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Tííitk giôi m& đàng 
Lich-Su* các nhà triryêh-giáo trú'-danh 

F R A N g O I S C O I L L A R D 
C H I R O N G T H Ú ' T U 

C Ò N P H À L V Â T - L Ô N ! 

TAPONT. kb jg i ing đao bên Phi-chân, 
Coitlard kêì ban chí-thiê't vói nhièu 

ngu<Vi, Irong sii (ló cóMakotoko. Chàng 
thicu-niên niìy thuôc ve chi-phái Bas-
toulos và lai đirng vão bàc thiĩn-thê hon 
bêl, vi là cháu CÙa Moshesh (Mò-set), tù-
t ruôngquyèn-quí . Makotokoua-chufyng 
danh-giá. Chàng thich ngiròi ta dua-
njnh mình và nói vê sir thõng-niinh, 
can-diim cùa niình.. . 

Chàng nuion tin tbeo f)ãng Christ , 
nlurng vãn ua h;ít-chir<rc cbú niã lãm 
theo các phong-tuc ngoai-dao càng hon 
niia. Dàu vàv, vièe l inh -c iV dirói dày 
miiili-cln'rng rfing cbàng giin làm mòn-
dô cùa f)i'rc Chúa Jèsus . 

Mòt ngày kia, Coillard cùng chàng 
dè'n niôl dôn-dièn gãn hon hè'l dè niua 
l i rang-thuc và lã'y tho-tir. 

Sõ lã t iong xi'r năy ít có nginVi da 
tii'íng; n l iũng vinVn trai, là inri có tbè 
ngbĩ clio-n, cfmg rát lcr-th<r \ á pliiĩn 
nhieu thuòc vc ngiròi lioi'rx, ti'rc là 
iiliũng ngirò'i da tr&ng hèn Há-lan dê'n 
i'r tír xira. lífra iíy, nhá Iruycn-giáo 
vira inèt, vira dói (|iiá, ben xuòng ngira 
triróc niôt cãi trai, xirng danh v<Vi chi'i-
nhoi i , doan ngó I<Vi xin d ã i - d à n g . 
NgmVi liocr nììy iif»ó õng và Makotõko, 
roĩ, la thay, khòng Ibeo phong-luc inã 
IIKVÌ khácll vàò nhii. boàc it nfra IIKVÌ 

ngôi dirói bóng iiiál, nhirng chĩ bâo 
òng ngiìi lièn chicc ghe eon diró'i ánh 
niíng chang-cliang ! f)oi dà làu, h;ín 
niói dem cho iín, iihirng dira thirc-vàt 
niòt cách khiiih-hi, xãc-xiroc, den nòi 
Coillard lũc-giãn, nói ìàng : 

—Tlura òng, neu òng xét tôi khòng 
dáng ngoi ;ín vói òng, thi tòi c.fing khòng 
dáng ăn com cũa òng. 

Nói xong. òng di'rng dày, cùng Mako-
loko <li t h ing . Ngày dó , bai ngir<Vi 
không iin gi. 

Chirngsáu thángsau , inòt buòichièu 
kia, niat liòi dã lăn, Makotoko cliay 
tói, vira nóng-giân, vira IIKV hòn-hèn: 

—Tlura thììy, ngirói tr iróc kia tiep-
đãi t b â y q ú á vô-phép hi('ii nay dinrng 
di'rng ngoiii cúa. Ilán xin <r dàu han 
dèm, và có hò dói liíni. 

Coillartl ngiró'c niiit lèn, muoii xem 
chàng Makoloko, nay d;ì dòi tên là 
Nathanael, có hièu <iõi chút vè đao 
Tiii-lành niii ôngđã day chàng tir mâ'y 
niuoi tháng roi chăng. ô n g h ò i l àng : 

—Niìy Nathanaêl, chúng ta sè tiê'p-
dãi nginVi iíy thé não ? 

Chàng da dcn trà hri, chăng chút 
lirõng-lir : 

—Tlura thììy, thăy là t in -dò Hã'iig 
Christ nià ! Thììy se ra iniri ngiròi dó 
vào iif;oi chò <iaiili-<lir noi bàn ;ín; 
thiìv sê cho iifíirói iín vàl ngon dăc-hi(>t 
mà chiìng ai iin hâlin ngáy, ìòi thiìy sê 
cho ngirói dó ngii giircVng lôt nhirt. 

Coillartl vui-vê hel sirc, nói lón lèn 
rà i ig: (tPhâi <ló, Makolokolu 

Ong sai IIKVÌ ngin'ri lioer vão. Bác 
niìj' nhãn-hiel õng khách eũ, bèn hò-
tlien vô-cùng vii xin lô i ; lòi hai iif'iròi 
lrõ' nèn lian thàn. 

Niím qua tháng luji. Makoloko dàu 
iinrõi phân dã c; ini- | )huc den nani, 
nhuiig clura quyêt liiin tin-dò tìiing 
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Clirisl. Thĩnli - thoãng Coillard thãy 
chàng gììn nhfrt-djnh, iihuiigtòi-nghi{'p 
làm sao, chàng khòng thc chiii-tir àn-
huè cùa các ban-bè ngoai-dao ! Coillard 
hangngày cìíu-nguyén ìihieti cho chãng, 
nlurng vàn vô-hièu. 

Cuõc chieii-t ianh Ihình-lình xiiy ra 
gifra dân Bassoutos \ì\ dàn Boers. Các 
chù-dien Boèrs bi bon da den cirópmíít 
nhieu súc-vàt, bèn noi giO 1'. chicu-tàp 
đai-biuh kco dén. Châng phâi ho rièng 
găp lình-eàiih ã'y dãu. Xgiriri Bassoulos 
cũng etrirp phá inòt chi-lòc da đen khác, 
là diìn Zoulous. Nguòi Anh bèn den 
giúp-dõ' dân năy, là dân llumc quycn 
bão-hò cúa mình. 

Nhirng viêri lù-ti'irõng cũa chi-phái 
Bassoulos khõng imiõn chic'n - t ranh, 
ni'n sai Makoloko làni sir-than tlê'n ciing 
quân xàin-clriem dc cii xin phuc-hòa, 
lai nài-nĩ CoiIIard di liun thõng-ngòn 
cho chàng. Vày, phái-bò khòng eiìin 
binh-khi, ra di gifra inùa dòng. nghĩa 
là nhàni tháng biiy tày. Bôe-giii thira 
biêt râng à Nam I 'hi-chàu, thcri-tiet 
trái han bên ta. Gifra miia ha, ho gifr 
lê Giáng-sanh ; còn den tháng bày, thi 
ho lanh run và ngôi xo-ro, co-quap 
chung-quanh đõng cũi cháy lom-dom. 

Lúc Makotoko yà may dong-bankhõi -
liimh, thì tuyêt phii xir cùa chi-phái 
Zoulous. Tói thir nhirt , dang khi ho 
ngôi suò-i quanh dông lira trong trai , 
thì inòt ngiriri da dcn vira khiêp-so', 
vira chì vào biii ràm nhò <V canh dó 
tnà nói r âng : 

—Coi kia ! 
Bui ràm chuyèn-dông; mõt con Ihú 

nhò , thuõc v'ê loài ă l i kien, chay ra, có 
bõn cììng cùng mõm dài và nhon. Nó 
vira di tìm tô kien, vira le cái lirãi dài 
chày nhó't. Bon da đen hoiing hon, 
lúi lai, vì ho cho con vãt nhõ-bc hicn-
lành kia là mòt di'èm gâ . Moi ngir<Vi 
bèn hel sirc năn-n ì Coillard cho minh 
t rò \ c . Makotoko tò ra ininh mê-tin 
him hô't. Chàng nói r àng : 

—Tlnra t h ă y , c h u y c n di năy không 
khòi ì ù i - ro ; Chúng ta sc Chang thành-
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công. Tòi nài-xin thãy ciing chúng 
tòi trô' vê dc khòi găp tai-boa. 

Nhirng Coillard bict s i r hõii-binh lá 
<lo cluiycn d i n ă y , ncn ông chãng chj.il 
nghc thco. ô n g diip r â n g : 

—Khòng, Đirc Chúa Tròi chúng ta 
Ifrn hon nhũng nòi khiep-so' ciia iinh 
cni. Ngài sê che-chi 'r chimg la, vì 
clning la là sir-già cùa Ngài. 

Ho tiri trai quiin thù sau khi triii qua 
liìm bir<Vc nguy-nan và nhieu phen 
vàt-lòn, vàt-lõn viri tiê't lanh, v<Vi c c n 
<lói, \<Vi srr ngã lòng và vói <lii llifr 
ì ' ù i - i o doc dirirng. 

Mòi lăn giip vicc khòng vira ỳ, bon 
<la den lai ilông-thinh nói l<Vn : 

—Tlnra thiĩy, thĩìy Ihã'y rõ riing con 
tbú i in kicn kia <lã báo trir<Vc nõng-nòi 
nay. T h ô i . v è d i l Xin thày chpchúng 
tõi vè là hcrn ! 

Coillard chiu dii thiSr rihoc-nhan Irêri 
<l<Vi, mói gifr d u o c ho. 

B c n g â n t ra iquàn Zoulous, Makotoko 
phát scr, nói thãni \<Vi Coillard ìitng : 

—Tlnra thiiy. ngtriri Zoulous sè nhân-
biê't \ à giêt chc't tòi ; chiíc thê', vi tririrc 
kia tõi dã giao-chicn cùng ho, và ho 
khòng qucn bàc anh-hìing Makotoko. 
Bát luân lúc ìuio, xin thay cũng goi tôi 
là Nathanaèl, vi nlnr vày, ho sè khòng 
bii't tôi là Makoloko. 

Òng Shepstone, dai-bièu ntróc Anh, 
tiep-riróc phái-bò rsíl tlõi tir-te. Ong 
sai tlon c f f i n sang thc'l ho, vì ho dói quá, 
lai goi ngiriri Zoulous và bâo nuia võ 
hien quan-khàeh coi. NgirtVi Zoulous 
bàng lòng, rôi n h à y - m ú a suot d i - in , 

vira huor ngon giáo, vira hò-hét: «Hãy 
cho chúng ta máy ngiriri Bassoutos nĩly 
<lc chúng ta bàm nhò yà dánh chén !» 

Trong bon ho, có môt viên lão-
tiróng dê'n gììn chào òng da t iáng ; gãp 
mìit Makotoko, lão bcn h ó i : 

—Nhfrng ngiriri Bassoutos nììy là a i? 
Coillard d í ip : 
—Lã đăy- tó tòi. 
—Băy-tcV òng à ! Còn anh chàng 

ngoi bcn ông dày cũng thât có bò-dang 
diìy-tó' sao? 
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-^Chàng năy !;ĩ ban-hfru lòi. 
• —Han lèii l:ĩ chi ? 

—Cháng lcn l:ĩ Nathanaêl. 
—Cbà! ' i ' h à l v à v à ! 
Doan,ông già Zoulou có v c lliõa-mãn; 

bhirng triróc khi di kbòi , lão lai dcn 
ciing Coillard, vira ciròi, vìra n ó i : 

—Xin nói vt'ri Makotokà, ban-hĩhi òng, 
ràng tõi kinh chào cbáng. Tòi nhàn 
điro*c n iă tchàng ngay, n lnrngdcm nay, 
các òng khòng ciìn so- gi, vì các ông là 
khách cũa chúng tòi. 

Sau khi t r a n h - l u à n , bàn-t inh làu 
ngày, òng Shepstãne húa khòng dòng 
binh, miên lá tháv dàn Bassoutox ù> ra 
rang mình ngay-thàl. Coillard v:ĩ hon 
da dcn t rò viì xi'r; ho phãi lieu mang 
xòng vào nhfrng vòng nguy-hièin hrrn 
Irin'rc, vi dàn Bovrs và dàn Zoidous 

the kliõng dc ho song sót t rô vc nliã. 
Song nhò' Coiltard pliòng-hi. ncn ho 

liiín Ihoál, d u o c liĩnli-an vò-sir mà vê 
dè'n nhà. Nlnrng nhicii phcn dan nô 
hèn lai ho. 

Makotoko vân brõng-lir. cbira chju 
hõí-câi. !ii)i mòt ngày kia. có linh 
Iriic-xiial moi nguò'i truyen-giáo khõi 
hal Lessouto. IIo buòc phâi d i ; Coillard 
dành IK') I lõi-lhánh ; iilifrng lin-dò mói 
lien bi biil-bó, song ho dĩrng vfrng và 
chÔng-cir nioi ciinh khó-khăn. Hai 
năin sau, Coillard \rb vc. ô n g r ă t vui-
inìnig vi diroc lin Nathanaêl—Makolpko 
dã tin Cluia ! Chãngchiu phép báp-lcm 
vói nhieu nginVi khác, và vui-vê còng-
nhiêti tiivĩ'n-bí) ràng inình linn lín-dô 
cùa Dĩrc Ghúa Jêsus-Christ , là Diíng dã 
chiu chel v:ĩ song lai. ("Cón liÌ:/>) 


