
  Thưa chư lớp Don Bosco 63 kính mến, Gia đình Nhân Ngãi Trần Phú Đà Lạt xin mượn một câu chuyện  :  
Tại nhà thờ lớn ở thành phố Strasbourg thủ phủ miền Alsace, phía Đông nước Pháp, cách Paris 447km, có 

chiếc đồng hồ rất to và rất cổ. Tiếng báo giờ của nó thay tiếng chuông. 
 Mỗi ngày có 5 lần báo giờ: 

• 6 giờ sáng, cửa sổ tháp nhà thờ mở ra, hình một thiếu nhi vác vồ ra gõ 6 tiếng. 
• Tới 9 giờ, một thanh niên ra gõ 9 tiếng 
• Tới 12 giờ, một trung niên ra gõ 12 tiếng 
• Tới 3 giờ chiều, một cụ già lọm khọm ra gõ 3 tiếng 
• Rồi, 6 giờ tối, hình tượng tử thần vác lưỡi hái ra gõ 6 tiếng!Và cửa đóng lại cho tới hôm sau. 

…Đời người thật ngắn ngủi, như một giấc chiêm bao, như một cơn gió thoảng, như bóng ngựa vút qua 
cửa sổ… 
 Anh chị em chúng ta đang tuổi xế chiều…. riêng gia đình Nhân Ngãi đã tương đối nghĩa vụ với con cái 
.Nay đang dấn thân vào công việc  BẢO VỆ SỰ SỐNG   

 
      BẢO VỆ SỰ SỐNG 

Thưa chư Lớp DonBosco 63, có lẽ ai nghe đến cụm từ BVSS này cũng dễ nhậy cảm. vì thế giới ngày nay, 
người ta giết chính con mình ngay từ trong trứng nước, mà các cháu đáng lẽ có quyền sống, nhưng tự bản 
thân các cháu không bảo vệ được cho mình.  
 Huấn thị Donum Vitae của Thánh Bộ Tín Lý và Đức Tin ban hành 22/2/1987: “ Ngay từ giây phút thụ 
tinh. Sự sống của mỗi người phải được tôn trọng 1 cách tuyệt đối, vì con người là thụ tạo duy nhất trên trần 
gian được Thiên Chúa dựng nên, và linh hồn của mỗi người được Thiên Chúa trực tiếp tạo dựng.”  
 Do đó không bao giờ được xem trứng mới thụ tinh chỉ là 1 khối tế bào trong lòng người mẹ. 
 “ Ngay từ khi trứng được  thụ tinh, một sự sống mới được bắt đầu, mà sự sống ấy không phải của cha 
cũng chẳng phải của mẹ; nhưng đúng hơn đó là sự sống mới của 1 con người mới và nó có thể tự mình phát 
triển.”      

Xã hội ngày nay, hậu quả của nền văn minh sự chết:  
• Văn hóa tự do mới toàn cầu, nặc mùi thực dụng ích kỷ 
• Internet không kiểm soát, phim ảnh đồi trụy, hình ảnh khiêu dâm lan tràn 
• Sống thử trước hôn nhân, nên hậu quả phá thai tràn lan, kể cả kế hoạch hóa gia đình và dân số: 

(Theo nghiên cứu quốc gia và gia đình 06/07/2011) 
   82% phụ nữ có chồng đi phá thai 1 lần 
   30% các cô gái chưa lập gia đình 
   20% các cô còn vị thành niên   
     Thậm chí Kế hoạch hóa dân số: khi các sản phụ đi siêu âm, thì Bác sĩ báo 
thai có vấn đề, đề nghị phá bỏ; thực chất không có gì ! 

 “Điều gây âu lo nhất, lương tâm con người dường như trở nên sơ cứng chai lỳ và ngày càng khó phân 
biệt rõ ràng giữa thiện và ác, trong những gì liên hệ tới giá trị căn bản của Sự Sống con người”. .  

Nạo phá thai – thực chất là một cuộc thảm sát con người vô tội trên toàn cầu vì những đạo luật cho phép phá 
thai, sinh mạng con người bị tấn công bằng nhiều cách và kết thúc bằng việc 
giết chết những sinh mạng ngay trong cung lòng người mẹ. Hậu quả của nó 
thì thật khủng khiếp, mấy chục triệu sinh linh bị giết hại mỗi năm, tưởng 
cũng không thừa khi phải nhắc lại. Việt Nam hiện đang là một trong ba 
nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới.           

 (Một thai nhi đang chuẩn bị chỗ an nghỉ) 

Hàng mấy mươi triệu sinh mạng mỗi năm, đó là chưa kể đến hàng triệu sinh 
mạng khác bị giết hại bằng một kỹ thuật có lẽ chưa mấy ai nhận thức được, 
đó là chuyện đặt “dụng cụ tránh thai hình chữ T” cũng chính là phá thai 
sớm, phá thai đều đặn hàng tháng. Hay những viên thuốc RU-486 mang 
tiếng là tránh thai nhưng thực chất là phá thai khẩn cấp mà người ta đã bán 
ra hàng tỷ đôla cho người sử dụng.  



Chúng ta có thể nhận xét Việt Nam mình , với hàng triệu ca phá 
thai đã dẫn đến tình trạng bạo lực điên cuồng, giết chóc lẫn nhau 
khỏi cần lý do, lái xe cán người rồi lui lại cán tiếp cho đến chết, 
tình trạng vô giáo dục và bạo lực kể cả nữ sinh xảy ra khắp các 
trường học, tình trạng y đức tồi tệ phổ biến khắp các bệnh viện, 
tham nhũng tràn lan như một căn bệnh mãn tính khắp nơi, bất  
công, tranh giành, lừa lọc… đang xảy ra mỗi ngày 

(người mẹ đã nhẫn tâm chối bỏ con mình, trốn nghĩa vụ làm 
mẹ bỏ con ngoài công viên, đến ngàn ngàn con kiến giết chết). 

 Nay xin được chia sẻ vài trải nghiệm trong cuộc sống…   

          Thành phố Đà Lạt du lịch mộng mơ  bao nhiêu, thì càng vỡ mộng bấy nhi êu vì cái bầu tâm sự, do  có 
nhiều du khách vãng lai, có các trường đại học,cao đẳng ,qui tụ nhiều sinh viên các tỉnh về trọ học….        
Đã nhiều lần suy tư về nạn phá thai tràn lan tại địa phuong mình…Con chó khi chết , cũng còn được chủ 
nó chôn cất đàng hoàng, phương chi con người , người ta nạo phá thai , có lúc dục vào thùng rác , cống rãnh, 
xả nhà cầu, thậm chí có kẻ vô lương tâm đã lấy đưa về nấu cám heo …Vì siêu lợi nhuận cho nghề phá thai vả 
lại rất nhậy cảm, nên người ta đã bán rẻ lương tâm mà hành động lén lút như trên… 

 Vào tháng 08 năm 2008, vợ chồng Nhân Ngãi qui tụ một số anh chị em thiện nguyện thành nhóm Bảo 
Vệ Sự Sống Đà Lạt, ban đầu với ý nghĩ đơn giản : mục đích chỉ đi tìm và nhặt thai nhi về chôn cất thôi; 

nhưng khi dấn thân vào công việ c mới đầy nhiêu khê… Người ta 
tránh né không muốn công khai, mà phải qua trung gian hộ lý, dồn 
thai nhi vô bịch đen treo hàng rào hẹn trước, mới đến lấy được qua 

chi thù lao.   
 

       
(Đài Đức Mẹ ẵm Chúa Hài Đồng cùng với nghĩa trang các thai nhi, thành hình đúng lúc thời điểm nhậy cảm Đức Mẹ 
Thái Hà tại Hà Nội.Và các thố đựng thai nhi đặt dưới chân Đức Mẹ được làm phép, trước khi chôn cất)  

Sau 2 năm hoạt động mảng BVSS. Tháng 11/ 2010 Năm Thánh, Toàn Giáo Hội Việt Nam tổ chức Đại Hội 
Dân Chúa. Nhân được cử 1 trong 5 đại biểu giáo dân của 
Giáo Phận Đà Lạt về dự Đại Hội, trong các bài tham luận 
ngắn (3phút) của mỗi đại biểu gởi về, sẽ được chọn tiêu biểu 
cho mỗi đề tài nói lên tâm tư của người giáo dân, trong đó 
có bài tham luận của Nhân. 

                                                                                                      
Đây là Bài tham luận của Nhân ,đọc trước Hội nghị Đại 
Hội Dan Chúa  (Gồm 32 Giám Muc và 300 Đại Biểu Linh 
Mục,Các Bề Trên nam nữ tu sĩ và Giáo Dân trên 26 Giáo Phận) 
 



  Giáo Hội VIỆT NAM: Mầu nhiệm, Hiệp thông  
và Sứ vụ.  

Xin được đóng góp về “hiệp thông” 
Giáo hội hiệp thông cần phát huy mối tương quan 
trong đức Ái giữa các thành phần Dân Chúa, vì chia 
sẻ cùng một sứ mệnh, do đó đồng trách nhiệm trong 
việc thi hành sứ mệnh, dù có những chức năng và 
phận vụ khác nhau. Chúng ta cần đi theo hướng của 
Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu, để nhấn mạnh 
đến “hiệp thông là tham gia” : Giáo hội Tham gia 
(x.Tài liệu Làm .việc 15b 16c 17d)  
Mô hình Giáo hội tham gia cũng sẽ giúp chúng ta tìm 
ra ý nghĩa của những dấu chỉ thời đại, là ngày nay 
giới trẻ đang lao vào hưởng thụ cái nền văn minh sư 

chết, đang xâm hại vào từng gia đình, học đường và xã hội. Trong khi đó, xã hội hô hào kế hoạch hóa gia 
đình và hạn chế dân số, thì BVSS dễ nhậy cảm với mọi người. Nên chúng ta e dè, vô tình hoặc vô cảm, để 
đánh mất lòng  thương xót của Chúa nơi những chị em lỡ bước, mà đáng lẽ họ có thể tìm được nơi 
chúng ta 1 lối thoát trong việc giữ lại và nuôi dưỡng 1 người con, chính là hình ảnh Thiên Chúa 
ban tặng sự sống.Vì vậy mỗi người phải loan báo Tin Mừng Sự Sống là cùng tham gia Bảo Vệ Sự Sống. 

Giáo Phận Đà Lạt chúng con, đã qui tụ các hội đoàn giáo dân theo cấp Giáo hạt,thành Gia Đình Tông 
Đồ Giáo Dân .Đà Lạt là thành phố du lịch mộng mơ, càng mơ mộng thì lại càng vỡ mộng vì “lỡ yêu”. Mảng 
“lỡ yêu”, đa số là sinh viên … sống vội, yêu vội để hậu quả phá thai tràn lan Từ đó Gia đình Tông Đồ Giáo 
dân hiệp thông tham gia Bảo Vệ Sự Sống vào cuộc :là phải cầu nguyện, để Chúa Thánh Linh làm việc , bảo 
chúng con phải nói gì và làm gì… 
                                                   BẢO VỆ SỰ SỐNG CÓ 2 PHẦN :  

• Chính yếu là tư vấn đễ giữ thai:  
* Trải nghiệm qua năm tháng, là nhờ Chúa Thánh Thần làm việc trên người tư vấn và được tư vấn. 
* Phải cho các cháu biết hậu quả phá thai nguy hại đến tính mạng và sẽ vô sinh, đồng thời mở ngõ cho các 
cháu lối thoát, là đưa các cháu về các mái ấm của các cộng đoàn nữ tu nghỉ dưỡng và chờ ngày sinh con. 
* Nếu các cháu lỡ yêu mà có tình yêu chân thật, mục vụ gia đình đã và sẽ làm cầu nối với 2 gia đình để tổ 
chức cưới hỏi ,còn 2 bên Công Giáo,mục vụ Hôn Phối đã và sẽ dạy giáo lý hôn nhân cho, trước khi cưới.  
* Các mẹ sinh viên còn đang học ,sau khi sinh, mái ấm tạo điều kiện nuôi con dùm cho để tiếp tục đi học.Chờ 
ngày ra trường đón con về. 
* Vì các hài nhi đã không có tình phụ tử, thì ít nhất cũng phải có tình mẫu tử: nên không bao giờ cho con 
nuôi; có chi chăng người mẹ không thể nuôi được đã có mái ấm nhận nuôi cho đến 18 tuổi. 
* Luôn đồng hành có các Cha Linh hướng, và các Ngài cũng đã rửa tội cho nhiều mẹ con về hiệp thông với 

Giáo Hội. 
• Khắc phục hậu quả: là tông đồ giáo dân đi nhặt thai nhi về chôn cất tại nghĩa trang anh hài.    

Chúng con, tông đồ giáo dân đã thực hiện 2 công việc từ mấy năm nay và cảm thấy rất vui mừng, vì 
đã góp phần vào việc bảo vệ sự sống trong tư cách là thành viên của một Giáo hội Hiệp thông, tức Giáo Hội 
Tham gia từ các đoàn thể giáo dân với giáo dân, giáo dân với các cộng đoàn nữ tu ,cùng với các linh mục 
hướng dẫn. 
 Sau cùng Tông Đồ Giáo Dân chúng con xin Giáo Hội cần đánh giá lại và canh tân những cơ cấu hiện 
có, đồng thời đặt ra những cơ cấu mới từ hạ tầng cơ sở cấp giáo xứ, giáo hạt… 
 Và những nguyện vọng cụ thể chúng con xin trình lên Đại Hội: 

1. Xin mau chóng ban hành qui chế H.Đ.M.V.Giáo Xứ chung cho cả Giáo hội toàn quốc. 
2. Cần có sự thống nhất về mặt hành chánh, thủ tục, các mẫu giấy tờ liên quan đến lãnh nhận các Bí 

Tích…mà có sự hiệp thông trong cả Giáo Hội Việt Nam. 
3. Ban hành qui chế cho từng hội đoàn Công Giáo Tiến hành và các hội đoàn tông đồ giáo dân, cũng như 

tạo điều kiện hợp pháp cho các hội đoàn được sinh hoạt theo qui chế. 
4. Ở cấp Giáo xứ cũng nên thành lập Ban Loan Báo Tin Mừng, Ban Caritas, Ban B.V. Sự Sống… 

Antôn Nguyễn văn Nhân.     
                                                                            Đại diện cho Tông Đồ Giáo Dân Giáo Phận Đà Lạt 
        

 



 
 

                            ( toàn thể thành phần Dân Chúa trong ngày Đại Hội)   
 Trong những ngày Đại Hội,mỗi buổi sáng có 3 Giám Mục của 1 Tổng Giáo Phận thuyết trình, và buổi 
chiều có hội thảo, chia theo các tổ , mỗi tổ đều có mọi thành phần Dân Chúa thảo luận..   

                                                                                     

 
                                                        
Trong buổi thảo luận về vai trò của linh mục trong xã hội hôm nay, Nhân có suy tư về các linh mục trẻ ngày 
nay thiếu giáo dục nhân bản và tu đức.  Vì các lý do sau:” 

• Ngay từ nhỏ lớn lên, vì tối mặt kiếm miếng ăn, cha mẹ đã khoán trắng con cái cho nền giáo dục Xã 
Hội chủ nghĩa:Giáo dục này gieo vào lòng căm thù giữa “ta và địch” rõ rệt, không khoan nhượng,kẻ 
thù đều xưng hô là thằng …từ“bao dung”không bao giờ thấy, giáo dục chỉ lấy thành tích làm nấc 
thang thi đua, hậu quả là phải gian dối mới lập thành tích,như năm 1975 sau giải phóng, các trường 
học bắt đầu năm học, có kiểm tra toàn tỉnh để đành giá chất lượng,lúc đầu rất quan trọng: các thầy 
phải soạn đề án thi và đặt thang điểm rất kỹ như thi tú tài, kết quả bài thi của các cháu từ 1 đến 4/10. 
“Vì lý do chính trị các thầy phải nâng lên mỗi bài 4 điểm!”Quí vị tự hiểu! thế hệ 1975 là hậu quả cho 
ngày hôm nay! 

• Ngoài giáo dục học đường, miệt mài với nhồi nhét, thì nơi nhà thờ, các cháu 1 tuần đã đến nhà thờ 
được giáo dục Đức Tin mấy tiếng đồng hồ? 

• Khi lớn lên tìm được ơn gọi, thì học chượng trình những năm triết và Thần học cho kịp để Nhà Nước 
cho phép, mới được Giáo Hội phong chức LM. 
       Vậy con xin Hội đồng Giám Mục và Ban Giám đốc các Đại chủng viện nghiên cứu kỹ về giáo dục 
nhân bản và tu đức của các chủng sinh. Con xin cám ơn”. 
 
Nhân xin chia sẻ tới đây, cám ơn cac anh LM , anh chị em đã lắng nghe và thấu hiểu! nếu cho phép, 
gia đình Nhân Ngãi sẽ xin được tiếp tục chia sẻ về trải nghiệm công tác Bảo Vệ Sự Sống qua nhiều kỳ 
tiếp. 

 Xin hẹn gạp sau! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tiến trình xây tùng khu và mỗi khu có 128 hố xây sẵn dể chờ chon cất các thố đựng thai nhi( hình 
trái) khu giữa đã chôn cất các thai nhi gần đầy( hình giữa) và khi đã hết thì đặt mộ bia ( hình bên 
Phải)ghi ký hiệu trong sổ danh bạ theo ngày tháng… 
 
 



 
Hình ảnh các khu vực đã hoàn thành các mộ thai nhi (tính từ tuần đến tháng tuổi )  
 
 

 
 
             các cháu thành hình hài đầy đủ được liệm trong áo quan trước khi chon cất  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


