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   Là người có mặt ở trại phong Bến Sắn khá lâu, tôi đã từng chứng kiến bao cảnh biến 

động đời sống của người phong đã và đang có mặt tại đây qua những thời kỳ thăng trầm 

đổi thay của đất nước. Một cuộc sống mà chỉ còn lại ở tâm hồn một điều viễn tưởng về 

tương lai, một áng mây mờ chỉ chờ mong được bàn tay diệu kỳ tháo, vén. Giữa một tập thể 

con người mà sự mưu sinh hầu như bế tắt, thì tấm lòng nhân ái chính là chiếc phao cứu 

sinh, là mạn thuyền chở che vững chắc trước ngọn bão đời dồn dập, đẩy đưa. 

 

Một sự diệu kỳ đánh đổ được thành 

kiến “ tứ chứng nan y” đã mọc rễ 

mấy ngàn năm trong mỗi con người. 

Đồng thời sự dìu dắt, nâng đỡ người 

phong cũng được giới từ thiện luôn 

quan tâm đến. Mà thật vậy, nếu sự 

từ tâm vắng bóng thì khoảng cách 

tình ngừơi khó mà thu ngắn được. 

Những kẻ khó nghèo nói chung, 

người phong nói riêng sẽ sống ra 

sao khi mà cái hố thăm thẳm cách ly 

còn vời xa biền biệt? … Cũng như 

kẻ lạc giữa bóng đêm, chỉ một ngọn 

đuốc nhỏ cũng đủ đem đến cho họ 

một tia hy vọng, một niềm vui đủ kết thành mớ hành trang trong suốt chặng đường lữ thứ 

tối tăm mà họ đang đương đầu thách thức với số phận. 

Ngày nay, trong ngọn đuốc từ tâm từ bốn phương rọi đến, chúng tôi bắt gặp được một ánh 

sáng từ chốn xa xăm của một hội Từ thiện, đó là Hội Bạn Người Phong đến từ Bắc Mỹ, do 

anh Nguyễn Văn Công làm trưởng đoàn. Cho tới nay, riêng tôi, ít ra cũng có 1 lần trực tiếp 

gặp gỡ anh Công và cũng trao đổi một số điều cần thiết cho cuộc sống và đồng thời cũng 

tặng anh một số tác phẩm, đặc biệt là tập hồi ký, ngoài mặt tính cá nhân, có thể nói là rất 

có giá trị cho những ai thực tâm muốn tìm hiểu về thế giới người Phong. Đó là một trường 

thiên đau thương mà mỗi người phong ít nhiều đều phải nếm trải. 

Với người Phong chúng tôi, tất nhiên là đối tượng xã hội luôn luôn mong được đời chiếu 

cố, luôn luôn mong có những “ vòng tay lớn” tư khắp mọi nơi chan hòa vươn đến. Trong 

thế giới thâm sâu mà chúng tôi đang có, và có thể nói là cô đọng.  

                Quý anh chị trong Hội Bạn Người Phong Hoa Kỳ không ngần ngại xa xôi đã 

mang đến cho chúng tôi, chỉ nói riêng Khu Điều Trị Phong Bến Sắn, ngoài những vật chất 

định kỳ hằng tháng, còn có cả tấm lòng yêu thương của người viễn xứ, qua quĩ đạo tương 

ái, tương thân của đấng Toàn Năng Sáng Tạo.  

Lòng người thường có nhiều ngõ ngách, cánh Hoa Nhân Ái sẽ luôn luôn tươi màu và mãi 

mãi ngát thơm hơn  nữa, để cho những kẻ khó nghèo, bệnh tật bớt lâm vào lối cùng của 

cuộc sống mà sự kém may mắn của cuộc đời đã ban cho. Vì trong thuật ngữ, bất cứ 

khuynh hướng nào, tôn giáo nào cũng luôn nhắc đến câu “tấm lòng vàng”, vì nó luôn óng 

lên sự cao cả, thiêng liêng, sâu đậm của tình cảm con người không gì so sánh nổi. 
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