòng cảm ơn quý anh chi em đã luôn đồng hành và cộng tác với em. 
Nguyện xin Mẹ Maria, thánh Cả Giu-se cầu bầu cho chúng ta. 
 
Trong Chúa Kitô Cứu Thế 
Kính chào Quý Anh Chị Em 
 
Lm.  aul. Ngu ễn V n Công, CSsR 
Bề Trên CĐ DCCT  Mang Yang 
 
Và một thứ khác của Linh mục Thư Ký Tỉnh, về món quà mọn do Chi hội Sydney gửi biếu: 
 
Hi bác Tá, 
Chiều nay họ đã mang đến đủ 6,800 AUD mà GDAp Sydney làm quà cho Tỉnh Dòng VN. Con đã chuyển 
đến cha Quản lý Tỉnh ngay sau đó. 
Cha Giám Tỉnh sẽ chính thức cám ơn trong thư gửi cho Duc in Altum sắp tới. 
Con xin ăn ké lời cám ơn đến GDAP Sydney thật nhiều. 
 
Xin tiếp tục cầu nguyện cho Tỉnh Dòng và TD cũng luôn nhớ đến mọi ân nhân qua lời kinh nguyện và thánh 
lễ. 
 
Kính thư, 
 
DHT 

 
*L i nói về những toa thuốc: 
Những toa thuốc theo loại hình này, thấy nhiều trên trang mạng và trang Blog của nhiều vị. Nhưng ít thấy 
trên mục này. Vậy, cũng nên thử xem một lần cho biết. Chửa biết chừng, lại cũng hay, với một số vị chưa 
già thân xác mà tinh thần lại không còn trẻ, nữa: 
 
TOA THUỐC TUYỆT VỜI. 
Một toa thuốc rất ha  c  về tinh thần lẫn th  xác. Ch ng ta c ng nhau tập   ng thử: 
 
I. Sức khỏe 
Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) định nghĩa: “Sức khỏe là một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất và 
hoàn cảnh, chứ không phải là một tình trạng không có bệnh tật hay tàn tật”. 
 
II. Bí quyết trường thọ 
1. Chấp nhận với những gì mình đang có 
2. Thích nghi với hoàn cảnh của mình 
3. Điều chỉnh để đạt được điều mong muốn. 



 
III. Phòng ngừa bệnh tật 
1. Không vui quá h i tim 
2. Không buồn quá h i phổi 
3. Không tức quá h i gan 
4. Không sợ quá h i thần kinh 
5. Không suy nghĩ quá h i tỳ 
6. Xua tan hoài niệm cay đắng bằng tha thứ và lãng quên 
7. Với người cao tuổi tránh tranh luận hơn thua. 
 
IV. Thức ăn & uống trong ngày: 
Một củ hành: chống ung thư 
Một quả cà chua: chống tăng huyết áp 
Một lát gừng: chống viêm nhiễm 
Một củ khoai tây: chống sơ vữa động mạch 
Một trái chuối: làm phấn chấn thần kinh, bớt lo âu, chống táo bón, giảm được béo 
Một quả trứng hay ít thịt nạc: chống suy dinh dưỡng 
Uống 1 đến 2 lít nước mỗi ngày: giải độc cơ thể. 
 
V. Triết lý của người Trung Hoa hiện đại: 
1. Một Trung Tâm là sức khỏe 
2. Hai Tí: Một tí thoải mái – Một tí nhiệt tình 
3. Ba Quên: Quên tuổi tác – Quên bệnh tật – Quên hận thù 
4. Bốn Có: Có nhà ở – Có bạn đời – Có bạn tri âm – Có lòng vị tha. 
5. Năm Phải: Phải vận độngPhải biết cườiPhải lịch sự hòa nhã Phải biết nói chuyện vàPhải coi mình là 
người bình thường. 
VI. Bảo Sinh Thái Ất Chân Nhân 
1. Ít nói năng để dưỡng Nội Khí 
2. Kiêng sắc dục để dưỡng Tinh Khí 
3. Bớt ăn hăng mạnh để dưỡng Huyết Khí 
4. Đừng nhổ nước bọt để dưỡng Tạng Khí 
5. Chớ giận hờn để dưỡng Can Khí 
6. Chớ ăn quá độ để dưỡng Vị Khí 
7. Ít lo lắng để dưỡng Tâm Khí 
8. Tránh tà tâm để dưỡng Thần Khí. 
 
VII. Hãy Dành Thì Giờ – 
Mẹ Thêrêsa Calcutta 
Hãy dành thì giờ để suy nghĩ. Đó là nguồn sức mạnh. 
Hãy dành thì giờ để cầu nguyện. Đó là sức mạnh toàn năng. 
Hãy dành thì giờ cất tiếng cười. Đó là tiếng nhạc của tâm hồn. 
Hãy dành thì giờ chơi đùa. Đó là bí mật trẻ mãi không già. 
Hãy dành thì giờ để yêu và được yêu. Ưu tiên Thiên Chúa ban. 
Hãy dành thì giờ để cho đi. Một ngày quá ngắn để sống ích kỷ. 
Hãy dành thì giờ đọc sách. Đó là nguồn mạch minh triết. 
Hãy dành thì giờ để thân thiện. Đó là đường dẫn tới hạnh phúc. 
Hãy dành thì giờ để làm việc. Đó là giá của thành công. 
Hãy dành thì giờ cho bác ái. Đó là chìa khóa cửa thiên đàng. 

 
Làm thế nào để khỏi già? 

Lê Tấn Tài 
Khi nào các bộ phận trong cơ th  c a con người bắt đầu thoái hóa? Già là một điều không ai tránh 
khỏi. 
Hiện na  các viện nghiên cứu   khoa đã cho biết một cách chính xác các bộ phận trong cơ th  c a 
con người bắt đầu thoái hóa từ l c nào. 



Các bác sĩ người Pháp đã tìm thấy chất lượng tinh trùng bắt đầu suy thoái từ tuổi 35, bởi thế khi người đàn 
ông 45 tuổi thì một phần ba số lần người vợ mang thai sẽ dẫn đến sảy thai. Angela Epstein đã viết trong 
DailyMail, tuổi của các bộ phận trong cơ thể bắt đầu suy thoái như sau: 
1. Não bắt đầu suy thoái lúc 20 tuổi. Khi chúng ta trưởng thành, các tế bào não bị giảm dần. Và não cũng 
teo nhỏ lại. Khởi đầu con người có 100 tỉ tế bào não, nhưng đến tuổi 20 con số nầy giảm dần, và đến tuổi 
40 con người mất mỗi ngày 10.000 tế bào ảnh hưởng rất nhiều đến trí nhớ và có tác dụng rất lớn đến tâm 
sinh lý người già. 
2. Ruột bắt đầu suy giảm từ tuổi 55. Ruột tốt có sự cân bằng giữa các vi khuẩn có ích và có hại. Vi khuẩn 
có ích sẽ giảm đi đáng kể sau tuổi 55, đặc biệt ở phần ruột già. Sau 55 tuổi bộ tiêu hóa bắt đầu xấu đi và sẽ 
tạo nên các bệnh đường ruột. Táo bón là một bệnh thông thường của tuổi già, cũng như dịch vị từ bao tử, 
gan, tuyến tuỵ, ruột non bị suy giảm. 
4. Bọng đái bắt đầu suy thoái từ tuổi 65. Người già thường mất kiểm soát bọng đái. Nó bắt đầu co lại đột 
ngột, ngay cả khi không đầy. Phụ nữ dễ gặp trục trặc này hơn khi chấm dứt kinh nguyệt. Khả năng chứa 
nước tiểu của bọng đái một người già chỉ bằng nửa so với người trẻ tuổi, khoảng 2 cốc ở tuổi 30 và 1 cốc ở 
tuổi 70. Điều này khiến người già phải đi tiểu nhiều hơn, và dễ nhiễm trùng đường tiểu. 
5. Vú bắt đầu thoái hóa từ năm 35 tuổi. Khi người đàn bà đến 30 tuổi thì vú mất dần các mô và mỡ, sự đầy 
đặn và kích cỡ của bộ vú bị suy giảm. Khi 40 tuổi núm vú bị teo lại và vú thòng xuống. 
6. Phổi lão hóa từ tuổi 20. Sụn sườn vôi hóa, lồng ngực biến dạng, khớp cứng ảnh hưởng tới thở, nhu mô 
phổi giảm đàn hồi, giãm phế nang. Dung tích của phổi bắt đầu giảm dần từ tuổi 20. Đến tuổi 40 có nhiều 
người đã bắt đầu khó thở vì các cơ bắp và xương sườn buồng phổi bắt đầu xơ cứng. 
7. Giọng nói bắt đầu yếu và khàn kể từ tuổi 65. Phụ nữ có giọng khàn và nhỏ trong khi đàn ông giọng cao 
và nhẹ. 
8. Mắt lão hóa từ năm 40 và phần lớn phải mang kiếng, không còn nhìn rõ một vật ở xa Khả năng tập trung 
của mắt kém hơn do cơ mắt yếu hơn. 
9. Tim lão hóa từ tuổi 40. Khối lượng cơ tim giảm. Tuần hoàn nuôi cơ tim cũng giảm, suy tim tiềm tàng, 
huyết áp tăng dần. Sức bơm của tim giảm dần vì các mạch máu giảm sự đàn hồi. Các động mạch cứng 
dần và bị mỡ đóng vào các thành mạch. Máu cung cấp cho tim cũng bị giảm bớt. Đàn ông 45 tuổi và đàn bà 
55 dễ bị đau tim. 
10. Gan lão hóa từ năm 70. Chức năng chuyển hóa và giải độc giảm. Tuy nhiên gan là một bộ phận gần 
như không chịu khuất phục tuổi tác. Người ta có thể ghép gan của một ông già 70 tuổi cho một người 20 
tuổi. 
11. Thận lão hóa năm 50. Số đơn vị lọc chất thải khỏi máu bắt đầu giảm xuống ở tuổi trung niên. 
12. Tuyến tiền liệt lão hóa vào năm 50. Hệ thống sinh dục nam gồm có: tinh hoàn và bộ phận sinh dục phụ 
như đường dẫn tinh, tuyến tiền liệt, tuyến hành niệu đạo, túi tinh và dương vật. Tuyến tiền liệt thường lớn 
dần theo tuổi tác. Khi tuyến tiền liệt tăng kích thước sẽ ép vào niệu đạo và bàng quang, gây khó khăn cho 
tiểu tiện. Nó gây nên triệu chứng tiểu ngập ngừng, tiểu nhiều lần, tăng nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu và tiểu 
khó. 
13. Xương lão hóa vào tuổi 35. Cho đến giữa những năm 20 tuổi, mật độ xương vẫn còn tăng. Trẻ em 
xương lớn rất nhanh, cứ mỗi 2 năm lại thay đổi toàn bộ xương cũ nhưng đến tuổi 35 thì xương đã lão, hiện 
tượng mất xương bắt đầu như một quá trình già cả tự nhiên. 
14. Răng suy từ tuổi 40. Răng bị hao mòn. Dễ bị bệnh nha chu. Niêm mạc bị teo dần. 
15. Bắp thịt lão hóa từ năm 30. Thông thường bắp thịt khi bị lão hoá thì được tái tạo ngay, nhưng đến tuổi 
30 thì tái tạo ít hơn là lão hóa. Đến tuổi 40, mỗi năm bắp thịt bị sút giảm từ 0.5 đến 2  . Vì thế người già 
khó giữ thăng bằng, trở thành chậm chạp, dễ bị ngã và gẫy xương. 
16. Thính giác suy giảm đi kể từ giữa năm 50 tuổi. Rất nhiều người bị lãng tai kể từ năm 60 
17. Da suy giảm kể từ năm 20. Chúng ta đã giảm dần việc sản xuất chất keo dính của da từ giữa tuổi Việc 
thay thế các tế bào chết cũng chậm dần. 
18. Vị giác và khứu giác giảm từ năm 60. Thông thường chúng ta có thể nếm được 100.000 vị trên lưỡi. 
Các vị này chúng ta chỉ nếm được phân nửa khi già và đến tuổi 60 thì không còn ngửi và nếm một cách 
chính xác được nữa. 
19. Khả năng sinh nở của phụ nữ bắt đầu giảm sau tuổi 35, vì số lượng và chất lượng trứng trong tử cung 
giảm xuống. 
20. Tóc lão hóa từ tuổi 30. Thông thường cứ 3 năm thì tóc cũ sẽ được thay thế toàn bộ tóc mới. Và đến 
năm 35 tuổi thì tóc không còn đen nhánh nữa mà ngã màu đen xám và rụng dần đi. 
Làm thế nào để làm chậm sự lão hóa? 



Già không phải là một bệnh nhưng già tạo điều kiện cho bệnh phát sinh và phát triển; cần chú ý một số đặc 
điểm sau: 
- Người già thường mắc nhiều bệnh cùng một lúc, có bệnh dễ phát hiện, nhưng cũng có bệnh rất kín đáo, 
tiềm tàng, nguy hiểm. - Triệu chứng ít khi rõ rệt, không ồ ạt, nên khó chẩn đoán, dễ sai lạc nếu ít kinh 
nghiệm. - Khả năng phục hồi sức khỏe sau các trận ốm thường chậm hơn so với người trẻ, nên sau điều trị 
phải có thời gian an dưỡng. 
Một số biện pháp làm giảm sự lão hóa: 
Học thuyết âm dương của y học cổ truyền chứng minh con người là một chỉnh thể giữa âm dương, giữa khí 
và huyết. Luôn luôn thăng bằng với nhau từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, từ ngoài 
vào trong theo một quy luật nhất định, để duy trì sự sống của con người được bền vững dài lâu. 
Vì thế muốn giảm sự lão hóa cần phải: 
Về tư tưởng luôn luôn lạc quan yêu đời, chủ động gạt bỏ những cái làm ảnh hưởng đến bộ não, hạn chế tối 
đa nỗi cô đơn, giải quyết tốt nhất mối quan hệ xã hội và gia đình, có triết lý sống đúng; phải chú ý cả 3 vấn 
đề: lẽ sống, lối sống và hành động sao cho khoa học văn minh để loại trừ 7 nguyên nhân gây bệnh của 
Đông y là: hỷ, nộ, ưu, tư, bi, kinh, khủng. 
Muốn được thảnh thơi phải có kiến thức, phải có hiểu biết để nhìn nhận vấn đề sao cho đúng đắn qua báo 
chí, đài phát thanh, truyền hình để làm chủ được mình và giáo dục cho gia đình, con cháu giảm các nỗi bực 
dọc và tự chăm lo cho mình. 
Thường xuyên luyện tập đều đặn về trí tuệ và thể lực như đọc sách báo, nghe đài, xem TV, internet… đồng 
thời tập thể dục thể thao, đi bộ, tập thở, tĩnh tâm thư giãn, v.v… phù hợp với hoàn cảnh và sức khỏe từng 
người. 
Sinh hoạt điều độ, không làm gì quá sức bình thường, giữ gìn trạng thái cân bằng giữa ngủ và nghỉ, giữa 
ăn và làm, giữa trí óc và chân tay, giữa trong nhà và ngoài trời, giữa lười và chăm, v.v… cũng rất quan 
trọng. 
Ăn uống đúng và đủ theo khả năng của mình, không nên nghiện bất cứ thứ gì, hạn chế thịt nhất là mỡ, ăn 
nhiều rau quả tươi, giảm chất bột, giảm bánh kẹo, bảo đảm cân bằng thức ăn âm và dương, giữ người 
không béo và cũng không gầy. Nên nhớ con người là giống ăn ngũ cốc, nên thức ăn cho người phải 80  là 
ngũ cốc còn 20  là rau quả và các thứ khác, không nên ăn quá no, người già rất cần đạm ở đậu tương, 
vừng lạc, tôm cua, ốc hến… 
Kiên trì áp dụng 10 bài học về sức khỏe của Nhật Bản, đất nước được mệnh danh là ‘vương quốc của tuổi 
thọ’ vì có tuổi thọ cao nhất thế giới hiện nay. 10 bài học đó là: 
- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau - Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua - Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả - Bớt ăn 
chất bột, ăn nhiều sữa - Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần - Bớt đi xe, năng đi bộ - Bớt phiền muộn, 
ngủ nhiều hơn - Bớt nóng giận, cười nhiều hơn - Bớt nói, làm nhiều hơn - Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều 
hơn. 
Những bài học trên có tác dụng rất lớn đối với những người bị tăng huyết áp, bệnh tim mạch, ung thư dạ 
dày, viêm gan… 
Tóm lại: Biết cách sống, ta có thể làm chậm được quá trình lão hóa, kéo dài được tuổi thọ.  
 
*Có những gi ng cứ tưởng gần hoá l i xa, tưởng là xa hoá gần: 
Như gọng cũ gần xa, sau đây: 
Mõ Làng Sydney vừa nhận được tin nóng hổi, rất như sau: 
"Em vua nhan duoc tin tu VN neu anh chua co: 22/8 nay o Ky Dong se mung le 60nam linh muc cua cha 
Phan Thien An", ký tên cựu Chi HỘi Trường GĐAP Sydney Nguyễn Duy Lâm cho biết. 
Mõ Làng Sydney xin Allô Allô 

 
Peter NGUYEN DUC MAU 
    

  
 

Tá ơi, 
lớp mình, Phụng, Tường, Tin, Tâm, Mầu sẽ mừng Kim Khánh Khấn Dòng trong năm nay; đúng ngày là 02/ 
tháng 7/2013. Tỉnh Dòng sẽ dâng lễ Tạ ơn vào đầu tháng 11. Hai anh em mình, Tín Mầu sẽ mừng trên Tây 
Nguyên, tại Pleikly ngày 10/10/2013, ngày kỷ niệm thành lập cộng đòan Tây Nguyên. Xin anh em cầu 
nguyện cho tụi này. 



Cám ơn nhiều. Xin Chúa chúc lành cho anh em bên Úc. 
Mầu cssr 

 

Thánh lễ tạ ơn Bát tuần, 60 năm Khấn dòng, 55 năm Linh mục của 
cha Giuse Phan Thiện Ân DCCT 

VRNs (23.08.2013) – Sài Gòn – Vào lúc 18 giờ, hôm qua 22.8.2013, hơn 40 linh mục và hội cựu đệ tử của 
Dòng Chúa Cứu Thế cùng với đông đảo giáo dân, đã dâng thánh lễ tạ ơn với cha Giuse Phan Thiện Ân 
nhân dịp kỷ niệm bát tuần, 60 năm khấn dòng và 55 năm linh mục tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. 

 

Cha Giám tỉnh của DCCT cho biết trong thánh lễ, “hầu hết cuộc đời linh mục của ngài [cha Giuse] là làm 
công tác đào tạo. Ngay cả sau năm 75, ngài vẫn tiếp tục chăm sóc và tuyển mộ ơn gọi, cũng như đào tạo 
các linh mục và tu sĩ cho Tỉnh Dòng.” Tại Nha Trang, ngài đã đào tạo được 31 linh mục cho DCCT. 
 

Mời gọi cộng đoàn tín hữu cùng dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa và Đức Mẹ trong phần mở đầu thánh lễ, cha 
Giuse còn bày tỏ “Tôi muốn hướng lòng biết ơn đến người Mẹ thứ hai … Ngày hôm nay tôi có được gì là 
do công ơn của Mẹ nhà dòng.” 
“Chính Mẹ đã nuôi tôi, đã giáo dục tôi, đã dạy tôi làm gì để phục vụ Giáo hội,nhà dòng.” Cha Giuse cho biết 
thêm, gia đình chỉ cưu mang ngài được 10 năm. Từ năm 10 tuổi, ngài đã vào đệ tử DCCT Huế. 
Thánh lễ tạ ơn được diễn ra trùng với ngày kính nhớ Đức Maria Nữ Vương, cha Phaolô Bảo Vinh đã nói 
trong bài giảng “Đức Maria xứng đáng với tước hiệu là Mẹ của Con Thiên Chúa,là Nữ Vương Thiên đàng. 
[Vì] người con [mà Mẹ cưu mang] là ánh sáng cứu độ. Ánh sáng đó lan tỏa đến đâu thì bóng tối bị dẹp tan”.  
 

“Khi tuyên xưng Trinh Nữ Vương”, cha Phaolô Bảo Vinh cho biết: “là Giáo hội tuyên xưng Mẹ được giữ gìn 
tinh tuyền nơi thân xác, nơi tâm hồn từ lúc Mẹ thụ thai trong cung lòng mẹ của mình.” Và khi tuyên xưng 
Đức Maria là Trinh Nữ Vương, “Giáo hội chúc tụng và ngợi khen tình thương của Chúa, ơn cứu độ của 
Ngài, và Giáo hội mở ra cho chúng ta thấy viễn cảnh tương lai của chúng ta. Đức Maria được lên trời cả 
hồn lẫn xác, là Nữ Vương Thiên đàng thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta một ngày kia sẽ được chung hưởng 
vinh quang với con Đức Chúa Trời, bởi vì Mẹ của chúng ta đã được như thế.” 
Cha Phaolô kết luận “có lẽ ngài [cha Giuse] chọn ngày lễ Trinh Nữ Vương để cùng với Mẹ Hội Thánh, nơi 
hình ảnh Đức Maria, để tạ ơn Thiên Chúa, vì tình thương của Chúa, vì ơn cứu độ của Ngài đã chọn, đã 
chạm,… sung công con người ấy cho công trình cứu độ nơi nhà dòng Chúa Cứu Thế.” 
Cha giảng thuyết còn cho biết, linh mục Giuse tuy “nóng tính vô cùng” nhưng lại là một “nhà đào tạo khuôn 
mẫu”. Sau những lần la mắng như “trời đổ lửa” với học trò của mình, thì cha lại xin lỗi và phát kẹo cho từng 
anh. Một cựu đệ tử đã nhận xét “nhờ cha [Thiện Ân] mà còn biết cách dạy dỗ con cái của con, và nhờ đó 
con cái của con đã nên người”. Cha Giuse còn thật đặc biệt vì lòng yêu mến nhà dòng. 
 

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn vào lúc 19 giờ. 
Cha Giuse Phan Thiện Ân sinh năm 1933, năm 10 tuổi ngài gia nhập đệ tử DCCT Huế. Năm 1953, khấn lần 
đầu và năm 1958, cha được thụ phong linh mục năm 25 tuổi. Cha Giuse từng giữ nhiều chức vụ liên quan 
đến đào tạo như cha phó đệ tử Vũng Tàu, Giám đốc tiểu đệ tử Huế, linh hướng Đại chủng viện thánh Giuse 
ở Hà Nội. Luôn ưu tư về đào tạo nên cha Giuse đã mở lớp đệ tử ở Nha Trang khi ngài làm bề trên ở đây. 
Ngài cũng từng dạy học ở ĐCV Sao biển Nha Trang.  
 

                 


