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Cỏ Lông Chông
Như một lời mở đầu…
Cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay là tập hợp những bài 

viết đạt giải trong cuộc thi “Nhật ký Cỏ Lông Chông” do Trung 
tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) tổ chức trong dịp Hội thảo 
lượng giá 3 năm hoạt động dự án Sống độc lập.

Cỏ lông chông là loài cây sống trên những bãi cát dài khô 
cháy. Những bông hoa lông chông có thân tròn xoe nhưng lại 
đầy những gai tua tủa đâm dài ra. Đó là loài hoa bị gió cuốn 
đi, chạy khắp bãi bờ và cuối cùng thường được sóng biển dập 
dềnh cuốn trôi, lênh đênh, cô độc.

Người khuyết tật cũng vậy, tâm hồn họ tròn vành, trọn vẹn, 
nhưng họ phải gồng mình đối chọi với nhiều chông gai trong 
cuộc sống đến nỗi có thể người khác chẳng nhìn ra được cái 
tâm hồn xoe tròn kia. Cuộc đời của họ cứ vô định, ít ai được 
làm chủ số phận của bản thân. Họ cô vắng, đơn độc ngay trong 
chính gia đình mình. 

Và giống như cỏ lông chông – theo gió bay để phát tán hạt 
giống đi xa hơn, đến nhiều nơi hơn, mọc khắp nơi để tạo nên 
những cồn cát chống cát bay, vũ điệu xoay tròn của lông chông 
trên cát là nguồn cảm hứng vô tận cho các nghệ sĩ… - người 
khuyết tật cũng đang dần thay đổi, tìm ra được ý nghĩa cuộc 
sống và gắng mình góp sức cho đời. 

Những cảm xúc, những tâm sự sâu kín khó có thể chia sẻ 
cùng ai, tồn tại cố hữu trong lòng người khuyết tật nay được 
trải đều trên trang giấy. Những cảm nhận, trải nghiệm khi 
tiếp xúc và hỗ trợ người khuyết tật hình thành ở trái tim các 
bạn PA (Personal Assistant – người hỗ trợ cá nhân) nay cũng 
được bày tỏ, thể hiện. Thật bất ngờ, họ tri ân nhau!

Tất cả mọi người đều có sự chuyển biến, thay đổi theo chiều 
hướng tích cực về suy nghĩ và hành vi khi tham gia các hoạt 
động dự án Sống độc lập. Nhật ký Cỏ Lông Chông là dịp để 
chúng ta - những thành viên đang sống chung trong một thế 
giới sẽ thấu hiểu rằng “Một đóng góp nhỏ sẽ tạo nhiều thay đổi 
lớn - 1 For Change”.

Trân trọng, 
Ban biên tập.
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Sống độc lập và một Tôi mới
Lê Thị Bụi

 
Năm lên 1 tuổi, cơn sốt bại liệt đã để lại di chứng yếu hẳn tứ 

chi, tôi bị coi như người ngoài hành tinh, bị ruồng bỏ, bị mất 
đi người thân yêu nhất của mình,… tôi những tưởng cuộc đời 
mình luôn ở trong một màu tăm tối như thế. Nhưng thật may 
mắn cho tôi khi được gặp DRD, được tham gia vào dự án Sống 
độc lập. Tôi đã thay đổi thật nhiều, và hứa hẹn sẽ thay đổi thêm 
hơn nữa…

19 năm tủi hờn
Nhà có 3 chị em, nhưng tôi nhận thấy rõ mình bị phân biệt 

đối xử. Tôi gần như không có được tình yêu thương hay sự 
quan tâm từ cha mẹ. Sau khi tôi bị khuyết tật, cha mẹ đưa chị 
gái và em trai tôi lên thành phố sống, để tôi lại cho bà ngoại 
nuôi, chỉ đến ngày Tết mới về thăm. Tôi thắc mắc tự vấn mình, 
có phải do tôi bị khuyết tật mà cha mẹ mới như thế không?

Ngoại tôi tuổi đã cao, sức yếu, không làm được gì nữa. Hằng 
ngày bà phải đi mót lúa trên cánh đồng mà người ta đã gặt hết 
lúa chín, đổi lấy gạo nuôi tôi. Tôi ngày ngày ở nhà, ngồi xắt rau 
cho gà vịt ăn, đó dường như là công việc duy nhất mà tôi có thể 
làm để đỡ đần Ngoại. Nhiều lần Ngoại bệnh, sức khoẻ yếu hẳn 
đi, Ngoại khóc vì lo không thể tiếp tục nuôi nấng tôi. 

Đến một ngày, Ngoại gửi tôi lên thành phố để sống cùng với 
những người xa lạ mà tôi chưa từng biết mặt, họ cũng là người 
khuyết tật như tôi. Tôi khá bỡ ngỡ, sợ sệt và không biết phải 
làm sao để thích nghi với hoàn cảnh mới. Trong khi ở quê nhà, 
Ngoại thương nhớ khôn nguôi, bà không đành lòng rời xa đứa 
cháu gái tội nghiệp. Thế là, bà tất tả lên thành phố đón tôi về 
quê để hai bà cháu lại được thủ thỉ bên nhau. 

Rồi Ngoại bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi và Ngoại đành đến 
nương nhờ nhà cậu. Tôi vẫn xắt rau cho hàng trăm con gà, con 
vịt, cộng thêm công việc gỡ nhặt rác rưởi, rong biển bị dính vào 
lưới chài quần quật từ sáng đến tận 10 giờ đêm. Ấy thế mà cậu 
tôi vẫn buông những lời than phiền: “Thà tao nuôi con chó còn 
có ích hơn mày”. 

Ngoại mất, tôi buộc phải về sống với cha mẹ. Ban đầu, tôi với 
họ giống như những người xa lạ. Có lẽ, cha mẹ sợ hàng xóm, 
bạn bè nghĩ họ kiếp trước ăn ở ác nên kiếp này bị trả báo nên 
có đứa con khuyết tật. Lối suy nghĩ tự ti đó cứ lẩn quẩn trong 
đầu. Tôi thấy đời mình sao mà bế tắc. Tôi ghét cay đắng những 
ai thấy tôi rồi chậc lưỡi ra điều thương hại. Mệt mỏi và chán 
nản cái thân “không giống ai” của mình, tôi muốn biến mất!

Thành phố, Sống độc lập và một “tôi” mới
Không lâu sau, tôi quyết định đến nơi mà lúc Ngoại còn 

sống muốn tôi đến – một ngôi nhà có nhiều người khuyết tật 
giống tôi: Mái ấm Hồng Ân. Cũng từ nơi này, tôi được tiếp xúc 
với nhiều người đồng cảnh, được chia sẻ kinh nghiệm sống từ 
những người chị, người em.
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Và tôi được đi học. Hồi trước, cứ sáng sáng thấy những bạn 
học sinh mặc quần xanh áo trắng, ôm cặp sách đi qua cửa nhà, 
tôi lại thèm ứa nước mắt. Tôi chỉ khát khao tự viết được tên của 
mình thôi. Thế nên khi được các chị cầm tay đưa từng nét chữ, 
được học ghép vần và viết tên mình ra mặt giấy, tôi mừng phát 
khóc. Dần dà, tôi đọc được chữ ở những tấm bảng quảng cáo, 
những tờ áp phích trên đường. Rồi tôi được nhận vào lớp 4 ở 
lớp học tình thương dành cho các bạn đi bán vé số, và sau đó 
là lên lớp 5 ở Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề cho Người tàn tật, 
215 Võ Thị Sáu, Q.3 TP.HCM. Hiện tôi đang là học sinh lớp 8 
(năm 2013) rồi. 

Cuộc sống của tôi lúc đó chỉ gói gọn đi học rồi về mái ấm 
Hồng Ân, học may vá, thêu thùa. Cho đến khi tôi được các chị 
khuyến khích đi tham gia chương trình Sống độc lập của một 
trung tâm chuyên có những hoạt động liên quan đến người 
khuyết tật, mà sau này tôi vẫn thường gọi là Đời Rất Đẹp. 

Tôi còn nhớ lần đầu tiên đến tham dự tập huấn Tham vấn 
đồng cảnh. Hôm đó, tôi đi một mình, không có người thân 
đi cùng. Tôi cảm thấy ngột ngạt lắm trước biết bao người 
đông đúc. Ai cũng xa lạ hết. Nhưng rồi, một buổi, hai buổi, 
ba buổi… Tôi dần biết được nhiều người hơn, được kể cho 
họ nghe những câu chuyện của tôi, được lắng nghe những 
tâm sự của họ. Tôi tìm thấy niềm vui, và luôn hồi hộp mong 
chờ những ngày tham vấn đồng cảnh như thế. Nhờ Sống độc 
lập mà tôi mở mang ra được nhiều kiến thức, có thêm nhiều 
hướng nghĩ mới.

Tôi nhận ra rằng nhu cầu được giải trí của mọi người là 
như nhau. Tôi cũng muốn đi chơi, muốn được trải nghiệm 
những khoảnh khắc thú vị, đến những nơi mình thích… Đi 
với người thân, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ được thoải 
mái làm những điều mình thích, dễ bị áp đặt phải thế này phải 
thế kia, và đặc biệt là hay bị thất hứa lắm. Vì thế mà tôi rất 
thích được đi dã ngoại cùng mọi người trong Sống độc lập. Có 
PA (người hỗ trợ cá nhân), tôi đã có thể đi vào chợ mua thức 
ăn, vào bếp nấu nướng, thi thoảng đi thăm vài người bạn. Tôi 
cảm thấy PA giống như người bạn thân thiết của mình, luôn 
sẵn sàng để giúp đỡ mình, và không phải “làm thay” mình tất 
cả. Điều đó khiến tôi cũng như nhiều bạn khác chủ động hơn 
khi quyết định mọi việc. 

Nhờ những chuyến đi, tôi biết được nhiều nơi hơn. Được 
tiếp xúc với nhiều bạn hơn qua những chuyến dã ngoại đó, 
có nhiều bạn sức khỏe còn yếu hơn tôi, mà họ vẫn luôn tươi 
cười. Tôi tự thấy mình may mắn, thấy khuyết tật của mình 
không đáng lo ngại. Lần đầu tiên đi xe lửa, tôi thích thú lắm vì 
không bị kẹt đường chút nào cả, tàu cứ một mình băng băng 
trên đường ray thẳng, không phải né tránh gì. Năm 2011, tôi 
còn được cùng 3 anh chị nữa qua Nhật Bản để học hỏi kinh 
nghiệm của mô hình Sống độc lập bên đó. Đây là lần đầu tiên 
tôi được đi máy bay. Tôi thấy mình đang đứng trên tất cả mọi 
thứ, bầu trời thật rộng lớn bao la và tôi có cảm giác rằng mình 
sẽ làm được những điều mình muốn. 
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“Ai cũng có quyền lên tiếng, bày tỏ suy nghĩ, quan điểm 
của mình. Đó là bài học đầu tiên và ý nghĩa nhất mà tôi 

có được từ khi tham gia vào Sống độc lập.”

Tôi nhớ những ngày trước, mỗi khi có triển lãm ở công viên, 
tôi lại đi xe lăn đến, xin được vào xem. Thế nhưng người ta 
không cho tôi đi vào vì xe lăn vướng chỗ, cản trở lối đi lại của 
người khác, nhỡ đâu còn gây đổ vỡ hàng trưng bày nữa. Tôi 
lẳng lặng ra về, lòng buồn vô hạn. Sau một thời gian tham gia 
vào Sống độc lập, tôi đã dần có kỹ năng chia sẻ và lên tiếng. 
Thế là khi nghe người bảo vệ không cho tôi vào, tôi bình tĩnh 
trình bày rằng mình rất mong muốn được vào xem buổi triển 
lãm, và hứa sẽ cẩn thận hết sức để không gây ảnh hưởng đến 
người khác. Thật bất ngờ, họ đồng ý, còn giúp đỡ tôi di chuyển 
vào bên trong. Lần đầu tiên tôi thấy lời nói và cách trình bày 
có sức mạnh đến thế. Chỉ một thay đổi nhỏ thôi cũng đủ giúp 
tôi có được một niềm vui lớn.

Cha mẹ tôi hay cãi cọ nhau. Mỗi lần như thế, tôi chỉ ngồi yên 
ở một góc, không dám nói một lời gì cả. Tôi sợ bố mẹ mắng 
chửi mình. Sau này, lên Sài Gòn, tôi cũng ít khi về nhà, vì luôn 
cảm thấy bức bối, chán nản cái cảnh gia đình không yên ấm. 
Thế mà, mấy năm sau, không hiểu sao, Sống độc lập lại cho tôi 
được động lực để lên tiếng khi họ đang lớn tiếng với nhau. Lần 
về quê đó, tôi đã nói thẳng với cha mẹ rằng tôi thực sự rất buồn 
khi nhìn thấy hai người không hòa thuận như thế, mấy chị em 
tôi đều đã lớn rồi và cảm thấy tổn thương. Khỏi phải nói, cha 
mẹ tôi ngạc nhiên đến nhường nào, bối rối nhìn nhau rồi im 
lặng. Từ đó, tôi chưa bao giờ thấy cha mẹ mình cãi vã nhau, ít 

nhất cũng là khi có tôi ở nhà. 

Hồi trước, cứ mỗi lần nhà có đám giỗ là cha mẹ lại dấm dúi 
dắt tôi vào trong phòng, không cho ra ngoài; mỗi lần cả nhà đi 
chơi là tôi lại phải ở nhà, không cho đi cùng. Cha mẹ sợ người 
ta nhìn thấy tôi, lại xấu hổ. Mười tám tuổi, thay vì người ta đi 
làm chứng minh nhân dân, tôi lại đi làm Giấy khai sinh. Cha 
đưa tôi đi. Cán bộ xã ngạc nhiên: “Hồi nào giờ ông có hai đứa 
thôi, giờ nhặt đâu ra đứa này nữa vậy trời?”. Thật, trong vùng 
có ai biết tôi đâu. Vậy mà bây giờ, cứ mỗi lần có bạn bè đến 
nhà là cha lại đưa tôi ra giới thiệu, khoe với họ là tôi đang học 
và làm việc ở thành phố, sống rất tốt, tham gia rất nhiều hoạt 
động… với ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cha mẹ cứ nhắc tôi về 
quê hoài, cứ nhớ, cứ mong. Tôi có PA nên cũng thường xuyên 
về nhà hơn. Mỗi lần về, tôi lại cùng PA đi chợ, mua thức ăn về 
nấu những món cả nhà thích. Tôi thật sự thấy hạnh phúc.

Hè rồi, tôi về quê, điều bất ngờ lớn nhất là thái độ của bà 
Nội. Nội nhờ người chở lên nhà tôi để bà cháu gặp nhau. Từ 
lâu nay, Nội luôn nghĩ tôi như là một điều gì đó mang lại sự 
run rủi cho cả nhà nên không bao giờ nói chuyện với tôi câu 
nào. Vậy mà hôm đó, hai bà cháu tôi đã có hơn một tiếng đồng 
hồ để trò chuyện. Bà hỏi tôi tình hình sống trên đó thế nào, 
học giỏi không, làm có mệt không… Lúc ra về, Nội còn quàng 
tay qua đầu, hôn lên trán tôi. Hạnh phúc vỡ hòa, tôi xúc động 
vô cùng. 

 
Sống độc lập đã cho tôi nhận ra giá trị của bản thân mình. 

Tôi đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, tự làm cho cuộc 
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sống của bản thân mình có nhiều màu sắc tươi mới hơn. 
Nhưng tôi biết rằng, nếu chỉ dừng lại ở đây thôi thì chưa đủ. 
Tôi sẽ cố gắng không ngừng làm mới cuộc đời mình hơn nữa.  
 
        “Thanh Hoa viết theo lời kể của Lê Thị Bụi”

Tôi thay đổi và sẽ thay đổi

            Nguyễn Chung Tú

DRD - Trung tâm Khuyết tật và Phát triển, cái tên có vẻ 
nghe xa lạ với tôi khi lần đầu tôi được nghe nói đến từ lời giới 
thiệu của một người anh học cùng khoa. Anh đã nói cho tôi 
rất nhiều về DRD. Và hình dung ban đầu của tôi về nơi này 
không có gì thu hút. Tôi đã nhiều lần được anh mời đến tham 
dự các buổi giới thiệu về chương trình Sống độc lập, các buổi 
tập huấn tham vấn đồng cảnh, nhưng tôi đã từ chối với lý do 
bận học. Bận học không có thời gian tham dự hay do tôi mặc 
cảm khi tiếp xúc với người khác? Có lẽ do tôi rụt rè, tự ti. Qua 
nhiều lần nói chuyện, cuối cùng tôi buộc phải đành đến đó 
qua những lời “dụ” của anh. Lần đầu tôi nghĩ tôi đến đó chỉ 
là để lãng phí thời gian của mình, đến với một cách gượng ép. 
Nhưng bất ngờ thật, tôi thấy DRD không phải là tổ chức cao 
dành cho những người chức lớn mà nó rất thân thiện, bởi vì 
nơi đây có những người rất giống tôi.

Tới thời điểm này, cũng đã gần 3 năm tôi tham gia sinh hoạt 
ở DRD rồi. Đương nhiên là cảm xúc vui bao giờ cũng có và rất 
nhiều. Tôi nhớ có người đã từng nói với tôi: “Em sao mà tự tin 
và cười nhiều quá, so với lúc trước anh gặp em thì đã thay đổi 
rất nhiều, có bí quyết gì không, chỉ cho anh với!”. Nói thật, tôi 
không biết mình thay đổi từ bao giờ. Tôi chỉ nhớ ngay ngày đầu 
tham gia tham vấn đồng cảnh của chương trình Sống độc lập, 
tôi đã có rất nhiều cảm xúc và ấn tượng. Tôi khóc vào ngày đó 

Lê Thị Bụi
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rất nhiều. Khóc để tôi tự ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, khóc đề suy 
nghĩ về quá khứ và khóc để nhìn về tương lai.

 
    Lúc trước, tôi là một đứa rất ít nói, rụt rè trước đám đông, 
không dám đi đâu nhiều. Sáng đến lớp, chiều lại về nhà, cứ 
thế quanh năm suốt tháng. Có thể nói những năm còn là học 
sinh, tôi rất ít có bạn thân. Tôi rất mặc cảm. Tôi đã từng nghĩ 
mình vô dụng và ghét cơ thể của mình. Tôi hầu như không 
biết cười là gì, khi cười thì rất gượng ép. Nhưng sau khi tham 
gia vào DRD, tôi đã thay đổi rất nhiều. Bản thân tôi còn phải 
ngỡ ngàng vì sự thay đổi đó. Những câu hỏi đặt ra trong tôi: 
“Sao lại phải buồn vì bản thân?”, “Nụ cười đẹp biết bao, tại sao 
mình lại không cười hoài nhỉ?” hay “Sao mình lại ít nói?”. Đơn 
giản chỉ có một câu trả lời: “Tôi đã tự tạo rào cản cho bản thân 
mình”. Tôi vẫn nhớ câu nói: “Nếu muốn xã hội thay đổi cách 
nhìn về người khuyết tật, thì trước tiên chính người khuyết tật 
thay đổi cách nhìn về bản thân mình”. Đúng rồi! Chính tôi chứ 
không ai hết, tôi đã mang lên mình một vỏ ốc nặng với những 
suy nghĩ tiêu cực, và làm cho vỏ ốc đó ngày càng nặng hơn. Cứ 
như thế, nhiều lần tham gia các buổi tâp huấn tham vấn đồng 
cảnh ở DRD, tôi cảm thấy mình tự tin lên rất nhiều. Tôi thường 
hay đi đến những nơi công cộng mà không còn sợ sệt nữa. Tôi 
nhớ tôi đã vui thế nào khi dám đặt chân vào siêu thị mua đồ. 
Lúc trước có lẽ tôi không dám đâu, nhưng sau khi tham gia tập 
huấn 3 ngày ở khách sạn Đệ nhất thì với tôi bây giờ không còn 
2 từ “không dám”. 

Và thay đổi không chỉ có riêng tôi mà còn nhiều người khác 
nữa, điển hình là người bạn của tôi, N.L.H.T. Nói đến ngày đâu 

tôi gặp T, chỉ hai từ hình dung “khó chịu”. Bản thân tôi là một 
đứa rất ít nói, nhưng T còn hơn cả “sư phụ” cả tôi nữa. Và điều 
đặc biệt là T ghét lớp với lý do không ai giúp bạn ấy. Nhiều lần 
tôi động viên, an ủi T, nhưng tiến triển chẳng được bao nhiêu. 
Qua nhiều lần thuyết phục, dụ dỗ, T cũng đã đồng ý đi đến 
DRD. Tôi mừng lắm, một đứa mặc cảm như tôi mà đã dụ được 
một người còn “cao tay” hơn. Ban đầu bạn ấy chỉ nói với tôi là 
đi thử một ngày cho biết. Nhưng T đã không bỏ lỡ một cuộc 
tham vấn nào vào các ngày liên tiếp sau đó. Kể từ đó, T biết 
cách nhờ bạn bè mình giúp đỡ lên lầu, di chuyển và không còn 
ghét lớp nữa. T nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Bạn bè T hay 
nói giỡn là: “T dạo này cáo già lắm nha, lúc trước như con thỏ 
đế mà sao giờ nó sắc nét quá ta!”. 

Thế đấy, chỉ đơn giản là qua những buổi tập huấn tham vấn 
đồng cảnh ở DRD, tôi được củng cố niềm tin và nghị lực. Tôi 
cảm thấy mình ngày một tự tin và thoải mái hơn. Tôi không 
học cách thức tỉnh sai lầm của mình mà học cách sống đúng, 
cách sống đẹp, cách cười. Từ một đứa rụt rè, tôi đã biết “dụ” 
người khác.

Không chỉ dừng lại ở đó. Tôi còn làm một chuyện liều lĩnh 
hơn bao giờ hết mà ở trường tôi chưa có ai dám làm. Đó là, tôi 
đã dám đưa ra quyết định thành lập Câu Lạc Bộ (CLB) dành 
cho sinh viên khuyết tật với nhiều thách thức mà tôi và các 
thành viên trong CLB phải đối mặt. Ngày 13/11/2011, ngày 
đáng nhớ nhất, tại Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DRD, 
CLB Niềm Tin được thành lập. Tại buổi sinh hoạt hôm đó, tôi 
cảm thấy mọi chuyện có thành công hay không là do bản thân 
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mình lựa chọn đúng đắn và sáng suốt. Niềm tin bao giờ cũng 
có, nhưng quan trọng bạn có biết giữ và thể hiện nó không. 
Từ một CLB nhỏ bé, chỉ vỏn vẹn 10 thành viên, nhưng sau đó, 
tôi và các thành viên đã mở rộng mô hình CLB ra, thu hút rất 
nhiều bạn sinh viên từ các trường khác tham gia. Và niềm vui 
cho tôi, cho tất cả, khi nhận được tin là CLB chúng tôi được 
công nhận là CLB cấp Liên Chi Hội. Niềm vui có, nước mắt có, 
nhưng trên hết là sự nỗ lực, phấn đấu không chỉ của riêng tôi 
mà còn là của tất cả.

Đến với DRD, qua nhiều lần sinh hoạt, tôi học được rất 
nhiều kỹ năng, giúp mình chủ động và mạnh dạn hơn, tham 
gia các buổi dã ngoại, tiếp xúc và cười nhiều hơn. Tôi đã tìm ra 
được ý nghĩa của cuộc sống từ nơi đây. 

Tôi cảm nhận cuộc sống là những điều hạnh phúc mà mình 
đang có. Tôi sẽ để cuộc sống trôi qua kẽ tay nếu cứ đắm mình 
trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống 
cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, tôi mới cảm 
nhận được hết ý nghĩa của cuộc sống và sẽ sống trọn vẹn từng 
ngày trong đời mình. Tôi sẽ không bỏ cuộc khi vẫn còn điều 
gì đó cho đi. Không có gì hoàn toàn bế tắc, nó chỉ thực sự trở 
nên bế tắc khi chúng ta nghĩ nó là điều bế tắc. Tôi sẽ không 
khóa kín lòng mình với tình yêu mọi người xung quanh. Tôi 
trong quá khứ là một điều gì đã qua giống như lịch sử. Tôi của 
tương lai là một màu nhiệm chưa được vẽ ra. Còn tôi ở hiện tại 
là cuộc sống của chính tôi. 

Tôi muốn hoàn thành hai ước mơ còn đang dang dở của 
mình, thành lập CLB Sinh viên khuyết tật trong địa bàn thành 
phố và xây dựng công trình Thanh niên Tiếp cận trường học. 
Cho dù con đường phía trước có khó khăn cỡ nào, nhưng tôi 
tin tôi làm được. Tôi đã học cách chấp nhận bản thân mình là 
người khuyết tật và muốn lan tỏa điều đo rộng khắp nơi. Tôi sẽ 
cười nhiều và nhiều hơn nữa. Miệng luôn tươi cười, may mắn 
tự nhiên sẽ đến, tôi nghĩ vậy. Nhiều người thường hay nói với 
tôi: “Em làm được không đó? 

Thành lập CLB dành cho SVKT trong thành phố không phải 
là chuyện dễ đâu, suy nghĩ lại đi em”. Tôi chỉ cười và nói: “Với 
em bây giờ không còn 2 từ không dám”. 

“Nguyễn Chung Tú và các thành viên CLB Niềm Tin”
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Hiện tại tôi và những người bạn đang thực hiện một trong 
hai ước mơ của mình, đó là xây dựng công trình Thanh niên 
Tiếp cận trường học,với hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn thanh 
niên khuyết tật. Tôi đã cùng đồng đội của mình đem dự án này 
đi thi và thành công khi truyền tải thông điệp “Một thế giới cho 
tất cả mọi người”.

Tuy tôi có “bước đi” ngắn hơn những bạn khác nhưng cũng 
sẽ về đến đích. Tôi có sức khỏe yếu nhưng  sẽ dùng nụ cười của 
mình làm sức mạnh. Tôi có hai bàn tay cùng sự tự tin thì tôi sẽ 
làm được, đôi tay làm nên tất cả.

 
Tôi không được phép buông tay, không được phép gục ngã. 

Trong cuộc sống, không có nấc thang cuối cùng, chỉ có nấc 
thang cuối cùng khi con người ta dừng lại. Phải luôn mơ ước, 
phấn đấu hoàn thiện bản thân mình. Và bây giờ, tôi cũng sắp 
ra trường, chỉ còn một năm nữa, còn bao nhiêu chuyện đang 

chờ tôi, kế hoạch đặt ra với sự tự tin, không lâu nữa tôi sẽ làm 
được điều mình mong muốn. 

Tôi đã thay đổi và sẽ thay đổi hơn nữa. Tôi tự nhủ rằng mỗi 
ngày một thay đổi, cố gắng sống tốt và sống là phải cho và 
nhận, tôi sẽ được là chính tôi!

“Nguyễn Chung Tú tham gia cuộc thi Siêu Thủ Lĩnh do 
VTV6 tổ chức”

“Nguyễn Chung Tú và Mẹ”
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Con gái của mẹ đã thay đổi rồi
Thanh Hoa

Sài Gòn, ngày 10 tháng 11 năm 2013
Mẹ!
Mùa bão vừa về trên mảnh đất miền Trung của chúng ta. 

Gọi điện về, nghe mẹ nói nhà mình không sao, con nhẹ nhõm 
cả người. Mẹ hỏi con còn tiền ăn không và xin lỗi vì đã khá lâu 
rồi ở nhà không có tiền gửi vào cho con. Con cười: “Mẹ yên 
tâm, con tự lo được!”. Con nghe tiếng mẹ cười: “Ừ, mẹ biết mà. 
Con gái mẹ đã thay đổi nhiều rồi!”. Con thỏ thẻ: “Dạ, nhờ DRD 
nhiều lắm mẹ ạ”. 

Kết thúc cuộc điện thoại, trong lòng con trào dâng nhiều 
cảm xúc lắm. Con đã thay đổi rồi, đúng thế, và con biết mẹ vui 
vì điều đó.

Con ốc của “ngày xưa”…
“Ngày xưa” cái cụm từ đọc lên nghe như mô típ mở đầu 

những trang cổ tích, nhưng thực ra, chỉ là khoảng thời gian 
cách đây hơn 2 năm thôi mẹ nhỉ. Lúc đó, con chưa xa gia đình 
vào Sài Gòn trọ học, chưa phải tự lập nhiều và nhất là, con 
chưa biết đến DRD.

Ngày ấy con luôn tự ý thức được rằng lối sống của mình 
giống như con ốc, mẹ ạ. 

Nhiều năm học cấp một, con được lọt vào đội tuyển học lớp 
bồi dưỡng nâng cao để đi thi học sinh giỏi cụm, nhưng đều bị 
cô giáo gạch tên khỏi danh sách vì nghĩ con đi học nhiều buổi 

hơn sẽ vất vả cho người khác. Con tình cờ biết lý do, cũng chỉ 
khóc một mình, không nói cho bố mẹ biết, càng không dám 
nói với cô rằng con muốn được thử sức.

Lên cấp hai, Tú – cậu bạn thân nhất của con, suốt nhiều 
năm liền chở con đi học đột ngột qua đời. Chỗ dựa tinh thần 
mỗi khi bị trêu chọc và niềm vui đến trường gần như tiêu tan. 
Không còn cậu ấy nữa, có những hôm người nhà cũng bận, 
con không nhờ bạn nào khác, lủi thủi mang cặp, lê đôi chân 
yếu ớt, đi bộ hơn 2 cây số đến trường. Trên đường đi, ai hỏi có 
cần chở giúp không, con cũng lắc đầu từ chối.

Lên lớp bảy, con phải nghỉ học để bước vào ca phẫu thuật. 
Một năm ở bệnh viện, làm bạn với con chỉ có bố và chiếc máy 
chơi xếp hình điện tử. Bệnh viện ám ảnh con bởi mùi thuốc, 
mùi tanh và những tiếng rên xiết não nề vang lên lúc trái gió 
trở trời. Xuất viện về nhà, niềm vui của con gói gọn trong 
những trang sách mượn được. 

Trở lại trường, bạn bè giờ đã thành đàn anh đàn chị lớp 
trên, thầy cô giáo cũ cũng không dạy mình nữa, con càng co 
rúm lại trước tất cả… 

Con luôn cảm thấy rằng, may mắn duy nhất của con trong 
cuộc đời này có lẽ luôn là sự yêu thương và quan tâm hết mực 
của mọi người. Nhưng điều quan trọng là, thật tiếc, lúc đó, con 
không mở rộng lòng mình để đón nhận và sẻ chia. Con chỉ là 
một con ốc luôn nằm trong vỏ cứng, thu mình lại, vì sợ… bị 
tổn thương.

Ốc “hôm nay” thích thò đầu ra ngoài
Hai năm có lẽ là một khoảng thời gian không dài, nhưng 

đối với con, đó là cái mốc lớn, là bước ngoặt quan trọng tạo ra 
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những thay đổi lớn trong chính con người mình.
Con biết đến dự án Nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết 

tật của DRD qua một người chị làm về vấn đề khuyết tật ở Hà 
Nội. Con nộp đơn đăng ký vào dự án, lọt qua vòng phỏng vấn 
và được chọn là một trong những nhà lãnh đạo tiềm năng của 
nhóm thanh niên. Kể từ ngày đó đến nay cũng đã gần hai năm, 
và con thực sự đã có nhiều thay đổi khiến các anh chị điều phối 
bất ngờ, bạn bè con bất ngờ và con biết, bố mẹ cũng thế đúng 
không ạ?

Con tự tin vào bản thân hơn!
Trước đây, xung quanh nhà mình có ai khuyết tật đâu, nên 

con luôn thấy mình khác biệt, thiệt thòi và đáng thương. Còn ở 
đây, mọi người ở nhóm của con đều là người khuyết tật cả mẹ 
ạ, mà so ra thì con gái mẹ mức độ còn nhẹ hơn nhiều người. Vì 
thế, cảm giác đầu tiên khi con tham gia vào nhóm Thanh niên 
chính là sự thân quen, đồng cảm và gần gũi đến kỳ lạ. 

Không thử sao biết – đó là bài học đầu tiên mà con học được. 
Đa số mọi người trong nhóm Thanh niên khi mới gặp nhau 
đều rất nhút nhát. Nhưng chúng con luôn được các anh chị 
điều phối, là những người phụ trách dự án, khuyến khích tự 
tin thể hiện khả năng vốn có của bản thân. 

Con vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhận lời làm MC cho chương 
trình của nhóm. Con tự viết kịch bản, tự đứng trước gương 
đọc đi đọc lại nhiều lần, hồi hộp đến phát run. Ấy thế mà khi 
đứng trước nhiều người, kỳ lạ thay, con bình tĩnh và tự tin đến 
lạ. Dù vẫn có những va vấp vì chưa có kinh nghiệm xử lý tình 
huống nhưng khi nghe mọi người khen giọng hay, có duyên, 
thì niềm vui ngập tràn lòng con. Bây giờ, con đã tự tin khi làm 

người dẫn chương trình cho một số hoạt động của nhóm, cũng 
như các câu lạc bộ khác. Mới đây, con còn thử sức với vai trò 
MC đám cưới đấy mẹ. Con thấy mình ngày càng tự tin hơn, 
càng “chuyên nghiệp” hơn qua từng chương trình. 

Với khả năng viết lách của mình, con đã đăng ký vào đội 
hình Ngòi bút trẻ của Thành đoàn, trở thành chiến sĩ mùa hè 
xanh trên mặt trận báo chí. Con cũng cộng tác với nhiều tờ báo 
yêu thích, thỏa niềm đam mê của mình. 

Con học trường Sư Phạm, nhưng lại không dám đi làm gia 
sư như bạn bè vì sợ phụ huynh hay học sinh không tin tưởng 
vì thấy mình khuyết tật. Thế nhưng, sau này, con đã thử và điều 
con lo lắng đã không xảy ra. Con dạy cho cô học trò cao hơn 
con gần cả cái đầu, vừa có tiền trang trải sinh hoạt phí, vừa tìm 
thấy niềm vui được phụ huynh khen, học trò thi với số điểm 
khá cao. Con cũng vừa nhận một lớp dạy ở nhà bé trai học lớp 
6, học trò rất quý, lại biết thương “cô giáo bị đau chân”, biết 
nghe lời. Con thấy thật đáng tiếc nếu ngày đó con không dám 
thử công việc này. Hai tiếng dạy học trò của con bằng tiền công 
một ngày bố dãi nắng dầm mưa ở nhà. Con lại càng thương bố 
mẹ, càng cố gắng hơn nữa.

Con biết chấp nhận!
Con thực sự đã nhận ra nhiều điều sau khi học khóa Biến 

đổi tư duy mà DRD tổ chức cho thanh niên tụi con. Sống trọn 
vẹn là phải biết chấp nhận!

Bố mẹ khuyên nên đi xe ba bánh cho an toàn, con nhất quyết 
không nghe lời. Thà đi xe đạp, mệt nhọc, vất vả còn hơn là phải 
đi chiếc xe máy mà bị người ta dòm ngó, chỉ trỏ. Ấy thế mà, qua 
khóa học ấy, con mới nhận ra rằng, cuộc đời mình sẽ gắn liền 
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với sự khuyết tật mãi mãi, nhưng điều đó không có gì đáng xấu 
hổ hay ái ngại cả. Quan trọng là sự trọn vẹn về tâm hồn, về khả 
năng chứ không phải là sự khiếm khuyết về hình thể. Bố mẹ rất 
ngạc nhiên đúng không ạ? Con thấy niềm vui long lanh trong 
đôi mắt bố khi đi từ ngoài Nghệ An vào để làm xe cho con. Bố 
bảo rằng bố mẹ sẽ rất yên tâm khi con gái ở xa đi lại trên chiếc 
xe ba bánh. Con cũng thấy niềm vui lan tỏa. 

Con thay đổi suy nghĩ về tình yêu!
Mười chín tuổi, con vẫn giữ suy nghĩ rằng mình sẽ chẳng 

yêu ai cả, đúng hơn là sẽ chẳng có ai thèm yêu con hết. Rồi con 
sẽ sống một mình, không có chồng, sau này sẽ xin một đứa 
con về nuôi. Con bắt đầu nghĩ thế ngay từ hồi… học cấp 2, bố 
mẹ cũng nghĩ vậy nên thường an ủi con: “Không ai lấy thì về 
ở với bố mẹ chứ lo gì!”. Lúc đó, con nghĩ rằng tình yêu đối với 
người khuyết tật là một thứ tình cảm xa xỉ, lập gia đình với 
người khuyết tật là một việc khờ dại khi tự dưng lại đi mang 
vào mình một gánh nặng lớn.

Vậy mà con thay đổi suy nghĩ ấy khi được biết về nhiều câu 
chuyện tình đẹp của người khuyết tật. Con gặp họ hàng ngày, 
thấy họ hạnh phúc với tình yêu của mình. Rồi con được tham 
gia những buổi chia sẻ của Câu lạc bộ Phụ Nữ, chương trình 
Sống độc lập, được hiểu rằng người khuyết tật cũng có quyền 
được yêu thương, được mưu cầu hạnh phúc. Và con chợt vỡ òa 
trong niềm vui sướng, bởi nhìn theo một lăng kính khác, sự khiếm 
khuyết trên cơ thể, chính là thứ vừa là trở ngại, nhưng cũng là cơ hội 
để thử thách tình yêu của đối phương. 

Mùa Tết năm rồi, cô hàng xóm ghé nhà hỏi con đã có người 

yêu chưa. Mẹ bình thản như 19 năm nay vẫn thế: “Tật như thế, 
ai yêu, chị”. Con mỉm cười, trả lời lại: “Dạ, năm sau cháu đưa 
về ra mắt nha cô”. Câu trả lời đùa đùa thật thật của con khiến 
mẹ bất ngờ. Tối về, con nói lại hết với mẹ những gì con được 
biết, được nghe, được chứng kiến và sự thay đổi của con khi 
suy nghĩ về tình yêu. “Con gái mẹ vừa dễ thương, vừa học giỏi 
thế này, thiếu gì người muốn yêu chứ!”- mẹ vuốt tóc con cười 
mà rưng rưng - “Con gái lớn thật rồi!”.

Mới đây, trong khi xem lại những email xưa cũ, vô tình con 
đọc được bức thư ngày xưa con viết hồi còn ở ngoài quê gửi 
cho cô Yến, cho các anh chị điều phối dự án mà đến ngày hôm 
nay đã trở nên quá thân thương với con như anh Tùng, chị Kim 
Anh, chị Hiếu… Xúc động, con gửi lại cho mọi người mail đó: 
“Vậy là cũng đã hơn 2 năm rồi ạ”. Có thư trả lời con ngay sau 
đó: “Em đã trưởng thành hơn và lại có nhiều đóng góp nữa!”. 
Con mỉm cười. 

Con đã tự lo được cho bản thân mình ở đất Sài Gòn, lại làm 
được việc mà con yêu thích, bố mẹ có tự hào về con không?

Còn nhiều, nhiều lắm những điều con muốn nói. Tết này về, 
con sẽ lại nép mình vào lòng mẹ, kể cho mẹ nghe thêm những 
gì con gái mẹ đang làm, mẹ nhé. Cảm ơn bố mẹ đã luôn yêu 
thương con, cảm ơn DRD đã cho con một cách nhìn, cách sống 
khá mới. Con biết, khi đọc lá thư này, bố mẹ cũng sẽ thầm cảm 
ơn DRD vì đã giúp con gái mình thay đổi. 
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Yêu nhà mình rất nhiều!
Con gái của mẹ:

Thanh Hoa.

Thanh Hoa

Sống độc lập giúp tôi 
tự lập trong cuộc sống

Nguyễn Thị Tư

Tôi năm nay 44 tuổi, đã gần đi hết nửa đời người. Mỗi lần 
nhìn lại chặng đường mình đã bước qua, tôi vẫn không khỏi 
nghẹn ngào, nước mắt vẫn chực trào. Tôi đã đi trên những 
tháng ngày tủi hơn, buồn chán, liều lĩnh và sau đó là niềm vui, 
hạnh phúc. Tôi thay đổi nhiều, thái độ khác xưa, cách nhìn 
nhận khác xưa và cuộc sống cũng có thêm nhiều màu sắc đẹp 
đẽ, thi vị.

Sinh ra khỏe mạnh, nhưng cơn sốt năm lên 7 tuổi đã khiến 
cho nửa phần thân dưới của tôi bị liệt hẳn. Cuộc đời tôi dường 
như bước vào một trang tăm tối. Tôi không được đi học.

Năm 1990, tôi quyết định tìm một môi trường đồng cảnh để 
học lấy một cái nghề, không phải phụ thuộc hoàn toàn vào gia 
đình nữa. Tôi biết ba má rồi cũng sẽ già, không phải ở với mình 
mãi mãi, anh chị em rồi cũng sẽ lập gia đình, rồi tôi cũng sẽ chỉ 
còn lại mỗi riêng tôi mà thôi. Thế là bỏ lại đằng sau những lời 
ngăn cản của cả nhà, tôi vào thành phố, “gõ cửa” Mái ấm Hồng 
Ân. 

Tôi được học chữ. Ban đầu, có một thầy giáo đến dạy từ 
thiện cho mấy chị em trong mái ấm chúng tôi. Những phép 
tính đơn giản, những bài văn, bài thơ cứ lần lượt được tôi tiếp 
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thu nhanh chóng vì chúng như một thế giới thật kỳ đối với tôi 
vậy. Tôi học “nhảy” lên hẳn lớp 5 ở trường Bổ túc quận Tân 
Bình. Buổi đi học chữ, buổi cùng học may vá, thêu đùa, đính 
hạt cùng các chị em trong mái ấm, thời gian còn lại tôi phụ 
giúp mọi người nấu nướng, dọn dẹp và giúp đỡ nhau. Hầu như 
chẳng khi nào tôi có thời gian rảnh rỗi để có thể đi ra ngoài gặp 
gỡ, tiếp xúc bạn bè hay tham gia vào bất cứ hoạt động nào cả. 

Những năm 1993 -1994, chị Hoàng Yến, giám đốc DRD có 
đến thăm chị Mai trong mái ấm, và biết đến chúng tôi. Chị em 
tôi vẫn thường nghe chị Mai kể chuyện về chị Yến, ngưỡng mộ 
lắm. Giờ đây chị Mai đã không còn nữa, nhưng nghĩ lại, chúng 
tôi luôn cảm ơn chị, cảm ơn mối quan hệ bạn bè của chị bởi đó 
cũng là cái duyên để tôi và nhiều chị em khác trong nhà có cơ 
hội được thay đổi.

Tôi vẫn còn nhớ như in, đó là ngày 8/10/2010, tôi được chị 
Ánh Loan (hiện là Quyền giám đốc DRD) mời đến tham dự 
hội thảo Sống độc lập cho người khuyết tật. Thực sự, ban đầu, 
tôi chẳng có chút ý niệm gì về cụm từ “sống độc lập” xa lạ ấy. 
Ngày đầu tiên tham gia buổi giới thiệu về hoạt động này, tôi 
hầu như không hiểu gì, chỉ chăm chú lắng nghe vậy thôi. Dần 
dà, cứ định kỳ hàng tháng, tôi lại được chị Hiếu mới đến chia 
sẻ trong những buổi tham vấn đồng cảnh. Ở đó, tôi lắng nghe 
câu chuyện của một số bạn khuyết tật khác, và kể cho họ nghe 
một vài câu chuyện của mình. Tôi thấy có nhiều sự đồng cảm, 
bởi tôi cũng đã từng trải qua những điều tương tự như họ, tôi 
cũng đã bị hắt hủi, tôi cũng chán nản, cũng buồn bã, cũng bi 
quan… 

Nhưng mãi đến năm thứ 3, tôi mới thật sự hiểu được hết thế 
nào là sống độc lập. 

“Tôi thích nhất là trải nghiệm đi siêu thị bằng xe buýt !”

Đó là lần đầu tiên tôi đi xe buýt. Cả đêm trước hôm đó, tôi 
trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi rất sợ đi xa khi không có 
người quen thân, nghĩ rằng mình có thể làm phiền hay gây cản 
trở người khác. Nhưng mọi lo lắng của tôi gần như được xóa 
tan vì đi cùng nhóm, có rất nhiều bạn Tình nguyện viên của 
DRD rất hiểu cách để giúp đỡ chu đáo những người khuyết tật 
như chúng tôi. Một bạn lại gần tôi và bảo: “Chị Tư đừng lo gì 
hết nha. Có tụi em hỗ trợ đây rồi!”. Tôi yên tâm lắm. Ban đầu, 
khi nói về PA – người hỗ trợ cá nhân của một số bạn khuyết tật 
nặng, tôi cũng không đồng ý lắm, vì nghĩ như thế sẽ khiến các 
bạn ỷ lại, không chủ động trong các hoạt động của họ. Nhưng 
nhờ những chuyến đi này, tôi mới hiểu thêm công việc ý nghĩa 
của các bạn ấy. 

Đó cũng là lần đầu tiên tôi được đi siêu thị, là lần đầu tiên đi 
thang máy, được đi lên lầu 5, lầu 6. Ở trong tòa nhà to to đó có 
biết bao là đồ dùng, quần áo, món ăn…, sáng láng, đẹp đẽ, tôi 
nhìn mãi không biết chán. Tôi thích thú vô cùng! Hôm đó tôi 
mua cho mình đôi kẹp tóc làm kỷ niệm cho chuyến đi khám 
phá đầu tiên của mình.
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Tôi dám lên tiếng!
Thực sự ban đầu, khi đến với những buổi tham vấn đồng 

cảnh, tôi đa phần chỉ là lắng nghe, ai hỏi gì thì trả lời nấy chứ 
không dám chia sẻ nhiều. Tôi run run khi nói về bản thân, 
và tôi không biết người ta có giữ bí mật của mình hay không. 
Nhưng rồi dần dà, tôi mới thấy ai ai trong Sống độc lập cũng 
đều đáng tin cậy. Họ nghe tôi nói, tôi nghe câu chuyện của họ, 
nhưng không bao giờ chúng tôi tiết lộ những chuyện cá nhân 
của nhau cho bất kỳ một ai khác. Tôi tin tưởng chia sẻ hết 
những gì còn ngổn ngang trong lòng, không còn ngại ngùng 
gì nữa. Chúng tôi đã trở thành những người bạn đồng cảnh, 
đồng cảm và biết san sẻ cùng nhau. 

Tôi tự tin hơn rất nhiều. Trước đây, tôi không dám bước 
chân đến chỗ cơ quan nhà nước, dù cần công chứng giấy tờ 
gì đó, hay có việc quan trọng. Tôi sợ người ta khinh mình mà 
không chịu làm cho. Nhưng bây giờ, tôi không còn sợ nữa. Tôi 
đi đến cơ quan, phường xã, trình bày rõ ràng mong muốn của 
mình, và yêu cầu được giúp đỡ. Họ không những không làm 
khó dễ mà còn rất nhiệt tình với tôi.

Trước đây, mỗi lần được phân công lên phát biểu hay trình 
bày một vấn đề gì đó trước một nhóm người nhỏ, tôi rất run và 
lắp bắp không nói thành lời. Nhưng giờ đây, tôi đã tự tin hơn 
nhiều. Tôi đứng trước nhiều người mà không thấy sợ, tôi biết 
phân chia phần trình bày của mình ra thành nhiều ý chính để 
nói cho rành mạch, đỡ quên trước quên sau. 

Mới đây, trong lễ cưới sinh nhật của Thảo Phương, cô em 

gái cùng tham gia Sống độc lập, tôi và mấy người bạn mạnh 
dạn lên hát một bài hát mà tôi còn chưa thuộc lời. Niềm vui và 
tình yêu thương, hạnh phúc ngập tràn khi trong ngày em bước lên 
xe hoa về nhà chồng dường như xóa tan mọi ngần ngại trong 
chúng tôi. Đó là lần đầu tiên tôi “biểu diễn nghệ thuật”. Một 
niềm vui khó tả!

Vì đã được tập huấn cách lắng nghe và chia sẻ, nên tôi biết 
mình cần nói như thế nào, nói từ đâu để có thể diễn đạt được 
hết ý mà mình muốn nói, hơn nữa không gây tổn thương hay 
mất lòng người khác. 

Tại mái ấm Hồng Ân, tôi truyền đạt lại những kiến thức về 
Sống độc lập cho các chị em khác. Dù đôi lúc, tôi sẵn sàng giúp 
đỡ những việc lặt vặt cho mọi người, nhưng trong thâm tâm, 
tôi vẫn muốn để các bạn ấy tự lập làm mọi việc mà họ có thể. 
Dần dà, các bạn dạn dĩ hơn, tin tưởng tôi hơn, thổ lộ nhiều 
hơn với tôi. Những câu chuyện về gia đình, về sự tủi hờn khi bị 
hắt hủi, khi không được gia đình coi trọng của các bạn khiến 
tôi đau cùng nỗi đau của họ, đồng cảm với họ bởi tôi cùng đã 
từng trải qua những tâm trạng như thế. Tôi khuyến khích các 
bạn tìm cho mình những người thân thiết để trải lòng mình 
khi có tâm sự, và tôi vui khi mình được chọn làm một trong 
những người thân thiết ấy của các bạn. Chúng tôi thực sự là 
một gia đình lớn, luôn bên cạnh và sẻ chia cùng nhau.

“Điều khiền tôi vui nhất khi tham gia Sống độc lập 
chính là việc mọi người trong gia đình dần thay đổi 

thái độ đối với tôi.”
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Trước đây, tôi gần như không được tiếp xúc nhiều với bên 
ngoài. Tivi (truyền hình) không có, radio (đài phát thanh) 
không có, khoảng cách giữa huyện Nhà Bè và nội thành Thành 
phố không xa, nhưng với tôi sao mà vời vợi thế. Tôi như sống 
giữa mịt mùng, không hề có một thông tin gì kể từ cây cầu dừa 
bắt qua cái kênh trước cổng nhà. Mọi thành viên trong nhà 
đều nghĩ tôi sẽ không làm được gì đâu, nên đến giấy chứng 
minh nhân dân tôi còn không có. Thế nhưng bây giờ, tôi cảm 
nhận được rõ sự yêu quý, tôn trọng từ ánh nhìn, cử chỉ, hành 
động, lời nói của mọi người trong gia đình dành cho mình. 

Mẹ tôi có xây một dãy trọ nhỏ cho thuê, và bà giao cho tôi 
quán xuyến hết mọi thu chi của dãy trọ này. Tôi hết sức bất 
ngờ về quyết định này. Mẹ đã tin tưởng vào khả năng tính 
toán, thu xếp của tôi tự bao giờ. Còn các em của tôi cũng yên 
tâm lắm khi có tôi về. Mấy lần có công an khu vực đến kiểm tra 
dãy trọ, chúng sợ hãi, không dám nói năng gì vì ở quê có mấy 
khi gặp công an, cảnh sát đâu, còn tôi ở thành phố, gặp hoài, 
nên quen, tự tin giao tiếp, sắp xếp đâu vào đấy. Tôi nhìn thấy 
sự kính nể tôi hiện rõ trên khuôn mặt chúng. Tôi đã là chỗ dựa 
vững chắc cho cả nhà. Cứ mỗi lần tôi về là mọi công việc lớn 
nhỏ trong nhà lại trôi xuôi nhanh lẹ hẳn, bà bảo vậy. Nên cứ 
xong việc, tôi trở lên mái ấm thì bà lại lo lắng, trông chờ ngày 
tôi về lại. Tôi đã có một hậu phương thực sự.

Hiện giờ, tôi đang nhận hàng thủ công may tại nhà và giúp 
các em ở mái ấm Hồng Ân học chữ, học nghề như ngày xưa tôi 
được các cô, các chị giúp đỡ khi mới chân ướt chân ráo lên Sài 
Gòn tìm lối đi riêng. Tôi còn tư vấn nghề nghiệp phù hợp cho 

các em ấy nữa. Tôi giới thiệu các em sang mảng Việc làm của 
DRD, để các em được hướng nghiệp, có được nhiều cơ hội có 
công việc hơn trong tương lai.

Tôi vẫn tích cực tham gia các buổi tham vấn đồng cảnh, 
những buổi tập huấn, đi dã ngoại… của dự án Sống độc lập. 
Tôi thấy mình tự tin và nhận ra giá trị của bản thân nhiều hơn 
mỗi ngày.

Cảm ơn Sống độc lập đã giúp tôi thay đổi. Tôi yêu bản thân 
mình của ngày hôm nay. Tôi yêu DRD!

“Thanh Hoa viết theo lời kể của Nguyễn Thị Tư.”

Nguyễn Thị Tư.
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Cuộc sống và sự đổi thay!
Dương Đình Thảo Phương

Tuổi 17, nó thơ ngây trong chiếc áo dài trắng đến lớp với bao 
ước mơ, bao khát vọng về cuộc sống đầy màu hồng. Nó vạch 
ra tương lai: sẽ là một cô giáo với xung quanh là những cô cậu 
học trò nghịch ngợm nhưng rất đáng yêu, là một hướng dẫn 
viên du lịch, một nhà thiết kế…

Một ngày tháng 9 năm 1999, tuổi 17 của nó bỗng dưng gắn 
liền với chiếc xe lăn! Sau một tai nạn giao thông, bao ước mơ, 
bao khát vọng dường như tắt lịm. Nó giống một cái xác không 
hồn. Kỳ lạ là nó không gào thét khi nghe bác sĩ nói rằng đôi 
chân của nó không còn khả năng đi lại được nữa. Nhưng đêm 
về, nước mắt đua nhau rơi trên gương mặt nhỏ bé của nó. Nó 
đau… Càng thêm đau khi thấy ba mẹ vì lo chạy chữa cho nó 
mà ngày càng hao mòn sức khỏe, những thứ giá trị trong nhà 
lần lượt ra đi.

“...người khuyết tật hay không khuyết tật vẫn có quyền yêu
 và chọn lựa niềm vui, cuộc sống cũng như 

hạnh phúc riêng cho chính mình.”
 

Nghĩ đến cái chết để giải thoát tất cả, nhưng rồi chính nó lại 
sợ. Nó sợ chết hay sợ mang tội bất hiếu với ba mẹ? Hình như 
là cả hai. Nó làm quen với sự lảng tránh - tránh ánh nhìn của 
người khác dành cho nó, tránh nghe và xem những câu chuyện,  

phóng sự về người khuyết tật nghèo khó vươn lên, vẫn sống tốt. 
Rồi dần dà, những hình ảnh lạc quan trong cuộc sống ấy cứ ẩn 
hiện trong suy nghĩ của nó. Đôi mắt nó cay xè khi nghĩ đến họ, 
rồi nó nhìn lại, nghĩ về bản thân, về tương lai. 

Nó tự hỏi rằng tự ti, mặc cảm, tự dày vò bản thân để được gì 
và mất gì? Lảng tránh thực tế là người tàn phế, trốn mình trong 
vỏ bọc cô độc để làm gì, dù bị liệt hai chân nhưng  hai tay vẫn 
cử động, vẫn viết được, làm được nhiều việc mà? Nó tự hỏi rất 
nhiều, rồi nhớ đến những câu nói đầy cay độc: “Sống như mầy 
chết sướng hơn đó, ngồi một chỗ không làm gì hết, cuộc đời 
mầy chỉ sống bám người khác thôi chứ có làm gì được đâu”. Nó 
đau nhói và mỉm cười: “Ừ, tui bị như vậy đó, nhưng tui không 
có ngu gì mà chết đâu, tui phải sống để nhìn đời, nhìn người 
chê cười tui ngày hôm nay, còn cuộc đời tui có sống bám, sống 
báo hay không thì sau này sẽ biết”.

 
Từ đó nó không cho phép nó khóc vì những câu nói làm tổn 

thương ấy nữa!

“ Tôi ơi, đừng tuyệt vọng
Cuộc đời đẹp biết bao
Đừng ôm đau khổ mãi

Hãy nhấn chìm thất vọng
Phải tự mình vươn lên
Dù đôi chân không còn
Niềm tin và tương lai
Đang chờ đôi bàn tay 
Tôi ơi, dù bất hạnh
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Vẫn có người kém hơn
Nhưng họ vẫn vươn lên
Tôi ơi, sao lại không. ”

Nó quyết tâm đăng ký học trung cấp Photoshop. Nó lo khi 
đi học xa nhà thì không biết ai sẽ giúp nó ăn uống, sinh hoạt, 
giặt giũ, đi lại khi lên lớp, thuốc thang những lúc ốm đau? Khi 
ở nơi xa nhà nó không có người thân, bạn bè cũng không. Nó 
thấy lo  khi nghĩ đến, nhưng đó không là lý do để chùn bước.

 
Hôm ấy mưa rất to… to lắm. Nước ngập lênh láng cả sân 

trường, giống như nước lũ ở quê nó vậy. Nó và mẹ vui khi 
trúng tuyển bao nhiêu thì lo lắng bấy nhiêu, khi mà nó học ở 
lầu 4, ở ký túc xá lầu 5. Mẹ khóc: “Thôi về quê ở nhà cho khỏe, 
chứ sức khỏe mày như thế này, rồi lên xuống lầu khó khăn như 
vậy cực khổ quá, học hành rồi sao này cũng có đi làm được 
đâu”. Nhưng nó nhất quyết ở lại: “Thì mẹ cho con ở lại đi học 
mấy ngày, nếu không được lúc đó con sẽ về, còn sau này đi làm 
có ai nhận không cũng hổng sao, ít ra con học để có thêm hiểu 
biết, kiếm việc về nhà làm thêm cũng được!”. Mẹ nó đành miễn 
cưỡng: “Thôi, mẹ sẽ ở lại với mày vài hôm, xem mày đi học thế 
nào rồi mới yên tâm về quê”.

Được đi học trở lại, song nó vẫn còn mang nhiều mặc cảm 
lắm. Những ai tiếp xúc với nó lần đầu điều nhận xét nó là 
người lạnh lùng, ít nói. Nó ít tham gia các sinh hoạt đội nhóm, 
đơn giản vì nó mặc cảm là mình ngồi xe lăn, nó sợ sẽ làm phiền 
mọi người.

Năm 2009, một anh bạn rủ nó tham gia sinh hoạt cắm trại  
ở công viên Hoàng Văn Thụ do Trung tâm Khuyết tật và Phát 
triển (DRD) tổ chức. Nó tò mò lắm khi nghe các bạn kể sự 
thú vị khi tham gia cắm trại ngoài trời: ca hát, nhảy múa, giao 
lưu… Lần đầu tham gia một buổi sinh hoạt mà có nhiều anh 
chị khuyết tật với nhiều dạng tật khác nhau, nó quan sát nhiều 
anh chị bị khuyết tật nặng hơn nó nhưng họ rất vui vẻ, tham 
gia các trò chơi, có nhiều anh chị đi làm công ty, người buôn 
bán, có người đang học Cao đẳng, Đại Học..., nghe các anh chị 
chia sẻ, nó có thêm niềm tin cuộc sống. Sau buổi dã ngoại, nó 
như thêm sức mạnh để quyết tâm hoàn thành tốt những ngày 
thực tập. Khoảng thời gian đó, nghe anh bạn nói có các anh 
chị ở DRD ghé trường (Trường CĐ Nghề KTCN, quận 9) tập 
huấn kỹ năng làm hồ sơ và trả lời phỏng vấn khi đi xin việc, 
nó và các bạn ở cùng phòng nhanh tay đăng ký. Nó được nghe 
anh Cử, chị Ánh Loan, chị Bích và Thanh Tùng chia sẻ những 
kỹ năng rất bổ ích.

Tháng 8 năm 2009, nó tốt nghiệp ra trường, lúc đó nó lo sợ 
và hoang mang vì ai cũng bảo rằng người khuyết tật đi xin việc 
làm khó lắm, không có ai nhận đâu. Còn nhớ khi mà nó đang 
học năm cuối, người thân trong gia đình nó bảo: “Thôi nghỉ 
học đi, đi học làm gì cho tốn kém, người không khuyết tật học 
Đại học còn bị thất nghiệp nữa nói chi người khuyết tật như 
mày mà lại học mới trung cấp, lại ngồi xe lăn nữa, ai mà thuê 
mầy làm. Giám đốc nào khùng mới thuê mày về làm, hổng biết 
mày đến để làm hay để hầu mày nữa.”
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Chính câu nói ấy, cùng sự quyết tâm, mục đích đi học của 
nó, nó tìm đến số điện thoại chị Bích, nhờ chị hướng dẫn làm 
hồ sơ. Lúc ấy DRD có bộ phận giới thiệu việc làm do chị Bích 
phụ trách, chị giới thiệu công ty Hội Tụ. Nó được hẹn đến gặp 
trực tiếp Giám đốc để phỏng vấn. Ban đầu nó lúng túng khi 
được hỏi về quá trình học và tại sao biết đến công ty, tại sao 
muốn đi làm, nó có thể làm được gì, muốn mức lương bao 
nhiêu… Nó nhớ ngay đến những gì nó được các anh chị DRD 
chia sẻ hôm tập huấn, thế là nó mạnh dạn trả lời. Kết thúc 
cuộc trao đổi, thật bất ngờ, nó được nhận!

Đi làm được hai tháng, nó bị viêm loét da khi ngồi làm cả 
ngày, bởi nó không dám ăn, không dám uống nước. Buổi sáng 
của nó là nửa ổ bánh mì hoặc nửa hộp cơm, nửa còn lại nó để 
dành ăn trưa. Không phải nó không đói, không khát nước, mà 
đơn giản là nó sợ ăn no, uống nước nhiều, vì nó không thể tự 
đi vệ sinh được. Sức khỏe kém, nó buộc lòng xin nghỉ để điều 
trị. Không đi làm, nó như mất đi sức sống, bị ức chế và mệt 
mỏi khi trở lại cái cảm giác chỉ ở nhà, không đi làm, không 
bạn bè. Nó chán nản, muốn buông xuôi. Nó lang thang trên 
Internet, vô tình vào trang web của DRD, nó đọc bài viết về 
mô hình Sống Độc Lập dành cho người khuyết tật nặng với 
sự tài trợ của Nippon Foundation và Hiệp hội chăm sóc con 
người Nhật Bản (Human Care Association). Nó đọc đi đọc lại 
rất nhiều lần vì nó sợ đọc nhầm, sợ mô hình đó chỉ dành cho 
những người có tiền. Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ nó quyết 
định liều một lần là thử gọi hỏi xem có đúng không?

 

Và thế là nó biết thế nào là sống độc lập dành cho người khu-
yết tật nặng. Từ khi được có người hỗ trợ cá nhân (PA), nó linh 
hoạt hơn trước nhiều lắm. Nó được chị Hiếu, anh Tùng điều 
phối viên của chương trình Sống độc lập chia sẻ những kiến 
thức, kỹ năng cần thiết giúp người khuyết tật phát huy khả 
năng sống độc lập tại gia đình và cộng đồng. Lúc đầu khi nghe 
từ sống độc lập nó nghĩ hoang mang: “Sống độc lập là sống 
một mình, sao sống? Còn gia đình thì sao?”. Nhưng không, nó 
vẫn sống chung với các em, nó hiểu rõ giá trị bản thân để dám 
sống, dám quyết định, dám lựa chọn, dám hành động, và tự 
chịu trách nhiệm với những gì quyết định, không than trách 
hay đổ lỗi do số phận. Từ đó, nó năng động tham gia các sinh 
hoạt do DRD tổ chức, tham gia các buổi tập huấn kỹ năng quản 
lý thời gian, kỹ năng giao tiếp và ứng xử. Nó tham gia Câu lạc 

“Thảo Phương và PA”
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bộ Phụ nữ khuyết tật, nó biết làm đẹp, nó biết đi siêu thị chọn 
lựa những món quà tặng mẹ, biết đi chợ tự chọn những bó rau, 
miếng thịt, con cá… Tự tay nấu các món ăn nó và các em nó 
thích, đó là điều mà nó và tất cả những người xung quanh nó 
không bao giờ nghĩ đến cũng chẳng dám tin, vì người như nó 
ngồi không vững thì làm sao có thể ngồi làm đồ ăn, nói chi là 
nấu ăn như thế nào được. Khi được các anh chị chia sẻ những 
tình huống rất thiết thực trong cuộc sống, được sự khích lệ, gợi 
ý của các bạn PA, nó khám phá khả năng của nó với những gì 
mà nó trước giờ chưa dám làm dù rất thích.

Ngoài những lúc nấu ăn, nó tích cực tham gia các buổi sinh 
hoạt, để mở rộng nhiều mối quan hệ xung quanh. Tận dụng 
những kỹ năng học được, nó lại lên Internet tìm hiểu thông tin 
xin việc làm phù hợp với nó. Nó tự nghĩ ra phương tiện giúp 
nó di chuyển trong nhà nhỏ gọn, tiện dụng. Nó chia sẻ công 
việc làm thêm tại nhà, giúp vài bạn khuyết tật như nó có thêm 
ít tiền thu nhập hàng tháng, tuy không nhiều nhưng nó rất vui 
với sự chia sẻ đó, chia sẽ kỹ năng tìm việc mà nó học được.

Lần đầu được mời tham gia tập huấn tham vấn đồng cảnh, 
nó hầu như không hiểu gì hết. Ôi chao, nó lúng túng khi được 
làm quen với nhiều người lạ, làm quen với việc ngồi nhớ lại 
nhiều điều để chia sẻ với mọi người. Nó mơ hồ lắm, nhưng 
càng tham gia nó càng thích. Thích nhất là những lần thực 
hiện phiên tham vấn. Lúc đầu nhát lắm, không dám nói nhiều, 
nó đè nén cảm xúc, mà sao trong lúc thực hiện phiên lại có 
người phải rưng rưng nước mắt. Sau nhiều lần tham dự nó 
càng hiểu, càng thấm thía, càng chia sẻ, càng hiểu rõ chính nó 

hơn cũng như những người đồng cảnh. Lần đầu tiên nó biết 
cảm giác của một tham vấn viên, biết cách lắng nghe tâm sự, 
cảm xúc của một ai đó. Nó được nhiều lần ở vị trí khách hàng, 
nó thầm mong được là tham vấn viên thực thụ để chia sẻ, để 
giúp các bạn khuyết tật như nó giải tỏa những nỗi niềm rất 
riêng, khôi phục sự tự tin của bản thân. Thật thú vị, vì đó là 
phương pháp hỗ trợ về mặt tâm lý giữa những người khuyết tật, 
giúp họ giải tỏa cảm xúc để tìm lại sự tự tin, giá trị, khả năng 
của bản thân, sống độc lập hơn, hòa nhập, mạnh dạn hơn, xóa 
bớt rào cản từ xã hội, từ gia đình và nhất là rào cản từ chính 
người khuyết tật.  

Tham gia nhiều, học nhiều, biết nhiều giúp nó hiểu rõ hơn về 
vai trò của người khuyết tật đối với gia đình và xã hội. Không 
những riêng bản thân nó cảm nhận rõ được sự thay đổi lớn 
trong suy nghĩ, hành động, mà nó còn giúp người thân thay 
đổi cách nhìn về mình và người khuyết tật. Nó cũng áp dụng 
phương pháp tham vấn, sự gợi ý, chia sẻ với những người bạn 
của nó khi gặp vấn đề cần sự quyết định hay lựa chọn điều gì 
đó. Thật không thể nói hết giá trị mà nó nhận được sau những 
lần tham gia tham vấn đồng cảnh, những trải nghiệm, những 
chuyến dã ngoại...

Từ triết lý sống độc lập, từ những buổi tham vấn, những 
chuyến dã ngoại, những kỹ năng học được, nó mạnh dạn hơn, 
thêm niềm tin yêu trong cuộc sống. Yêu đời, yêu người, yêu 
người yêu nó.  
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Nó nhận ra rằng người khuyết tật hay không khuyết tật vẫn 
có quyền yêu và chọn lựa niềm vui, cuộc sống cũng như hạnh 
phúc riêng cho chính mình. Chính niềm tin ấy, nó yêu và lấy 
anh làm chồng. Vì anh là người không khuyết tật, nó và anh 
cũng gặp rất nhiều sự cản trở từ gia đình, người thân, bạn bè 
của anh và nó. Họ không tin vào tình yêu ấy. Với thời gian, sự 
thử thách khó khăn của bản thân và cuộc sống, và niềm tin 
yêu chân thành, sự đồng cảm sẻ chia, nó và anh thuyết phục 
hai bên gia đình, nhận được rất nhiều sự ủng hộ, động viên, 
khích lệ từ người thân, bạn bè, cũng như các anh chị ở DRD. 
Cũng từ sự khuyến khích của nó, giờ anh là tài xế của dự án xe 
ba bánh dành cho người khuyết tật của trung tâm DRD. Đám 
cưới của nó được diễn ra với sự hỗ trợ, giúp sức của rất nhiều 
các anh chị ở DRD, Câu lạc bộ Phụ nữ Khuyết tật, các bạn 

thanh niên trong nhóm Youth. Hôm ấy nó nghẹn ngào xúc 
động với những giọt nước mắt, nó hạnh phúc với sự ấm áp yêu 
thương của anh, của các anh chị và bạn bè dành cho nó và anh.

 
 Lời cảm ơn nó gởi đến mọi người là cuộc sống hạnh 
phúc của nó và anh.

Đám cưới 
Anh Trần Minh Trí và Chị Dương Đình Thảo Phương 

tại Trung Tâm Khuyết tật và Phát triển - DRD
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Nhật ký đời tôi
Huỳnh Thanh Thảo

 
 Củ Chi, ngày... tháng... năm…
 Thế là cuối cùng ta cũng đã biết chữ, đã có thể viết được 
tên mình, tên ba mẹ và những người thân. Ngẫm nghĩ thấy 
thích thú quá đi thôi!

 Nhớ một tháng trước ta còn sống trong sự thèm khát 
đến cháy bỏng khi nhìn thấy tụi thằng Tí, con Nhi, con Thoa 
cắp cặp đi học mà ta thì nài nỉ mãi mẹ vẫn không đồng ý cho ta 
đến trường. Lúc đầu ta thấy giận mẹ lắm cơ, cứ nghĩ mẹ không 
thương mình nhưng khi ta vô tình nhìn thấy giọt nước mắt của 
mẹ thì bao suy nghĩ ích kỷ trong ta bỗng chốc tan biến hết. Và 
ta đã quyết định sẽ tự - học - ở - nhà với sự giúp sức của mẹ. 
Thế là ngôi nhà của gia đình ta nghiễm nhiên hóa thành lớp 
học, ta là học trò và mẹ là cô giáo. Ôi! Cái cảm giác lần đầu tiên 
ta đọc được chữ, viết được tên quả thật rất khó diễn tả. Ta chỉ 
biết từ đây cuộc đời ta đang mở ra một chân trời mới...

 Ngày… tháng... năm…
 Cái tin ta mở lớp dạy kèm đã làm xôn xao cả xã. Ta 

không phủ nhận là ta có hơi liều lĩnh với quyết định này vì với 
mọi người một chữ bẻ đôi ta còn đi học lóm thì có thể dạy ai 
được?!? Có người còn bảo chắc chị Hai của ta là người dạy bọn 
trẻ chứ không phải là ta. Mà suy cho cùng ta thấy ta cũng có 
mất gì đâu? Biết đâu đây lại là dịp để ta làm một việc gì đó có ý 

nghĩa thì sao? Không thử thì làm sao biết là có thể hay không…

Ngày… tháng... năm…
Mới đó mà đã ba năm kể từ ngày ta “mở lớp dạy kèm”. Công 

việc “gõ đầu trẻ” cũng khá ổn, vậy mà ta vẫn quyết định “mở 
quán bán tạp hóa” để kiếm thu nhập bởi công việc dạy kèm 
hoàn toàn miễn phí, mà ta thì lại không muốn tiếp tục trở 
thành gánh nặng cho gia đình ta nữa. Mong rằng mọi thứ sẽ 
thuận lợi…

Ngày… tháng... năm…
Từ nhỏ đến giờ ta luôn ao ước sẽ có được một tủ sách nho 

nhỏ - nơi đó sẽ trưng bày những quyển sách, cuốn truyện để 
đọc mỗi lúc buồn. Và… điều đó sẽ thành sự thật, vì chỉ vài ngày 
nữa thôi là chị Elizabeth cùng những người bạn của chị ở New 
York sẽ sang Việt Nam để bắt tay khởi công xây dựng một thư 
viện mới toanh tại nơi ta đang sống.

Quả thật, có những giấc mơ không phải là cổ tích và có 
những người không phải là Tiên, là Bụt nhưng họ vẫn có khả 
năng hô biến giấc mơ của ta thành hiện thực. Cảm ơn nhiều 
lắm nhé những ông Bụt, Bà Tiên giữa đời thường mà duyên 
may đã mang đến cho ta…

Sài Gòn, ngày... tháng... năm…
Vậy là ta đã lưu trú ở Sài Gòn được hơn hai tháng. Sài Gòn 

ngột ngạt, xe cộ lưu thông chóng mặt. Cướp giật, rủi ro - đủ 
thứ đang diễn ra hàng giờ, phút, giây… Nói như thế không 
có nghĩa là ta ghét Sài Gòn mà ngược lại, ta yêu Sài Gòn lắm! 
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Nhưng mà không phải vì yêu mà ta lang bạt ở chốn này. Nếu 
như những “khúc xương” của ta không đau thì chắc hẳn ta vẫn 
chưa quyết tâm đi điều trị! Phải chăng đây là dịp tốt để ta tìm 
- lại - chính - mình ???

 
Chỉ còn ba năm nữa là ta bước sang tuổi 30, trải qua 27 năm 

thì cũng là ngần ấy tháng năm ta sống cho gia đình, cho ba mẹ, 
cho cái khiếm khuyết của chính mình. Và bây giờ chỉ là: chọn - 
một - ngã - rẽ - khác mà thôi. Hẳn sẽ có nhiều người thắc mắc: 
“Đã có một thư viện to, một cuộc sống yên ả, một công việc tuy 
thu nhập không khá nhưng vẫn không có gì gọi là khó khăn, tại 
sao ta lại từ bỏ? Lẽ nào ta vẫn chưa hài lòng với những thành 
công đó ư?”. Xin thưa, ta - rất-hài - lòng, bởi nếu đã không hài 
lòng thì ta đã không phải vất vả, đấu tranh và vật lộn với nó? 
Mà đâu phải cứ làm là đã thành công và hễ thành công là cứ 
phải dừng lại???

Có lẽ mọi người đang thốt lên: “Bạn Thanh Thảo quả thật là 
một cô gái tham lam?” - Đúng vậy, ta thừa nhận mình là một 
người rất tham lam, cái tham lam đó đã có từ lúc ta chỉ mới ở 
tuổi trăng non. Tham lam để biến cái giường tre ọp ẹp thành 
thiên đường, ngôi nhà cũ nát, nóng nực thành một nơi mát 
lành qua từng trang sách. Sự tham lam luôn ẩn hiện trong ta 
như một nỗi ám ảnh.

Ngày... tháng... năm…
Ngày mai ta đi đăng ký nhập học. Thích quá! Vậy là những 

khát khao ngày bé bị chôn vùi nay có cơ hội thực hiện. Giờ 
nghĩ lại mới thấy sự quyết tâm ở lại Sài Gòn là một quyết định 

đúng đắn vì nếu không ở lại Sài Gòn thì làm sao ta biết đến dự 
án Sống Độc Lập của Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) - 
một trong những dự án hỗ trợ kịp thời giúp những người còn e 
ngại trước những quyết định quan trọng sẽ có thêm sức mạnh 
để họ “độc lập” hơn trong từng suy nghĩ của bản thân. Trước 
đây, khi muốn đi đâu hoặc làm gì ta đều phải nhờ vào sự hỗ 
trợ của các bạn tình nguyện viên vào thời gian các bạn ấy rảnh. 
Còn bây giờ, ta đã có được sự hỗ trợ “dài hơi” từ người bạn 
đồng hành mới (gọi tắt là PA - người hỗ trợ cá nhân). Họ xuất 
hiện ngoài việc hỗ trợ người khuyết tật thì họ còn mang một sứ 
mệnh khác - thay thế đôi chân, đôi tay hoặc một phần khiếm 
khuyết trên cơ thể của các bạn khuyết tật để các bạn ấy thấy tự 
tin, vững tâm trước những quyết định trong công việc, trong 
cuộc sống hằng ngày. Và ta biết rằng từ nay trên hành trình của 
cuộc đời ta không hề đơn độc.

 Sài Gòn ồn ào nhưng Sài Gòn 
cũng sẽ có những nốt lặng. Ta 
lặng yên để nghe từng nhịp 
thở, cái trở mình rất khẽ của 
Sài Gòn bởi trong cái sự ồn ào 
ấy thì hơi ấm tình người vẫn 
lan tỏa khắp muôn nơi…!!!

Huỳnh Thanh Thảo và PA
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Chàng trai quyết tâm 
thay đổi số phận

Phạm Như Ý

Tôi tên Phạm Như Ý (1987) sinh ra ở một gia đình nghèo tại 
thôn Long Thủy, xã An Phú, Tuy Hòa, Phú Yên. Đời sống gia 
đình vô cùng khó khăn bởi 6 con người (ba mẹ và 5 con) chỉ 
dựa vào nghề đi biển, làm thuê là chủ yếu. Ba làm nghề xay bột, 
bị bệnh nặng và đã qua đời do bởi gia đình không đủ điều kiện 
chữa trị. Khi đó tôi mới lên 6 tuổi, và sự kém may mắn không 
chỉ dừng lại ở đó. 

Mẹ tôi năm nay đã hơn 60 tuổi, không có công việc ổn định 
để làm, điều đó cũng không lạ gì bởi ở quê tôi, phụ nữ hầu 
như không có cơ hội việc làm. Trước đây, mẹ tôi đi gánh dầu 
chạy máy thuê cho các ghe thuyền, thi thoảng hái khế ngọt 
bán kiếm thêm thu nhập nuôi các con. Quần quật vất vả là thế, 
nhưng mẹ tôi không thể nào lo xuể cho 5 đứa con đang ở tuổi 
ăn tuổi học. Năm 16 tuổi, anh trai cả đã bỏ học để đi biển, một 
năm sau thì anh ba cũng nối gót theo. Cứ thế năm sau đó là 
anh tư. Dần dà, các anh trai của tôi đều phải bỏ học để đi biển 
kiếm tiền phụ giúp mẹ già. Giờ đây, mấy anh đều đã lập gia 
đình riêng nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn, ai cũng phải 
quanh năm biền biệt ngoài biển.

Riêng phần tôi, năm lên 3 tuổi, tôi bị một cơn sốt ác tính 
nhưng gia đình lúc đó quá túng quẫn, không thể đưa tôi đi 

chữa trị kịp thời. Căn bệnh quái ác đó đã cướp đi đôi chân lành 
lặn của tôi, cơn sốt đã khiến các cơ chân tôi teo dần, dẫn đến 
bại liệt cả hai chân, từ đó tôi không thể đi đứng như bao đứa trẻ 
khác và việc đi lại với tôi vô cùng bất tiện. Cứ đi học về, chân 
đứng không vững nhưng tôi vẫn phải cố gắng đứng xay bột 
kiếm tiền phụ mẹ (có lần tay ướt mà tắt cầu dao bị điện giật té 
ngửa suýt chết).

Lúc học cấp I, tôi được các bạn thay phiên nhau cõng đến 
trường (trường gần). Khi lên cấp II (học ở khác xã), lúc đầu là 
các bạn chở đi học bằng xe đạp, nhưng do đường xa và toàn 
đường sỏi đá, ngày mưa thì bì bõm nên các bạn không chở 
nữa. Tôi ngồi suốt trước cửa nhà chờ bạn đến đón nhưng mấy 
ngày liền không thấy là tôi biết bạn ấy không đến nữa. Thế là 
tôi đành phải bỏ học. Buồn và tủi thân lắm! Nghỉ học được 
một năm, thầy cô của tôi xuống nhà động viên và hứa sẽ phân 
công người chở đi nên tôi đã được quay lại trường học. Tôi 
mừng lắm, cố gắng chăm chỉ học hành, không bỏ sót buổi nào. 
Thế nhưng, cũng chỉ được một học kì, người bạn đó cũng mệt 
mỏi rồi nản, khiến tôi lại một lần nữa phải từ bỏ ước mơ đến 
trường.

Năm 2000, khi vừa tròn 13 tuổi, nghe lời rủ rê, tôi liền theo 
hàng xóm vào Sài Gòn. Tại đây, tôi đi bán vé số để kiếm tiền 
sống qua ngày. Cuộc sống nơi đất khách quê người vừa xa lạ 
vừa khó khăn lại không có người thân nương tựa, tôi luôn cảm 
thấy mình cô đơn, muốn về quê. Nhưng quyết tâm kiếm tiền 
phụ gia đình đã lớn hơn tất cả, tôi xin chủ cho ở lại nhà của đại 
lý vé số. Ngày ngày, tôi lại nhờ người chở xe đạp đưa đến những 
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con đường khác nhau, rổi tự di chuyển bằng nạng, lọc cọc đi 
bán những tập vé số kiếm đồng tiền ít ỏi nuôi bản thân và dành 
dụm chút ít gửi về quê cho mẹ. Thường thì mỗi ngày và đêm 
tôi bán được khoảng 300 tờ vé số (loại 2 ngàn đồng), lãi gần 60 
ngàn đồng mà phải chia phân nửa cho người chở đi làm. 

Bốn năm sau tôi dành dụm mua được chiếc xe lắc để tự đi. 
Có thời gian, tôi đi học sửa điện thoại, ban ngày tôi vẫn bán vé 
số bằng xe lắc, tối đi học. Nhưng đi cả ngày ngoài đường đến 
17 giờ chiều, rồi giờ học cũng bắt đầu đúng lúc đó đến tận 23 
giờ đêm, sức khỏe tôi không thể chịu được, nên nửa năm sau 
thì tôi nghỉ học. Năm 2010, tôi xin học ở Trung tâm dạy nghề 
cho người khuyết tật quận 3. Tại đây, tôi xin học vi tính văn 
phòng, nhưng do trình độ văn hóa mới hết tiểu học nên Trung 
tâm không nhận học. Vì ước mơ thay đổi số phận, tôi quyết 
định tìm trường tư nhân đăng ký học, học cũng không được 
bao lâu, vì đây là trường tư, phải đóng học phí mà tôi lại không 
có tiền để đóng. Sau đó, tôi cũng tìm kiếm thông tin, theo học 
lấy chứng chỉ A vi tính rồi học thêm thiết kế đồ họa.

Tình cờ đọc báo Thanh Niên, thấy có thông tin về dự án 
Nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật của Trung tâm 
Khuyết tật và Phát triển (DRD), tôi tranh thủ bán vé số về sớm, 
đi nộp hồ sơ tham gia dự án. 

Được chọn vào dự án, tôi tham gia rất nhiều hoạt động của 
Trung tâm, tính đến nay cũng đã 2 năm rồi. Tôi được DRD 
cho đi giao lưu, tập huấn với các CLB khác tại Bảo Lộc, Cần 
Thơ, Đà Nẵng… Tôi có thêm nhiều bạn bè. Tôi được DRD tập 

huấn nhiều kỹ năng mà trước giờ tôi chưa từng biết, nhờ vậy 
mà tôi thấy mình tiến bộ hơn rất nhiều. Tôi cùng dự án Sống 
độc lập tham gia trải nghiệm và tiếp cận các công trình vui 
chơi công cộng, tôi biết người khuyết tật như tôi cũng có nhu 
cầu vui chơi giải trí ở các công trình công cộng nhưng hầu hết 
đều gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận các công trình đó. Tôi 
cùng nhóm thanh niên khuyết tật tham gia tổ chức nhiều hoạt 
động xã hội mang tính cộng đồng.

Trải qua nhiều hoạt động như vậy tôi mới hiểu rằng muốn 
nâng cao năng lực cho bản thân không phải một sớm một 
chiều mà phải tích cực tham gia càng nhiều hoạt động càng 
tốt, có như vậy mới tích lũy những cái hay để bản thân ngày 
càng tiến bộ. Tôi thấy tinh thần lạc quan và tự tin hơn trước 
rất nhiều, hồi nhỏ tôi rất thích đi đây đi đó và ước mơ một lần 
đi máy bay cho biết, giờ đây nhờ có DRD mà tôi đã thực hiện 
được ước mơ của mình. Nó khác xa với việc cứ ngày ngày một 
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mình đi bán vé số rồi về đại lý trước đây của mình. Tôi thấy 
vui lắm.

Hiện tại, tôi đã bỏ nghề bán vé số và đang là một trong 
những tài xế đầu tiên của Dự án Motobike taxi của DRD nhằm 
hỗ trợ di chuyển cho người khuyết tật. Tôi thấy mình rất hạnh 
phúc vì lúc nhỏ do không có phương tiện đi lại nên tôi đành 
bỏ học thì giờ đây, tôi lại được giúp đỡ cho những người bạn 
đồng cảnh để họ có thêm cơ hội đi học, đi làm, đi khám bệnh, 
và tham gia các hoạt động xã hội mà họ thích. Lúc này tôi mới 
cảm thấy mình thật sự có ích cho xã hội, tôi nghĩ người khuyết 
tật nào cũng có khả năng tham gia và đóng góp đầy đủ vào 
xã hội như những công dân khác nếu được tạo điều kiện phù 
hợp.

 

Tôi rất may mắn được DRD tạo cho cơ hội để có thể giúp đỡ 
bạn đồng cảnh như mình. Tôi vẫn nuôi ước mơ trở thành một 
nhân viên thiết kế đồ họa và tôi đang tiếp tục học khóa học về 
Photoshop để phục vụ cho công việc đó. Với tôi, dù gì Sài Gòn 
cũng chỉ là một nơi kiếm tiền, tôi luôn ôm ấp ước mơ sẽ được 
về quê với mẹ già và có một nghề nghiệp ổn định tại nơi mình 
đã sinh ra. Nhưng trước hết, tôi vẫn phải không ngừng học hỏi 
để thay đổi bản thân mình trở nên hoàn thiện hơn nữa.

Phạm Như Ý và những người bạn
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Xương rồng nở hoa
Nguyễn Thị Ái Thanh

Tôi, một cô bé đến từ vùng đất khô cằn nghèo nàn Ninh 
Thuận, mang trên người kết quả của cơn sốt bại liệt lúc chín 
tháng tuổi, mất khả năng đi lại hoàn toàn. Lớn lên trong sự 
khác biệt so với những đứa trẻ trong làng, tôi không thế chạy 
nhảy thậm chí một bước chân từ chính sức lực của mình cũng 
là một điều xa xỉ. Từ lúc nhận thức được bản thân là lúc tôi co 
mình sống khép lại. Với mong muốn được như các bạn, được 
học hành, được đối xử như những người “bình thường” tôi 
quyết tâm đi học.

Trên vai ba mẹ, trên vai anh trai rồi thì xe lăn, tôi đến trường 
không mệt mỏi, mong muốn mình sẽ tốt hơn trong tương lai, 
nghĩ đến điều đó tôi khát khao đến trường hơn ai hết. Mặc dù, 
tôi cảm nhận sự vất vả của ba mẹ, tình thương em gái của anh 
trai kèm theo những giọt mồ hôi mặn chát dưới trời nắng, hơn 
lúc nào hết, tôi không được bỏ cuộc, không được chán nản. 
Năm tháng trôi qua, nếm trải đủ điều hy sinh của ba mẹ và 
anh chị. Thời gian gia đình khó khăn là lúc tôi ngậm ngùi gác 
lại việc học của mình để nhường cho anh chị đang chuẩn bị 
vào Đại học. Ba năm sau, tôi quyết định trở lại ngôi trường cấp 
hai để tiếp tục theo học vì với tôi học không bao giờ là muộn. 
Năm tháng trôi dần, bao nhiêu cay đắng của miệng đời, miệng 
người tôi cũng đã từng trải, cực khổ muôn phần của bản thân 
phải “hòa nhập” vào môi trường mà trong đầu tôi lúc đó nó 
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không dành cho tôi. Họ dè bĩu “què quặc mà học, học không 
làm vua làm quan gì, người có tay có chân còn thất nghiệp 
huống chi sụi sẹo, cho ăn, cho no, cho bận, cho lành là tốt 
rồi…”. Tôi khắc ghi mãi những câu nói đó làm động lực bước 
tiếp. Thế rồi, cái ngày tốt nghiệp trung học phổ thông và bước 
vào thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến, mong đợi được làm 
sinh viên và được vác ba lô đi học xa nhà cũng đã đến. Ai hay 
đâu một chặng đường vất vả trăm bề hơn trước, và tôi đã đến 
Sài Gòn.

Sài Gòn - miền đất hứa, tráng lệ và hào nhoáng! Ngày đầu 
tiên đến trường trên chiếc xe lắc tay, tôi trong bộ dạng của một 
cô sinh viên khuyết tật quê mùa - hai lúa, đi hoài mà chẳng 
thấy đến trường, tôi lạc đường thê thảm, dừng lại bên đường 
hỏi chả ai muốn trả lời, họ nhìn tôi như một người hành tinh 
xa xôi nào đó, lần dò mãi và nhờ sự chỉ đường của chú xe ôm, 
tôi cũng đến trường, chiếc áo sơ mi màu xám chuột ướt đẫm 
mồ hôi. Mệt bở hơi tai, ngước nhìn những bậc thang mà hết 
muốn lên lớp, các bạn nhìn tôi rồi bỏ đi không mẩy may hỏi 
han hay giúp đỡ, tôi biết làm sao, tôi chỉ ngồi im lặng và đợi, tôi 
không biết mình đợi điều gì. Và rồi, điều gì đến cũng sẽ đến, 
có một nhóm bạn nữ muốn giúp nhưng lại không đủ sức cõng 
tôi, luống cuống chạy đi tìm một bạn nam giúp mà sau này tôi 
mới biết bạn ấy học chung lớp với tôi.

Trở về lại căn nhà trọ, tôi lủi thủi đi chợ mua thức ăn, vào 
trong chợ là một điều khó khăn và chắc phải là giờ trưa đứng 
bóng tôi mới có thể lắc được chiếc xe to đùng của mình vào 
con lối nhỏ chen chúc ấy. Một lần sau giờ đi học về, tôi chưa 

để ý, cứ hí hửng lắc xe vào chợ, chen được vào trong chợ tôi 
lội qua hàng cá, những người trong chợ họ chen lấn vào nhau, 
nhiều người nhìn tôi khó chịu, tôi vẫn không để ý, người khác 
lại bảo tôi tới trước một xíu, tôi vẫn chưa bận tâm nhưng rồi 
một giọng lớn vang lên “con bé kia, ai cho cái xe lắc ấy vào chợ, 
chật chội mà còn chen vào, tàn tật mà cũng bon chen…”, dù 
bên cạnh tôi là vô vàn xe máy, xe đạp,... Mặt tôi bừng nóng, tay 
run lặp cặp, lắc xe đi mà dòng nước mắt cứ chực sẵn trào ra. Từ 
dạo ấy, tôi toàn cặp vào lề đường mua thức ăn, không vào chợ 
vì sợ câu nói sát vào lòng của những người vô cảm. 

Tôi sống khép mình, chỉ có học và học, trở về phòng thì lại 
lủi thủi nằm một mình. Những lúc buồn, tôi lắc xe lang thang 
đâu đó, muốn đi siêu thị, nhà sách lắm nhưng sao mà đi, sợ họ 
sẽ nhìn, dạo công viên thì nhiều người thấy, tôi ngại, tôi nhìn 
họ và nhìn lại mình, mình chẳng giống ai cả, mình không đẹp 
như họ, mình không nên ra ngoài nhiều. Những suy nghĩ đó 
cứ quanh quẩn và nó chốt giữ tôi trong căn phòng chật hẹp để 
không ai có thể tổn thương mình. Nhưng liệu có tổn thương 
không khi trên đường đi học, không đếm hết bao nhiêu người  
hỏi mua vé sô, thậm chí cho tiền… Phải bán vé số, phải ăn xin 
nếu bạn là người khuyết tật sao? Tôi thấy đau lắm!

“Tôi được đi nhiều nơi mà trước đây 
chưa từng dám nghĩ đến”

Biết đến Trung tâm Khuyết tật và Phát triển - DRD nhờ một 
cô bạn đồng hương. Ngày đầu tiên tôi đến DRD, trong đầu 
tôi có suy nghĩ “có nhiều người khuyết tật vậy sao? Trước giờ 
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mình toàn sống và sinh hoạt trong môi trường chỉ có mình 
khuyết tật”. Tiếp xúc và nói chuyện với anh Thanh Tùng tôi 
cảm thấy vui và có mong muốn sẽ đến DRD không phải một 
lần. Cuộc tuyển chọn thanh niên khuyết tật được tổ chức chặt 
chẽ.Ngày đánh dấu bước ngoặt của tôi với DRD là 15/04/2012, 
ra mắt Dự án Nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật. 
Niềm vui và hãnh diện khi được là thành viên trong DRD mà 
sau này tôi mới nhận thấy. 

Đến DRD với mục đích đầu tiên là mong muốn nhận được 
sự hỗ trợ Học bổng Người bạn Đồng hành để chi trả những 
chi phí ăn ở đi lại trong  thời gian đi học xa nhà khó khăn. Tuy 
nhiên, tôi đến DRD ngày càng nhiều thì tôi càng nhận ra mình 
cần nơi này nhiều hơn điều mình mong đợi. 

Từ lúc biết DRD cho đến nay là cả một chặng đường dài và 
là một hành trình thay đổi yêu thương. Ở đây, tôi quen biết 
những người bạn, anh chị khuyết tật và không khuyết tật, họ 
tạo cho tôi hứng khởi, khi gặp họ tôi có thể huyên thuyên đủ 
thứ chuyện trên đời, điều mà trước đây tôi cực kì khác biệt 
(tôi ngại nói nhiều vì sợ người ta để ý và chê bai, có vài lần 
trước đây đã bị họ nói). Tôi học được những kĩ năng làm việc 
nhóm, kĩ năng nói trước đám đông, kĩ năng thuyết trình, quản 
lí thời gian, kĩ năng lãnh đạo… những buổi tập huấn kĩ năng 
được anh chị DRD nhiệt tình chia sẻ cả lý thuyết và thực hành. 
Những kĩ năng ấy thật sự rất cần thiết không những đối với 
người khuyết tật mà còn rất thiết thực với người không khuyết 
tật, giúp tôi tự tin hơn trong học tập cũng như làm việc. 

“Tôi được đi nhiều nơi mà trước đây chưa từng dám nghĩ 
đến” là câu nói tôi thường nghĩ và thích thú khi khoe với mọi 
người. Chắc hẳn rằng ai cũng có sở thích đi đây đó để biết 
được nhiều nơi nhưng không phải ai cũng có khả năng ấy vì 
nhiều điều, và hơn hết, những người khuyết tật như chúng 
tôi lại càng hạn chế. Trước khi đến DRD, tôi chỉ đi học và về 
nhà, mặc dù rất muốn đi chơi, tham quan, giao lưu nhưng ngại 
những ánh mắt dò xét, suy đoán của mọi người, một phần nữa 
là tôi sẽ rất khó khăn để xoay sở bởi những con dốc, những bậc 
thang… Vào dự án Nâng cao năng lực cho Thanh niên khuyết 
tật ở DRD tôi được tham gia vào các buổi dã ngoại, giao lưu 
nên đến được những nơi mà tôi mong đợi. Vui lắm, hạnh phúc 
lắm khi làm được điều mình thích. 

Tham gia dự án Sống độc lập, tôi được chia sẻ qua những 
buổi Tham vấn đồng cảnh, tôi hiểu hơn anh chị giống mình 
qua các lời tâm sự. Tôi được Người hỗ trợ cá nhân (PA) đồng 
hành và chia sẻ những việc khó khăn như đi lại, bậc dốc, giúp 
tôi tự tin hơn khi tham gia các hoạt động mà trước đây nằm 
mơ tôi cũng không dám nghĩ đến như đi siêu thị, đi tham 
quan, đi chùa… 

Và hơn hết, ở đây giúp tôi nhận ra “tôi có nụ cười tươi và 
đẹp”. Chương trình “Phủ sóng yêu thương” được thực hiện và 
hình ảnh nụ cười của ngày đầu tiên đến phỏng vấn tại DRD 
được anh chị chụp lại và dùng làm ảnh đại diện chương trình. 
Tôi bất ngờ và rất vui khi được chọn bức hình ấy. Trước đây, 
tôi không cười nhiều như bây giờ bởi vì có nhiều người nói 
“người đã xấu, cười cái miệng rộng quá chừng”, tôi ý thức được 
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nên rất ít chụp hình và nếu có chỉ là những tấm ảnh nghiêm 
trang, không cười. 

Tôi thích chụp ảnh hơn và thích thú với nụ cười tươi như 
hoa của mình. Đến giờ, bộ sưu tập về hình tươi vui của tôi 
không hề nhỏ. Tôi nhận ra rằng “Sao bạn không cười khi cuộc 
sống này còn quá nhiều điều tươi đẹp?  Sao bạn không cười khi 
bạn sở hữu nụ cười đẹp?”. Và cứ thế ngày qua ngày, tôi đã lớn 
dần theo DRD - là nơi tôi sống thật với lòng mình.

Học tập và việc làm của tôi cũng gắn liền với DRD. Những 
ngày đầu tiên tìm chỗ thực tập cuối khóa cực kì khó khăn với 
một cô sinh viên khuyết tật vận động như tôi, nhưng Câu lạc 
bộ Việc làm DRD đã tạo cơ hội để tôi có được chỗ thực tập tốt, 
và nhờ các mối quan hệ từ DRD hiện tại tôi đang có một việc 
làm đúng ngành nghề tôi học.

 
Chẳng mấy ai thấy xương rồng 

đẹp, vì nó khô cằn và cứng nhắc 
như chính con người trước đây 
của tôi vậy. DRD đã nuôi lớn tư 
tưởng của chậu xương rồng ấy 
và nó đã nở hoa. Xương rồng nở 
hoa, có ai không thích ạ? Vâng, nó 
khô cằn nhưng vẫn có sắc hoa để 
hòa vào hàng trăm thứ hoa sặc sỡ 
muôn màu, để tô thắm hơn cho 
đời.

Nguyễn Thị Ái Thanh   

Thay đổi để thành công
Phan Thị Rát

Tôi 23 tuổi, hiện là sinh viên năm thứ tư. Điều đó cũng có 
nghĩa là hành trình bốn năm đại học của cô gái khuyết tật sắp 
kết thúc và trong quá trình đó, tôi đã kịp gặt hái cho mình 
những điều thú vị: bạn bè nhiều hơn, cười nói nhiều hơn, 
đi chơi nhiều hơn, nhìn cuộc sống đầy màu sắc hơn... Đó là 
những thành quả có được do tôi đã thay đổi suy nghĩ về cuộc 
đời mình - thay đổi để thành công!

Mắc chứng yếu chân tay từ bố, nên ba chị em gái chúng tôi 
cứ lên năm là dần dần tay chân yếu hẳn, đi đứng, cầm nắm trở 
nên khó khăn. Thế là nhà có sáu người nhưng đã có bốn người 
bị khuyết tật: bố, chị gái, em gái và tôi. Mẹ và em trai là người 
không khuyết tật. Mẹ phải gồng gánh bán bưng nuôi cả gia 
đình và chu cấp cho tôi ăn học. Khó khăn là thế, vất vả là thế 
nhưng mẹ vẫn luôn vui vẻ và động viên chị em tôi cố lên. Tôi 
thì lại hay khóc và tủi thân cho số phận mình! Hay tự hỏi: Tại 
sao tôi sinh ra trên cuộc đời này? Tại sao ba chị em tôi không 
như bao đứa trẻ khác? Đã bao lần tôi tìm đến cái chết nhưng 
nhìn thấy nụ cười của mẹ mỗi khi cầm trên tay giấy khen, bằng 
khen, thành tích học tập của tôi thì ý nghĩ đó tan biến nhanh 
chóng. Và càng ngày tôi càng phấn đấu học tập cho mẹ vui. Vì 
gia đình khó khăn và cũng vì tôi học giỏi nhất trong ba chị em 
nên tôi được cho học đến nơi đến chốn. 
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Đến lớp qua sự giúp đỡ của bạn bè rồi về nhà là vùi đầu vào 
học, quanh đi quẩn lại chỉ trong bốn bức tường. Vì sợ ánh mắt 
dòm ngó và sự chế giễu của mọi người nên tôi chỉ ở trong nhà. 
Tôi ngại tiếp xúc với mọi người và không thích nhìn thẳng vào 
mắt người đối diện khi nói chuyện. Con người tôi trong thời 
tiểu học, trung học và phổ thông tóm lại trong hai từ “mặc 
cảm”. Bệnh mặc cảm sinh ra đủ chứng bệnh: thiếu tự tin, nhút 
nhát, hay cáu gắt và tuyệt đối không thích ai nhắc đến sự khu-
yết tật của mình. 

“Bệnh mặc cảm sinh ra đủ chứng bệnh: thiếu tự tin, nhút 
nhát, hay cáu gắt và tuyệt đối không thích ai nhắc đến 

sự khuyết tật của mình.” 

Vào thành phố học, thời gian đầu tôi khủng hoảng tinh thần 
rất nhiều. Xa gia đình, xa bạn bè thân, một mình nơi khách lạ 
quê người tôi phải tự lo mọi thứ sinh hoạt bằng chiếc xe lăn. 
Vì tính nhút nhát, sợ làm phiền người khác nên mọi việc tôi tự 
làm lấy, rất khó khăn như phơi quần áo, đi chợ, nấu ăn…Qua 
người chị khóa trên tôi biết đến Trung tâm Khuyết tật và Phát 
triển (DRD). Ở DRD, tôi hiểu được thế nào là tình thương, thế 
nào là hạnh phúc, sự chia sẻ của những người đồng cảnh, bởi 
vì chỉ có người khuyết tật mới hiểu người khuyết tật. 

Mới đó mà đã ba năm kể từ khi tôi tham dự vào DRD, tôi 
tham gia rất nhiều hoạt động ở đây nhưng có hai chương trình 
đánh dấu sự thay đổi trong tôi, giúp tôi hoàn toàn khác trước. 
Đó là “Chương trình học bổng Người Bạn Đồng Hành”, và 

“Chương trình Sống độc lập”. Tôi tham dự “Chương trình học 

bổng người bạn đồng hành” từ tháng 1 năm 2011. Trong điều 
kiện nhận học bổng hàng tháng tôi sẽ đi dạy kèm một hoặc 
nhiều trẻ khuyết tật khác không có điều kiện đến trường. Một 
tuần dạy hai buổi. Học trò đầu tiên của tôi là một nhóm khoảng 
sáu trẻ. Mới đầu tôi rất ái ngại và lo sợ mình sẽ dạy các em như 
thế nào đây, khi mà tôi vốn nhút nhát. Nhưng nhìn nét mặt 
ngây thơ của các em, các em không dè bỉu sự khuyết tật của tôi, 
tôi cảm thấy lòng ấm lại và tự tin lên rất nhiều. Tiếp xúc với 
các em tôi mới biết, mỗi em là mỗi hoàn cảnh. Em thì bị bố mẹ 
bỏ rơi vì sự khuyết tật của mình, em thì mồ côi…Các em đều 
học và nội trú tại Nhà May Mắn ở quận Bình Tân. Nhìn thấy 
các em say sưa học bài và miệng tươi cười ngây ngô, tôi không 
sao cầm được nước mắt. Tôi cảm thấy mình còn may mắn hơn 
các em nhiều lắm. Tôi còn có gia đình thân yêu che chở cho 
mình. Từ dạo đó, tôi nói cười và mạnh dạn lên rất nhiều, chủ 
động hơn trước. Thông điệp cho và nhận từ Học bổng giúp 
tôi nhận ra giá trị của bản thân mình và sống có trách nhiệm 
hơn với mọi người xung quanh và ngay cả bản thân mình. Cứ 
tưởng, mình là gánh nặng của xã hội, mình là người khuyết tật 
nên sẽ không giúp được người khác nhưng đó là suy nghĩ sai 
lầm. Tôi có thể làm được tất cả mọi thứ.

Nếu như “Chương trình học bổng Người Bạn Đồng Hành” 
giúp tôi sống đồng cảm hơn, cảm thấy mình may mắn hơn 
trước nhiều số phận kém may mắn và nhận ra giá trị của 
bản thân thì “Chương trình Sống độc lập” giúp tôi chạm đến 
những “ước mơ” nhỏ bé. Tôi biết đến “Chương trình Sống 
độc lập” là từ đầu năm 2012, nhưng chính là thành viên kể từ 
tháng 3 năm 2013. Từ khi là thành viên của Dự án Sống độc 
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lập, tôi cảm thấy cuộc sống của tôi đầy màu sắc hơn xưa nhiều. 
Vì tôi có người hỗ trợ cá nhân (Personal Assistant - PA). Tôi bị 
khuyết tật khá nặng, tự mình không thể tự đi lại và làm được 
nhiều việc mà sử dụng chân tay nhưng PA là người đã và đang 
bổ sung khiếm khuyết cho tôi, giúp cuộc sống của tôi thuận 
tiện hơn. Vì đi đứng khó khăn nên được đi đến siêu thị, công 
viên, đi dã ngoại, đi đến các trung tâm thương mại… là mơ 
ước bình dị của tôi. Và giờ tôi đã đi qua hết những nơi đó. Tôi 
thật sự rất vui và càng có động lực hơn trên con đường phía 
trước của mình. 

Ngoài được thụ hưởng dịch vụ người hỗ trợ cá nhân, tôi 
được tham dự các chương trình tham vấn đồng cảnh, đi dã 
ngoại mà Sống độc lập tổ chức. Qua các hoạt động đó, tôi dần 
thoát khỏi cái vỏ bọc nhút nhát, thiếu tự tin của mình. Mỗi lần 
được tham vấn đồng cảnh là mỗi lần tôi được trải nghiệm xúc 
cảm, được đối diện với chính con người mình. Tôi cảm thấy 
khó khăn khuyết tật của tôi giống như những anh/chị khu-
yết tật khác. Tôi tìm thấy sự đồng cảm, sự chia sẻ chân thành. 
Để rồi từ đó tôi có thái độ sống tích cực hơn. Tôi nói nhiều 
hơn và hay đưa ra chính kiến của mình trước những buổi tập 
huấn hay những buổi học trên lớp. Tôi mạnh dạn ứng cử mình 
vào vị trí nhóm trưởng nhóm Đột Phá (thuộc Dự án nâng cao 
năng lực cho thanh niên khuyết tật). Và hiện giờ tôi đang làm 
khá tốt ở vai trò này. Không ít người ngạc nhiên khi nghe tôi 
đang làm lãnh đạo nhóm các anh chị em khuyết tật, vì những 
ai biết tôi thời gian đầu vào DRD chỉ toàn là im lặng, hỏi đến 
thì thưa, ít tham gia hoạt động, ngại giao tiếp…

 

Hình ảnh cô bé hay khóc, mắt không dám nhìn thẳng vào 
người đối diện giờ không còn hiện hữu trong tôi. Đó là quá 
khứ. Tôi giờ đây hay cười, hay đi chơi, hay hoạt động xã hội. 
Tôi bao gồm 3 yếu tố: “tự quyết định, tự lựa chọn, tự chịu trách 
nhiệm”. Thay đổi một con người xuất phát từ sự thay đổi nhận 
thức. Từ nhận thức đúng sẽ dẫn đến thái độ và có hành động 
đúng. Và tôi đã thay đổi như thế đó. Tôi rất thích câu nói của 
một người mà tôi không nhớ rõ tên: “Khuyết tật không phải là 
bất hạnh, mà đó chỉ là sự bất tiện”. 

Phan Thị Rát
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Tôi đang thay đổi
Bùi Thị Thu Huyền

DRD - cái tên mình đã từng biết trong quá khứ, nhưng mình 
không quan tâm, đơn giản, mình nghĩ chẳng cần đến nó. Mình 
luôn nhận thấy đủ sức mạnh tinh thần để vượt qua tất cả khó 
khăn, luôn thể hiện trước tất cả mọi người là một cô bé thông 
minh, học giỏi, ngoan ngoãn, lạc quan, vui vẻ, một cô bé hay 
cười. 

Môi trường mình sống hầu như không có người khuyết tật, 
trong xóm có một chị bị khuyết tật, mình có gặp một hay hai 
lần gì đó, mình luôn cảm thấy sự rụt rè, tự ti của chị ấy khi tiếp 
xúc với người lạ, lúc đó, mình chỉ nghĩ, sao phải như vậy nhỉ? 
Kệ người ta, sao phải quan tâm! Đúng vậy, mình khác với chị 
ấy, do mình tự tạo cho bản thân một vỏ bọc vô cùng chắc chắn 
- Một bộ mặt vui vẻ. Khi ra ngoài hay đứng trước đám đông, 
ánh mắt của mình luôn tập trung vào khoảng vô định để tránh 
ánh mắt của tất cả mọi người, mặc kệ tất cả, không quan tâm, 
“công phu” này rất hiệu quả!

Tuy nhiên, khi chỉ có một mình, mình đã khóc biết bao 
nhiêu lần, cũng tự trách ông trời bao lần, đã mơ ước bao nhiêu 
vào những phép màu kỳ diệu. Trong cuốn nhật ký của mình, 
những câu như “không muốn sống nữa” cũng không mấy lạ 
lẫm!

Căn bệnh của mình làm cho cơ tay và cơ chân yếu dần theo 
thời gian. Từ một đứa bé khỏe mạnh lúc 6 - 7 tuổi, bây giờ 25 
tuổi, mình gần như liệt tay chân. Quá trình này diễn ra lâu dài 
âm ỷ, mặt tích cực, nó cho mình thời gian thích nghi dần, tuy 
nhiên, mặt tiêu cực, nỗi buồn ngày càng lớn theo tiến trình 
phát triển của bệnh, biết trước tương lai mà không thể thay đổi 
được. Tình trạng diễn biến ngày càng tệ, hồi xưa, ghét hai chữ 
“xe lăn”, giờ lại phải  dùng đến nó.

Vỏ bọc kia rồi cũng mỏng dần theo thời gian!
Tất cả bắt đầu từ sau ngày tốt nghiệp đại học, mình quyết 

định vào TP.HCM, nơi các bác và anh trai mình đang sinh 
sống để tìm đường đi cho riêng mình. Một ngã rẽ mới đầy khó 
khăn bắt đầu. Tất cả không như mình tưởng tượng!

Mọi người đều rất yêu thương mình, nhưng con người mà, 
ai cũng có lúc mệt mỏi khi phải sống với một người khuyết tật 
nặng như mình, không thể tự nấu ăn, giặt giũ, không thể ra 
ngoài một mình, mình đã yếu đi rất nhiều. Ở trong này, mình 
luôn cảm giác không có chỗ đứng trong gia đình, luôn ở thế 
yếu, không sức khỏe, không việc làm, phải sống dựa vào mọi 
người. Mình chẳng còn chút tự tin nào khi ở nhà cả!

Mình vào đây, đối diện với nếp sống và sinh hoạt khác, 
mình đã tốn rất nhiều thời gian và nước mắt để thích nghi với 
cuộc sống mới, nơi mà sự tồn tại của mình là một gánh nặng, 
nhưng mình đã cố gạt cảm giác đó, bỏ ngoài tai tất cả, giấu đi 
nước mắt, tiếp tục cố gắng để sống, để tồn tại. Những người 
mà mình luôn nghĩ sẽ ủng hộ và bao dung với mình thì giờ đây 
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trở thành nỗi buồn lớn nhất đối với mình, mình cảm thấy thật 
cô độc trên con đường tìm ra ý nghĩa cuộc sống!

Sau một thời gian cuối cùng mình đã tìm được việc làm! 
Tuy nhiên, sau gần 3 năm làm việc mình quyết định nghỉ việc. 
Với suy nghĩ rằng mình là người khuyết tật, người ta luôn nghĩ 
mình cần họ nhiều hơn nên có nhiều việc cảm thấy thật bất 
công, và ở đó, cũng không có cơ hội cho mình phát triển nghề 
nghiệp cao hơn nữa.

Quãng thời gian đi làm mình cũng gặt hái được một ít thành 
quả. Mình trưởng thành lên rất nhiều, trở nên điềm tĩnh hơn, 
suy nghĩ chín chắn hơn, cũng bình thản hơn khi đối mặt với 
khó khăn nhưng chỉ ở góc độ công việc, còn vấn đề của bản 
thân, mình vẫn loay hoay không tìm ra lời đáp, luôn thấy bế 
tắc và bất lực. Mình lại chẳng thể đi đâu để giải tỏa tâm trạng 
chán nản, mệt mỏi.

“Mình có thể giúp người khác, có thể hiểu người khác, 
mà sao bản thân lại bế tắc như thế này?”

Mình có thể giúp người khác, có thể hiểu người khác, mà 
sao bản thân lại bế tắc như thế này? Mình sở hữu nhiều yếu tố 
để có thể trở thành một con người thành công trong công việc: 
thông minh, nắm bắt, xử lý vấn đề tốt, giao tiếp tốt, tự tin quyết 
đoán trong công việc… nhưng tất cả lại biến mình thành con 
người thất bại do một lý do cực kỳ đáng ghét - mình là người 
khuyết tật ! Mình ghét nó, ghét cơ thể mình!

Trong lúc nói chuyện với bạn bè, tình cờ nhắc đến DRD, 

mình nghĩ, hình như, đã đến lúc, mình cần đến đó rồi!

Mình đến DRD, mới chỉ lần đầu nói chuyện với chị Hiếu, 
người phụ trách tham vấn đồng cảnh, chị đã chỉ ra ngay vấn 
đề của bản thân mình: “Em đã tự tạo rào cản cho chính mình”. 
Mình còn cố chấp: “Không, em không mặc cảm”, chỉ là mình 
không tìm ra phương án cho bản thân thôi, mình không dám 
mở lòng vì luôn sợ ảnh hưởng đến người khác, vậy vấn đề là 
ở mình thật rồi! Nhìn chị, nghe chị nói, mình thực sự muốn 
thay đổi, muốn trở thành một con người vui vẻ thật sự, chứ 
không phải như vỏ bọc tự tạo ra cho mình lâu nay, muốn cởi 
bỏ lòng mình. Mình muốn tâm hồn được thoải mái, xưa nay, 
mình sống quá lý trí, mình mệt mỏi lắm rồi!

Mình đã đến buổi tham vấn đầu tiên, tuy chưa nhiều, nhưng 
mình cũng đã nhận ra được vấn đề thực sự của mình và mong 
muốn. “Thấy vui khi là người khuyết tật!” là chủ đề tham vấn, 
thật lạ phải không, buồn còn không hết, vui nỗi gì chứ, vậy mà 
bạn tham vấn của mình thấy “vui” rồi đấy! Có những điều mà 
kiểu tư duy logic như mình chẳng bao giờ nhận ra được, mà 
những buổi tham vấn như thế này lại giúp mình ngộ ra nhiều 
điều! Ngày hôm đó, mình trải hết lòng, và cũng nghe những 
tâm sự của người khác, nhưng mình không khóc, mình vẫn rất 
giỏi kìm nén cảm xúc, dù sao đây mới là bước đầu, mình nói ra 
được đã là kỳ tích rồi!

Từ khi biết đến DRD, mình cũng có thêm những hi vọng 
về khả năng kiếm việc đi làm. Mình mơ về một công việc thực 
sự yêu thích, sẽ không phải phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình 
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việc đi lại và có thể sẽ có giải pháp cho những khó khăn trong 
lúc đi làm của mình - đó là hai vấn đề khiến mình đau đầu, bế 
tắc. Có việc làm là yếu tố cần để mình có thể lập tiếp kế hoạch 
thay đổi bản thân.

Tuy nhiên, thời gian trôi đi, mình vẫn không tìm được việc 
với lý do muôn thuở: Công việc phải ra ngoài, làm việc trên 
lầu… Tất cả gom lại đơn giản: Mình là người khuyết tật! Nếu 
cứ như vòng luẩn quẩn giống đợt thất nghiệp trước, chắc giờ 
đây mình lại trầm cảm, u uất rồi!

Nhưng mình đã có DRD!
Lần đầu tiên trong đời mình được đi học tiếng anh, và lần 

đầu tiên mình được đi chơi xa. Chưa bao giờ mình đi chơi mà 
không cần lo nghĩ như thế, chưa bao giờ đến một nơi đông 
người mà không phải tránh ánh mắt của bất kỳ ai. Mỗi khi 
đến DRD, mình lại được tiếp thêm sức sống, cảm giác thật nhẹ 
nhõm, thanh thản, DRD trở thành nơi giải tỏa tâm trạng, nơi 
trút bỏ hết mọi phiền muộn. Rất nhiều bạn cùng cảnh ngộ như 
mình, thậm chí yếu hơn cả mình, họ đã làm được, mình sẽ làm 
được chứ? Tâm trạng mình đang ngày càng tốt lên, mình đang 
chờ một kỳ tích nữa thôi - việc làm, rồi mình sẽ nỗ lực để kỳ 
tích tiếp theo xuất hiện – kỳ tích của bản thân mình! 

Mình nhận thấy dạo này đã cởi mở chia sẻ nhiều hơn với 
người trong nhà, không như trước kia, chỉ có im lặng chịu 
đựng, bản thân thay đổi, nhiều điều tốt đẹp hơn sẽ đến với 
mình!   Hi vọng vậy!

Mình đến DRD mới trong thời gian ngắn, hơn 2 tháng, mình 
chưa biết có thể đi tiếp được đến đâu, có thể tiếp tục thay đổi 
theo hướng tích cực không. Nhưng mình có thể khẳng định, 
DRD đã cho mình thứ mà 3 năm mình đã đánh mất ở đất Sài 
Gòn này: niềm tin - tin vào bản thân – một người khuyết tật, 
tin ở một tương lai tươi sáng hơn.

Những thay đổi của mình về hành động chưa nhiều, nhưng 
tâm lý mình đã thay đổi – “Ý thức quyết định vật chất”, đây sẽ 
là tiền đề quan trọng để mình bước tiếp!

      
    

Thu Huyền (áo hồng) trong một buổi giao lưu của 
chương trình Sống độc lập.
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Vòng ôm
Trần Thị Trung Thu

Khi tôi viết những dòng này thì tôi không còn là PA (Người 
hỗ trợ cá nhân) nữa. Tôi đã đổi một công việc khác, nhẹ nhàng 
hơn, ổn định hơn và cũng trống vắng hơn. 

Tôi bắt đầu làm PA khi căn bệnh ung thư của ba tôi đã tới 
giai đoạn cuối. Bệnh viện chê, trả về. Hai chân ba đã liệt. Mỗi 
sáng tôi đẩy xe lăn ra hiên cho ba ngồi phơi nắng. Tôi thích 
đứng phía sau, nhìn ánh sáng trinh trắng chiếu qua mái tóc bạc 
của ba linh lang, ngập tràn. Một ngày mẹ tôi bảo: “Con không 
thể ở nhà mãi được. Con phải tiếp tục con đường của mình. Ở 
nhà đã có mẹ rồi. Đừng lo”. Tôi trở lại Sài Gòn giữa một chiều 
đỏ ối, lòng vụn vỡ. Mỗi cột mốc km vụt qua, tôi lại thấy mình 
như đang trôi về một cực xa lơ lắc của hy vọng. 

Giữa thành phố vội vã, tôi gắng tìm một điểm để neo mình 
lại, mong qua đó, tôi lấy lại cân bằng nhưng công việc cứ như 
bão tố cuốn tôi đi. Một chiều ngang qua Trung tâm Ung bướu, 
nhìn những chiếc xe lăn ra vào, tôi biết mình cần chuyển việc. 
Tôi trở thành PA. Tôi đến nhà các bạn khuyết tật, trò chuyện, 
nấu nướng, chở các bạn đi học, đi làm, đi chơi hoặc đi bất cứ 
nơi đâu mà bạn ấy muốn. Đoạn đường Hóc Môn – Bình Thạnh 
- Tân Bình - Q.7 - Q.3 như gần lại. Đi qua những ngày nắng, 
ngày mưa, những giờ kẹt xe, chờ đợi, tôi là một PA. Nhưng 
giữa tất cả những công việc của một PA, điều an ủi nhất và 

cũng đau đớn nhất với tôi chính là mỗi vòng ôm. 

Mỗi lần cúi xuống bế một bạn khuyết tật, tôi lại thấy hình 
ảnh ba hiện ra. Tôi thấy ba như đang giơ tay ra cho tôi nắm, 
mong mỏi tôi xốc thân hình cạn kiệt sức sống của ba lên. Trong 
cái khoảnh khắc đó, tôi vội vã lao đến, dốc hết sức bế cho được 
người ngồi trong xe lăn lên mặc dù tôi biết đó không phải là 
ba. Cái cảm giác ôm một người trong tay cho tôi một niềm an 
ủi lớn lao như chính tôi đang ôm phần thiếu thốn của mình. 
Tôi thấy người tràn đầy năng lượng. Cánh tay, đôi chân tôi trở 
nên cứng cáp đủ để chịu được sức nặng của người khác. Lòng 
tôi hân hoan vui sướng như đứa trẻ được quà. Tôi sẽ tranh 
thủ lúc ôm, hôn lên mái tóc bạn ấy thật nhẹ giống như ba hay 
làm khi tôi còn nhỏ. Rồi tôi thấy hiện lên tất cả những gì mà 
tôi yêu mến: gia đình tôi, người yêu của tôi, học trò của tôi, 
những vùng đất tôi đã đi qua, những yêu thương tôi đã để lại 
trên đường, và cả những người đã làm tôi đau. Tôi ôm tất cả 
vào lòng, mạnh mẽ và sống động như khi tôi xiết chặt cánh tay 
chị Muội lúc chạy xuống cầu thang. Nhưng khi rời vòng tay, 
một nỗi đắng cay cũng êm dịu xen vào. Nó nhắc tôi về thực tại 
dang dở chưa một lần dám ôm ba, về sự xa cách không gian, 
về những ước ao chẳng biết đến bao giờ mới chạm được. Giữa 
hai cảm giác mâu thuẫn giằng xé, tôi vẫn thầm cám ơn những 
người đang cho (hay bắt) tôi ôm.

Một trưa hè, mẹ gọi điện, giọng hối hả, lo âu: “Ba yếu lắm 
rồi, con sắp xếp về ngay đi”. Tôi chạy như bay trên đoạn đường 
mưa lâm thâm, không biết mưa hay nước mắt cứ nhạt nhòa, 
lênh láng. Hai ngày sau ba đi, thanh thản, nhẹ nhàng giữa khi 
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tôi đang chuẩn bị một vòng ôm. Sau đám tang hai tuần, tôi trở 
lại Sài Gòn, chẳng thể gọi tên bất kỳ cảm xúc gì ngoài nỗi trống 
rỗng. Tôi như bị đánh trúng tử huyệt. Tâm hồn tôi rách nát, 
đau thương. Tôi dự tính nghỉ việc.

Một chiều muộn chở chị Muội từ Q.3 về Hóc Môn, giữa 
đường trời mưa to. Tôi ghé vội một trạm xăng. Trạm đầy người 
trú mưa. Loay hoay mãi đến khi tìm được chỗ ngồi cho chị thì 
hai chị em đã ướt như chuột lột. Không hiểu sao trong cái giây 
phút đó, tôi thấy giận bản thân mình ghê gớm, giận cả sự bất 
lực và nhiệt tình của mình. Còn chị thì điềm nhiên. Dường 
như với chị, ướt hay khô, mưa hay tạnh cũng thế thôi. Chị đã 
quen và chấp nhận chúng như quy luật tự nhiên. Hốt nhiên tôi 
nhìn lại những hỗn độn trong lòng mình. Chẳng phải cho tới 
giây phút này tôi vẫn không chấp nhận sự ra đi của ba đó sao? 
Tôi vẫn không tin đó là sự thật. Tôi không muốn thừa nhận 
cái quy luật sinh ly tử biệt của cuộc đời. Nhưng cuộc đời chẳng 
cần biết đến nỗi đau của tôi, nó vẫn thản nhiên quay, mặc kệ 
tôi sống hay chết. Còn tôi, tôi có muốn sống nữa không?

Mưa tạnh. Tôi bế chị lên xe. Đôi chân chị bất động, lỏng lẻo 
dính vào cơ thể. Mỗi lần bế chị, tôi lại có cảm tưởng như đang 
ôm một bình thủy tinh, phải rất nhẹ nhàng, cẩn thận kẻo vỡ 
mất. Quả thực, chị là người khuyết tật nặng nhất và ốm yếu 
nhất trong số 5 người tôi hỗ trợ. Thế nhưng, ở chị có một sức 
mạnh nội tâm to lớn khiến mỗi lần nhìn chị, tôi nghĩ tới câu 
hát “may mà có em, đời còn dễ thương”. Chị dễ thương vì sức 
sống tiềm tàng trong chị. Sức sống ấy vượt qua mọi nghiệt ngã 
để vươn lên như chồi xanh giữa sa mạc khô cằn. Tôi không 

khuyết tật nhưng lại thiếu sức sống ấy.

Chúng tôi tiếp tục đi. Đầu tôi vang lên những quy luật cuộc 
đời. Tôi không biết mình thoát ra khỏi tình trạng sa sút chính 
xác vào lúc nào. Tôi chỉ nhớ chiều hôm ấy mặt đường ướt át, 
trong đầu tôi đầy những quy luật sống. Sau lưng tôi là một 
người ham sống. Và tôi cần tiếp tục sống. 

Có người hỏi công việc của tôi có giúp thay đổi điều gì nơi 
người khuyết tật không? Thú thực tôi không biết! Tôi chỉ biết 
rằng, người khuyết tật đã thay đổi tôi, đã an ủi tôi, đã trở thành 
điểm tựa cho tôi trong quãng thời gian khó chịu nhất của mình. 
Có lẽ, chính các bạn ấy cũng không biết rằng đã “hỗ trợ” ngược 
lại tôi nhiều như vậy, và đó mới là điều đáng nói. 

Khi bầu trời đã xanh trở lại thì cũng là lúc tôi thấy mình 
không thể ích kỷ, bám víu hoài các bạn khuyết tật được nữa, 
nhưng để làm một quyết định ra đi thì cũng không hề dễ chút 
nào. Có những gắn bó tưởng như bình thường nhưng lại thật 
sâu đậm. Tôi sẽ nhớ, sẽ nhớ rất nhiều những sáng chở Thanh đi 
học, những trưa ngồi xỏ hạt cườm, những chiều chở chị Muội 
về, những tối cùng Rát ăn kem…

Tôi biết mình phải đi vì ở lại là đông cứng và giậm chân 
tại chỗ. Tôi phải đi để hoàn thiện chính mình và tìm kiếm 
cơ hội trở lại. Nhưng ngay cả khi tôi rẽ qua một ngả đường 
khác, thì các bạn yêu dấu ơi, tôi vẫn mang hình bóng các bạn 
trong tim và dâng lên Thượng đế lời nguyện cầu mỗi đêm. 
       

       Từ tâm
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Trần Thị Trung Thu

Dũng cảm với cuộc sống 

     Nguyễn Xuân Thảo

Năm 2009, tôi đến DRD lần đầu tiên để tham dự một chương 
trình vận động hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật. Từ đó đến 
nay, tôi gắn bó hơn với trung tâm, không chỉ đơn thuần là công 
việc. Tôi đã có những người bạn, những tấm gương để soi rọi 
mình những khi tôi lãng quên khao khát sống. Ý chí vươn lên 
của mỗi người khuyết tật đến DRD trong lòng tôi giống như 
những ngọn nến sáng chói trong đêm tối.

“Ý chí vươn lên của mỗi người khuyết tật đến DRD như 
những ngọn nến sáng chói ở trong đêm.”

Học hành, làm việc và kết hôn
Tôi biết chị Bụi (28 tuổi), từ lúc nào tôi không nhớ rõ. Chị 

bị liệt hoàn toàn hai chân. Chị trông nhỏ bé trong chiếc xe 
lăn, đến nỗi tôi cứ gọi chị là em. Khuyết tật từng buộc chị phải 
quanh quẩn trong nhà và tiếp xúc với thế giới bằng thái độ gay 
gắt nhất từ phía gia đình. Chị đã từng rất sợ cuộc sống bên 
ngoài cánh cổng gỗ trước nhà. 

Tôi nói chuyện với chị và tôi bị sốc bởi cách chị giao tiếp: 
thiếu tế nhị, cộc cằn và ít thiện cảm. Nhưng bây giờ thì chị biết 
đùa, hay cười và đang theo học chương trình văn hóa lớp Tám 
tại trường dạy nghề dành cho người khuyết tật nằm trên đường 
Võ Thị Sáu. Những đổi thay của chị đến từ sự hỗ trợ của cộng 
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đồng người khuyết tật, nhưng chính bản thân chị đã phải dùng 
quyết tâm thép để bước ra khỏi vỏ ốc của mình, vượt qua nỗi 
sợ của bản thân. Không dễ để từ bỏ tính cách trong một con 
người để trở thành một con người khác, dù con người khác đó 
tốt hơn, hoàn thiện hơn. 

Tôi còn biết Ái Thanh, cô em có tình trạng khuyết tật tương 
tự chị Bụi. Thanh vừa mới tốt nghiệp đại học và chật vật tìm 
việc làm. Đối với người không khuyết tật, tìm việc trong thời 
buổi này khó, nhưng đối với người khuyết tật, tìm việc trong 
thời buổi nào cũng không dễ. Công việc đầu tiên của Ái Thanh 
là làm tại một công ty chuyên bán bàn, ghế… cách nhà em gần 
20 phút đi xe máy. Ái Thanh đã được gia đình xoay xở mua cho 
một chiếc xe ba bánh để có thể thuận tiện đi làm. Công việc 
không lương, tiền công tính theo từng dự án. Tưởng như mọi 
chuyện sẽ ổn, Thanh sẽ làm việc, sẽ tích lũy kinh nghiệm và có 
thu nhập. Nhưng chỉ hơn một tháng, Thanh mất việc vì trưởng 
nhóm dự án và giám đốc bất đồng. Thanh cười vô tư khi nói 
với mọi người: “Em mất việc rồi”, nhưng lại thủ thỉ với tôi: 
“Chứ giờ mình có khóc cũng làm được gì đâu chị”. 

Tôi thấy sự cứng cỏi trong mắt cô bé vốn hay giấu những nỗi 
buồn và hay dùng cách ăn to nói lớn để làm tấm bình phong che 
chắn sự yếu đuối của mình. Rồi Thanh cũng có công việc mới. 
Tôi nhìn thấy cách em thận trọng với công việc, thận trọng với 
cả những người đồng nghiệp để không làm phiền công ty hay 
không làm phiền ai vì khuyết tật của mình. Tôi nhủ mình cũng 
phải cố gắng hơn với công việc của riêng tôi.

Và tôi biết một cô dâu mới trong tháng 10 năm 2013. Chị 
Thảo Phương (31 tuổi), bị tai nạn và liệt hai chân từ hồi gần 20 
tuổi. Nhìn chị rạng rỡ trong bộ váy trắng, bên cạnh anh Trí – 
chồng chị, và bật khóc khi nhận lời chúc phúc của mọi người 
trong lễ cưới, tôi hiểu chị đã phải bước qua rất nhiều gai để 
chạm đến hoa hồng hôm ấy. 

Chị kể với tôi chị từng nấu ăn dở lắm, nhưng giờ đây các bữa 
cơm trong nhà đều được chị đảm trách. Không chỉ vậy, chị còn 
nấu khá ngon. Chị đã từng kể với tôi chị muốn vứt bỏ chính 
mình như thế nào khi bỗng dưng trở thành người khuyết tật, 
chỉ có thể ngồi một chỗ. Nhưng giờ đây, chị thường nổi bật 
trong đám đông với cách ăn mặc duyên dáng. Và chị thường 
tô son khi ra ngoài. Tôi trò chuyện với chị và tôi thấy sự sâu 
sắc của chị. Chị hiểu hoàn cảnh của mình, chấp nhận thương 
tật của mình, không oán than hay đổ lỗi cho bất cứ ai, bất cứ 
điều gì. Chị xây dựng cuộc đời mình tiếp tục trên những gì chị 
có. Tôi vui khi nhìn thấy chị đang dần làm chủ vận mệnh của 
chính mình.

Có ai đó nói rằng:  Mỗi người xuất hiện trong đời bạn đều có 
lý do. Chị Bụi, chị Phương, Ái Thanh… xuất hiện trong đời tôi 
hẳn là vì tôi cần gặp họ. Để tôi thấy mình yếu đuối, cần thay đổi 
để hoàn thiện nhiều hơn. Để tôi không được cho phép mình từ 
bỏ hay buông xuôi cuộc đời mà mình đang có.

Đừng sợ làm những gì mình thích
Tôi tham gia một câu lạc bộ (CLB) Anh văn tại DRD để trau 

dồi thêm Anh ngữ cho mình. Tại đây, tôi ngạc nhiên khi thấy 
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chị Trinh (50 tuổi) vẫn dành thời gian ba buổi tối trong tuần 
đến CLB dù ban ngày phải đi làm. Chị bị khuyết tật ở chân, 
lớn tuổi và thường hay đến CLB chậm vài phút vì công việc 
tan tầm khá trễ. Trong lớp, chị chật vật để theo kịp các bạn 
khác và để nghe hiểu những gì cô giáo nói. Nhưng chị hầu như 
không vắng buổi học nào và còn hay xung phong phát biểu, dù 
chị phát âm không chuẩn. Khi được hỏi lý do đi học, chị cười: 
“Thích học Anh văn lắm”. Đơn giản vậy thôi!

Và rồi, ngày 20-10 vừa qua, tôi biết Rát – cô sinh viên khuyết 
tật năm tư trường đại học Mở - không thể đi đứng một mình 
được. Em là thành viên nòng cốt trong nhóm thanh niên khu-
yết tật tại DRD, cười hết cỡ khoe đợt bán hoa vừa rồi lời được 
hai triệu đồng. “Tụi em bán sạch không còn một bông đó chị”, 
em hớn hở nói với tôi. Số tiền đó sẽ được dùng làm quỹ để giúp 
đỡ những hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật khác. Tôi cũng biết 
Rát đang bận rộn với việc thực tập và nhiều hoạt động xã hội. 
“Mấy hôm bán hoa có hôm em chỉ ngủ được 3 tiếng đồng hồ”, 
nghe Rát kể, tôi băn khoăn không biết sức mạnh từ đâu để cô 
gái nhỏ nhắn này có thể sống trong ngày tháng đầy những hoạt 
động như vậy. Rát mơ được làm nữ doanh nhân. Bán hoa gây 
quỹ là một phép thử khả năng hoạch định của em. Và dường 
như, sau lần kinh doanh đầu tay đầy lợi nhuận đó, Rát tự tin 
hẳn ra với giấc mơ của mình.

Tôi cũng có những giấc mơ đang dần bị quên lãng. Tôi sợ 
chạm vào chúng vì mỗi lần như vậy tôi thấy mình đau khổ vì ý 
nghĩ chẳng thể nào thực hiện được. Nhưng đừng sợ làm những 
gì mình thích chứ, phải không?    

Nguyễn Xuân Thảo
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Nhật ký PA
Trịnh Thị Thu Hà

Ngày… tháng… năm…
Nhận được thông tin về cuộc thi Nhật ký Cỏ Lông Chông, 

suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong mình là: “Viết gì nhỉ, mình 
có thay đổi gì nhỉ, mình có thay đổi thì cũng có ai biết đâu 
chứ…” Cảm giác là thế, nhưng vẫn mở máy tính lên. Mình 
cảm nhận rằng, bản thân thay đổi không chỉ trong suy nghĩ mà 
ngay cả trong hành động. Mình có thể nói lên bản thân mình 
như thế nào so với trước kia. Trước kia, chính bản thân mình 
cũng không có ý nghĩ là sẽ viết một cái gì đó cho một ai đó đọc, 
nhưng hiện tại, mình đã dám viết, dám cảm nhận. Đó phải 
chăng cũng là thay đổi - một thay đổi tích cực…

 
Ngày… tháng… năm…
Mình biết đến Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) 

từ năm đầu tiên vào đại học. Lúc đó, mình hầu như không có 
khái niệm gì về người khuyết tật, không học hành gì liên quan 
đến lĩnh vực này. Nhưng qua một vài lần đến DRD, mình lại có 
cảm giác thân thuộc, lại cứ muốn đến nơi ấy.

Ngày… tháng… năm…
Thế rồi cũng bắt đầu tham gia tình nguyện, tham gia một 

vài chương trình bên DRD. Mỗi lần đi, cảm giác lại khác nhau. 
Từ lần đầu lạ lẫm, lần hai quen dần, những lần sau cảm giác 
như quen thuộc với những con người đầy nghị lực ở đây. Họ 
mặc dù có những khiếm khuyết trên cơ thể nhưng nụ cười thì 

không bao giờ khuyết. 

Ngày… tháng… năm…
Chợt nghĩ lại mình… Mình đã như thế nào? Mình luôn mặc 

cảm rằng mình luôn thiếu cái gì đó, mình sẽ không thể tự tin 
được, nụ cười không được trọn vẹn. Mình luôn mặc cảm về 
hoàn cảnh gia đình, ngại giao tiếp, ngại thể hiện. Mình tự nhận 
thấy bản thân là một người ủ rũ, và hay bị gọi là “lù đù”…

Cũng có một thời gian, dừng các hoạt động, không làm tình 
nguyện, không đặt chân tới trung tâm DRD nữa. Một thời gian 
xa để chuẩn bị cho sự quay lại với những xúc cảm nhân đôi. 
Lần này trở lại, là để gắn bó hơn…

Chợt nhận ra, mình dường như có gì đó khang khác… Một 
con người mà trước giờ đối với cuộc sống của mình cũng không 
màng, lại trở nên quan tâm đến cuộc sống của những người 
khác. Một người không thích nghe, không thích nói những vấn 
đề chung, lại thích lắng nghe những người khuyết tật chia sẻ. 
Mình dần dần thích cách họ nêu ra ý kiến, mong muốn của 
bản thân họ. Và, mình vẫn là không thích nói...

Ngày… tháng… năm…
Đã lâu rồi, từ trong suy nghĩ, bản thân mình không muốn 

cho đi thứ gì. Sau đó, mình đã biết cho đi, trao sự giúp đỡ, 
nhưng… vẫn là sự giúp đỡ như kiểu ban ơn, không hàm chứa 
tình cảm gì cả… Tuy là có lửa, nhưng lửa không ấm. Nếu nói 
mình không thay đổi gì, là nói dối. Từ tình cảm mọi người 
trong trung tâm dành cho nhau, mình bỗng thấy đời đẹp hơn, 
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như tên gọi hội quán “Đời rất đẹp” vậy. Rồi từ những tình cảm 
không tên, không rõ ràng, mình càng yêu thêm cuộc sống, 
yêu những con người đang ngày đêm phấn đấu để khẳng định 
năng lực của người khuyết tật.

Ngày… tháng… năm…
Thế là từ nay mình bắt đầu làm việc cho dự án “Sống độc lập” 

của trung tâm DRD. Sự giúp đỡ giờ đã có đủ hình hài, đã có đủ 
cảm xúc trong đó. Trước đây, mình cũng từng tham gia nhiều 
chuyến dã ngoại cùng dự án. Những chuyến dã ngoại luôn có 
tác động thật lâu đối với bản thân mình, để mình đủ cảm thấy 
gắn bó. Những chuyến dã ngoại ấy, ngoài được vui chơi, được 
đi tham quan, mình còn học được những kĩ năng cơ bản khi 
hỗ trợ người khuyết tật. Mình học được cách nở nụ cười khi 
cùng đồng đội chiến thắng hoặc sự động viên nhau khi nhóm 
mình không phải là đội thắng cuộc. Mình học được sự đoàn 
kết, tương trợ lẫn nhau qua các trò chơi tưởng chừng như đơn 
giản. Mình học được cách cố gắng, cách nỗ lực trong mỗi trò 
chơi, mỗi hoạt động. Để sau những buổi đi dã ngoại lại trở về 
với thân mình đau nhức nhưng cảm giác và những bài học 
luôn được lưu lại sâu nhất, lâu nhất…

Ngày… tháng… năm…
Từ khi làm PA ( Personal Assisstant – người hỗ trợ cá nhân), 

suy nghĩ của mình đã chín chắn hơn. Mình đã biết quan tâm 
người bên cạnh, mình có thể hỏi sơ qua lịch làm việc ngày hôm 
đó của User (từ để gọi người khuyết tật nặng sử dụng dịch vụ 
PA) để chủ động hỗ trợ. Hoặc khi nhiệm vụ của mình chỉ cần 
hỗ trợ User là xong, nhưng mình vẫn có ý thức linh hoạt hỗ trợ 

những bạn khuyết tật khác. Mình cần biết quan sát, để ý xem 
ai cần giúp đỡ và không ngại ngần làm họ cảm thấy thoải mái 
khi được nhận sự giúp đỡ đó từ mình. Điều đó giúp mình học 
được cách quan tâm người khác hơn. 

 
Mình cũng biết đóng góp ý kiến cho User để công việc của cả 

hai tốt hơn. Đơn giản như việc đến các chương trình đúng giờ, 
mình sẽ có sự chuẩn bị như: dậy sớm, làm mọi thứ thật nhanh, 
hiệu quả và luôn ý thức mình phải đến trước 10 phút. Đặc 
biệt hơn là trước đây mình chẳng bao giờ lập kế hoạch trước, 
nhưng giờ thì kế hoạch luôn được sắp xếp trước để phù hợp 
với công việc. Cũng có những chuyến đi xa cùng User thì việc 
chuẩn bị kỹ càng là điều cần thiết hơn cả.  Kinh nghiệm mình 
học được từ “Sống độc lập” là nói ra bằng lời có thể không 
nhiều nhưng sâu bên trong thì không hề ít ỏi. Mình cũng đã 
biết chia sẻ, biết lắng nghe ý kiến của User để bản thân luôn tốt. 
Những thay đổi đó, với bất kỳ ai - cũng đều tốt! Mình nghĩ vậy. 

Ngày… tháng… năm…
Sự thay đổi đôi khi ta không thể nhận ra được. Nó không 

phải là một cái gì cụ thể, có thể cầm nắm đo lường được. Mình 
chỉ cảm thấy mình khác trước, chắc chắn thế nhưng để viết 
nó trên mặt giấy thật không dễ dàng bởi những dòng chữ nói 
cho cùng cũng chỉ là cảm xúc viết nên mà thôi. Nhưng sự thay 
đổi mà mình đã trải qua là rất tích cực. Mình đã lớn hơn, suy 
nghĩ chính chắn hơn. Nên lẽ dĩ nhiên, mình vẫn sẽ tiếp tục, 
sẽ không ngừng thay đổi để hoàn thiện bản thân trong môi 
trường mình đã chọn… 
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Trịnh Thị Thu Hà

Không gì là không thể!
 Trần Minh Trí

Đúng vậy, trong cuộc sống không có gì mà chúng ta không 
làm được cả, chỉ sợ chúng ta không làm. Sỡ dĩ tôi có suy nghĩ 
như vậy, là vì tôi cũng từng trải qua một thời gian bế tắc, cả 
về suy nghĩ lẫn tư tưởng, cả về thái độ của tôi với cuộc sống 
xung quanh… Giờ đây tôi đã giải tỏa sự bế tắc ấy. Khi làm 
bạn với Thảo Phương (Bà Xã của tôi hiện giờ), người khuyết 
tật đầu tiên tôi tiếp xúc là Thảo Phương (chúng tôi tình cờ 
quen nhau qua một bài viết của Thảo Phương, viết về cảm 
nhận cuộc sống giữa đời thường gởi về đài phát thanh Kiên 
Giang), chúng tôi làm bạn với nhau qua những cánh thư 
được năm năm, tôi dần có tình cảm với Phương, thế là ngỏ 
lời và.“bị từ chối” trong sự vui vẻ của Phương dành cho tôi. 
Tình bạn không vì thế mà xấu đi, chúng tôi tiếp tục duy trì 
tình bạn được hai năm nữa, đến cuối năm 2011 tôi quyết tâm 
hẹn gặp Phương. Tôi tìm đến nhà trọ của Phương (Phương ở 
cùng các em của mình ở tận lầu ba của chung cư), ấn tượng 
đầu tiên tôi gặp Phương, một cô gái vui tươi, tinh nghịch và 
cá tính, Phương không có một chút e dè hay mặc cảm vì là 
người khuyết tật. Phương tạo cho tôi cảm giác thoải mái khi 
đối diện trò chuyện cùng nhau, cũng chính vì thế mà một 
lần nữa tôi quyết tâm ngỏ lời yêu và dẫu có bị từ chối cũng sẽ 
không bỏ cuộc như lần vừa rồi. Phương rủ tôi đến tham gia 
sinh hoạt ở DRD, khi ấy tôi tiếp xúc với nhiều anh chị khuyết 
tật khác, cũng giống như Thảo Phương, họ cũng vui tươi và 
tự tin, không rụt rè, không mặc cảm.
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Và rồi cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi có thể làm 
được những điều tôi muốn, tôi cảm thấy mình năng động hơn, 
vui vẻ hơn và đặc biệt là bớt nóng tính hơn… 

“Các bạn biết không? Trước kia tôi là một người khuyết tật, 
khuyết tật về tâm hồn mặc dù tôi là người có đầy đủ sức 

khỏe như bao nhiêu người khác.»

Trong quá khứ tôi chỉ biết công việc với công việc, và những 
cuộc vui chơi với “chiến hữu”, cứ thế suốt một thời gian dài. 
Tôi không bận tâm đến mọi việc diễn ra xung quanh, mà chỉ 
biết thở than và trách cho số phận mình sao quá bạc bẻo? Tất 
nhiên, tôi cũng thường hay thất bại, mà cứ thất bại lại chán 
nản và dễ dàng bỏ cuộc. lại thêm tính nóng nảy và hay làm 
việc không suy nghĩ trước nữa chứ! Nhớ lúc trước tôi cũng có 
một công việc ổn định ở cơ sở bánh kẹo Á Châu ABC, nơi đây 

tôi đã gắn bó với công việc suốt gần bốn năm. Dĩ nhiên trong 
công việc đôi lúc cũng có mâu thuẫn, thậm chí còn tranh chấp 
và cãi vã nhau. Một lần do mâu thuẫn trong công việc, tôi đã 
tranh cãi quyết liệt với đồng nghiệp và cả chủ của tôi nữa chứ. 
Và rồi, không một chút suy nghĩ tôi đã rời bỏ nơi mà tôi gắn 
bó suốt gần bốn năm trời, từ đó cuộc sống của tôi tiếp tục lênh 
đênh, tương lai mù mịt.

Mọi chuyện thay đổi khi tôi được làm bạn với Thảo Phương, 
và nhiều anh chị khác tham gia hoạt động tại DRD. Ban đầu 
là hai tuần đến DRD một lần, dần dần thấy thích thú và cứ 
mỗi Chủ nhật tôi đều có mặt ở DRD để tham gia sinh hoạt. 
Đến đây tôi được lắng nghe, chia sẻ những tâm tư tình cảm 
với tất cả mọi người trong một bầu không khí thật vui vẻ, 
ấm áp. Khi tận tai lắng nghe các anh chị và các bạn khuyết 
tật chia sẻ, tâm sự về cuộc đời họ thì tôi mới chợt nhận ra 
rằng: “Không có gì là không thể”, những gì họ làm được thì 
tôi cũng có thể làm được. Họ là những người khuyết tật, bị  
khiếm khuyết một phần thân thể nhưng họ luôn có ý chí, luôn 
biết đứng lên sau khi bị vấp ngã và sống tốt. Thế thì không lý 
do gì mà tôi không thể làm giống như họ đã làm, trong khi tôi 
là một người khỏe mạnh. Ngoài DRD và những người bạn khi 
đặt chân đến DRD, bên cạnh tôi luôn có một người đồng hành, 
khuyên nhủ, động viên chia sẽ và truyền lửa cho tôi biết sống 
tốt hơn, tiến bộ hơn. Đó không ai khác chính là Thảo Phương, 
cô ấy vừa là người bạn đồng hành vừa là người vợ luôn biết 
quan tâm chồng, luôn nhắc nhở tôi làm nhiều điều rất có ý ng-
hĩa. Khi dịch vụ xe 3 bánh được ra mắt, cô ấy là người đầu tiên 
khuyến khích tôi tham gia vào đội tài xế, thấy công việc này 
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rất có ý nghĩa nên tôi tham gia ngay. Giờ đây tôi là một tài xế 
chuyên nghiệp cho Dự án Hỗ trợ di chuyển cho người khuyết 
tật tại DRD, tôi cảm thấy rất tự hào về bản thân mình là người 
có ích cho người khác và cho xã hội. Những việc tôi làm không 
chỉ có vậy, tôi muốn mình làm nhiều hơn thế nữa và tôi luôn 
tin rằng sẽ làm được những gì tôi muốn.

 

Tuy bây giờ cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng tôi không 
hề nản lòng, tôi sẽ làm được những gì đã nói, còn các bạn thì 
sao? Trong cuộc sống “ không gì là không thể ”, chỉ cần chúng 
ta có nghị lực, có ý chí thì chuyện gì cũng có thể làm được.                                                          

Trần Minh Trí và bà xã Thảo Phương

Với tôi thế là đủ
Phan Thị Hương Giang

Tôi đã từng nghĩ rằng cuộc đời này thật bất công! Tại sao tôi 
không được sinh ra trong gia đình giàu sang? Tại sao bố mẹ tôi 
không phải là những người chức cao vọng trọng mà chỉ là nông 
dân chân lấm tay bùn? Tại sao tôi không có xe máy xịn, đẹp để 
đi học hay được bố mẹ đưa đón đi học hàng ngày mà phải rướn 
người đi chiếc xe đạp cọc cạch tới trường?… Hàng loạt câu hỏi 
và những suy nghĩ đố kỵ cứ xuất hiện trong đầu tôi. Rồi tôi lại 
than trách tại sao mình không giỏi giang, không có gì nổi bật. 
Và cứ thế, với những đố kỵ, tự than trách bản thân khiến tôi 
dậm chân tại chỗ. Tôi không muốn phấn đấu mà trở nên ù lì, 
biếng nhác. 

Đó có lẽ là nguyên nhân của việc tôi không đậu đại học như 
mong muốn. Thấy bạn bè đậu đại học, tôi cuống cuồng vì xấu 
hổ, kém cỏi. Cuối cùng tôi đăng ký nguyện vọng 2 vào trường 
Đại học Mở TP HCM. Tôi đã chọn ngành Công tác xã hội mà 
không biết học ngành này như thế nào, học để làm gì. Thú 
thực là tôi chỉ nhắm mắt chọn để được đi học bằng bạn bè, để 
tự huyễn hoặc mình: “À, mình cũng đậu đại học, mình cũng 
là sinh viên đấy!”. Thế nên, mặc sự ngăn cản của gia đình, sự 
không ủng hộ của người thân, tôi quyết định theo học. 

Một năm đầu là sinh viên, tôi không có hứng thú gì với 
ngành này cả, nhưng vì đã lựa chọn nên đánh liều học tiếp. 
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Cho đến khi tôi được học môn “Hành vi con người và môi 
trường xã hội” do cô Võ Thị Hoàng Yến giảng dạy. Ấn tượng 
đầu tiên tôi nhớ như in, cô bước vào lớp với hai cái nạng trong 
tay. Gần 70 cặp mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn. Một giọng nói 
rất nhẹ nhàng, truyền cảm cất lên từ cô như truyền hơi ấm 
vào  một đứa tưởng chừng đang lạc đường là tôi. Trong đầu tôi 
xuất hiện những thắc mắc: Sao cô không được khỏe mạnh như 
mình, không đi đứng nhanh nhẹn như mình nhưng cô vẫn 
rất yêu đời, là người thành đạt, là một giảng viên của trường 
đại học và tôi còn biết cô là giám đốc của một trung tâm hành 
động vì người khuyết tật nữa.

Sau một thời gian học với cô, tôi đã tìm hiểu và đến làm tình 
nguyện viên của Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) do 
cô làm giám đốc. Tôi thật bất ngờ vì ở đây các anh chị làm việc 
với cô hầu hết là người khuyết tật. Có những người không thể 
tự đi lại được, phải dùng xe lăn hoặc dùng đôi nạng thay thế 
cho đôi chân của họ. Có người thì không nhìn thấy, người lại 
không thể nghe,… Rất nhiều dạng khuyết tật khác nhau nhưng 
họ vẫn có thể tự lập: họ đi làm, đi học theo sở thích. Càng tiếp 
xúc, tôi lại càng ấn tượng đặc biệt với sự vui vẻ, yêu đời, luôn 
nở nụ cười trên môi của họ. Tôi cảm thấy ấm lòng biết chừng 
nào! 

Lúc này tôi mới nhìn lại bản thân và tự cảm thấy xấu hổ, thấy 
mình thật kém cỏi, không bằng một phần của họ. Từ đó tôi tự 
nhiên rất yêu thích ngành công tác xã hội mà mình đang học. 
Tôi đi tình nguyện nhiều nơi, được gặp gỡ nhiều đối tượng 
thiệt thòi khác nhau, được tiếp xúc với người già neo đơn, trẻ 

mồ côi, người khuyết tật… Họ đã cho tôi nhìn được nghị lực 
sống, khát khao sống của họ. Họ giúp tôi nhận ra rằng mình 
may mắn biết bao. Tôi có thứ mà những đứa trẻ mồ côi thèm 
khát, đó chính là gia đình. Tôi có hai đứa em và có cả bố mẹ 
đều rất thương yêu tôi, nhưng tôi chưa tôn trọng điều đó. Gia 
đình tôi không khá giả, tôi có cuộc sống không phải là giàu 
sang nhưng tôi cũng được chăm sóc rất đầy đủ, hạnh phúc. Tôi 
có thứ mà những người khuyết tật từng khao khát, đó là đôi 
chân lành lặn có thể chạy nhảy khắp nơi, là đôi mắt có thể nhìn 
thấy mọi thứ, là đôi tai để nghe… Vậy mà trước giờ tôi lại chưa 
trân trọng và hài lòng về những điều đó.

Càng tiếp xúc nhiều với người khuyết tật, tôi càng có dịp 
tìm hiểu, trò chuyện và trở nên thân thiết hơn với họ. Tôi được 
họ chia sẻ rất nhiều điều trong cuộc sống, những niềm vui nỗi 
buồn, những  khó khăn mà họ đã, đang cố vượt qua và sẽ vượt 
qua. Đó là những định kiến khắc nghiệt, rào cản của xã hội, 
thậm chí là từ chính gia đình của họ. Nhưng họ không vì thế 
mà nản lòng, họ không buông xuôi mà tìm cách khẳng định 
rằng họ cũng như những người khác. Có thể họ không có đầy 
đủ tứ chi, không đầy đủ các bộ phận trên cơ thể, khiếm khuyết 
một phần nào đó không có nghĩa họ là những người thừa, là 
người phụ thuộc trong gia đình và xã hội. Họ vẫn có thể đi học, 
đi làm, vẫn có thu nhập và vẫn lập gia đình với tình yêu như 
bao người khác… nếu như không gặp phải những cản trở từ 
phía xã hội.

Từ đó tôi luôn phấn đấu để sống tốt, học tập tốt. Tôi không 
còn so sánh, không còn đố kỵ với người khác nữa. Tôi học 
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cách chấp nhận và phấn đấu để hoàn thành tốt công việc, tự 
rèn luyện bản thân, không đòi hỏi những thứ không thuộc về 
mình. Tôi biết trân trọng những khoảnh khắc hiện tại, bên 
cạnh gia đình và những người tôi thương yêu. 

Xin mượn một đoạn trích từ một truyện ngắn trên báo HHT 
mà tôi đã từng đọc để thay lời mình muốn nói: “Và tôi nhận 
ra rằng, trong cuộc sống luôn luôn có (ít nhất) một người dõi 
theo một người bằng cả trái tim, để rồi (có thể) người đó lại dõi 
theo người khác với tất cả tấm lòng của họ. Nhưng có hề gì, chỉ 
cần bạn được yêu thương ai đó và “yêu thương vô điều kiện”, 
cuộc sống sẽ vô cùng ý nghĩa. 

Và với tôi, thế là đủ!”…
  
 
      

Phan Thị Hương Giang

Câu chuyện của Minh Hảo
 qua ảnh

Cứ mỗi chiều tà, nó lại ngồi bên dòng sông như trông đợi một 
cái gì đó mà chính nó cũng không hiểu?

Dòng sông này đã hơn một lần chứng kiến cảnh tuyệt vọng 
nhất trong đời của nó, thật kinh khủng nếu như không có 
người hàng xóm tốt bụng cứu nó. Giờ đây, tất cả đã trôi dần về 
quá khứ và trở thành kỷ niệm, một kỷ niệm mà nó sẽ không 
bao giờ lặp lại trong đời của nó một lần nữa!

Nguyễn Minh Hảo
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Người ta đi lại bằng chân, nhưng nó thì đi lại bằng xuồng vì 
thế nó không biết nên gọi đây là cái xuồng hay là cái chân nữa, 
thôi kệ miễn có phương tiện đến lớp là được rồi, vì nó có quan 
tâm đâu!

Điều an ủi duy nhất của nó bây giờ là trong căn nhà 
cũ kỹ và rách nát này.

Có ba và má kính yêu của nó.
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Vì ba má nó mà nó cố sống, kể cả phải ăn dừa khô.

Và ăn cả chùm ruột… thay cơm.

Nó cố gắng học thật nhiều để vào đại học làm vui lòng 
ba má, và kiếm tiền để giúp mua thuốc trị căn bệnh tai 
biến cho má nó.

Nhìn nó thật nhỏ bé trong cái thế giới bao la này…
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Cuộc sống nó gắn liền với cái giường trong ký túc xá, cho 
đến một ngày…

Nó gặp DRD - nó đã thay đổi hoàn toàn từ cách nghĩ, hành 
động, hướng phấn đấu trong cuộc sống nhờ DRD!

DRD là ngôi nhà dành tất cả mọi người, đặc biệt là những 
người khuyết tật như nó, con người DRD làm động lực cho nó 
phấn đấu trong cuộc sống và thêm yêu cuộc sống này hơn, môi 
trường DRD tạo cho nó sự chủ động trong sinh hoạt, nâng cao 
ý thức sống độc lập cho bản thân…còn rất rất nhiều cái mà nó 
có được từ DRD. Nó thầm cảm ơn DRD!

Lần đầu tiên nó được đi xe lửa.

Đi Bitexco - tòa nhà cao nhất TP.HCM

Tham gia vui chơi sinh hoạt nhóm với rất nhiều bạn khuyết tật 
giống như nó làm cho nó tự tin.
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Vui chơi ở công viên Tao Đàn.

Nó có rất nhiều bạn.
Nó được tham gia rất nhiều khóa tập huấn.
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 Tập huấn kỹ năng lập kế hoạch, và nó tự tin thuyết trình bài 
của mình.

Nó được tham gia vào dự án nâng cao năng lực cho thanh niên 
khuyết tật của DRD, trong hình là nhóm của thanh niên có tên 
Đột Phá.
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Nó được sự hỗ trợ của Mentor từ DRD (người đồng hành), 
luôn theo sát quá trình làm đề tài tốt nghiệp, cũng như quá 
trình phát triển của nó.

Và kết quả mà nó đã đạt được sau quá trình tham gia các hoạt 
động ở DRD. Nó tự tin tham gia rất nhiều các cuộc thi và đều 
dành giải cao.

Đạt thành tích thứ hai trong phong trào vận động quyên góp 
tiền ủng hộ người khuyết tật “Phủ sóng yêu thương”.

Nó dạy kèm cho trẻ em có “H”
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Vì thế nó được vinh dự là một trong các thành viên của chương 
trình “Một thế giới cho tất cả”, chương trình vận động môi 
trường tiếp cận cho sinh viên khuyết tật tại các trường Đại 
học, Cao đẳng...

Nó được là người thụ hưởng trong chương trình
 “Vì bạn xứng đáng” của VTV3
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Tụi mình cùng nhau thay đổi
 và cùng yêu nhau

Phạm Thanh Quý, Trần Thị Hồng Ngọc

DRD – Tụi mình đã gặp nhau ở đó, yêu nhau, cùng tự thay 
đổi bản thân và giúp nhau thay đổi. “Đời rất đẹp, khi trái tim 
đến với trái tim”, giống như hai mảnh ghép khác biệt, tụi mình, 
mỗi người đều có một hoàn cảnh, một lối suy nghĩ, một cá tính 
khác nhau; nhưng cuối cùng đã đồng điệu bởi sự đồng cảm, 
chia sẻ …

Thanh Quý: “Mình sẽ không yêu người khuyết tật!” 
Mình sinh ra ở vùng Cao nguyên Buôn Mê Thuột. Tuổi thơ 

mình trải qua không êm đềm như những người bạn cùng trang 
lứa khác. Mình bị sốt bại liệt và để lại di chứng yếu hẳn tay 
chân khi mới tròn 14 tháng tuổi. 

Mình là anh cả trong một gia đình có 5 anh em. Nhà mình 
kinh tế khó khăn lắm, phải ở nhờ nhà Ngoại. Hàng ngày, anh 
em mình đi lượm lặt, mót lại lương thực người ta thu hoạch 
còn sót lại hay vương vãi. Mãi đến tận lúc hơn 8 tuổi, mình mới 
được đi học. Thế nhưng, học chưa hết cấp 2, mình đành phải 
nghỉ vì gia đình không đủ tiền đóng học phí. 

Rồi đến một ngày, mình bỗng mong muốn và có ý định vào 
Sài Gòn tìm việc làm, vì biết má không thể nào chăm sóc mình 
mãi được. Và mình quyết tâm vào thành phố phồn hoa đô hội 

này lập nghiệp. Vào Sài Gòn, không người thân bên cạnh, mọi 
thứ đều trở nên lạ lẫm và khó tiếp cận đối với mình. Nhưng 
bản tính chịu khó, siêng năng dường như giúp mình vượt 
qua mọi khó khăn ban đầu. Mình nhận việc may gia công, rồi 
chuyển qua làm công nhân may cho công ty. Tuy vất vả nhưng 
mình hài lòng với công việc. 

Ấy thế mà, run rủi thay, mình bị tai nạn giao thông. Số tiền 
tiết kiệm được dồn vào trả viện phí. Sau tai nạn đó, mình duỗi 
tay thẳng ra rất khó và không thể cầm nắm vật nặng được. 
Mình đành rời xa công việc may vá, đóng một chiếc tủ kính 
nhỏ để đằng sau chiếc xe máy ba bánh đi bán vé số, còn lấy 
thêm ít rau củ, mang bán kèm theo. Mình tạm đủ tiền trang 
trải cuộc sống bản thân.

Tình cờ mình biết thông tin về trung tâm DRD là một tổ chức 
của người khuyết tật tại Sài Gòn. Và thật may mắn khi mình 
được tham gia vào dự án Sống độc lập ngay từ những ngày 
đầu. Lúc đó, không chỉ có mình mà rất nhiều bạn khi tham dự 
những buổi tham vấn đồng cảnh cũng đều không hiểu gì nhiều 
về sống độc lập. Nhưng niềm vui của mình là được đến đây, 
được gặp nhiều bạn đồng cảnh, được nói chuyện, được tâm sự. 

Trong một lần chia sẻ với mọi người, mình có nói rằng, mình 
sẽ không bao giờ yêu người khuyết tật như mình. Mình tự thấy 
mình là người khuyết tật đã là một gánh nặng rồi, thì không 
muốn yêu thêm một người khuyết tật, lại thêm một gánh nặng 
nữa. Mình còn chưa lo được tốt cho bản thân mình, thì làm sao 
lo được cho một người cùng khó khăn như mình. Yêu nhau rồi 
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cũng chỉ làm khổ nhau mà thôi…

Hồng Ngọc: “Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ lập gia đình”
Gia đình mình có 4 người: ba má, chị gái và mình. Mình 

sinh ra khỏe mạnh, nhưng đến khoảng năm lên 2 tuổi thì bị sốt 
bại liệt, dẫn đến yếu hai chân và tay phải. 

Ban đầu, khi ba đưa đến trường, nhìn mình yếu không thể 
viết được bằng tay phải, nhà trường không nhận mình vào lớp. 
Nhờ một cô giáo thương cảm, nhận vào lớp do chính cô chủ 
nhiệm, cô về tự tập viết bằng tay trái rồi tập cho mình. Điều 
đó đã giúp mình may mắn để được học cho đến tận sau này. Ở 
trường, mình có rất ít bạn, chỉ những ai chủ động làm quen thì 
mình mới chơi thôi, vì mình khá nhút nhát. 

Đến hết lớp 12 có đợt mổ từ thiện, đi phẫu thuật rồi tập đi, 
nhưng kết quả là con số không, tình trạng không khá hơn chút 
nào. Trễ học một năm, mình nhanh chóng ổn định và bắt đầu 
đi học ở trường Đại học Công nghiệp, hệ Trung cấp, ngành hóa 
hữu cơ. Ra trường, đi xin việc quá khó khăn, mình nhận công 
việc bán hàng qua điện thoại vì nó không đòi hỏi mình phải đi 
chuyển nhiều. 

Má mình khuyến khích con gái học thêm lấy bằng kế toán 
để xin vào bệnh viện má đang làm. Thế là ngày ngày, mình cứ 
sáng dậy tập đi rồi đi làm, chiều đi học. Thế nhưng đến khi đi 
xin việc thì cơ quan của má không nhận mình vào làm, nhiều 
nơi người ta cũng không nhận vì lý do mình di chuyển khó 
khăn. 

Mình liền đi tìm hiểu thêm về những nơi có tạo điều kiện 
việc làm cho người khuyết tật, và Câu lạc bộ Việc làm đã giúp 
mình đến với DRD. Mình đã có lần nghe chương trình Sống 
độc lập ở Hà Nội lần đầu tiên qua Tivi. Mình rất là thích, nên 
khi được chị Ánh Loan giới thiệu và ngỏ ý mời tham gia vào dự 
án này tại Thành phố Hồ Chí Minh, mình đồng ý ngay. 

Từ nhỏ đến lớn, ý thức được sự khiếm khuyết của bản thân, 
mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu, sẽ lập gia đình. Sau 
này, mình cũng có quen 1 vài người đàn ông không khuyết tật. 
Nhưng mình và họ không chia sẻ được nhiều với nhau bởi giữa 
tụi mình có một khoảng cách quá lớn. Họ không hiểu được 
những khó khăn của mình, càng không hiểu những suy nghĩ 
về sự ái ngại luôn thường trực trong mình khi đi bên cạnh họ. 
Những cuộc tình trôi qua nhanh chóng, không vương lại chút 
nuối tiếc nào…

Tụi mình gặp nhau, cùng thay đổi và cùng yêu nhau
Tháng 10 năm 2011, tụi mình gặp nhau ở một buổi tham vấn 

đồng cảnh của Sống độc lập. Qua mấy lần tiếp xúc, Quý bắt 
đầu thấy Ngọc là một cô nàng dễ thương, cảm thấy mến mến 
thương thương làm sao ấy. Còn Ngọc thì nhờ những lần chia sẻ 
câu chuyện cho nhau và thấy rất ngưỡng mộ Quý bởi anh cũng 
khuyết tật như mình nhưng anh làm được nhiều điều mà Ngọc 
không làm được: Tự sống một mình ở Sài Gòn, tự đi làm kiếm 
tiền nuôi bản thân, tự nấu ăn, giặt giũ… Rồi dần dà, nói chuyện 
nhiều, tụi mình nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào không hay 
biết. Sợi chỉ đỏ gắn kết tụi mình chính là sự cảm thông cho sự 
khiếm khuyết của nhau thấu hiểu, đồng cảm. Yêu nhau, tụi 
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mình càng có thêm niềm vui, động lực để tham gia các hoạt 
động của Sống độc lập. Và tụi mình cùng nhau thay đổi. 

Lúc đó, tụi mình đều đang gặp vấn đề về công việc. Được 
tham gia những buổi tập huấn cũng như khóa học Biến đổi 
tư duy, tụi mình đều nhận ra được giá trị, khả năng của mỗi 
người. Tụi mình thấy mình may mắn hơn nhiều người khác, 
nhìn nhận rằng bản thân mình còn có thể làm được nhiều điều 
hơn nữa. Hai đứa quyết định thử sức ở những công việc khác. 
Quý nhận làm thiết kế mẫu, Ngọc táo bạo xuống tận Long An 
để làm việc một thời gian. Tụi mình tìm thấy những niềm vui 
mới trong công việc. 

Làm ở Long An, quãng đường xa hơn 40 cây số mà thứ bảy, 
chủ nhật nào Quý cũng đi xe 3 bánh thăm Ngọc. Đơn giản 
chỉ là đem thêm ít đồ ăn Sài Gòn, mùng mền chiếu chăn cho 
Ngọc, nấu cho Ngọc ăn một bữa, rồi lại đi lên thành phố. Do 
đi lại khó khăn nên Ngọc xin ở lại trong công ty một mình. Thế 
là phải tự nấu ăn - khoản mà Ngọc mù tịt. Ngọc liền gọi điện 
cho Quý để hỏi cách nấu. Quý chầm chậm chỉ cho Ngọc cách 
nấu món thịt, cắt miếng như thế nào, cho bao nhiêu mắm, 
bao nhiêu muối nêm nếm sao cho vừa… Cuối cùng, món ăn 
được hoàn thành, ngon đến mức Ngọc cũng phải ngạc nhiên 
vô cùng. Có lẽ tình yêu của Quý đã truyền đến Ngọc thông qua 
“công thức nấu”, nên Ngọc mới nấu ngon đến thế. 

 
Tham gia vào Sống độc lập, tụi mình có cơ hội được đi dã 

ngoại ở nhiều địa điểm đẹp trong và ngoài thành phố. Ngọc 
thường được chọn để đi khảo sát địa điểm cho cả nhóm. Nhiệm 

vụ của Ngọc là đi tiền trạm ở tòa nhà Bitexco, thác Giang Điền, 
Củ Chi,… khảo sát địa điểm xem mức độ tiếp cận như thế nào, 
thiết kế các hoạt động, trò chơi ra sao để phù hợp với nhiều 
tình trạng khuyết tật khác nhau. Ban đầu, Ngọc cũng rối lắm, 
chẳng biết làm sao, nhưng có người hỗ trợ (PA) đi cùng, lại 
được các anh chị và Quý động viên nhiều, nên bây giờ Ngọc 
đã mạnh dạn lên rất nhiều, và có không ít kinh nghiệm về tổ 
chức sự kiện.

“Tụi mình mong có một “Happy ending…”

Ban đầu, khi biết tụi mình yêu nhau, má Ngọc không chịu, 
bảo rằng: “Hai đứa làm bạn thì được, chứ chuyện lâu dài thì 
không nên, làm sao hai đứa lo cho nhau được”. Nhưng dần dà, 
thấy Quý quan tâm, chăm sóc Ngọc chu đáo, lại chịu thương 
chịu khó vượt nghèo, thấy con gái mình biết yêu thương người 
khác, má Ngọc cũng quý, cũng không ngăn cản gì nữa. Bạn bè 
tụi mình cũng nói nếu hai đứa cưới nhau thì sau này sẽ rất vất 
vả, nhưng Sống độc lập đã giúp tụi mình hiểu rằng: Sống độc 
lập không có nghĩa là tự sống một mình, mà còn có thể có sự 
hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều người.

DRD và Sống độc lập đã là nơi gặp gỡ của tụi mình, giúp tụi 
mình hiểu nhau, yêu nhau và cùng nhau tạo nên sự thay đổi 
lớn trong cuộc sống của mình. Quý bây giờ thấy câu nói ngày 
xưa sao mà ngốc nghếch thế, bởi tình yêu đâu phải thứ dễ bị 
giới hạn bởi những khiếm khuyết trên cơ thể, mà nó chính là 
sự vẹn tròn từ hai phía con tim. Ngọc cũng thấy không hà cớ gì 
mà lại mình lại không có quyền mơ đến một hạnh phúc, một 
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mái nhà nhỏ bé tràn ngập yêu thương. 

Những lần hẹn hò, ra công viên, người thì tay nắm tay dắt 
nhau đi dạo, người thì ngồi ghế đá hay nằm trên cỏ, còn tụi 
mình thì ngồi trên xe 3 bánh, hai đứa lại nhìn nhau cười với sự 
đặc biệt của mình. Hi vọng một kết thúc tốt đẹp sẽ đến!...
Cảm ơn DRD, cảm ơn Sống độc lập thật nhiều!

“Thanh Hoa viết theo lời kể của
Phạm Thanh Quý và Trần Thị Hồng Ngọc”

  

DRD – KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) là tổ chức phi lợi 
nhuận được thành lập vào ngày 3 tháng 12 năm 2005 dưới sự 
hỗ trợ ban đầu của Quỹ Ford. DRD hiện trực thuộc Liên Hiệp 
Các Hội Khoa Học Và Kĩ Thuật Việt Nam (VUSTA). DRD 
đang nỗ lực từng ngày góp phần xây dựng một xã hội công 
bằng và không có rào cản cho người khuyết tật (NKT).

▶ Sứ mạng
DRD hoạt động giúp NKT tự tin, nâng cao chất lượng cuộc 
sống trong môi trường không phân biệt đối xử bằng cách nâng 
cao năng lực cho cộng đồng NKT và vận động chính sách.

▶ Giá trị
DRD tin rằng:
• NKT có quyền tham gia tất cả các hoạt động xã hội mà họ yêu 
thích và được hưởng một cuộc sống tốt đẹp.
• NKT là người hiểu rõ nhất nhu cầu, hạn chế, và khả năng của 
mình.
• Nếu có được cơ hội ngang bằng như các thành viên khác, 
NKT có thể là người xây dựng cộng đồng hiệu quả.

Những thành tựu đạt được sau 9 năm kể từ ngày bắt đầu 
hoạt động (tính đến 12/2014)

• 49 suất học bổng mỗi tháng đã được cung cấp cho 49 bạn  
sinh viên khuyết tật, 49 bạn này giúp đỡ lại 20 trẻ khuyết tật và 
nhiễm HIV. Hiện tại có 10 sinh viên khuyết tật nhận học bổng 
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hàng tháng.
• 1,121 NKT được hướng nghiệp, tập huấn về kỹ năng tìm việc, 
giới thiệu và giúp duy trì việc làm mỗi năm, 266 NKT có được 
việc làm thông qua sự giới thiệu của DRD. 50 doanh nghiệp 
tham gia mạng lưới tuyển dụng NKT tại DRD. 24 doanh ng-
hiệp NKT ở TP.HCM và Lâm Đồng nhận được tư vấn kỹ thuật 
kinh doanh và 7 dự án nhỏ về phát triển kinh doanh được tài 
trợ.
• 3500 NKT sinh hoạt trong mạng lưới 35 các hội nhóm NKT 
khắp miền Nam Việt Nam do DRD xây dựng.
• 10 dự án nhỏ cuả mạng lưới hội nhóm NKT được tài trợ.
• Hơn 17,000 lượt truy cập/tháng vào trang web của   
DRD.
• 248 máy tính đã được trao tặng cho các bạn thanh niên khu-
yết tật.
• 347 NKT nhận xe lăn, xe lắc, nạng, nẹp,… 
• 500 NKT được học Luật giao thông đường bộ và có giấy 
chứng nhận.
• 1,773 lãnh đạo các tổ chức DPO và NKT được nâng cao năng 
lực qua các đợt tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm.
• 665 lượt tham vấn đồng cảnh được tổ chức.
• Hơn 8,900 lượt NKT được hỗ trợ di chuyển bằng xe ba bánh 
cho 209 NKT với nhiều dạng tật khác nhau được hỗ trợ đi học, 
đi làm, tham gia sinh hoạt đội nhóm và khám chữa bệnh.
• Sau khi tham gia các hoạt động với DRD, 92% NKT tự tin vào 
bản thân và 83% NKT tăng khả năng tự lập.
(Số liệu trên dựa vào khảo sát và thống kê do DRD thực hiện) 
DRD tự hào là tổ chức đầu tiên áp dụng ngành công tác xã hội 
vào hoạt động hỗ trợ NKT một cách toàn diện. Và nhiều hơn 

nữa tại www.drdvietnam.org

ĐỂ HOÀN THÀNH CÁC SỨ MỆNH ĐẶT RA, DRD ĐÃ 
XÂY DỰNG CÁC HOẠT ĐỘNG

▶ Mạng lưới NKT
Xây dựng mạng lưới cho cá nhân và hội nhóm NKT thông qua 
tập huấn cũng như hỗ trợ tài chính và kĩ thuật trong các lĩnh 
vực như quản lý tổ chức, lãnh đạo, làm việc nhóm và tự vận 
động biện hộ. Trong 9 năm vừa qua, DRD đã xây dựng được 
một mạng lưới gồm 35 các hội nhóm của NKT ở miền nam 
Việt Nam với hơn 3500 thành viên. Dự án ban đầu được tài trợ 
bởi Quĩ Ford (Ford Foundation).

▶ Việc làm
Dự án Việc làm giúp NKT tìm được việc làm và nâng cao đời 
sống kinh tế thông qua các hoạt động tập huấn, tư vấn và hỗ 
trợ tìm việc cho các thành viên tham gia. Đến nay, DRD đã hỗ 
trợ cho 1,121 ứng viên tìm việc và 266 người có được việc làm. 
Có 50 doanh nghiệp tham gia mạng lưới tuyển dụng NKT tại 
DRD, 24 doanh nghiệp NKT ở TP.HCM và Lâm Đồng nhận 
được tư vấn kỹ thuật kinh doanh. Ngoài ra, DRD còn hỗ trợ tài 
chính thông qua các khoản tài trợ nhỏ cho các doanh nghiệp 
tự doanh của NKT. Dự án được tài trợ bởi Quĩ Hỗ trợ Phát 
triển Ailen (Irish Aid).

▶ Sống độc lập
Dự án Sống độc lập hỗ trợ NKT nặng để họ có thể lựa chọn, 
quyết định và tự chịu trách nhiệm với bản thân, góp phần làm 



•120 • •121•

thay đổi cách nhìn của xã hội về giá trị và khả năng của NKT. 
Được tài trợ bởi Quĩ Nippon (Nippon Foundation) và hỗ trợ 
kỹ thuật bởi Hiệp Hội Chăm Sóc Con Người (Human Care 
Assosiation), đây là chương trình thí điểm hướng đến hỗ trợ 
7 người khuyết tật nặng đạt được mục tiêu sống độc lập của 
mình; tổ chức các hoạt động ngoại khóa; cung cấp người hỗ 
trợ cá nhân, tham vấn đồng cảnh, tư vấn kỹ năng sống độc lập 
cho các cá nhân đang cần và các kỹ năng hỗ trợ NKT. 

▶ Nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật
Nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật là một chương 
trình hoạt động xuyên suốt nhằm đẩy mạnh và tăng cường sự 
tham gia, đóng góp đầy đủ của thanh niên khuyết tật (TNKT) 
vào xã hội bằng cách ứng dụng mô hình hỗ trợ dựa trên quyền 
của NKT, nâng cao năng lực thực hành công tác xã hội và 
phương pháp tiếp cận dựa vào nội lực. Được tài trợ bởi Quĩ 
Atlantic Philanthropies trong giai đoạn 2010 đến 2014, 300 
TNKT được tạo cơ hội về học vấn thông qua học bổng, người 
đồng hành, các dụng cụ hỗ trợ học tập và di chuyển, cũng như 
cơ hội nghề nghiệp và kỹ năng xã hội để có thể đóng góp cho 
xã hội. Thông qua đó, một nhóm những nhà lãnh đạo trẻ đã 
được chọn lọc, đào tạo và phát triển độc lập, tích cực thúc đẩy 
sự hòa nhập xã hội của cộng đồng NKT.

▶ Motorbike – Taxi
Dự án hỗ trợ di chuyển “Motorbike – Taxi” cho NKT cung cấp 
dịch vụ đưa đón NKT theo nhu cầu với mong muốn thúc đẩy 
một môi trường tiếp cận, góp thêm một cơ hội để NKT vượt 
qua rào cản môi trường để tiếp cận với giáo dục, việc làm, y tế, 

tham gia các hoạt động, nâng cao năng lực bản thân và cống 
hiến cho xã hội. Từ khi bắt đầu triển khai dịch vụ từ tháng 7 
năm 2013, DRD đã giúp hơn 200 NKT với hơn 8900 lượt sử 
dụng. Dự án được tài trợ bởi Tổ chức Hợp tác Quốc tế Hàn 
Quốc (KOICA).

▶ Hội quán Đời Rất Đẹp
Hội quán Đời Rất Đẹp là nơi tạo môi trường hoà nhập giữa 
NKT và người không khuyết tật, là sân khấu văn nghệ, là nơi 
giao lưu cho những người quan tâm đến lĩnh vực khuyết tật. 
Hội quán là một phần mở rộng tự nhiên trong các hoạt động 
của DRD. Với vị trí, không gian thân thiện và thuận lợi với 
NKT, Hội quán là nơi để NKT và các cá nhân khác gặp gỡ, chia 
sẻ ý tưởng và tham gia vào các hoạt động trên cơ sở bình đẳng 
cơ hội và hỗ trợ lẫn nhau. Các đêm nhạc do các nghệ sĩ khuyết 
tật và không khuyết tật biểu diễn thu hút một lượng khán giả 
thường xuyên với từ 80 đến 100 người mỗi đêm diễn.

▶ Chiến dịch tiếp cận “Một thế giới cho tất cả”
Rất nhiều các sự kiện, hội thảo, hội nghị chuyên đề và các chiến 
dịch vận động biện hộ khác đã được tổ chức để nâng cao nhận 
thức về lĩnh vực khuyết tật, cải thiện chính sách, môi trường 
tiếp cận; nhằm xây dựng “Một thế giới cho tất cả”. Hơn 4,500 
người gồm sinh viên, giảng viên của hơn 15 trường đại học và 
phóng viên đã cùng tham dự các chương trình này.
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