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Nữ tu Raymonde làm việc tại trường trung học Loyola của 

Các Cha Dòng Tên. Trường thiết lập với mục đích cống hiến 

cho các trẻ em Ấn Độ - nghèo và thuộc lớp cùng đinh - cơ 

may hấp thụ một nền giáo dục cơ bản và một số kiến thức 

cần thiết giống y như các trẻ em giàu có cùng tuổi nơi thành 

phố. Xin nhường lời cho Chị Raymonde. 

Tôi thật hài lòng với công tác phục vụ các học sinh nghèo nơi 

trường Loyola ở Kuppayanallur, một làng nằm giữa Madras 

và Pondichéry thuộc miền Nam Ấn Độ. Giáo dục là một trong 

những phương thế tốt đẹp và hữu hiệu nhất có thể giúp cho 

các trẻ em nghèo lớn lên và sống xứng hợp với nhân phẩm. 

Các Linh Mục dòng Tên hết sức mong muốn cho giới trẻ 

nghèo Ấn Độ cắp sách đến trường thay vì lam lũ vất vả, làm 

thuê làm mướn kiếm ăn từng ngày. 

Trường trung học Loyola tiếp nhận 700 học sinh gồm 400 trẻ nam và 300 trẻ nữ. Có tất cả 7 tu sĩ dòng 

Tên điều hành sinh hoạt của trường. 

Ngoài những môn học phổ thông theo đúng qui luật chung của Bộ Giáo Dục Ấn, chúng tôi dạy thêm môn 

Giáo Lý. Chúng tôi ý thức sâu xa rằng một nền giáo dục đầy đủ phải gồm cả 3 phương diện: trí thức, 

nhân bản và tôn giáo. Chỉ như thế giáo dục mới góp phần nâng cao mức độ thiêng liêng, luân lý, xã hội, 

văn hóa, tâm l{ và cả thể lý nữa. Các học sinh trường trung học Loyola nhận thêm chương trình huấn 

nghệ tùy theo năng khiếu nam nữ của mỗi em. Chẳng hạn như nữ sinh có thể học thêu may, nam sinh có 

thể học nghề thợ máy. Rồi cả nữ sinh lẫn nam sinh đều có thể học về vi tính. Có tất cả 24 máy vi tính 

dành riêng cho học sinh hoàn toàn tự do sử dụng. 

Ngoài ra nhà trường có một số nhạc cụ để khuyến khích học sinh nào yêu thích âm nhạc có thể học hỏi 

và trau dồi thêm. Trường chúng tôi có một ban nhạc khá nổi tiếng. Trong kz nghỉ hè, chúng tôi gởi các 

em đi thực tập nơi các thành phố lớn. Thêm vào đó chúng tôi không quên cổ võ các học sinh quí trọng và 

duy trì các bài ca điệu vũ bình dân. Chúng tôi giúp các em biết vun trồng tâm tình yêu mến quê hương 

nơi địa phương mình đang sinh sống. 

Thỉnh thoảng trường trung học Loyola tổ chức các buổi tranh tài văn hóa nghệ thuật và âm nhạc giữa 

các học sinh. Các buổi tranh tài là dịp tốt để các em thực thi sáng kiến, trau dồi nhân cách và phát huy 

tinh thần trách nhiệm, chỉ huy. 



Đa số các học sinh nghèo của trường xuất thân từ gia đình có 

cha mẹ nghiện rượu, hoặc cha mẹ phân ly hoặc mồ côi. Tình 

cảm của các em thường bị tổn thương. Các em cần được 

đồng hành trong đời sống tâm l{. Có hai Cư Xá tiếp nhận 296 

người trẻ gặp khó khăn. Cư xá Loyola dành cho trẻ nam và Cư 

xá Gracy dành cho trẻ nữ. Linh Mục Yagoo là giám đốc của 2 

Cư Xá. 

Tôi phụ trách Cư Xá Gracy với 152 nữ sinh từ lớp 7 đến lớp 

12, tức là từ đệ thất tới đệ nhất. Ngoài ra có một số trẻ nữ 

trong làng xin đến trọ tại Cư Xá, bởi lẽ ở nhà chúng không học 

hành gì được. Thế là chúng tôi phải tiếp nhận thêm 40 nữ 

sinh và giúp các em chuẩn bị thi bằng Trung Học. 

Trong chương trình giáo dục, để có một tinh thần lành mạnh 

trong một thân xác tráng kiện, chúng tôi rất chú trọng đến 

môn thể thao và các trò chơi. Mỗi em sống ở Cư Xá phải tham 

dự các trò chơi mỗi ngày một giờ. Riêng đối với nam sinh, đặc biệt có các môn túc cầu, bóng chuyền và 

bóng rổ. Các em từng đoạt giải miền và toàn quốc. Rồi chúng tôi mở thêm vài môn thể thao khác nữa. 

Với tư cách phụ trách Cư Xá Gracy, tôi trông coi trẻ nữ trong việc học, sức khoẻ và Phụng Vụ. Chúng tôi 

thành lập Ca Đoàn với các ca viên dấn thân chuẩn bị các buổi cử hành Thánh Lễ. 

Vào Chúa Nhật đầu tháng Cha Mẹ đến thăm con cái. Thật là niềm vui lớn lao cho cả đôi bên. Riêng tôi 

nhờ dịp này mà tôi có thể tiếp xúc trực tiếp với giới phụ huynh, hiểu rõ hơn mỗi gia cảnh. Tôi lắng nghe 

cha mẹ giải bày tâm sự với những trường hợp đôi khi thật đau thương chua xót. Tôi chia sẻ và trong kinh 

nguyện, tôi khẩn cầu THIÊN CHÚA nâng đỡ họ. 

... ”Tuân giữ lệnh truyền là giữ được mạng sống, khinh thường đường lối Chúa ắt phải mạng vong. 

Thương xót kẻ khó nghèo là cho THIÊN CHÚA vay mượn, Ngài sẽ đáp trả xứng việc đã làm. Hãy sửa 

phạt con cái bao lâu còn hy vọng, nhưng đừng nóng nảy khiến nó phải chết .. Hãy lắng nghe lời 

khuyên, đón nhận lời nghiêm huấn, để sau này bạn được nên khôn. Lòng con người ấp ủ bao dự tính, 

duy kế hoạch của THIÊN CHÚA mới trường tồn. Con người ao ước lòng nhân nghĩa, thà là kẻ nghèo 

khó còn hơn là đứa dối gian. Lòng kính sợ THIÊN CHÚA đem lại sự sống, cho người ta ăn no ngủ kỹ, 

thoát khỏi mọi tai ương” (Sách Châm Ngôn 19,16-23). 

(”Le CHRIST au Monde”, n.5, Septembre-Octobre/2004, trang 421-424) 
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