
''Con là Nguyễn Thị Thảo Nguyên, con được sinh ra và lớn lên ở trại phong Hòa 

Vân. bố mẹ cũng là những bệnh nhân phong. Thời thơ ấu của con đã trôi qua với muôn 

vàn kỷ niệm đẹp và khó quên bên gia đình bạn bè, bà con lối xóm làng phong Hòa Vân. 

Trong khung cảnh thơ mộng, hoang vu và bí ẩn của thiên nhiên, nơi này con đã có một 

tuổi thơ hạnh phúc. 

Và rồi cái tuổi 12 đến thật nhanh. Dù không muốn, 

con cũng buộc phải xa gia đình để ra  phố học tập vì ở 

Hòa Vân không có trường học cấp 2 và 3. Ngày ra đi, bao 

nhiêu ước muốn, bao nhiêu hy vọng của ba mẹ đều đặt 

trên vai con, bởi bố mẹ tin rằng cái chữ sẽ giúp đời con 

không phải lao đao, khốn khổ như số phận của hai  người. 

Hòa nhập với cuộc sống ở thành thị, nhưng con 

không thể nào thoát ra khỏi ám ảnh về những định kiến 

của người đời về bệnh phong .Con mất dần sự tự tin của 

chính mình và lùi vào sống một cách lặng lẽ, lặng lẽ đến 

nỗi mọi người không biết con từ đâu ra. Nhưng cuộc sống 

đã đẩy đưa để con gặp được những người biết đồng cảm 

với nổi đau của tha nhân và họ đã thắp lên niềm hy vọng 

về một chân trời mới trong con . 

Hơn 4 năm về trước, trong căn nhà nhỏ, ấp áp tình 

Chúa của giáo xứ Hòa Khánh, được sự giới thiệu của Cha Quản Xứ, con đã gặp được ân 

nhân của mình. Đó là bác sĩ Mai Khanh, một đại diện của Hội Bạn Người Cùi ở Hoa Kỳ, 

Hội đã giúp đỡ vật chất cho con trong quá trình học tập. không hề được báo trước. Tuy 

nhiên, với những câu nói dạo đầu thật nhẹ nhàng và trìu mến, cô đã dắt con vào câu 

chuyện một cách tự nhiên.Vốn là người ít nói, lai hay mặc cảm, nhưng hôm đó con đã nói 

thật nhiều, dường như  bao cảm xúc, bao buồn phiền, và bao tủi nhục con đã trút ra hết vì 

con cảm nhận Hội là một chỗ dựa ấm áp và vững chắc để con có thể chia sẻ mà không sợ 

bị kinh chê và xem thường… Quý ân nhân và Hội đã cho con cảm giác được chở che và 

khơi dậy trong con niềm tin yêu cuộc sống.  Thưa Quý ân nhân, con muốn nói lời cám ơn 

Quý vị và cảm ơn Chúa, đã cho con được thấy hình ảnh của Ngài ngay ở thế gian này.  

Nhiều năm qua, không những 

nhận được sự giúp đỡ về vật chất mà năm 

nào quý Hội cũng lặn lội đường xa để tìm 

đến với chúng con, lắng nghe những chia 

sẻ và quan tâm tìm hiểu những ước muốn 

để giúp đỡ chúng con. Năm nay con đã 

bước vào năm thứ 1 Đại Học Toán Tin, 

con nguyện sẽ cố gắng học tốt để không 

phụ sự hy sinh chân thành của quý Hội.  

 

Nguyễn thị Thảo Nguyên. 

 


