
Sơ Prema Chowallur, một mẫu hiền yêu thương                                                            

dành cho những người chuyển giới Ấn Độ 

 
Sơ Prema Chowallur, người đứng thứ hai giữa những người chuyển giới  

 

Một trung tâm tạm trú cho những người chuyển giới bị xã hội ruồng bỏ là một công 
cuộc cao điểm cho mọi nỗ lực không mỏi mệt của một nữ tu, sơ Prema Chowallur, 

người đã dấn thân cho các công cuộc xã hội.  

 

Thanh Quảng sdb (chuyển ngữ) 
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Sơ Prema Chowallur được sinh ra để trở thành một nhà giáo giống như cha mẹ sơ. 
Nhưng cuối cùng, sơ đã trở thành một nhân viên xã hội và một nhà tranh đấu cho 

quyền của những người chuyển giới, một trong những nhóm bị thiệt thòi nhất trong 
xã hội Ấn Độ. 

Được sinh trưởng ở tiểu bang Kerala, miền nam Ấn Độ, khi lớn lên, sơ đã được Chúa 
kêu mời phục vụ người nghèo và người cùng đinh, khiến sơ gia nhập Dòng Nữ tu Mến 

Thánh giá ở Chavanod (SCC) năm 1977 khi tuổi đời vừa tròn 18. 
Sơ đã tuyên khấn lần đầu vào năm 1981 và khấn trọn đời vào năm 1988, sơ theo 

đuổi con đường học vấn cao hơn. Sơ tốt nghiệp văn bằng thạc sĩ về thương mại và 
giáo dục, trở thành hiệu trưởng của Trường ICSE nổi tiếng ở tỉnh Gorakpur, thuộc tiểu  

bang Uttar Pradesh. 

Cuộc đời của sơ Chowallur đã có một bước ngoặt quan trọng vào năm 2000, khi bề 
trên sai sơ về một trung tâm xã hội, và sơ vui vẻ chấp nhận. 

Sơ chia sẻ: “Mục đích của sơ là trở thành một tu sĩ và phục vụ người nghèo. Mặc dù 

sơ đã dấn thân trong lãnh vực giáo dục 15 năm qua, nhưng khát vọng muốn được làm 



việc cho những người nghèo khổ nhất và những người bị bỏ rơi luôn luôn canh cánh 

trong lòng sơ.” Sơ Chowallur, 62 tuổi, chia sẻ với TTX UCA như vậy. 

 

Kể từ đó, sơ đã du hành viếng thăm và làm việc với các nhóm được các Giáo phận 

điều hành khắp nơi trong xứ Ấn, để hỗ trợ các cộng đồng nghèo túng. 

 

Cuộc đời phục vụ của Sơ Chowallur được mở rộng vào năm 2015 khi sơ dấn thân 
tranh đấu chấm dứt nạn buôn người và giải quyết các hoàn cảnh trớ trêu của Cộng 

đồng những người Đồng tính và Chuyển giới (LGBTQ). 

Sơ đã làm việc với Palli Unnayan Samiti (Hiệp hội Phát triển Nông thôn hoặc PUS) ở 

Baruipur của tiểu bang Tây Bengal và Tarumitra, một tổ chức từ thiện Bảo vệ Môi 

trường có trụ sở tại Patna của tiểu bang Bihar. Sơ cộng tác với Hiệp hội Dịch vụ Xã hội 

Giáo phận Đông Bắc (NEDSSS) ở Guwahati, thủ phủ của tiểu bang Assam, và 

Purvanchal Pragati Samaj (Hiệp hội Phát triển Miền Đông hay PPS), cả hai đều hoạt 

động bao trùm cả vùng đông bắc Ấn Độ. 

 
Công việc xã hội tích cực của sơ đã được thế giới nhìn nhận và năm 2005, sơ được 

mời thuyết trình trước Liên hợp quốc về các công tác phát triển bền vững do sơ phát 
động. 

Sơ Chowallur trở thành phó chủ tịch của chương trình Talitha Kum của Ấn Độ, một 
mạng lưới toàn cầu của các hội đoàn chống nạn buôn người do Vatican bảo trợ. Sơ 

cũng là người triệu tập Diễn đàn Đông Bắc Công lý và Hòa bình của Ấn Độ và là điều 
phối viên của Hiệp hội Crossian để hỗ trợ các thành phần bị bỏ rơi nhèo khổ (CCROP) 

của Giáo hội Ấn. 

 

Sơ chia sẻ: “Vào năm 2016, sơ thấy một phụ nữ ngồi một mình trên chiếc xe buýt mà 

sơ cùng đi. Không ai muốn ngồi cạnh người con gái ấy! Và sơ đã đến ngồi cạnh cô ấy. 

Sơ bắt đầu gợi chuyện với cô ấy, và được cô ấy kể lại câu chuyện đời đau đớn của cô - 

cô ấy đã bị đẩy ra khỏi gia đình và đưa đẩy đến một khu ổ chuột, kế cận con đường 

sắt như thế nào. Điều này đã thôi thúc sơ dấn thân làm việc cho những người sống 

bên lề cuộc sống, thậm chí là bị xã hội gạt ra bên lề xã hội!  

 

Cuộc gặp gỡ trên đã thúc đẩy sơ tham gia vào Mạng lưới Công giáo Cầu vồng Toàn 

cầu (GNRC) và Mạng Công giáo Cầu vồng xứ Ấn (INRC), để giúp sơ hiểu rõ hơn về 

những thách đố và hoàn cảnh của Cộng đồng những người Đồng tính và Chuyển giới 

(LGBTQ). 

Sơ bắt đầu lang thang trên các đường phố để tìm kiếm những người chuyển giới, đa 

số thuộc cộng đồng Kinner / Hijra (thái giám). Sơ say mê lắng nghe những nỗi đau, 

sự đấu tranh, bị lạm dụng và phân biệt đối xử của họ, và sơ cảm thấy mình phải làm 

cái gì đó để nâng đỡ họ. 

 
Sơ bắt đầu mời những người chuyển giới nghèo về tu viện của sơ ở khu Joypur thuộc 

thành phố Guwahati để tâm sự và ăn uống. 

Sơ Bề trên của Hội Dòng, cũng như các sơ khác đều ủng hộ sơ, khi sơ bắt đầu con 

đường mà chưa có ai dấn thân. Mẹ Bề trên tổng quyền, Sơ Elizabeth Miranda, đã cho 

phép tỉnh dòng mở một ngôi nhà tạm trú cho những người chuyển giới. 



 

Sơ Perma liên kết với Nayaks và Gurus, những người lãnh đạo cộng đồng, và sơ được 

họ tin tưởng... Sau đó, sơ bắt đầu đến thăm các thành viên của cộng đồng và mời họ 

tham dự nhiều chương trình khác nhau, bao gồm cả những chương trình mừng Giáng 

sinh và Năm mới. 

 

Những thân tình này khiến Cộng đồng những người Đồng tính và Chuyển giới 

(LGBTQ) cảm kích và họ bắt đầu coi sơ như một người trong số họ. Họ thường gọi sơ 

với một danh xưng rất thân thương là “Maa” (Mẹ). 

 
Hội thảo về Nạn buôn người và đĩ điếm 

Sơ đã tổ chức nhiều cuộc hội họp xã hội để nâng cao nhận thức với sự tham gia của 

các chức sắc và quan chức đạo đời, để tăng cường sự nâng đỡ và làm vơi đi những ý 
nghĩ xa lánh những người chuyển giới trong cộng đồng. Những cuộc gặp gỡ như vậy 

đã gây ra một thành quả như một con dao hai lưỡi: một cảm giác an hòa hơn cho 
những người chuyển giới và một am hiểu cảm thông hơn cho cộng đồng. 

Sơ cũng mời các bác sĩ tâm thần và tâm lý tới tiếp xúc với người chuyển giới, để cung 

cấp cho họ nhu cầu về tư vấn, giúp họ vượt qua được những chấn thương trong đời... 

“Cách tiếp cận của sơ giống như một con dao hai lưỡi. Sơ khuyến khích cộng đồng 

người chuyển giới phải sống trong một kỷ luật và cải thiện cuộc sống của họ, điều này 

giúp họ thay đổi lối sống của họ, mặc dù có phải trải qua một quá trình lâu dài.”  

 

Khoảng 60 người chuyển giới trực tiếp được giúp đỡ của sơ và sơ cũng liên lạc với hơn 

400 người trong Cộng đồng những người Đồng tính và Chuyển giới (LGBTQ). 

 



Trong nhiều năm, Sơ Chowallur và các cộng sự của sơ đã hình thành một Trung tâm 

tạm trú cho những người chuyển giới ở Guwahati. 

 

Cuối cùng, vào ngày 2 tháng 6, Trung tâm Cầu vồng của Dòng đã được khánh thành 

tại Christian Basti (khu ổ chuột) ở Guwahati với sự hỗ trợ của Tổng giáo phận 

Guwahati. Trung tâm này cũng được các chức sắc đạo đời hỗ trợ với ước mong Trung 

tâm sẽ là tia hy vọng và dấu hiệu cho thấy tình yêu của Chúa dành cho nhân loại, đặc 

biệt cho cộng đồng người chuyển giới. 

 

Linh mục Dòng Tên cha Owen Chourappa, là một luật sư và giám đốc của Tổ chức 

Nhân quyền Pháp lý có trụ sở tại Guwahati, đã làm phép khánh thành Trung tâm tạm 
trú này. Vị linh mục luật sư này đánh giá cao những nỗ lực của sơ Perma trong việc 

thực hiện những ước mơ to lớn mà ngài vẫn từng mơ ước có một trung tâm dành cho 
những người chuyển giới nhưng ngài chưa thể hiện được. 

Cho nên cha Owen nói: “Tôi rất vui khi thấy Trung tâm Cầu vồng dành cho cộng đồng 

những người chuyển giới được các Nữ tu Mến Thánh giá hình thành ở gần văn phòng 

làm việc của chúng tôi.”  

 
Vị lãnh đạo địa phương, ông Sandillya Dulal Goswami rất hoan nghênh tinh thần bất 

khuất và tình yêu bền bỉ của sơ Chowallur dành cho những người chuyển giới. 
"Sơ Prema sẽ không bỏ cuộc cho đến khi hoàn thành mục tiêu của mình. Việc sơ kiên 

trì tìm kiếm một không gian để xây một trung tâm cho cộng đồng những người 
chuyển giới đã chứng minh điều đó", ông nói đây là một dịch vụ rất hiếm. 

Ông Sandillya nói: “Các sơ đã khởi xướng và biến nó thành hiện thực cho những người 

cùng khổ, tan nát và vô gia cư có thể tìm thấy một ngôi nhà cho họ tạm dung.”  

Mặc dù có nhiều phân biệt đối xử ở một số tiểu bang như Kerala, những người chuyển 

giới bị cho nghỉ việc vì dân chúng không chấp nhận những người chuyển giới, họ bị đe 

dọa và sỉ nhục! 

 

Sơ Perma cho biết sơ có chương trình đưa trẻ em chuyển giới vào học tại các trường 

tốt, trong khi sơ đang tìm kiếm một khu đất nữa để giúp những người chuyển giới có 

điều kiện để phục hồi nhân phẩm và cuộc sống một cách hữu hiệu hơn. 

 

Sơ Perma cho hay: “Hiện tại, trung tâm phục vụ cho cả người lớn và trẻ em chuyển 

giới. Nhưng sẽ có những chương trình riêng biệt dành cho cộng đồng người Kinner / 

Hijra, phụ nữ chuyển giới và trẻ em thuộc giới tính thứ ba này." 

 

Các quốc gia Nam Á bao gồm Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh được pháp luật công 

nhận và bảo vệ với quyền hạn giáo dục và việc làm, tuy nhiên người chuyển giới vẫn 

nằm trong số những người bị thiệt thòi nhất trong vùng vì bị xã hội kỳ thị và phân 

biệt đối xử. 

 

Sơ Chowallur than thở rằng hầu hết các biện pháp bảo vệ pháp lý vẫn chỉ thuần túy 

trên giấy tờ, chứ chưa được thực hành trong cuộc sống xã hội. Người chuyển giới 

không được gia đình, xã hội chấp nhận và bị coi thường, trêu chọc, coi như những “dị 

nhân” ở khắp mọi nơi. 



 

Sơ Perma chia sẻ: “Mặc dù được phép làm việc ở một số tiểu bang như Kerala, nhưng 

những người chuyển giới đã phải từ bỏ công việc của họ, vì không được chấp nhận, bị 

đe dọa và bị sỉ nhục. Ở Ấn Độ, nhiều người tin rằng những người chuyển giới là một 

thành phần bị nguyền rủa và đáng xấu hổ cho gia đình!” 

 

Giờ đây, sơ đang nỗ lực tìm kiếm một cuộc sống đầy đủ nhân phẩm cho những người 

chuyển giới. Sơ Perma cho hay: “Chúng tôi không muốn thấy những người chuyển 

giới nào bị xua đuổi. Thay vào đó, chúng tôi cố gắng kéo họ ra khỏi các khu ổ chuột 

và lang thang trên đường phố!” 

“Chúng tôi muốn cung cấp cho họ có một cuộc sống được xã hội chấp nhận hơn với 

những luật lệ nhất định, cuộc sống đạo đức tốt hơn và cả những kỹ năng tay nghề và 

kỹ năng cần thiết cho một cuộc sống độc lập. Đây là bước đầu tiên của chúng tôi 

muốn thực hiện trong một giấc bao la rộng lớn…” 

 

Sơ Perma và công tác phân phối thực phẩm trong thời Covid 


