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Diễn văn khai mạc của Ông Lê Thành Ân,

Nguyên Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Viê êt Nam

Kính thưa các vị khách quý, 

Kính thưa Monsignor Paul Phan Văn Hiền, Đại diê ên của Tòa Thánh Vatican.

Thưa Đại diện Chính quyền;

Thưa Ngoại giao đoàn;
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Thưa các đồng nghiệp, đến từ các học viện Hoa Kỳ, Việt Nam; và từ cộng đồng các doanh nghiệp và tổ

chức phi chính phủ.

Tôi mong được tham dự buổi tuyên dương những người chúng ta vinh danh tối nay.  Khi bạn tuyên

dương một ai đó, tất nhiên bạn sẽ phải có một hình thức nào đó để công nhận họ. Thật ra chúng ta rất vinh dự,

bởi có sự tham dự của họ tối hôm nay, đó là 9 cá nhân và tổ chức xuất sắc được vinh danh tối nay.

Good evening Distinguished Guests,

Representatives from the local government authorities;

Colleagues from the Consular diplomatic Corps;

Colleagues from the American and Vietnamese academia, business and NGOs community.   

Ladies and Gentlemen.

I want to join in the celebration of those we honor tonight. When you honor people, you are of course

giving a form of recognition to the people being honored. 

But, in a very real sense, it is the rest of us who are being honored by their presence, and by their participation.

And it is surely that way with the nine individuals and organizations we honor tonight.

Cách đây 4 năm, Bác sĩ Bùi Duy Tâm đã bắt đầu một truyền thống.  Ông biết rằng, mỗi ngày, trên khắp

đất nước Việt Nam, cả người Mỹ và người Việt Nam đều tìm kiếm cách để giúp đỡ lẫn nhau và giúp đỡ cộng

đồng - thường là với rất ít nguồn hỗ trợ, và không được công nhận rộng rãi.

Bác sĩ Tâm đã nhận ra được, những giá trị cao quý trong những hoạt động mà họ đã làm cho những

người khác.  Hơn thế nữa, Bác sĩ Tâm biết rằng, tinh thần phục vụ cộng đồng của họ vô cùng quan trọng đối

với tinh thần quốc gia.   Do đó, Ông đã sáng lập ra giải thưởng Toàn cầu Global, giải được trao 2 năm 1 lần,

nhằm tôn vinh những đóng góp của những người Mỹ và Việt Nam, những con người đã phục vụ cộng đồng

của họ, bằng những cách thức mới mẻ, và là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta.
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Four years ago, Dr. Bùi Duy Tâm began a tradition.  He knew that across Vietnam every day, both Americans

and Vietnamese were finding ways to serve others and give back to their communities -- often with very few resources

and very little recognition.  

And Dr. Tâm knew that their good works were valuable to the people they helped -- but beyond that, he knew

that their spirit of community service was vital to our national character.  So he created a bi-annual award, the Global

Award, co-sponsored by the Global Endowment for Humanity and Innovation, the International Liver Foundation for

VN, and the San Francisco - Ho Chi Minh City Sister City Committee, to recognize Americans and Vietnamese who

serve their neighbors and communities in innovative ways that inspire us all, specifically in the areas of Social Culture,

Arts, Health Sciences, Diplomacy and Humanitarian.

Đây là lần thứ ba tôi được tham dự sự kiện này, trong đó có hai lần với tư cách là Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Thành

phố Hồ Chí Minh, để tuyên dương những người nhận giải, trong đó có hai nhân vật cực kì xuất sắc và xứng đáng mà

nay đã qua đời.

This is the third time that I’ve had the pleasure of attending this event, twice as the U.S. Consul General in

HCMC to honor the award recipients, including two well-deserved individuals who have since passed away.  

Một là Giáo sư Trần Văn Khê: một nhà âm nhạc học, học giả, nhà văn, giáo viên và là một người biểu diễn âm

nhạc truyền thống xuất sắc. Giáo sư Khê là một trong những người đóng góp chính, trong việc giúp nhạc cung đình

Huế, dân ca Quan Họ, nghi lễ Ca Trù được tổ chức Quốc Tế  UNESCO  công nhận, là di sản văn hóa phi vật thể của

thế giới.  Giáo sư Khê đã qua đời trong năm nay, hưởng thọ 94 tuổi.

Và nhân vật thứ 2 đó là Bác Phạm Duy, một nhạc sĩ có nhiều tác phẩm nhất Việt Nam: Với sự nghiệp âm nhạc

trải dài suốt hơn 7 thập kỉ, đi qua những giai đoạn thăng trầm của lịch sử Việt Nam, với hơn 1.000 tác phẩm, Bác Phạm

Duy được xem như một trong những nhạc sĩ nổi bật, và có tầm ảnh hưởng nhất, đối với nền âm nhạc hiện đại của Việt

Nam.  Nhạc sĩ Phạm Duy đã qua đời năm 2013, hưởng thọ 91 tuổi.

54



Professor Trần Văn Khê:  a Vietnamese musicologist, academic, writer, teacher and performer of traditional

music. Professor Khê was one of the main contributors to UNESCO’s recognition of Vietnam’s Hue royal court music,

Quan Họ folk singing, and Ca Trù ceremonial singing as world intangible cultural heritages of humanity.   In recent

years, despite poor health and difficulty walking and seeing, Professor Khe made an effort to take part in talk shows

about different genres of traditional Vietnamese music in the hope of preserving them for future generations. .

Professor Khê passed away this year at the age of 94.

And 

Vietnam’s most prolific songwriter Pham Duy:  With a musical career that spanned more than seven decades

through some of the most turbulent periods of Vietnamese history and with more than one thousand songs to his credit,

Pham Duy is widely considered one of the most salient and influential figures of modern Vietnamese music. His music

is noted for combining elements of traditional music with new methods, creating melodies that are both modern and

traditional.  Bac Pham Duy passed away in 2013 at the age of 91.

Những sự kiện đặc biệt trên, luôn là những điểm nhấn trong cuộc đời của tôi, bởi tôi luôn cảm nhận được nguồn

cảm hứng từ những nhân vật này, những đóng góp và thành tựu mà họ đạt được, đều có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc

đời của tôi. Tôi biết rằng, tôi không phải là người duy nhất có cảm nhận ấy, bởi vì hàng ngày vẫn có nhiều cuộc đời và

tâm hồn được nâng đỡ, nhờ những đóng góp của họ.  Những nhân vật và những tổ chức này, đang tạo ra những làn

sóng trên khắp nước Việt Nam.

Họ dạy ta rằng, nếu như Bà Heidi Kuhn, người đã sống sót qua căn bệnh ung thư, có thể biến sự sợ hãi thành hy

vọng, thì chúng ta cũng có thể đạt được! Đối với Heidi, ung thư như là một trái mìn, và như vậy bom mìn là căn bệnh

ung thư của trái đất. Do đó, có một phương pháp chữa trị, đó là - diệt bỏ nó.  

Tổ chức “Cội rễ của Hòa Bình” của Bà Heidi, theo như tầm nhìn của MINES TO VINES™, sẽ chuyển hóa

những mảnh đất bị tàn phá bởi bom mìn, thành những mảnh đất màu mỡ cho trồng trọt cho những thế hệ mai sau, thế

55



hệ đang phải sống ở những vùng bị bom mìn tàn phá. Hơn 100.000 quả mìn và những thiết bị gây nổ, đã được

tháo gỡ bắt đầu vào tháng 9 năm 2001, và thay thế vào đó là hơn 5 triệu cây xanh đã được trồng lại trên những

mảnh đất ấy.

These special events have always been one of the highlights of my year because I always walk away

feeling inspired by these individuals, determined to reflect their contributions and achievements into my own

life.  And I know I’m not alone in that feeling because every day, with every life they touch and every spirit

they raise, these individuals and organizations are creating ripples that stretch across Vietnam.  

They teach us that if Heidi Kuhn, a cancer survivor, can turn seeds of terror into seeds of hope, so can

we! For Heidi, cancer is a landmine, and landmines are a cancer to the earth. Yet, there is a cure — removal.  

Her organization “Roots of Peace”, as her MINES TO VINES™ vision is to transform minefields into

bountiful agricultural fields for the next generation now living in landmine affected countries of Afghanistan,

Angola,  Bosnia,  Croatia,  Israel,  Palestine  and Vietnam.  Over  100,000 landmines  and UXO’s have  been

removed since September 11, 2001, and in its place more than 5 million trees have been planted. 

Well, thank you very much, Heidi, for your outstanding work.  I'm not sure you remember, that in 2012

as the U.S. Consul General, I had the honor to participate in the removal of mines and the planting of cocoa

trees with you, and opening a school house donated by two US companies, Cargill and Mars, in Binh Phuoc

Province.

Khi tôi được thông báo danh sách những người được vinh danh năm nay, tôi luôn nghĩ làm cách nào để

chúng ta có thể hỗ trợ cho họat động của họ, và tôi nhận ra rằng, đa số họ đều có một nền tảng chung cho trong

nỗ lực của họ:  đó chính là nền tảng của trí thức.

Trên sân khấu tối nay, chúng ta có một bác sĩ, một nữ doanh nhân, một nhà từ thiện và cựu phóng viên,

mô êt ca sĩ nhạc pop, một kiến trúc sư và một ca sĩ opera. 
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Những cá nhân trên đã dành nhiều năm tháng trên ghế nhà trường và giảng đường đại học, trang bị cho

mình kiến thức và kĩ năng, giúp họ vượt qua những trở ngại trong cuộc sống.

And as I learned about this year’s honorees, and I thought about how we could support their work, I

realized that for most of these individuals, there is a common foundation for their efforts:  it’s a foundation of

education.  

On stage tonight, we have a heart surgeon, a businesswoman and politician, a philanthropist and former

reporter, two pop singers, an architect, and even an opera singer.  These individuals have spent years in schools

and universities equipping themselves with the knowledge and skills they now use to tackle the challenges

before them.  

Đây chính là câu chuyện mà tôi liên tưởng đến, vì nó chính là câu chuyện của đời tôi.

Và đó là một thông điệp, mà tôi đang chia sẻ với thanh niên trên khắp đất nước Việt Nam, thúc đẩy các

em nỗ lực, tập trung hơn với sự nghiệp học tập của các em, và để một ngày nào đó, các em cũng có thể tự viết

nên số phận cuả mình.

Khi tôi đi khắp miền Nam Việt Nam, dù là Long An, Bến Tre, Bình Phước, Đồng Tháp hay Kiên Giang, tôi

đều đưa ra một mục tiêu quan trọng, đó là nói với giới trẻ Việt Nam tầm quan trọng của giáo dục, chỉ ra rằng giáo

dục đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các em đạt được khát vọng của mình.

Tôi luôn nói với các em rằng, có một nền giáo dục tốt, không chỉ để hiểu biết những gì đang xảy ra

trong cộng đồng mình đang sống, hay đất nước mình đang ở.  Bởi vì bất kể chúng ta đang ở đâu, chúng ta đều

phải đối diện với những khó khăn giống nhau:

    - Chiến đấu với nghèo đói, bệnh tật; 

    - Bảo đảm những quyền lợi và sự tự do tối thiểu; 

    - Đối đầu với các mối hiểm họa, như khủng bố và biến đổi khí hậu. 

Và để giải quyết được các vấn nạn này, chúng ta cần phải hợp tác với tất cả mọi người trên khắp thể giới.
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And that’s a story I can relate to because it’s the story of my life.  And that is the message I’m sharing

with young people across Vietnam, urging them to commit to their education so that they too, can write their

own destiny.   And as I travel throughout southern Vietnam, whether I’m in the provinces of Long An, Ben Tre,

Dong Thap, or Kien Giang, I make it a priority to talk to young people about the power of education to help

them achieve their aspirations.  

I always tell them that getting a good education isn’t just about knowing what’s going on in your own

community or even your own country.  Because no matter where we live, we all face so many of the same

struggles:  fighting poverty, hunger, and disease; ensuring our most basic rights and freedoms; confronting

threats like terrorism and climate change.  And in order to solve these problems, we will need to work with

Do đó, thế hệ tiếp theo của chúng ta, sẽ cần phải tiếp xúc với nhiều xã hội, nhiều ngôn ngữ, nhiều truyền

thống mới, khác xa với xã hội, truyền thống, ngôn ngữ của mình hiện tại.

Thông điệp về sự trao đổi văn hóa, luôn là điều mà tôi chú trọng, trong mọi chuyến đi ra nước ngoài của

tôi, cũng như trong 25 năm hoạt động trong ngành ngoại giao.  Ý tưởng về một cô gái Bạc Liêu có chung suy

nghĩ với một cô gái Thái Lan, Myanmar, hoặc Nam Cali, cho thấy một mối liên kết - điều này nhắc nhở chúng

ta rằng, ta không bao giờ đơn độc, khi đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống.

Điều này kêu gọi chúng ta, vượt qua giới hạn của chính mình để hành động, điều đó có thể là bay đến môt nơi

nào đó, hay sử dụng thông tin từ máy iPad, hay chỉ đơn giản là đặt bút và viết một lá thư.

Còn rất nhiều việc cần phải làm, còn quá nhiều những con người trẻ tuổi không được đến trường; còn

quá nhiều gia đình phải chật vật kiếm ăn; còn quá nhiều phụ nữ và các dân tộc thiểu số bị ruồng bỏ và áp bức.  

Do đó, chúng ta không thể chỉ sống cuộc sống hằng ngày của chúng ta, và nghĩ rằng đó là những vấn đề

của người khác, không liên quan đến mình.
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So our next generation will need exposure to societies and languages and traditions that are very different from

their own. 

That message of cultural exchange is the focus of all of my international travel, as well as during my 25 years of

diplomatic service career.  Because that connection –- the idea that a girl in Bac Lieu shares the same hopes and dreams

as a girl from Thailand or Myanmar or the South Side of Los Angeles –- that reminds us that we’re never alone in our

struggles.  

And that is what must compel us to reach beyond our own borders, whether that means getting on an airplane, or

picking up an iPad, or maybe simply writing a letter.   There is too much work left to be done, too many young people

who can’t go to school, too many families struggling to put food on the table, too many women and minorities who are

excluded and oppressed.  So none of us can afford to just go about our business as usual.  We cannot just sit back and

think, this is someone else’s problem.

Như lời của một trong những người được chúng ta vinh danh, ca sĩ Thuy Tiên, từng hỏi về cuộc chiến cho an

sinh xã hội: “Chuyện này cần phải được giải quyết.  Ai đó cần phải đứng ra giải quyết nó, và tại sao đó không phải là

bạn?”  

Ca sĩ Thủy Tiên đã mắc chứng viêm miệng, khi còn nhỏ vì suy dinh dưỡng.  Cô đã trải qua hàng loạt các ca phẫu

thuật miệng, và cô đã không thể nói trong một khoảng thời gian dài.  Tuy nhiên, với nghị lực phi thường, Cô đã lấy lại

được giọng nói của mình, và hơn thế, trở thành một ca sĩ nổi tiếng, biểu diễn khắp thế giới cho chương trình Tình yêu

và Người Khuyết tật. 

Đó chính là dũng khí, mà chúng ta vinh danh ngày hôm nay - một tinh thần không chỉ là đặt ra câu hỏi, mà còn

cống hiến cả cuộc sống mình, để đi tìm câu trả lời, sẵn sàng toàn bộ - hướng tới việc tìm sự can đảm  để tiên phong, táo

bạo tin tưởng vào những nguyên tắc, như công lí và bình đẳng, những điều chỉ có thể trở thành sự thật, khi chúng ta

chấp nhận hy sinh vì chúng. 
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Đó chính là lòng can đảm, mà chúng ta cần có hàng ngày, trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Và một khi chúng

ta làm được những việc ấy, ta không chỉ tạo nên những khác biệt đối với những người xung quanh, mà còn sẽ tạo nên

một làn sóng, lan tỏa đi khắp nơi.

As one of our honorees, Singer Thuy Tien -- as she once said about the fight for social welfare, she said: Quote

“This has to be done.  Somebody’s got to do it, and why shouldn’t it be you?”  Unquote.

Thuy Tien is a singer who herself suffered noma infection in her undernourished childhood. She underwent many

plastic surgeries for her mouth and couldn't speak at all for a while. With her exceptional courage she got back her

normal speech and even further became a famous singer, singing around the world for Love and People with Disability

That is the courage we celebrate today –- that willingness to not only ask that question but to devote your soul --

your entire soul -- toward finding an answer, that fearlessness to step forward even though you don’t know what lies

ahead, that audacity to believe that principles like justice and equality can become a reality but only if we’re willing to

sacrifice for it.  

That is the courage that we all must challenge ourselves to summon every single day in our own families and our

own communities.  And if we can do that, then we won’t just be making a difference for those closest to us, we’ll be

creating a ripple effect of our own.  

Và với mục tiêu của giải thưởng Toàn cầu Global, thường là để tôn vinh những người Mỹ, người Việt Nam đã

không ngừng cống hiến, để biến cả hai đất nước nói riêng và cả thế giới nói chung, trở thành một nơi tốt đẹp hơn -

không vì lợi ích cá nhân, hay bất kì động cơ thầm kín nào, mà chỉ đơn thuần là phục vụ - tôi không thể nghĩ ra được ai

khác xứng đáng hơn những người sau đây mà chúng ta sắp vinh danh.

Tôi mong được sớm nhìn thấy, những ảnh hưởng mà họ sẽ tiếp tục tạo ra, cho xã hội trong những năm sắp tới.
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And so if the purpose of this award is to celebrate Americans and Vietnamese who work to make both

our countries and world a better place -- not for their own advantage or for any ulterior motives, but just to

serve, pure and simple -- I can't think of anyone more deserving than these honorees we’re about to recognize.

Honorees, I cannot wait to see the impact you will continue to make in the years ahead. 

Và để kết thúc những lời phát biểu cá nhân của tôi, thật là thiếu sót nếu như tôi không nhắc đến một người đã

làm nên sự kiện quan trọng này. Ông ta không thích điều này, nhưng tôi vẫn phải làm.

And just to close on a personal note, I would be remiss if I didn't take a moment to honor the man who

made this event all possible.  He hates this, but I’m going to do it anyway.  

Bác sĩ Tâm:  mời Ông lên trên sân khấu. 

Tôi là một trong số hàng nghìn người, đã được truyền cảm hứng bởi sự đam mê và tận tụy của Ông.

Ông đã giúp rất nhiều người Mỹ và Việt Nam nhận ra rằng, bản thân họ cũng có khả năng để cống hiến - rằng

họ có khả năng để tạo nên những điều khác biệt.

Như một ví dụ, Bác sĩ Tâm đã, và tiếp tục đóng vai trò quan trọng, trong việc đi tiên phong trong

chương trình tầm soát và phòng chống bệnh viêm gan B, tại nhiều trường đại học ở Việt Nam.

Dr.  Tâm  :  I  am  one  of  thousands  of  people  who  have  been  inspired  by  your  passion  and  your

commitment.  You have helped so many Americans and Vietnamese discover that they too, have something to

contribute -- that they too, have the power to make a difference.  As an example, you have and continued to

provide  crucial  leadership  in  spearheading  the  screening  and  prevention  program  against  hepatitis  B  at

numerous universities in Vietnam.

Tôi nghĩ rằng vì sự khiêm tốn của Ông, Bác sĩ Tâm sẽ không thấy rằng đối với mọi người xung quanh,

Ông là một ngọn đuốc sáng -- tầm nhìn và tấm gương cuộc đời của Ông, đã soi sáng lối đi của rất nhiều người;

sự tận tâm phục vụ của Ông, đã khơi lên một tình yêu chung, trong tim hàng nghìn người tại Việt Nam và Mỹ.

61



Dr. Tâm, but given the humility that's defined your life, I suspect it’s harder for you to see something

that’s clear to everybody else around you, and that's how bright a light you shine -- how your vision and

example have illuminated the path for so many others, how your love of service has kindled a similar love in

the hearts of thousands here in Vietnam and the U.S.  

Cyndi Craven, an American folksinger says:  Quote "there is wonder in the way that we are always

free, to change the world ......by changing what we see!  " Unquote

Cyndi Craven, ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ đã nói rằng: “Để thay đổi thế giới, chúng ta hãy thay đổi

cách nhìn của chúng ta.”

Để minh hoạ cho ý nghĩa của lời kêu gọi thay đổi, mà Bác sĩ Tâm đã hình dung cho giải thưởng Toàn

cầu Global, và để kết thúc bài phát biểu, tôi xin trích dẫn đoạn văn sau:

Khi tôi còn trẻ, tôi muốn thay đổi thế giới; 

Tôi thấy quá khó để thay đổi thế giới, vì vậy tôi đã cố gắng để thay đổi đất nước tôi;

Khi tôi thấy tôi không thể thay đổi đất nước, tôi bắt đầu tập trung vào thành phố của tôi;

Vì tôi đã không thể thay đổi thành phố và nay đã là một người lớn tuổi, tôi cố gắng để thay đổi gia đình tôi;

Bây giờ, khi đã là một ông già, tôi nhận ra điều duy nhất tôi có thể thay đổi được: đó là bản thân tôi; 

Và đột nhiên tôi nhận ra rằng nếu trước đây, tôi thay đổi bản thân tôi, tôi đã có thể tác động đến gia đình tôi;

Gia đình tôi và tôi đã có thể tác động đến thành phố của chúng tôi.  

Tác động cho thành phố đã có thể thay đổi đất nước, và tôi thực sự đã có thể thay đổi thế giới.

To illustrate the significance of the call for change that Dr. Tam has envisioned for the Global Award,

and to summarize my remarks, I would like to quote the following passage:

When I was young, I wanted to change the world;

I find it too difficult to change the world, so I tried to change my country;

When I found that I can't change the country, I started to focus on my city;
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Since I can't change the city and as an older person, I tried to change my family;

Now, as an old man, I realized the only thing I can change is: Myself;

And suddenly, I realized that if  I had previously changed myself, I would have had an impact on my

My family and I would have had an impact on our city;

The impact on the city may have change the country, and then I can really change the world.

Thank you Dr. Tâm, and God bless!

Diễn văn của Mon Signor Paul Phan Văn Hiền,

Đại diê ên Tòa Thánh Vatican
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Kính thưa Bác Sĩ, Tiến sĩ Bùi Duy Tâm, Chủ Tịch Hội Nguồn Nhân Văn Canh Tân Hoàn Cầu, và các cộng sự viên

của Hội,

Kính thưa toàn thể quý vị quan khách,

Trước hết tôi muốn nói lời cám ơn đến Bác Sĩ, Tiến Sĩ Bùi Duy Tâm, Chủ Tịch Hội Nhân Văn Canh Tân Hoàn Cầu,

và Bà Heidi Kuln, người sáng lập Hội Roots of Peace, đã có nhã ý mời và bảo trợ tôi đến tham dự buỗi lễ thật ý nghĩa này.

Xin chân thành cám ơn.
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Thật là một vinh dự lớn lao cho tôi, một người Việt Nam, đang làm việc tại Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và

Hòa Bình, trực thuộc Tòa Thánh Vatican, ở Ý, được mời đến tham dự buổi lễ trao giải thưởng do Hội Nguồn Nhân Văn

Canh Tân Hoàn Cầu đề xướng, để vinh danh những cá nhân và tổ chức đã có những đóng góp nổi bật trong các lãnh vực

công tác nhân đạo, khoa học, nghệ thuật, văn hóa, sức khỏe và thuốc men tại Việt Nam.

Kính thưa toàn thể quý vị, trong thâm tâm, tự nhiên tôi cảm thấy một cái gì thật gần gũi với quý vị và buổi lễ trao giải

thưởng này, vì những lãnh vực giải thưởng hội nhắm đến đều nằm trong truyền thống hoạt động của Giáo Hội Công Giáo

hơn 2000 năm qua. Ngay từ khi được thành lập, Giáo Hội đã dành một quan tâm đặc biết đến những người nghèo khổ, bệnh

tật, bị bỏ rơi, và công việc bác ái, nhân đạo này vẫn được tiếp tục đến ngày hôm nay với một quy mô rộng lớn hơn, như các

cơ quan Caritas, Cor Unum, CRS (Catholic Relief Service) mà nhiều người trong quý vị cũng đã từng nghe đến.

Đàng khác, xuyên suốt qua 2000 năm, Giáo Hội cũng đã không ngừng khuyến khích, nâng đỡ những người có năng

khiếu và tạo điều kiện để họ phát triển tài năng trong các lãnh vực khoa học, nghệ thuật, văn hóa, sức khỏe, y tế, mang lại

nhiều lợi ích cho xã hội và con người. Thật vậy, ngay cả trước khi các đại học đầu tiên trên thế giới xuất hiện, trong đó điển

hình là Đại Học Bologna của nước Ý, được thành lập năm 1088, thì chính những dòng tu của Giáo Hội đã được xem là

những trung tâm phát triển những lãnh vực này. Và ngày nay, những chứng tích về sự quan tâm của Giáo Hội trong việc phát

triển khoa học, văn hóa, nghệ thuật… được chứng thực trong Bảo Tàng Viện vô giá của Vatican, trong các công trình nghệ

thuật hội họa, điêu khắc, kiến trúc, âm nhạc và đài thiên văn cổ kính của Giáo Hội ngay trong khuôn viên Vatican vào năm

1774 và vùng Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 25 cây số vào năm 1930 (Pio XI). Và gần gũi với chúng ta nhất, kiểu tính

“lịch Tây” mà đa số các nước trên thế giới đang sử dụng, kể cả Việt Nam, cũng đã do Đức Giáo Hoàng Gregory VIII thiết

lập từ năm 1582. Nói một cách vắn tắt, tất cả những gì Giáo Hội đã và đang làm đểu nhắm đến việc phục vụ con người.

Đó chính là lý do khiến tôi cảm thấy gần gũi và vui mừng khi thấy được tâm huyết của Hội Nhân Văn Canh Tân Hoàn Cầu

và thành tựu của những cá nhân và tổ chức được chọn nhận giải thưởng hôm nay, vì tất cả những nỗ lực của quý vị cũng chỉ vì lợi
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ích của con người và phát triển xã hội. Và một cách nào đó tôi nhận ra quý vị đang đồng hành cùng với Giáo Hội và với

những người thiện tâm trên thế giới để cùng nhau bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại, và cùng nhau cộng tác để phát

triển con người toàn diện, như lời kêu gọi của Đức Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong Thông Điệp mới nhất Laudato Sì

(LS 13).

Thật vậy,

Những nỗ lực hoạt động của quý vị đang góp phần vào việc bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.

Những nỗ lực của quý vị đang giúp con người phát triển toàn diện, mang lại cuộc sống hạnh phúc.

Những nỗ lực của quý vị đang làm quê hương Việt Nam thêm giàu mạnh.

Và những nỗ lực của quý vị đang làm cho thế giới đổi mới, tốt đẹp hơn, như ý nghĩa của tên Hội Nguồn Nhân

Văn Canh Tân Hoàn Cầu.

Ngôi nhà nhân loại nói chung và quê hương Việt Nam nói riêng được xem như một vườn hoa, và những nỗ

lực của quý vị như những cây hoa đẹp đang làm cho vườn hoa quê hương và vườn hoa nhân loại thêm muôn màu

muôn sắc và rực sáng hơn.

Vì thế, tôi hân hoan chúc mừng tất cả quý vị và tổ chức được nhận giải thưởng hôm nay. Quý vị xứng đáng

được vinh danh vì những nỗ lực và hy sinh không mệt mỏi cho con người, đặc biệt những người nghèo khổ, bệnh

tật, và cả những mảnh đời tật nguyền, giúp làm cho xã hội ngày càng đẹp, càng dễ mến, dễ thương.

Tôi xin mượn lời sau đây của thi sĩ Joseph Folliet (1903- 1972) chúc mừng tất cả quý vị, để một lần nữa tất

cả chúng ta nhận ra được những cố gắng hy sinh của mình trong việc phục vụ con người không bao giờ là vô ích:
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Cuối đường bạn đi, không còn là đường, nhưng là đích điểm lữ hành,

Cuối dốc bạn leo, không còn là dốc, nhưng là đỉnh cao tuyệt vời.

Cuối đêm tăm tối, không còn là đêm, nhưng là hừng đông rực rỡ.

Cuối mùa băng giá, không còn là đông, nhưng là mùa xuân ấm áp.

Cuối phút thất vọng, không còn là thất vọng, nhưng là hy vọng tràn đầy.

Xin ơn trên bảo bọc và chúc lành cho tất cả quý vị.
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GIÁO     SƯ BÙI DUY TÂM: 

SUỐT ĐỜI VUI CHƠI TRONG CÔNG VIỆC

Người khai sáng

Giáo sư Bùi Duy Tâm đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong lĩnh vực giáo dục y học và các hoạt động xã hội

cho Việt Nam từ những năm 1960. Ông sáng lập ra phong tràoThanh Niên  Văn hóa Gió Khơi năm 1964, được mô tả

trên tạp chí Hoa Kỳ Horizons như sau: “Giáo sư Tâm là một trong những lãnh đạo trẻ nhất và tài năng nhất trong các

phong trào đổi mới ở Châu Á tại thời điểm đó.”

Ông đã khôi phục và nâng cấp Đại Học Y Khoa Huế sau khi trường đã bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh trong

biến cố Mậu Thân (1968). Ông đã đưa y học cổ truyền vào hệ thống giảng dạy tại Đại học Y Khoa Huế  và đã thực hiện

việc giảng dạy và chữa trị  đầu tiên bằng việc tổng hợp Đông  Tây Y tại Việt Nam vào thập niên 60. Ông cũng là người

sáng lập Đại học Y khoa Minh Đức tại Sài Gòn năm 1970 (chữ Minh Đức lấy trong câu đầu tiên từ sách Đại Học:"

Học chi Đạo tại Minh Minh Đức").Trong lễ tốt nghiệp các Bác sĩ tân khoa mặc quốc phục VN thay vì áo choàng tây và

tuyên thệ trước Hải Thượng Lãn Ông, Y Tổ của VN.

Giờ đây, ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, Giáo sư Tâm vẫn làm việc tận tụy để xây dựng  Y Khoa Đại học Tân Tạo

dưới sự hỗ trợ của Tập đoàn Tân Tạo, với mục tiêu trở thành một trường Y tiên tiến của Việt Nam.

 Tìm hiểu và trao đổi với GS Bùi Duy Tâm, tôi được thấy những tâm huyết và tình yêu thương của người thầy

đáng kính này. Hơn 82 tuổi, ông rời gia đình, xa con cháu để hàng tháng lặn lội từ Mỹ về Việt Nam từng bước từng

bước xây dựng một ngôi trường đào tạo các thế hệ bác sĩ tương lai không chỉ giỏi về chuyên môn, tiếp thu những công

nghệ tiên tiến nhất của thế giới lại phải có đạo đức.

Điều quan trọng hơn cả  là vì lý tưởng cao đẹp của người thầy thuốc nên Bác sĩ Y khoa Tân Tạo phải học hỏi và

nghiên cứu trọn đời.

GS. Tâm đã viết Thư Trắng (White Letter) ngày 23/2/2010 để cảnh báo về đại dịch viêm gan siêu vi B và thảm hoạ xảy

ra cho y tế Việt Nam; từ đó, ông bắt đầu chiến dịch chống lại bệnh viêm gan siêu vi B với sự hợp tác của nhiều trung tâm y tế
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như Đại học Y Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ và các bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy từ năm 2010. Ông trở thành người

sáng lập và là chủ tịch Quỹ Gan quốc tế cho Việt Nam từ năm 2010 đến nay.

Là một nghiên cứu sinh ngành sinh hóa học tốt nghiệp Đại học California, San Francisco (UCSF, Tiến sĩ năm

1964), ông và các cộng sự thành lập "Nhóm Công nghệ sinh học cho Việt Nam" để thúc đẩy ứng dụng của sinh học

hiện đại vào việc giải quyết các vấn đề y tế của Việt Nam (năm 2011).

Với tư cách là Chủ Tịch Ủy Ban Kết Nghĩa Tp. San Francisco – Tp. Hồ Chí Minh SF-HCMCSCC (San

Francisco-HoChiMinh City Sister City Committee) và Chủ Tịch sáng lập Nguồn Nhân Văn Canh Tân Hoàn Cầu GEHI

(Global Endowment for Humanity & Innovation), ông khai sáng Giải Thưởng Hoàn Cầu (Global Award) định kỳ hai

năm một lần về Khoa học, Giáo dục, Sức khỏe và Văn hóa  Việt Nam từ năm 2011 là lần đầu tiên, năm 2013 là lần thứ

hai và lần này 14/11/2015 là lần thứ ba.

GS Bùi Duy Tâm trao giải thưởng vinh danh các cá nhân có cống hiến cho cộng đồng 2015
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Người chinh phục

Ngày 20 tháng 4 năm 2006, Giáo sư Bùi Duy Tâm đã đặt chân tới Bắc Cực và được chứng nhận là người

Việt Nam đầu tiên đến Bắc Cực, năm đó ông 72 tuổi và cũng là người cao tuổi nhất trong đoàn thám hiểm.

Có lẽ, ai cũng từng một lần nghe đến những vùng đất xa xôi như Bắc Cực, Nam Cực, đỉnh Everest - nóc

nhà thế giới hay Fansipan - nóc nhà Đông Dương, nhưng nói đến từ chinh phục, thì hầu hết mọi người đều hiện

lên trong đầu sự e ngại. Bởi vì, những nơi ấy quá xa xôi, quá lạnh giá, quá hiểm trở để có thể thử sức. Và ai cũng

nghĩ, phải đam mê lắm, phải có sức khỏe vô địch, phải có sự kiên nhẫn thì mới nghĩ đến việc khám phá những

nơi như thế. Nhưng có một cụ già tuổi đã gần 80 lại nắm giữ hầu hết những kỷ lục đáng kinh ngạc khi đã lần lượt

chinh phục bằng hết những nơi này. Và có một điều đặc biệt là ông luôn giữ kỷ lục là người cao niên nhất của

mọi đoàn thám hiểm.

Ông đã đi hết chiều dài của nước Việt Nam từ đất mũi Cà Mau đến địa đầu Lũng Cú, ông cũng từng cưỡi lạc đà

qua sa mạc Gobi hoang vu của Nội Mông hay sa mạc cát nóng Sahara ở tận Bắc Phi, từng trượt tuyết trên núi cao, lặn

xuống biển sâu bắt cá Kình, qua Phi châu ngắm tuyết phủ trên đỉnh Kilimanjaro, xuống đáy Nam Cực chơi đùa cùng

chim cánh cụt, cưỡi Yak trên cao nguyên Tây Tạng…
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GS Bùi Duy Tâm người VN đầu tiên đă êt chân lên Bắc cực

Và gần đây nhất, khi đã ở tuổi 80, từ ngày 26 – 28 tháng 9/2013, ông đã đi vòng quanh Kailash – ngọn núi

thiêng nhất châu Á trên độ cao 6700 m, nơi mỗi năm có hàng ngàn người “Tam Bộ, Nhất Bái” (đi 3 bước quỳ

xuống bái lạy một cái) vòng quanh sườn núi trong 3 ngày, gọi là vòng CORA. Với độ cao 6700 m, Kailash rất

thiếu oxy và đường đi vô cùng hiểm trở, nên để thực hiện được hành trình CORA, mọi người phải dùng đến bình

dưỡng khí thế nhưng ông không cần dùng đến một bình oxy nào mà vẫn có được một chuyến đi an toàn và đầy sự

thú vị, khi chụp được đỉnh núi thiêng với trời mây trong xanh một cách hiếm có. Từ Kailash, ông vượt 1000 km

với những đoạn đường vô cùng khó đi vì toàn đá để đến chân núi Everest. Sau đó, ông đến tu viện Hang Cọp
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huyền thoại (hay còn gọi là Paro Taktsang Palphug) cheo leo trên dốc núi thuộc tỉnh Paro xứ Bhutan sau khi đi

ngựa leo dốc 5 km rồi leo thêm 800 bậc thang đá để đến nơi được mệnh danh “thiên đàng nơi hạ giới”. Và trong

chuyến đi lần này, ông đã suýt chết vì tụt huyết áp đột ngột khi leo 800 bậc thang để trở xuống.

Vị thuyền trưởng tận tâm

GS Tâm chia sẻ về sự nghiệp : “Tôi yêu người, yêu đời, yêu thiên nhiên, lại đam mê trong cuộc chơi này,

chơi nọ, yêu nồng nàn và chơi say sưa. Chinh phục các đỉnh núi cao và vượt qua sóng to gió lớn để cứu người

giúp đời, xây dựng những thế hệ sĩ phu cho quê hương là niềm đam mê của tôi.”

Vị “thuyền trưởng”  kể : “Tôi, một kẻ hay rung cây khuấy nước chẳng biết ai trên đầu, lại có cơ duyên gặp

bà Đặng Thị Hoàng Yến, một người muốn làm việc tốt cho đời dù có phải lấp sông xẻ núi, không hề lui bước

trước một thế lực nào, hoàn toàn độc lập trong con đường đã chọn, nên đồng khí tương cầu, cùng nhau chèo

chống con thuyền Y Khoa Đại học Tân Tạo.”

Việc đào tạo thầy thuốc của Y khoa Đại học Tân Tạo khác biệt ở chỗ dùng song ngữ Việt Anh để sinh viên

tiếp xúc kịp thời với nền y khoa hiện đại trên thế giới mà vẫn trao đổi với bệnh nhân và đồng nghiệp Việt Nam.

Chương trình cũng như chương trình các trường Y khác, đào tạo Bác sĩ đa khoa trong 6 năm, nhưng phối hợp y

học lâm sàng với y học phân tử ngay từ năm đầu, vì vậy sau năm thứ nhất, sinh viên đã biết mổ trên thi thể, làm

bệnh án khám bệnh tại bệnh viện... Hết năm thứ hai, sinh viên đã biết đỡ đẻ cùng việc nghiên cứu và báo cáo

khoa học tại các Hội nghị Quốc tế. Thêm vào đó sinh viên được sống trong môi trường kỷ luật cùng tinh thần đạo

đức của người thầy thuốc. Sinh viên Y khoa Đại học Tân Tạo đã được hướng dẫn ngay từ đầu theo nội dung

trong Lời Tuyên Thệ của người thầy thuốc Tân Tạo, đó là coi nghề thầy thuốc như một phương tiện cứu người
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giúp đời chứ không xem là một phương tiện thương mại... và vì lý tưởng cao đẹp của người thầy thuốc nên Bác sĩ

Y khoa Tân Tạo phải học hỏi, nghiên cứu trọn đời.

GS Bùi Duy Tâm tại buổi lễ khai giảng 2015 -2016 của SV Y khoa Tân Tạo

Thầy lặn lội vất vả về Việt Nam, rồi xuống Long An, đi khắp các bệnh viện, gặp gỡ các Bác sĩ, GS, PGS đầu

ngành để tìm thầy giỏi, tìm người tài và tìm nơi thực tập cho từng em sinh viên của trường. Thầy lo từ việc lớn đến việc

nhỏ, dù ở Mỹ, thầy vẫn biết hôm nay sinh viên mình học môn gì, giờ nào, giờ nào trống tiết để thầy mời người về bổ

sung vào. Vậy nhưng thầy không nhận một đồng lương nào cả vì đối với thầy, có được một ngôi trường tốt như thế,

sinh viên  có môi trường học tập tốt như thế, thầy được góp sức làm nên nó, làm nên một thế hệ đầy hứa hẹn, như vậy

là đã khiến thầy vui lắm rồi...

Tiến Vượng.
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