Tình Thương Biến Đổi Phận người
Kính thưa quý ân nhân, thật vui mừng và phấn khởi cho Hội Bạn Người Cùi, hàng
năm cứ vào đầu tháng sáu Hội lại được quý đồng hương, các ca nghệ sỹ và MC nổi
tiếng, tụ về đây để trở thành điểm hẹn và cùng nhau dệt thành mùa xuân yêu
thương cho những mảnh đời quá bất hạnh phong cùi tại VN. Thời gian đã hai
mươi lăm năm, là cái thước đo lòng người và chứng minh cho việc làm của Hội tốt
hay xấu. Hội rất hân hạnh được làm chiếc cầu kết nối, lòng nhân ái của quý ân
nhân với nhưng thân phận phong cùi tủi đau ở VN.

Năm 1995 chúng con nhận 1 đoạn video của Dòng Thánh Guise Nha Trang gửi
qua xin giúp cho người phong cùi ở Cam Tân,Cam Ranh. Lần đầu tiên chúng con
nhìn thấy người phong cùi thật là sợ hãi và thương cảm cho số phận của họ, xem
như sự sống trên đời này, không thuộc về họ. Căn bệnh quái ác đó, đã biến họ
thành dị dạng, thân thể không còn nguyên vẹn, nhiều người, tay chân cùi cụt, mắt
mũi bị con cùi đục khoét sâu, nhìn họ ngồi nơi thềm cửa, ghế đá hay gốc cây chúng
con có cảm tưởng như đi vào một thế giới khác xa lạ.

Kính thưa quý ân nhân, nhìn lại hai mươi lăm năm về trước, thật như một phép
mầu, của bao tấm lòng nhân ái, cùng nhau xoa dịu, nâng đỡ cho những số phận
quá bất hạnh,họ tưởng như không lối thoát, phải gục ngã vì chứng bệnh ghê gớm

trước mắt người đời . Những căn bệnh khác tuy có khổ, có đau nhưng họ vẫn còn
có quyền được tự do đi lại, được sống chung với gia đình hay đi đây đó trên mảnh
đất quê hương của chính mình. Nhưng, những người phong cùi thì không, họ bị
tước đoạt tất cả, nhân phẩm, lẫn tự do của một con người, và bị xã hội ruồng bỏ,
khinh chê. Họ ôm cả hai nỗi đau tinh thần và thể xác. Nhưng bây giờ gia đình họ
đã lạc quan vui sống, lòng hảo tâm của quý ân nhân đã biến đổi phận người, từ tận
cùng khổ đau, đến đong đầy hạnh phúc. Và nhất là chúng ta đã giải thoát họ khỏi
những mặc cảm tự ti và tuyệt vọng. Bây giờ họ đã tự tin để sống, được hòa nhập
với xã hội đời thường, gia đình họ đã được nâng cao, vì con cháu họ đã trở thành
ông nọ bà kia trong xã hội.

Kinh thưa quý ân nhân, ngoài những việc chúng ta giúp ăn và những nhu cầu thiết
cho những người phong cùi, chúng ta còn làm được một việc rất giá trị và ý nghĩa.
Đó là con cháu họ, vì bất mãn buồn tủi cho căn bệnh quái ác của ông bà,cha mẹ,
gia đình lại nghèo,các em không được đi học, và thường ngày, phải đi bán hàng
rong ở bến xe, quán ăn hay góc chợ, các em dễ trở thành những đứa trẻ bụi đời,
gây nguy hiểm cho xã hội. Nhưng nhờ quý ân nhân rộng tay đóng góp từ nhiều
năm qua, tất cả các con cháu người phong cùi đều được cắp sách đến trường, từ
lớp mẫu giáo cho tới đại học. Có nhiều em đã chia sẻ, chúng con không cần phép
mầu nào, từ trời cao, nhưng chính quý ân nhân là những cây đũa thần có sức biến
đổi cuộc đời chúng con, từ những đứa trẻ nghèo vô danh,tiểu tốt, ngày nay chúng
con có địa vị cao trong xã hội.

Các em bày tỏ lòng biết ơn đến quý ân nhân qua hai câu thơ:
Tạ Ơn Những Tấm Lòng Vàng
Cho Con Bám Víu giữa Giòng Khổ Đau
Tạ Ơn Cho Đến Ngàn Sau
Làm Sao Nói Hết, khắc Sâu Ơn Này!

Vâng, thưa quý ân nhân, việc học của các con cháu người phong cùi còn mang giá
trị hơn nữa,vì các em được học nên có kiến thức , hiểu biết sâu rộng, các em
không dễ bị xách động hay mua chuộc bởi những lý thuyết sai lầm và còn ý thức
nhận biết trách nhiệm, bổn phận của tuổi trẻ khi cần phải đóng góp,để bảo vệ
cho quê hương.
Có nhà tỷ phú kia, trước khi chết ông đã để lại lời nhắn: Xin mọi người hãy nghe
tôi, tin tôi, tiền nhiều không phải là chính yếu của đời sống con người, nhưng là ở
tấm lòng bao dung biết chia sẻ và nên làm cái gì đó cho quê hương của mình.
Vâng, những đồng tiền nhân nghĩa của quý ân nhân đóng góp cho Hội từ nhiều
năm qua, đã làm được cả hai điều ông nhắn, quý ân nhân đã chia sẻ chén cơm,
manh áo cho hàng ngàn người phong cùi nghèo khổ, ngày nay được ấm no, và
phục hồi lại nhân phẩm cho gia đình họ. Và giá trị hơn nữa, Chúng ta đã xây dựng
cho quê nhà được hàng ngàn con cháu người phong, từ những đứa trẻ nghèo thất
học, lang thang ngoài đường phố chợ, nay trở thành những phần tử ưu tú trong xã
hội. Hy vọng rằng,trong tâm tư khuất sâu nào đó của quý ân nhân đã cảm thấy
chút nào hài lòng vì đã bao năm chung tay với HBNC xây dựng quê hương, bằng
những người trẻ có nhân bản và kiến thức.
Xin Tạ Ơn Trên Người Vẫn Thương Người.
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