
 

       Nhớ thăm miệt dưới 

 
 

CHS  Lê Văn Điểm 

 

 

 

Tôi viết đoản văn nầy mục đích xin kêu gọi quý Thầy Cô, đồng hương, đồng 

môn cùng thân hữu khắp nơi nhớ đi thăm miệt dưới vào tháng 9 nầy. Dân Mỹ 

Tho mình ở Úc đang chuẩn bị ráo riết cho ngày: “Đại Hội Thế Giới Cựu Học 

Sinh Nguyễn Đình Chiểu – Lê Ngọc Hân và Đồng hương Mỹ Tho tại thành phố 

Sydney”. Ngày hội lớn này sẽ tổ chức vào hai ngày 17 và 18 tháng 9 năm 2016 

đúng vào mùa hoa nở ở miền đất hiền hòa này. 

 

Nếu nói về con người và cảnh vật của một quốc gia có thể phải thật nhiều quyển 

sách mà cũng chưa nói cho cùng tận. Ở đây tôi chỉ xin giới thiệu cùng quý vị 

một ít người đang sinh sống tại Úc và một vài thắng cảnh rất tiêu biểu mà nếu 

quý vị đến đây có thể đến và gặp gỡ. 

 

 
Nữ hoàng Elizabeth II 

Prime Minister Malcolm Turnbull 

 

Úc thuộc khối Thịnh Vượng Chung guồng máy chánh quyền giống như thể chế 

đại nghi giống như Anh Quốc. Úc vẫn còn tôn thờ nữ hoàng Anh mặc dù nhiều 

lần hăm he muốn dẹp bỏ. Hiện tại lãnh đạo đất nước là Thủ Tướng Malcolm 

Turnbull vừa là lãnh tụ của đảng Tự Do, đối thủ của đảng Lao Động.   

 

Trên thế giới có 5 châu mà Úc chiếm gần trọn một châu. Úc là quốc gia rộng 

lớn đứng hành thứ sáu trên toàn cầu. Nó gồm một lục địa rộng lớn, một hòn đảo 

Tasmania và vô số những đảo nhỏ. Úc chia ra làm 5 tiểu bang:  

http://abcmail.net.au/t/2800661/3347416/93873/6/


 

 
 

New South Wales (NSW) thủ đô là Sydney,  

Victoria (VIC) thủ đô là Melbourne,  

Queendland (Queensland) (QLD) thủ đô là Brisbane,  

Tây Úc (WA) thủ đô là Perth,  

Nam Úc (SA) thủ đô là Adelaide,  

Tasmania (TAS) thủ đô là Hobart. 

 Ngoài ra Úc có 2 lãnh thổ; Lãnh thổ phía Bắc Northern Territory  (NT) thủ đô 

 là Darwin, Lãnh thổ Thủ Đô nước Úc Australia Capital Territory (ACT) thủ đô 

 là Canberra. 

 

 

 

 

Khoảng 50 ngàn năm trước khi người Anh đến định cư vào cuối thế kỷ thứ 18 

người Thổ Dân có gần 250 bộ lạc sinh sống ở đây. 

 

 

http://abcmail.net.au/t/2800193/3347416/93870/6/
http://abcmail.net.au/t/2801080/3347416/94003/6/
http://abcmail.net.au/t/2800661/3347416/93903/6/


Nhìn tiền là biết liền. Giấy bạc lớn nhất của Úc là tờ 100 đô. Trung bình người 

công nhân làm việc lãnh lương chưa khấu trừ thuế 950 đô mỗi tuần nên cuộc 

sống tương đối thoải mái, mặc dù giá cả sinh hoạt có đắt đỏ hơn Hoa Kỳ đôi 

chút. 

 

Vào ngày 15 tháng 2 năm 2016 vừa qua sở thống kê tuyên bố nước Úc vừa có 

một công dân thứ hai mươi bốn triệu. Sở thống kê tiên liệu sẽ thêm được một 

triệu người nữa trong vòng năm 2018. 

 

 

Thoạt tiên Đại Hội Thế Giới Cựu Học Sinh Nguyễn Đình Chiểu – Lê Ngọc Hân 

và Đồng hương Mỹ Tho năm nay 2016 dự trù sẽ tổ chức ở thành phố Melbourne 

http://home.in.telstra.com.au/news/corpnews/2016/02/Pages/Telstras-Half-Year-Results-coverage.aspx?clickTrack=DNS


tiểu bang Victoria. Nhưng sau đó quý Thầy Cô cùng ban chấp hành đã quyết 

định dời về Sydney có những điều kiện thuận lợi hơn. 

Tại Melbourne có khoảng vài chục ngàn người Việt đang sinh sống ở đây. 

Melbourne rất nổi tiếng là thành phố bốn mùa trong ngày; có nghĩa là có thể đầu 

ngày trời trong mát mẻ  mùa xuân, vài giờ sau đó trở lạnh thành mùa đông mưa 

gió phũ phàng, xế lại nắng chói chang của mùa hạ, rồi cuối ngày êm ả mây tụ về 

một phía xây thành mùa thu. Dân Melboune ra đường thường chiếc áo len 

thường cột vô eo ếch cho chắc ăn – khi lạnh mặc vào – nóng thì lột ra. 

 

 

Melbourne nằm ở miền đông nước Úc. Đây là tổng hành dinh thể thao của Úc. 

Hình ảnh các trận đấu ở các sân bóng bầu dục MCG, sân quần vợt quốc gia 

(tennis) ở đây luôn trên các màn ảnh truyền hình khắp thế giới. Trò chơi đá 

banh bầu dục (Football) được người Úc hăm mộ (nhưng không phải dân Việt 

Nam hay người Mỹ Tho ở đây thích). 

Nói về Melbourne đầu tiên phải dành đôi phút để tưởng niệm thầy Lê Phú Thứ 

người giáo sư Anh văn nổi tiếng của trường Nguyễn Đình Chiểu. Suốt cuộc đời 

làm tthầy gắn bó với Mỹ Tho. Thầy gốc người ở quận Ô Môn nhưng lên Sài 

Gòn ăn học từ thuở nhỏ. Thầy tái định cư tại Melbourne tiếp tục dạy học ở 

trường trung học Deer Park cho đến khi về hưu. Hơn 20 năm về trước thầy và 

anh Nguyễn Văn Tới là hai sáng lập viên của Hội Ái Hữu CHS NĐC LNH Mỹ 

Tho tại Úc Châu. Ngoài Thầy Thứ có thầy Đoàn Thể Hồng giáo sư âm nhạc của 

trường Lê Ngọc Hân và trường Sư Phạm Mỹ Tho. Thầy Hồng định cư ở 

Melbourne và tiếp tục dạy nhạc. Hiện tại thầy an dưỡng tuổi già và chờ quý vị 

đến Melbourne để thầy đàn tặng “một bản nhạc Hoài Hương”. 

 

http://abcmail.net.au/t/2801080/3347416/93987/6/


 

Niên trưởng Trương Ngọc Anh 

Nói về chị Trương Ngọc Anh (phu quân là anh niên trưởng Bùi Hữu Trạng) 

hiện tại chị đại diện CHS NĐC LNH và đồng hương Mỹ Tho tại Melbourne. 

Hơn 20 năm qua chị Anh lúc nào cũng sát cánh cùng đồng môn, đồng hương 

trong tất cả các buổi sinh hoạt, du ngoạn ...v... v. Chị Anh và anh Trạng ở trên 

ngọn đồi cao miền đông  Doncaster, con cái đã an bề gia thất. Anh chị rất hiếu 

khách, quý vị qua đây sẽ gặp. Chắc chắn quý vị sẽ thưởng thức màn múa độc 

đáo do chị Anh trình diễn với nhạc đệm “Khúc hát ân tình”.  

Nói về Melbourne mà không nói đến siêu niên trưởng Lê Văn Thêm thì thật là 

thiếu sót. Anh Thêm là một bậc Hiền Tài hiếm hoi. Khi anh bắt đầu học trung 

học là trường Collège Le Myre De Villers. Thời đó thầy Dương Văn Dỏi làm 

hiệu trưởng.  Đến năm sau 1953 trường collège nầy đổi tên thành trung học 

Nguyễn Đình chiểu. Anh tốt nghiệp Tú Tài vào năm 1955. Lúc đó tôi còn bú vú 

mẹ và khóc oe oe!  Sau khi học một năm chuyên môn anh Thêm trở thành Phó 

Tỉnh Trưởng của một trong sáu tỉnh Nam phần. Anh cũng phục vụ cho tỉnh 

Định Tường nhiều năm trước khi về làm cho Giám Sát Viện cho đến ngày miền 

nam sụp đổ. Quý vị đến thăm Melbourne chắc chắn sẽ gặp người anh khả kính 

nầy đã 85 tuổi đời mà vẫn còn luyến lưu cái thuở dồi mài kinh sử ở Mỹ Tho. 

Quý vị sẽ gặp anh Trương Đình Thành (tức ông Cò Thành) là Phó Ty Cảnh Sát 

Quốc Gia tỉnh Định Tường cùng với ông Đổ Kiến Mười là Trưởng Ty. Anh 

Thành bây giờ cũng đã già yếu rất mong hội ngộ với người đồng hương. Cũng 

nên biết anh Thành là bạn thân với đồng môn Lê Phước Khánh và phu nhân 

cũng là cựu học sinh trung học Lê Ngọc Hân.  

Niên trưởng Nguyễn Trọng Khâm CHS NĐC và Nguyễn Tuyết Mai CHS LNH 

đã dệt mộng thành đôi uyên ương từ thuở còn đi học và đã được thành tựu gần 

hơn nửa thế kỷ nay. Anh chi Khâm Mai sống với nhau rất hạnh phúc. Cả hai 

qua Melbourn lập nghiệp sớm từ năm 1978 và thành công mỹ mãn. Anh chị đã 

về hưu nhưng anh hai Khâm vẫn còn khỏe mạnh và đi đánh quần vợt mỗi ngày. 

Anh chị rất muốn tiếp kiến đồng môn đồng hương từ bốn phương trời  . . . 

Nhắc đến người hùng biển cả phải nói đến người lính thủy Thái văn A và người 

tình Kim Chung. Dự đại hội năm nay quý vị sẽ nghe giọng ca vàng của chị Kim 

Chung một thời giựt giải Thanh Tâm tài nhân. Nói lén nghe có đồng môn đồng 

hương nào muốn nhảy đầm với anh A trong đêm hội ngộ tháng 9 này thì hãy 

nhớ ghi danh trước nhé. Anh A có những bước nhảy tuyệt vời không chỗ nào 

chê được hết. 



Ở đây có cặp vợ chồng sống thầm lặng nhưng mà mãi mặn luôn nồng cũng gần 

nửa thế kỷ qua đó là niên trưởng CHS NĐC Lê Quang Hiển và CHS LNH Võ 

Thị Hồng Liên. Anh Chị ít nói nhưng bên trong là tấm lòng mến bạn kính thầy 

thật đáng làm gương cho em út. Anh chị ở trong căn nhà nhìn ra Vịnh Phillips 

thuộc vùng Willianstowns, quanh năm gió biển thổi mát mẻ. Anh Chị vui hưởng 

tuổi về chiều, quá đả. 

Melbourne có nhiều cặp vợ chồng đáng để kể ra, nhưng thôi chỉ dám nhắc đến 

một vợ chồng nữa là anh Nguyễn Thành Báu và Nguyễn Minh Hằng nữa thôi. 

Anh Tư Báu nhà kế đình Điều Hòa. Anh vốn con dòng trâm anh thế phiệt ở Mỹ 

Tho mình. Thầy Nguyễn Văn Dậu, soạn giả Năm Châu là những Ông Cậu của 

anh Báu. Từ thuở ban đầu nhóm CHS NĐC LNH thành lập đã có anh Báu. Anh 

nói chuyện có ca có kệ và hơi cải lương nha. Người lanh lẹ, sống đạo đức theo 

Nho Giáo. Đặc biệt là đồng vợ đồng chồng nên đi du lịch đó đây hầu như mỗi 

năm. Anh chị Báu Hằng kính thầy mến bạn và chơi rất hào phóng. 

 

 

Bây giờ tôi mời quý vị từ đông đi qua miền nam để đến thành phố Adelaide của 

tiểu bang Nam Úc. Adelaide có khoảng hơn hai chục ngàn người Việt sinh 

sống. Đây là một vùng đất mầu mở có giòng sông Murray gần giống như sông 

Tiền ở Mỹ Tho. Tiểu bang Nam Úc nổi tiếng là tôm hùm Kingstom và nhũng 



vườn cam, nho ngút ngàn. Dọc theo quốc lộ 1 quý vị sẽ gặp những cánh đồng 

cây cải ép dầu. Đến mùa cải trổ hoa những tấm thảm vàng đến tận chân trời. 

 

 

Giòng sông Torens với chiếc cầu cong cong bắc qua sông phong cảnh thật tuyệt 

vời. Tại vùng Mount Gambier có hồ Blue là miệng núi lửa ngày xưa. Người 

Việt gọi là hồ Ngũ Sắc nghĩa là hồ đổi năm màu khi màu xanh, khi màu hồng, 

lúc màu cẩm v v. Đặc biết cách thành phố Adelaide không xa có bức tường Thì 

Thầm. Đến đây quý vị và người thân đứng xa nhau nhưng cả hai kê miệng vào 

tường nầy để tâm sự thì sẽ nghe tiếng nhau. Nếu hướng về phía bắc vượt qua sa 

mạc tiểu bang Nam Úc có rất nhiểu mõ ngọc Opal. 

Adelaide có anh Nguyễn Bảo Toàn CHS NĐC nhiều năm làm một bác sĩ giúp 

người mình khi ốm đau. Ở đây có hội Nông gia Việt Nam vùng Nam Úc. Có 

một số người Mỹ Tho thành đạt với nghề trồng tỉa nhất là ở vùng Virginia như 

anh Trần Văn Sinh CHS NĐC và bà xả là chị Sương CHS LNH, đồng hương 

Đinh Văn Thiệt v v. Ngoài ra có anh Trần văn Thêm người tình không quân.  Ở 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Gambier,_South_Australia


đây có Thầy Đặng Vượng giáo sư trường Nguyễn Đình Chiểu đã sinh sống tại 

đây. Hiện tại con cháu thầy vẫn còn ở đó.  

Đi xa hơn quý vị sẽ đến vùng Whyalla cũng có người Việt ở (nhưng hỏng có 

người Mỹ Tho nhen). Whyalla có rất nhiều mỏ kim loại chạy dài đến Port 

Lincoln là biên giới Nam Úc và Tây Úc. 

 

 

Thành phố Perth nằm bên giòng sông sông Thiên Nga (Swan River) 

Đã hướng dẫn quý vị biên giới Nam và Tây Úc thôi thì trực chỉ tây phương để 

về nơi có mỏ vàng bạc kim cương nhiều nhất nước Úc. Tây Úc là vùng đất rộng 

nhất so với các tiểu bang khác. Nếu xuôi về Albany ở đây có những cánh đồng 

lúa bát ngát. Bờ biển Tây Úc nằm về phía Ấn Độ Dương. Mùa xuân về vào 

tháng 9 Tây Úc là một bầu trời hoa, cỏ cây gì cũng trổ hoa. (Ai bị hayfever thì 

hơi khó chịu). Phần lớn người Việt sinh sống ở thành phố Perth khoảng hai 

mươi ngàn người. Perth có giòng sông Swan, có KingsPark một công viên rộng 

10 hecta nằm trên một ngọn đồi ngay thành phố với nhiều danh lam thắng cảnh, 

có hải cảng Freemantle ...v ... v. Đặc biệt có quần đảo Thần Tiên Mandurah, 

Matilda Bay. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Whyalla
https://en.wikipedia.org/wiki/Matilda_Bay


 

Fremantle và Matilda Bay 

 

Người ở Mỹ Tho tại thành phố Perth không đông lắm. CHS NĐC LNH tiêu 

biểu có chị Trương Nguyệt Ánh gốc người ở đường Ông Bà Nguyễn Trung 

Long, công chúa Trần Kiều Hà vẫn đẹp như thuở nào. Cô cựu giám học Phạm 

Thị Cúc cũng ở Tây Úc. (Cô Phạm Thị Cúc nữa là giáo sư dạy trường NĐC và 

cũng là giáo sư trường Sư Phạm Mỹ Tho. Người Việt ở Tây Úc rất thành công 

nhất là lãnh vực nông nghiệp, mở siêu thị, đầu tư địa ốc . . . Thăm thành phố 

Perth nầy một lần thì chắc chắn mãi nhớ tình người viễn xứ suốt đời. 

 

Nếu mà quý vị cứ theo hướng Bắc tiến khi qua thành phố Broome sẽ đến 

Darwin thủ đô của Lãnh Thổ Bắc Úc. Ở đây khí hậu nhiệt đới giống như Việt 

Nam mình có hai mùa mưa nắng. Phần đông người Việt sống ở đây là chủ các 

nông trại trồng xoài. Tôi chưa đến Darwin nên hỏng biết nhiều, chắc một điều là 

ở đây nhiều con cá sấu, cua, cá vô số kể. 

 

Đến đây có lẽ lên máy bay đến Alice Springs ngủ qua đêm rồi đi xem Ayers 

Rock, Uluru –và Kata Tjuta National Park. Những tảng đá kỳ diệu nằm chính 

giữa Úc Châu.  Đến thăm tảng đá Ayers Rock kỳ diệu nầy thật là lý thú (thật ra 

đây là một ngọn núi cổ lớn tợ Thái Sơn).  Những tảng đá nầy đổi nhiều màu đỏ, 

tím, chàm, vàng, lam v v. Có người nói đây do ánh sáng của mặt trời chiếu vào 

sa mạc của vùng outback phản xạ lại những tảng đá nầy đổi màu. Nhưng không 

có ai biết được chính xác mà chỉ cảm nhận rằng đây là một kỳ bí của thiên 

nhiên. Đây là một kỳ quan thế giới. Ai đến đây cũng ngơ ngác trước vũ trụ bao 

la bát ngát, hùng vĩ có rất nhiều hang động linh thiêng của người thổ dân. Đến 

đây quý vị sẽ thấy dấu chân đầu tiên của nguyên thủy con người. Tôi đã có lần 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:WTF_Roel_Loopers_High_Street_from_above,_Fremantle.jpg


đến đây thăm một lần và có lần lòi tói trèo lên tới đỉnh. Đi lên đã khó nhưng đi 

xuống cũng không phải dễ dàng. 

 

Ayers Rock hiên ngang giữa bầu trời 

 

 

Du khách ngắm Ayers Rock đổi màu 

Không thể nào chúng ta có thể đi bộ qua tiểu bang Queensland. Đầu tiên từ 

Alice Springs đáp máy bay đến thành phố Cairns nơi có những bãi san hô độc 

nhất vô nhị trên quả địa cầu. Bãi biển Palm Cave nói nghỉ mát tưởng mà tôi đã 

trải qua bây giờ vẫn còn lưu luyến. 

 

Quý vị khi đến dự đại hội tháng 9 nầy sẽ đến thăm thành phố Brisbane quanh 

năm nắng ấm. Ở đây có rất nhiều CHS NĐC LNH và đồng hương Mỹ Tho đến 

đây lập nghiệp. Nhiều khuôn mặt thân thương tôi không thể quên. Người anh 

hùng pháo thủ Năm Căn (Cà Mau) ngày nào anh Trương Văn Thiệt. Người tình 



cô đơn Nguyễn Chí Dân. Làm sao quên được vợ chồng Nguyễn Ngàn Mai đã 

soi sáng cả bầu trời đêm của Queensland. Mỗi lần tôi về thăm Brisbane là luôn 

nhớ đến người bạn học Ngô Hồng Nho đã vắng số bỏ chị Hồng phải thủ tiết thờ 

chồng. 

Nói đến Queensland phải nhắc đến bờ biển Vàng (Gold Coast) xa hoa, lộng lẫy 

thu hút hàng triệu du khách hằng năm.  

 

Hãy đi thăm miệt dưới và đến tắm nước biển Vàng để mãi trẻ không già, nếu có 

già thì luôn khỏe. Ở đây có đôi uyên ương Trần Thanh Liêm & Huỳnh Thị Thơi 

thường đến đây vui hưởng hạnh phúc trong lâu đài tình ái. Hồi năm rồi thầy cô, 

CHS NĐC LNH và đồng hương sau những ngày đại hội toàn quốc Úc Châu đã 

về đây để “trọn hưởng”  

 

 

Đôi song ca Liêm Trần & Thơi Huỳnh 

 

Trên bước đường từ Brisbane về dự đại hội ở Sydney xa diệu vợi có nhiều thắng 

cảnh lắm không thể kể hết như Byron Bay bên bờ biển đẹp, bên là sông dài với 

những farm mía bao la bát ngát, Coff Harbour, Port Macquarie, Newcastle, 

Goosford v v . 



 
 

Thành phố Sydney là tiêu biểu cho sự thịnh vượng và giàu có của nước Úc. 

Kính mời quý vị hãy đến đây thăm những thắng cảnh có một không hai trên thế 

giới và những con người Mỹ Tho đang chờ đợi để được đón tiếp toàn thể quý vị 

từ khắp nơi trên giới. Hãy ghi danh với ban tổ chức càng sớm càng tốt để được 

chuẩn bị nơi ăn chốn ở. Ngày đại hội 2016 sẽ là những ngày đáng ghi nhớ cho 

tất cả đồng môn, đồng hương và thân hữu. 

 

Khi đến Sydney thì quý vị sẽ có dịp đến thăm gần cả trăm gia đình của người 

Mỹ Tho mình. Quý vị sẽ có dịp hội ngộ Thầy Cô Nguyễn Văn Chấn, Nguyễn 

Văn Chiếm, Thầy Nghĩa Sỹ, Cô Lê đã nhiều năm gắn bó với trường Nguyễn 

Đình Chiểu  và trường Lê Ngọc Hân. 

 

 

Bên trái niên trưởng Võ Quang Hiển 

và Mai Hồng Liên (Melbourne) 

Bên phải niên trưởng Hồ Văn Các 

và Lạc Kim Anh (Sydney) 

 

Quý vị sẽ gặp niên trưởng Nguyễn Văn Bon là giáo sư và từng là hiệu trưởng 

trung học Bến Tranh trước khi thăng quan tiến chức. Niên trưởng Nguyễn Văn 

Bon là tấm gương hiếu học cho đàn em. Anh Nguyễn Văn Tới, chị Võ Kim 

Ngân, Trần Minh Trí, chị Mười, anh Hồ Văn Các, Chị Lạc Kim Anh, Ngọc 

Hân, Ngọc Bình, Ngọc Châu, Ngọc Thẩm, Đặng Xuân Lan v v là những người 



đã gần 30 năm gắn bó với hội CHS NĐC LNH, đồng hương Mỹ Tho tại Úc Đại 

Lợi nầy. Tôi không thể kể ra hết quý vị đến sẽ gặp tất cả người tình Mỹ Tho ở 

đây lúc nào cũng WELCOME TO SYDNEY – AUSTRALAIA. 

 

 
Đã đến Sydney thì không thể nào không viếng Wollongong một thành phố biển 

đẹp vô cùng. Ở đây cũng có cộng đồng người Việt tự do hoạt động rất hữu hiệu. 

Đặc biệt có chùa Nam Tiên rất đẹp. 

 

 
 

Trên đường du hành quý vị cũng nên thăm thủ đô Canberra. Quý vị không thể 

bỏ qua bảo tàng viện chiến tranh, đặc biệt nhất là những kỷ vật của quân đội 

Hoàng Gia Úc mang từ Vũng Tàu, Bà Rịa, Núi Đất.  

 

Ở đây quý vị có thể thăm cô cựu hiệu trưởng Diệu Thông người gắn bó với 

trung học Lê Ngọc Hân nhiều năm. Đôi uyên ương Thập Tùng luôn là người ra 

phi trường đón quý vị. Người anh Phạm Doanh Môn, Lê Quang Hậu, chị Hoàng 

Hà...v... v đã về hưu sẵn sàng tiếp chuyện quý vị. 



 
 

Quý vị đã đi hết một vòng của nước Úc bây giờ hãy đón xe bus trở về phi 

trường Sydney về lại nhà. Chúc quý vị hưởng những ngày thăm nước Úc thật 

tuyệt vời. Nhớ thư thăm hội Ái Hữu CHS NĐC LNH và đồng hương Mỹ Tho 

tại Úc nhé! 

 
 

 
 

 

Để kết thúc bài viết nầy tôi xin ghi lại lời anh Lê Văn Thêm. Anh nói CHS 

NĐC LNH và người Mỹ Tho, Việt Nam nói chung đã bao đời trọng đạo Thánh 

hiền 聖賢. Mỗi người chúng ta hiện tại đều có phàm thánh. Muốn vượt khỏi 

tánh phàm trần thì phải tu dưỡng nhân cách tới cõi cùng cực gọi là thánh, như 

siêu phàm nhập thánh 超凡入聖. Anh dạy tôi nếu chiết thử chữ thánh thì gồm 

có nhỉ là tai và khẩu là miệng và có chữ vương là vua, hay làm chủ có quyền cai 

trị cái tai và miệng. Miệng thì phải nói lời chân thật, có lợi người lợi mình ngay 

hiện tại và cho đến tương lai. Miệng không nói láo, nịnh hót, thêu dệt đôi chiều, 

http://hvdic.thivien.net/word/%E8%81%96
http://hvdic.thivien.net/word/%E8%81%96
http://hvdic.thivien.net/word/%E8%B6%85
http://hvdic.thivien.net/word/%E8%B6%85
http://hvdic.thivien.net/word/%E5%85%A5
http://hvdic.thivien.net/word/%E5%85%A5


nói lời hung ác. Tai mình phải biết lắng nghe phân biệt phải trái. Học tánh nghe 

của Thánh Mẫu Maria luôn mở lòng bác ái cứu giúp mọi người hoặc nghe như 

Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi nghĩa là cho vui, cứu khổ. Chúng ta nên giữ trọn đạo 

làm người, học hạnh người nước trời. Sau cùng phải học đức tánh của đất tượng 

trưng cho người mẹ chịu khó luôn biết hy sinh. Đất hứng chịu tất cả đồ dơ 

người ta đổ xuống. Đặc biệt đất có khả năng chuyển hóa những thứ dơ bẩn 

thành chất bổ để nuôi dưỡng cây cỏ và con người. Hãy về miền dưới trong 

tháng 9 nầy để sống lại tình người, tìm nguồn vui từ những đồng môn, đồng 

hương và thân hữu. Người dân miệt vườn Úc Châu đang chờ để trùng phùng, 

hội ngộ mọi người. 

 

Mong lắm thay. /. 

 

CHS NĐC Lê Văn Điểm. 


