
QUÊ TÔI – LÀNG VÂN 

Tôi sinh năm 1973 và lớn lên trong một gia đình có Bố Mẹ là bệnh 
nhân phong ở làng Hòa Vân. Mẹ tôi đã qua đời khi tôi hơn một 
tuổi, Bố tôi tuổi cao sức yếu, hơn nữa di chứng của căn bệnh để lại 
nên Bố không thể nào có thể chăm sóc tốt cho chúng tôi. Ở Làng 
Vân quê tôi chỉ có trường học đến lớp 4 là hết, không có trường 
học dành cho học sinh học những lớp lớn hơn. Nếu muốn tiếp tục 
học lên cao hơn thì phải vượt qua hơn 10 km đường đèo núi mới 
có thể đến trường. Vì cách ly với đất liền, cuộc sống của người dân 
ở nơi đây rất khó khăn. Lo cho cái ăn cái mặc đã là quá sức, nên  
nói gì đến việc học 
hành. Tương lai về chữ 
nghĩa của các em thì 
còn khó khăn biết 
nhường nào. Vì thế có 
không ít em đã bỏ học, 
đi làm thuê để kiếm 
tiền về phụ giúp cho gia 
đình. 

Mặc dù bệnh phong 
ngày nay không phải là 
một căn bệnh đáng sợ 
như ngày xưa nữa, song ở Làng Vân người ta không làm gì ra tiền 
để có thể tự trang trải cho cuộc sống của mình nên việc bỏ học của 
các em trở nên chẳng có gì xa lạ. Dẫu biết rằng các em rất muốn 
được đi học, rất muốn được đến trường, nhưng không phải em 
nào cũng có đủ điều kiện để đi học.  

Là một người con của Làng Vân tôi thấu hiểu được những khốn 
khó và những nỗi bất hạnh của những người con nơi đây. Tôi vẫn 
không quên những tháng ngày ấu thơ của mình đầy gian nan và 
vất vả để kiếm sống. Năm 24 tuổi, tôi đã vào tận thành phố Hồ Chí 
Minh để tìm việc làm để có  tiền đe học. Mặc dù rất vất vả nhưng 
tôi vẫn luôn khao khát được đi học. Vì thế ban ngày tôi đi làm để 
kiếm tiền,  về tranh thủ đến trung tâm để học bổ túc văn hóa từ 



lớp 9. Dù rất cố gắng, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi thiếu thốn, 
khó khăn.  

Năm 2000, tôi đỗ vào trường Đại Học Kinh Tế và Đại Học Sư 
Phạm, và đã chọn Sư  phạm để có thể giúp ích cho đàn em thế hệ 
sau. Và thật may mắn,  nhờ có Hội Bạn Người Cùi cho tôi được ở 
trong ngôi nhà nội trú và trả tiền học cho tôi. Tôi đã tốt nghiệp 
Đại Học năm 2004 với sự 
giúp đỡ của Cha và của 
Hội Bạn Người Cùi. Bây 
giờ tôi là một thầy giáo, 
rất vui và hạnh phúc. Tôi 
vẫn luôn thầm cảm ơn 
những tấm lòng đầy 
nhân ái, đầy nghĩa tình 
đã giúp đỡ cho tôi trong 
những tháng ngày đầy 
cơ cực. Hiện nay, tôi vẫn 
đang tiếp tục theo học 
thạc sĩ, mặc dù mới lập gia đình năm ngoái khi đã 35 tuổi đời,  
nhưng chỉ với ước nguyện có thể làm được một điều gì đó có ý 
nghĩa cho mình và cho người. 

Không những chỉ có tôi, mà ở Làng Vân đã có nhiều bạn đã đỗ vào 
các trường đại học và hiện nay vẫn đang theo học. Có được như 
vậy là nhờ sự giúp đỡ rất lớn và quý báu của những tấm lòng đầy 
nghĩa tình của các Cô các Chú trong Hội 

Qua bài viết này, cho phép con được gửi lời cảm ơn chân thành và 
lời chúc sức khỏe đến với các Cô các Chú trong Hội Bạn Người Cùi, 
các ân nhân xa gần đã có lòng hảo tâm giúp đỡ cho chúng con. 
Một lần nữa xin kính chúc Hội Bạn Người Cùi không ngừng lớn 
mạnh để tiếp tục giúp đỡ cho bà con và con em Làng Vân, quê 
con. 
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