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Em xin nói về trường hợp của mệ Luồi, đang ở trọ tại đường Minh Mạng Huế ạ.  

Hôm 24 tháng rồi, được anh Phú gọi điện nói về trường hợp của mệ nên con đã ghé qua thăm hỏi 

ạ. Lúc con tới thì mệ không có ở phòng, ngồi đợi 1 lát thì mệ đẩy cháu về. Mệ thân hình có chút 

phì do bệnh, trên xe lăn là bé Bảo Hân - đứa cháu gái 9 tuổi bị bại liệt từ nhỏ. Mệ mở cửa phòng 

mời con vào, con bước vào và chợt nghĩ chắc chẳng ai hình dung được căn phòng chật hẹp và đổ 

nát này là nơi ở của 3 con người. Đống áo quần người ta cho vẫn ngổn ngang bởi ôn mệ bận mưu 

sinh chẳng có thời gian gấp. Phía gian bếp lạnh tanh chỉ toàn những hủ mắm dầm. Phía trần nhà 

sụp xuống 1 đoạn dài phải ngăn mùa mưa nhỏ giọt bằng những thước keo. Nhà vệ sinh là nơi 

khiến con ám ảnh nhất bởi những vết nứt dài và rộng tưởng chừng 1 cơn bão nhẹ cũng khiến nó 

chực chờ đổ sập. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến con thấy thương cảm vô cùng rồi thưa cô, 

thưa chị. Nói sơ về gia đình mệ cô/chị nhé 

Mệ trước đây có chồng và 3 người con nhưng từ khi chồng mất thì 4 mẹ con lao vào nghèo khó, 

phải xin vào chùa làm công quả. Mệ vào chùa được 2 năm thì xin ra trước, sống ở nhà mẹ. Còn 3 

người con ở lại, tất cả đều chính thức xuất gia vào năm 16 tuổi nhưng không được bao lâu thì cả 

3 đều lần lượt hoàn tục. Mẹ của Bảo Hân là con gái út, sau anh trai và chị gái. Cô này hoàn tục 

năm 20 tuổi, trốn khỏi chùa bởi 1 trận đòn của sư cô. Vì sống trong chùa từ nhỏ nên khi ra đời cô 

đã vội vã lao vào những cuộc vui rồi chẳng làm chủ được mình, cô có bầu và sinh ra bé Bảo Hân 

bị bại liệt, 2 ngày sau khi cô sinh thì cha đứa bé trốn biệt tích, Bảo Hân từ đó không có cha. 1 

thời gian sau thì cô này quen 1 dượng trên 70 tuổi, dượng này nuôi bé Bảo Hân được 8 năm thì 

mẹ bé vì sợ ông già rồi chết đi chẳng ở đời ở kiếp được với mình nên bỏ ông, đưa bé Bảo Hân về 

cho mẹ nuôi và bỏ vô Sài Gòn, không nghề ngỗng gì rồi tiếp tục quen 1 trai trẻ, hiện đang có bầu 

4 tháng và cha đứa bé cũng ép bỏ. Cô có điện về báo cho mệ. Nhưng mệ bảo giữ lại và có lẽ cái 

lưng còng đó sau 5 tháng nữa sẽ lại còng thêm vì đỡ đần trên vai 1 em bé nữa. Dì và cậu của Bảo 

Hân hiện đã hoàn tục bởi theo mệ thì "mấy đứa nhỏ ghen tỵ mẹ được ở đời, nên bỏ chùa ra theo". 

Cuộc sống của 2 cô chú này cũng không khá giả là mấy nên việc giúp đỡ cho ông mệ là hoàn 

toàn khó khăn. Nhận thấy hoàn cảnh của mệ và bé Bảo Hân vô cùng khó khăn nên con đã thay 

mặt cho chương trình Mắt thương nhìn cuộc đời của cô gửi tặng mệ 500.000đ ạ.  

Cảm ơn cô và chị đã tạo điều kiện cho con biết yêu thương.  
 


