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         Kangaroo tìm đường thoát thân trong đám cháy… Photo by Matthew Abbot 
 
Cứu Kangaroo và Koala… 

Những trận cháy rừng lan tràn khắp các tiểu bang Úc Đại Lợi hơn 6 tuần nay, đã 
làm thiệt hại hơn 2000 căn nhà, có nhiều người mất và bị thương. 6 người lính cứu 
hỏa đã hy sinh. Trong nạn cháy rừng này, đáng thương nhất là hơn 500 triệu thú 
hoang bị chết và thương tật trong trận lửa cháy. Trong số đó hơn phân nửa là 
kangaroo và koala, số còn lại là những động vật khác. 

Những người dân sống trong vùng hỏa hoạn, ngoài việc phải sẳn sàng hành động 
khi nghe báo cháy, họ còn phải tự bảo vệ mạng sống cho mình, bảo vệ gia đình và 
con cái, lo tính toán di chuyển đến vùng an toàn… Không những thế, còn phải gìn 
giữ tài sản, nhìn trong ngó ngoài, xem đất đai, nhà cửa, xe cộ, ruộng vườn… hư hoại 
như thế nào.  

Giữa bao nỗi sợ hãi lo toan trong bối cảnh lửa dữ đó, xúc động thay còn nhiều tấm 
lòng nhân hậu, không chỉ nghĩ riêng cho mình, mà còn trãi rộng tình thương cho 
những loài chúng sanh khác. Dù bên ngoài lửa cháy, nhưng những tấm lòng bi mẫn 
ấy vẫn không vì hoảng sợ lo cho bản thân, mà còn dang rộng vòng tay giúp người 
cứu vật. Họ không những dừng lại ngay ngoài đường hay giữa rừng để cứu, mà còn 
tự tay đem chúng về nhà dưỡng thương và chăm sóc. 



Một trong những trường hợp đó là cô Kangaroo Mim.  

 
 
Cô Kangaroo tên Mim từ nhỏ đã bị thương, hai vợ chồng Narelle Davis và Jill 

Gilbert sống ở vùng Kulnura NSW, đã cứu và nuôi nấng từ khi Mim còn rất nhỏ. 
Thời gian đợi cho Mim bình phục, người chủ nhà tốt bụng đã thả Mim lại với núi 
rừng. 

Nay đã nhiều năm trở về với đời sống hoang dã, rừng lại bị cháy, Mim lại bị 
thương. Dù vậy Mim vẫn cố hết sức lết ra khỏi rừng, tìm lại chủ nhà xưa, và một lần 
nữa xin người chủ tốt bụng ngày nào, cứu thêm một lần nữa.  

Thời gian này, chính nhà của người chủ tốt bụng cũng phần nào bị ảnh hưởng do 
hỏa hoạn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Mim quay trở về, hai vợ chồng không khỏi ngạc 
nhiên và bàng hoàng thương xót. Ông bà cấp tốc đưa con vật vào nhà. Vì chung 
quanh nơi nào cũng có phần bị hư hoại, duy chỉ còn phòng khách là kín đáo nhất, nên 
Ông liền cho con vật dưỡng thương ngay giữa phòng khách… Những ngày hỏa hoạn 
này, người và vật quấn quít bên nhau. Có đôi khi Mim nằm đó nghỉ ngơi, cùng với 
chủ nhà ngồi sát bên, cùng xem tivi, cùng theo dõi tin tức cháy rừng... Người chủ nhà 
đã giữ con vật nhiều tuần lễ, cho đến nay Mim vẫn còn ở trong nhà với hai ông bà tốt 
bụng…  

Có ai nói rằng, động vật hoang dã khó có tình cảm như con người chăng? Và có ai 
cho rằng, giúp đỡ chúng sanh trong khi mình cũng đang gặp hoạn nạn, là điều khó 
làm chăng? 

Và dưới đây là hình ảnh một người dân khác đã cứu một bầy 6 con Koala bị 
thương trong lúc cháy rừng, họ đã cho bầy koala ở ngay trong nhà họ để trị bệnh… 



 
 
Adam Mudge là lính cứu hỏa thiện nguyện, ngày thường anh đi làm full time, 

nhưng khi có cháy là anh buông bỏ để lên đường cứu người. Lần này, nhà của anh 
cũng nằm trong vùng hỏa hoạn. Adam sống ở Cudlee Creek, Adelaide Hills, Nam Úc. 
Trong lúc anh và đồng nghiệp đang chửa cháy và cố dập tắt những ngọn lửa xung 
quanh căn nhà cho hai vợ chồng già. Sau vài phút ngắn ngủi đứng lại thở và nghỉ 
ngơi, anh thấy một bầy koala trong đám cháy từ phía rừng xa bò ra. Qua lớp khói bụi 
dày đặc, phải nhạy cảm và nhìn kỹ lắm mới thấy. Giữa tâm trạng lo lắng, hổn loạn 
của khói lửa mù mịt, anh nhanh như tên bắn, không ngại lửa nóng, phóng đến bầy 
koala, đưa từ từ từng con Koala ra khỏi đám cháy sắp đến gần. Nhìn bầy koala sợ hãi, 
co cúp trong vòng tay Adam thật đáng thương làm sao…  

Sau khi đưa bầy koala run rẩy vào gần đến sân nhà, hai ông bà chủ nhà không một 
giây suy nghĩ. Một tay cố gắng phủi bụi và khói đầy mặt đầy mũi, 
một tay chỉ chỗ phòng giặt sau nhà cho Adam đem bầy koala vào trong. Hai ông bà 
lão đã chăm sóc cho bầy koala bằng tất cả tấm lòng nhân hậu. Adam cho biết, cho 
đến chiều hôm đó, phòng giặt là nơi lánh nạn an toàn cho một bầy 8 con koala tất cả. 

Tình cờ nhà báo đi đến vùng Cudlee Creek lấy tin tức, mới được người dân giới 
thiệu về Adam, cũng như nghĩa cử cao đẹp của hai ông bà lão chủ nhà. Nhà báo đã 
đăng hình bầy koala dễ thương ẩn mình sau phòng giặt… Tấm hình được cộng đồng 
hết lời khen ngợi về tấm lòng nhân ái. Ai cũng khen ngợi Adam, vì giây phút đó là 
giây phút hết sức mệt nhọc. Lúc đó Adam chỉ vừa đặt ống chửa lửa xuống, sau nhiều 
tiếng đồng hồ làm việc căng thẳng, lo bảo vệ tài sản cũng như lo cứu giúp 2 vợ chồng 
già. Mặt mũi anh bơ phờ vì mệt mỏi, vậy mà mắt anh vẫn thấy bầy koala nhỏ xíu, 
nhúc nhích bò ra từ đằng xa, qua lớp khói bụi dày đặc của lửa cháy.  



Cứu vật trong trường hợp bình thường đã đáng khen, thì trong hoàn cảnh khó khăn 
mù mịt như vầy còn thấy giá trị cao quý nhiều hơn nữa. Vậy mà, khi khen ngợi 
Adam, anh nói, “cứu người, cứu vật là chuyện nên làm của mỗi người dân trong hoàn 
cảnh đau thương này, tôi nghĩ, tôi rất may mắn được sống gần nhiều người tốt hơn 
vậy nữa, nhất là hai ông bà lão chủ nhà đã cưu mang bầy koala này” 

Nếu không có những tấm lòng nhân hậu, không biết số phận những con kangaroo, 
những con koala đáng thương sẽ ra sao? Nhưng may thay, quanh ta, vẫn còn những 
tấm lòng nhân ái, sẵn sàng dang tay cứu giúp, khi chính bản thân mình cũng đang lâm 
cảnh hoạn nạn. Cuộc đời vẫn còn nhiều tấm lòng cao đẹp biết bao… 

 
Vật cứu vật… 
 

 
 
Trong hình, Ryan Tate và cô chó 4 tuổi của anh tên là Taylor, sống ở vùng Port 

Macquarie, NSW. 
Taylor là giống chó săn nhỏ gốc Anh Quốc (springer spaniel). Trong nạn cháy 

rừng lan rộng hiện nay ở Úc, Taylor nổi tiếng là tay chuyên nghiệp, chuyên nhận ra 
nơi nào có động vật hoang dã bị thương. Taylor đã giúp bác sỹ thú y cứu rất nhiều thú 
hoang bị phỏng, bị thương… sau trận cháy rừng diễn ra.  

Taylor có thể đánh hơi được mùi koala, cáo, sóc, chuột, thỏ, rùa, chim… nhận biết 
qua mùi phân của chúng. Trong lúc làm nhiệm vụ, Taylor chạy quanh một vòng khu 
vực người chủ cho phép. Mặc dù gặp nhiều chướng ngại sau cơn cháy, nhưng khi 
Taylor ngừng lại dưới gốc cây nào, tức thì, người ta nhìn lên cây đó là chắc chắn có 
con vật bị thương. Có thể là koala hoặc sóc, hay loài thú hoang bị thương nào khác 
còn đang mắc kẹt trên cây…   



 
Khả năng đánh hơi động vật bị thương của Taylor có thể xa đến 125m. Cho dù môi 

trường làm việc là đống tro tàn sau cơn lửa cháy, đâu đâu cũng khói bụi mù mịt, 
nhưng vẫn không cản trở được cái mũi kỳ diệu của Taylor.  

Thời gian làm việc vừa chạy, vừa đánh hơi tìm kiếm của Taylor có thể kéo dài từ 6 
đến 8 giờ một ngày. Chỉ cần nhìn cách Taylor dừng lại dưới gốc cây thì biết trên cây 
có gì; nếu cô nàng ngồi sát bên cây, sẽ biết con vật trên cây còn sống và có thể đang 
bị thương. Còn nếu thấy Taylor nằm dài xuống, thì biết con vật trên cây đó đã tử 
thương rồi… Thật quả là chuyên nghiệp vậy! 

Dưới đây là hình ảnh một chú chó khác, tên là Bear ở Queensland, cũng nổi tiếng 
về tài năng tìm kiếm động vật bị thương trong cơn cháy rừng vừa qua. 

 

      
Hình ảnh này Bear đang thi hành công vụ cùng với đội cứu hỏa và cứu thương của 

Queensland. Bear được huấn luyện đánh hơi và tìm kiếm koala bị thương sau cơn 
cháy.  

Chủ của Bear là cô Romane Cristescu. Romane là tiến sỹ động vật học, chuyên 
nghành bảo vệ koala. Romane cũng là lính cứu hỏa thiện nguyện. Trong 6 tuần vừa 
qua, Bear và cô chủ đã theo đội cứu hỏa đi khắp các vùng lửa cháy ở Queensland. 
Bear dừng dưới gốc cây nào, thì 100 phần trăm cây đó có koala đang bị thương. 



Trong nạn cháy rừng này, Bear đã góp phần cứu thương hơn 600 con koala thoát chết 
sau cơn cháy… 

 
Tay vợt cricket huyền thoại của Úc Jeff Thompson bán đấu giá vật kỷ niệm để 

giúp Đội Cứu Hỏa. 
Người ta thường nói đề tài nói chuyện của người trẻ là tương lai, của người già là 

quá khứ. Khi người ta đã qua khỏi tuổi trẻ, còn lại những ngày tháng với tuổi già, đó 
là thời gian để họ ôn lại những thành công trong quá khứ, để vui, để tiếp tục sống 
những ngày còn lại. 

 
Với Jeff Thompson cũng thế. Năm nay Thompson 70 tuổi. Ông là tay vợt cricket 

người Úc lừng danh thế giới. Ông nổi tiếng với những trận đấu nhanh, đẹp, với những 
bàn thắng ngoạn mục, với những cú đánh nhanh số một thế giới. Và đa phần những 
bàn thắng làm nên tên tuổi của Ông, người hâm mộ đều nhớ đến Ông qua những đồ 
vật ông sử dụng, từ chiếc nón, áo ấm, đôi giày… Thời ngày Ông về hưu đến giờ, đa 
phần những vật dụng đó, ông đã tặng hết cho Hội để quyên tiền cho từ thiện. Ông chỉ 
còn giữ lại duy nhất một cái nón, và một cái áo len làm kỷ niệm.  

Ông nói, nhìn nó, tôi nhớ lại kỷ niệm xưa, đã làm được chút gì đó đem lại niềm vui 
cho tổ quốc. 

Hiện đất nước Úc đang trong đại nạn cháy rừng, Jeff đã vượt lên những cảm xúc 
kỷ niệm vui của tuổi già. Ông quyết định đem những món kỷ niệm cuối cùng còn lại 
ra đấu giá, dành hết số tiền đó tặng cho Đội Cứu Hỏa mua dụng cụ, vật dụng, góp 
phần vượt qua cơn cháy rừng kinh khủng này… 

Những người lính cứu hỏa hy sinh...  
Có bao giờ bạn nghĩ, bạn đang sống trong mái ấm gia đình, có việc làm fulltime 

với bao nỗi lo toan trong cuộc sống, nhưng bạn vẫn có thể dành hết thời gian ít oi còn 



lại để xông pha vào đội tình nguyện cứu hỏa không? Và tình nguyện không lãnh một 
đồng lương, không có chức vụ hay vị trí, không phải một tháng, một năm, hay vài 
năm, mà ròng rã 10 năm, 20 năm, có khi 30, 40 năm… Và kính thưa bạn, cuộc sống 
xung quanh chúng ta vẫn rất may mắn có những con người tuyệt vời như thế…  

Vào ngày thứ Năm 19 tháng 12 năm 2019, toàn tiểu bang NSW Úc Châu có hơn 
200 cơn cháy rừng lớn nhỏ khắp hết tiểu bang từ Bắc chí Nam. Sau khi tiếp nhận lệnh 
ra quân, đội phó đội cứu hỏa Horsley Park là Geoffrey Keaton, dẫn theo 4 anh em 
xông pha vào cơn cháy rừng vùng Buxton, miền Tây Sydney.  

Trên đường dẫn vào đám cháy, mặc dù biết phía trước nhiều nguy hiểm và nhiều 
cây to đã cháy rụi suốt đêm qua, nhưng vì lương tâm, vì tiếng kêu cứu của nạn nhân 
còn đang ở phía trước, các anh không nao núng, vẫn cho xe hướng về khu vực cháy. 
Và thình lình một cây to ngã ập xuống, tại nạn xảy đến, đội phó Geoffrey Keaton và 
anh lính tình nguyện Andrew O’Dwyer ngồi phía trước đã hy sinh ngay tại chỗ. 3 anh 
lính ngồi phía sau bị thương nặng, bây giờ đã hơn 3 tuần lễ, các anh vẫn còn điều trị 
trong nhà thương. 

Geoffrey Keaton hy sinh khi tuổi đời 32 với 13 năm phục vụ cứu hỏa. Cả gia đình 
Keaton có truyền thống giúp người, cứu thương, cứu hỏa… từ nhiều đời. Bạn bè 
thương tiếc anh như một người đồng nghiệp, một người lãnh đạo luôn xả thân cho 
cộng đồng và xã hội. Anh thương người, yêu quí người, tôn trọng người và lắng nghe 
mọi người. 

Geoff và Andrew là hai bạn rất thân với nhau. Họ thương yêu nhau và tôn trọng 
lẫn nhau. Geoff ra đi để lại đứa con trai đầu lòng Harvey. Andrew ra đi để lại đứa con 
gái đầu lòng Charlotte. Cả hai bé đều mới 19 tháng tuổi. 

Firefighter Geoffrey Keaton (32 years old) joined the Service in 2006 and is a 
Deputy Captain of Horsley Park Rural Fire Brigade, and a former member of 
Plumpton Brigade. 

Firefighter Andrew O'Dwyer (36 years old) joined the Service in 2003, and is a 
member of the Horsley Park Rural Fire Brigade 



 
Đội phó Geoffrey Keaton và người lính cứu hỏa tình nguyện Andrew O'Dwyer. 

Andrew O’Dwyer hy sinh lúc anh 36 tuổi. Hằng ngày công việc fulltime của anh là 
manager cho cửa hàng tạp hóa Woolworth. Andrew có một gia đình hạnh phúc, cuộc 
sống đầy đủ và việc làm ổn định. Tuy vậy, nhưng mấy ai còn thời gian giữa bao lo 
toan thường tình trong cuộc sống? Nhưng với Andrew thì khác, dù thế nào, thì điện 
thoại của anh vẫn luôn trong tình trạng ON để nhận bất cứ cuộc điện thoại nào từ Đội 
Chữa Cháy Fire Bridgage.  

Anh làm tình nguyện viên volunteer, không một đồng lương, không kể ngày tháng, 
không kể giờ giấc, không có chức vụ hay địa vị, không phải mới đây một năm hay 
hai năm, mà anh đã theo đuổi lý tưởng cứu người từ khi 19 tuổi. Anh ra đi vừa lúc 36 
tuổi đời! 

Ngày tiễn biệt Andrew, bé gái Charlotte thơ ngây đứng bên linh cửu Cha, đầu đội 
nón cứu hỏa của Cha. Trên ngực áo, đeo huy chương anh hùng của Cha. Em thơ ngây 
quấn quít bên Mẹ, bên xe tang, đôi mắt trẻ thơ ngơ ngát nhìn hàng ngàn người thương 
tiếc đến tiễn đưa Cha mình.  

Chỉ huy trưởng Đội Lính Cứu Hỏa NSW Shane Fitzsimmons nói trong Lễ Tang 
“Charlotte con, con phải nhớ rằng, Cha con là một người đặc biệt, một người hy sinh 
vô ngã vị tha, Cha con ra đi chỉ vì Cha con là một anh hùng” Shane đã nghẹn ngào 
khi nói lời cuối cùng với em bé nhỏ Charlotte. ("Baby Charlotte, you need to know - 
your dad was a special man, a selfless man, and only left because he is a hero," RFS 
Commissioner Shane Fitzsimmons said, his voice breaking on the last word.) 

 



 
 
Trong ngày tiễn biệt những con người anh hùng, có Bà thủ hiến tiểu bang NSW 

Gladys Berejiklian, thủ tướng Scott Morrison, Trưởng ty Cảnh sát NSW Mick Fuller 
và hàng ngàn người dân tham dự. Và bà thủ hiến đã nói rằng: “Chúng tôi muốn cảm 
ơn gia đình anh, vợ anh Melissa, bé gái Charlotte đáng yêu. Quí vị đã chia sẻ Andrew 
cho cuộc đời và cho sự an toàn của mỗi chúng tôi. Chân thành cảm ơn quí vị” 

Người xưa thường nói, trong hoàn cảnh khó khăn, mới thấy rõ ai người anh hùng. 
Con người đang vây quanh bởi bao khó khăn đến từ chính con người, nhưng may 
mắn thay, bên cạnh đó, vẫn luôn có những tấm lòng nhân ái, vị tha vượt lên trên tất 
cả để sống cho tất cả. May mắn thay cho mỗi chúng ta, hiện đang được sống trong 
một thế giới còn nhiều tấm chân tình như thế. 

 
Thích Nữ Giác Anh 
tổng hợp tin từ các báo Sydney Morning Herald, ABC News, 9news… 
Pháp Bảo, Sydney 10/1/2020 
 
https://quangduc.com/author/post/6754/1/thich-nu-giac-anh 

 
 

https://quangduc.com/author/post/6754/1/thich-nu-giac-anh

