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Kính gửi Hội Bạn Người Cùi                                           

Tôi là nữ tu Võ Thị Ngọc Mai, thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, xã Vĩnh 

Thành, Huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 

Được Hội Dòng cho đi phục vụ những người phong cùi sống rải rác trong những vùng 

sâu vùng xa của ba tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long. 

 

Tôi âm thầm đến tìm hiểu tình cảnh của từng người, từng nhà để có thể chia sẻ, thông 

cảm, thương yêu giúp đỡ họ. Sự thiếu thốn về tinh thần, vật chất cũng như sự đau khổ do  

bệnh phong cùi đem đến cho họ 

với khả năng hạn hẹp của Hội 

Dòng. 

Những người phong cùi ở trong 

những vùng hẻo lánh này thật 

đáng thương, họ thiếu thốn về mọi 

mặt, tinh thần cũng như vật chất. 

Có những bệnh nhân đã được điều 

trị xong. Có những bệnh nhân còn 

đang điều trị, nhưng những lỗ đáo 

và sự tàn phế cũng như những cơn 

đau nhức vẫn còn, một phần vì 

thiếu hiểu biết về sự chăm sóc 

bệnh, một phần do quá nghèo 

túng. 

 

Những bệnh nhân này đa số là những người lao động chính trong gia đình, ruộng không 

có, chỉ dùng sức lao động đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng căn bệnh phong đã làm 

chân tay họ tàn phế. Gia đình lâm vào cảnh nghèo túng, thiếu trước hụt sau, phải mua 

gánh bán bưng kiếm sống qua ngày. 

Một số gia đình có được vài công đất, nhưng kỹ thuật canh tác còn lạc hậu, nên mức thu 

hoạch rất thấp kém mà đời sống của gia đình chỉ trông nhờ vào vụ mùa vì thế đói khát cứ 

triền mien. Có những bệnh nhân độc thân bị tàn phế nặng không biết bám víu vào đâu ! 

Có những gia đình nhà thì mái rách cột siêu vẹo, những lúc nước thủy triều dâng lên ngập 

cả nhà, chân tay lở loét thì làm sao tránh khỏi bị nhiễm trùng. Thật tội nghiệp và thương 

đau cho họ. 

 

Đời sống kinh tế thiếu thốn như vậy, ăn còn không đủ lấy đâu học hành. Đa số con em họ 

đều không biết chữ. Một số em gọi là có học nhưng chỉ được học đến lớp 4 lớp 5 là cao 

nhất. 

Sau khi được sự giúp đỡ của Hội Bạn Người Cùi, tôi nhận thấy họ phấn khởi, vui tươi, 

hạnh phúc hiện rõ trên từng nét mặt cũng như lời nói của những gia đình bệnh nhân 

phong này. Vì họ đã được ủi an phần nào nỗi mặc cảm của một con người kém may mắn. 

Giờ đây họ đã có được một căn nhà như mọi gia đình bình thường khác và con em của họ 

được cấp sách đến trường như bao con em khác. 

 

Đó là niềm hạnh phúc lớn lao mà từ trước đến giờ không bao giờ họ dám nghĩ tới. Kính 

mong quý Hội, quý Ân Nhân tiếp tục nâng đỡ những người đau khổ này. 

 

Nữ tu Võ Thị Ngọc Mai 


