
BÀ SONIA GANDHI: PHỤ NỮ CÔNG GIÁO NHIỆT THÀNH VÀ BÁC ÁI 

 

Ngày 16-9-2009 đảng Quốc Đại do bà Sonia Gandhi cầm đầu đã 

thắng lớn. Cùng với con trai Rahul Gandhi bà trở thành người 

đàn bà quyền uy nhất của Ấn Độ. Thế nhưng danh vọng chức 

quyền không phải là mục tiêu bà nhắm tới mà chỉ do định mệnh 

đưa đẩy. Xin giới thiệu bà qua hình ảnh một tín hữu Công Giáo Ý 

sống đạo chân thành đi kèm lòng bác ái bao la. 

Bà Sonia Gandhi - nhũ danh Edvige Antonia Albina Maino - chào 

đời tại Altopiano di Asiago (Bắc Ý) ngày 9-12-1946 trong một gia 

đình Công Giáo đạo đức. Năm 1964 Sonia sang thủ đô Luân-đôn 

trau dồi Anh ngữ tại Lennex School. Vào thời kz này cũng có chàng 

trai Ấn Độ quý danh Rajiv Gandhi theo học tại đại học Cambridge. 

Một ngày trong tháng Giêng năm 1965 đôi trai thanh gái lịch tình 

cờ gặp nhau trong một quán ăn ở Cambridge. Chàng là thanh niên Ấn Giáo nàng là thiếu nữ Công Giáo. 

Hai người gặp nhau và yêu nhau trong chớp nhoáng! Đúng là ”cú sét ái tình” giữa đôi nam nữ không 

cùng quốc tịch ngôn ngữ và tôn giáo. Nhưng kể từ giây phút định mệnh ấy, hai người yêu nhau chân 

thành thắm thiết và quyết định đi đến hôn nhân. Và đám cưới chính thức diễn ra ba năm sau đó vào 

năm 1968 bên Ấn Độ. Từ cặp uyên ương Ấn-Ý si tình và trung tín chào đời hai đứa con, một trai và một 

gái. Rahul Gandhi sinh năm 1970 và Priyanka Gandhi Vadra sinh năm 1972. 

Ông Rajiv Gandhi là con trai của ông bà Indira Nehru và Feroze Gandhi. Bà Indira Gandhi (1917-1984) lao 

mình vào chính trường và bị ám sát ngày 31-10-1984. Ông Rajiv Gandhi nối nghiệp hiền mẫu nhưng rồi 

cũng bị ám sát ngày 21-5-1991. 

Góa chồng vào năm 45 tuổi với hai đứa con ở lứa tuổi 21 và 19, bà Sonia Maino Gandhi đi vào một khúc 

quanh mới: mới đối với bản thân, gia đình và cả đối với đất nước Ấn Độ. Bởi vì, Ấn Độ từ bao thập niên 

qua chính thức trở thành quê hương của bà. Bà khoác áo Sari và nói tiếng Ấn. Dĩ nhiên bà không thể 

phát âm đúng giọng như một người Ấn tinh ròng! Nhưng đây chỉ là chi tiết phụ. Còn lại thì bà có cung 

cách lời ăn tiếng nói của một phụ nữ Ấn. Chỉ duy nhất một điều là bà Sonia Maino Gandhi vẫn giữ 

nguyên tâm tình của một tín hữu Công Giáo. Bà không bao giờ chối bỏ nguồn cội Kitô Giáo. Giữa bao 

biến đổi thăng trầm và đau thương cá nhân cũng như gia đình, bà kín múc sức mạnh tinh thần từ ơn 

thánh THIÊN CHÚA. Đều đặn mỗi Chúa Nhật bà tham dự Thánh Lễ vào lúc 10 giờ sáng tại Nguyện Đường 

Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô New Delhi. 

Bà Sonia Maino Gandhi cũng ghi dấu tâm tình tha thứ theo tinh thần Kitô Giáo trên hai người con, đặc 

biệt trên Priyanka Gandhi Vadra năm nay 38 tuổi. Tháng 2 năm 2008, Priyanka đích thân đến nhà tù 

thăm viếng người đàn bà từng nhúng tay vào việc giết chết ông Rajiv Gandhi, thân phụ dấu ái. 

Priyanka Gandhi Vadra giải thích hành động cao cả của mình: 



- Công Lý và Tha Thứ chẳng phải là những chặng đường không thể thiếu 

được trong tiến trình đưa đến việc hòa giải cho một thảm kịch hay sao? 

Tôi không hề ủng hộ sự tức giận, lòng hận thù và bạo lực. Không! Tôi 

cương quyết không để các thứ tình cảm đê hèn chế ngự trong cuộc đời 

tôi! 

Về phần bà Sonia Maino Gandhi, bà vốn là một phụ nữ nhã nhặn và kín 

đáo. Bà không thích chính trị. Nhưng rồi định mệnh đưa đẩy, sau cái chết 

thảm thương của hiền phu, bà như bị bắt buộc phải nối nghiệp chồng. Bà 

nhiều lần từ chối vì nhiều l{ do trong đó có l{ do dù sao bà cũng chỉ là 

người ngoại quốc, mặc dầu bà đã chính thức chọn Ấn Độ làm quê hương. 

Sau cùng vì đảng Quốc Đại do bà cầm đầu toàn thắng nên từ ngày 16-9-

2009 bà trở thành người phụ nữ quyền uy nhất của Ấn Độ. 

Nhưng danh vọng hào nhoáng chóng qua không mảy may ảnh hưởng 

đến đời sống đạo đức và nhất là lòng bác ái của bà. Trái lại, mỗi ngày bà 

vẫn có thể tiếp đến khoảng 30 người. Văn phòng nhỏ bé của bà luôn đầy 

ứ người nghèo đến kêu xin bà giúp đỡ. Bà ra lệnh cho Cô thư k{ phải tiếp 

đón mọi người không trừ ai, không xua đuổi ai. Phải tiếp rước TẤT CẢ. 

Lúc sinh thời Mẹ Teresa Calcutta (1910-1997) thường âu yếm gọi các người nghèo của Mẹ là những 

người nghèo nhất trong các người nghèo. Những người nghèo nhất ở Ấn Độ giờ đây cũng tìm được sự 

trợ giúp và chỗ nương tựa nơi một phụ nữ Công Giáo Âu Châu khác: 

 

- Bà Sonia Maino Gandhi! 

... Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU phán rằng: ”Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con 

trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không 

xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ 

tìm thấy được .. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy 

.. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của 

Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Matthêu 10,37-42). 

(”Messaggero di Sant'Antonio”, Mensile illustrato a cura dei Frati Minori Conventuari, n 1, Anno 112, 

Gennaio 2010 trang 70) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 


