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nguyễn thị Mai Khuyên là cô gái tiêu 
biểu cho thế hệ 8x, tài năng, hiện đại. 
Sinh năm 1988 tại Hà nội, cấp i Mai 
Khuyên học tại trung tâm phục hồi 
chức năng trẻ tàn tật thụy an - Hà tây, 
sau này thi đỗ khoa tiếng anh với điểm 
giỏi. từ nhỏ tới lớn, Mai Khuyên luôn là 
niềm tự hào của gia đình. năm học lớp 
11, Mai khuyên giành giải ba trong kỳ 
thi học sinh giỏi văn thành phố Hà nội. 
năm 2009, bạn nhận được danh hiệu 
thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Bất 
cứ ai gặp Mai Khuyên hiện là phó chủ 
tịch câu lạc bộ tình nguyện viên vì hoà 
bình Việt nam, chủ tịch cLB Sinh viên 

khuyết tật Hà nội đều ấn tượng với cô 
gái xinh đẹp, dễ mến.

 Khi được hỏi điều gì có ý nghĩa với tuổi 
trẻ của bạn, Mai Khuyên tâm sự, được 
một lần sống vì người khác. cho nên, 
Mai Khuyên lựa chọn công việc tình 
nguyện như một “nghề” không lương. 
Bạn làm việc say mê và cống hiến, được 
mọi người thân thương gọi là: “cô gái 
tình nguyện”.

Lần đầu tiên tham gia cLB sinh viên 
khuyết tật Hà nội, Mai Khuyên đã...giơ 
tay ứng cử làm phó chủ tịch và thuyết 
phục mọi người với phương châm 
“không có chữ khuyết tật trong cả tinh 

thần và hành động”. Một người bạn 
đến từ canada đã lan tỏa nhiệt huyết 
tuổi trẻ đến cho Mai Khuyên. Bạn ấy đã 
“quên” cả việc lập gia đình, mải miết đi 
qua hai mươi hai quốc gia trên thế giới 
để làm công việc duy nhất trong suốt 5 
năm tình nguyện.

Không thích “phong trào” nên “cô 
gái tình nguyện” hoạt động theo một 
cách riêng, lặng lẽ mà nhiệt huyết. nhận 
định: “có cung ắt có cầu”, Mai Khuyên 
ấp ủ dự án mở lớp tiếng anh miễn phí 
khi tiếp xúc với nhiều người khuyết tật 
có nhu cầu nhưng không đủ điều kiện. 
nghĩ là làm, lớp học được mở không lâu 
sau đó với sự giúp đỡ của bạn bè, Ban 

yêu tHươnG có nGÔn nGữ riênG
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hành động về sự phát triển và hòa nhập 
(iDEa), Hội người khuyết tật Hà nội và 
trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà 
nội Estih. Mai Khuyên tự liên hệ mượn 
địa điểm, xin tài trợ, đi làm thêm để trang 
trải tiền tài liệu. Đến nay, lớp học đã tốt 
nghiệp được 7 khóa tiếng anh giao tiếp. 
tấm lòng, sự nỗ lực của các thành viên 
trong lớp khiến Mai Khuyên chưa bao 
giờ cảm thấy mệt mỏi, nản lòng. cô ấy 
kể, chú Đức trong một lần tai nạn đã 
mất đi cả đôi bàn tay và đôi mắt. người 
ta nói: “Giàu hai con mắt, khó hai bàn 
tay” nhưng chú đã học tiếng anh theo 
một cách đặc biệt. chú dùng trí óc để 
ghi nhớ, dùng miệng để phát âm và chỉ 
sau ba tháng chú trở thành người học 

giỏi nhất lớp. Mai Khuyên hạnh phúc 
hơn khi một ngày thấy chú dạy tiếng 
anh cho đứa con trai kháu khỉnh của 
mình. Bạn tự hào vì được những người 
đáng tuổi chú bác vẫn gọi mình là “cô 
giáo”. câu nói của “học sinh” đáng tuổi 
ông khiến bạn xúc động trào nước mắt: 
“ở nhà không có việc gì làm, cứ tua đi 
tua lại lời cô giáo nói thôi! Vui tai lắm! 
chả biết đúng không nữa”.

Mai Khuyên có một người bạn, tốt 
nghiệp loại giỏi, kỹ năng giao tiếp tốt 
nhưng đi xin việc luôn bị từ chối chỉ vì 
lý do duy nhất, bạn ấy ngồi xe lăn. “cô 
gái tình nguyện” trăn trở với suy nghĩ 
làm thế nào để “cải thiện” đời sống cho 
người khuyết tật. Vì vậy, bạn thường 
xuyên chia sẻ thông tin và tổ chức hội 

thảo việc làm nhằm giúp đỡ người 
khuyết tật định hướng và lựa chọn công 
việc phù hợp.

Mai Khuyên dùng hết quỹ thời gian riêng 
tư của mình làm thêm như gia sư, phiên 
dịch, dịch thuật, trợ lý văn phòng. Mỗi 
công việc đều mang lại cho bạn tự tin, 
tăng khả năng giao tiếp và thêm những 
mối quan hệ xã hội. Mai Khuyên chia sẻ 
những đồng lương nhỏ bé của mình vào 
công việc hoạt động tình nguyện. tuy 
vất vả nhưng cô gái ấy vẫn luôn cười 
rạng rỡ. Với Mai Khuyên, tình nguyện 
đã ngấm vào máu, đã trở thành nguồn 
sống. Khi đó, “cô gái tình nguyện” thấy 
mình được đồng cảm, bớt day dứt mỗi 
khi nghĩ người khuyết tật luôn chịu thiệt 

thòi và cũng đơn giản bạn có cảm giác 
thanh thản để nhìn thẳng vào thực tế 
khó khăn của đất nước.

Hãy Đi rồi Sẽ Đến

ngày nhỏ, trò chơi yêu thích nhất của 
“cô gái tình nguyện” là quả địa cầu. cô 
bạn say sưa ngắm và luôn nuôi dưỡng 
ước mơ bay đến những vùng đất xa, 
những chân trời mới. Quan sát Việt 
nam, một đất nước có hình chữ S mỏng 
manh, ý nghĩ đầu tiên về chữ S của Mai 
Khuyên là sẻ chia. 

Mai Khuyên ngày càng quen với “chủ 
nghĩa xê dịch”, đi mọi nơi, chia sẻ mọi 
điều. “cô gái tình nguyện” thường 
xuyên tới trung tâm phúc tuệ, làng trẻ 

Hữu nghị, cLB trẻ tự kỷ trung tự, làng 
trẻ Hòa Bình...Mỗi dịp 1/6, trung thu 
Mai Khuyên lại cùng bạn bè tất bật với 
chương trình giao lưu, phát quà cho trẻ 
em. Lần “bay” gần đây nhất là khi Mai 
Khuyên sang dự trương trình Global Line 
kéo dài 5 tháng ở Đan Mạch. Đó là một 
chương trình đào tạo dành cho các tổ 
chức người khuyết tật ở phía nam Bán 
cầu. Đan Mạch là đất nước bạn yêu từ 
thế kỷ của andecxen, với câu chuyện cổ 
tích “cô bé bán diêm” viết cho trẻ em 
nhưng cũng đủ sức lay động bất cứ trái 
tim người lớn nào. Mai Khuyên nhận ra, 
Đan Mạch hiện đại không còn “cô bé 
bán diêm”, là đất nước hào phóng nhất 
trong vấn đề viện trợ cho người khuyết 
tật, người Đan Mạch được nằm trong 
danh sách những người hạnh phúc nhất 
thế giới. 

Đan Mạch chính là nguồn động lực 
khiến Mai Khuyên đang hoàn tất thủ 
tục du học ngành nhân quyền tại Úc. 
“cô gái tình nguyện” mong muốn về 
Việt nam, cùng các tổ chức phi chính 
phủ cũng như nhiều quỹ, nhiều cá nhân 
làm việc nhằm mục đích cân bằng lại xã 
hội đồng thời giúp con người thực hiện 
được quyền cơ bản của mình. 

Với Mai Khuyên, hạnh phúc là hành trình 
chứ không phải là đích đến. Hành trình 
của bạn không bao giờ cô độc vì luôn 
có bạn bè khắp năm châu. Mai Khuyên 
quan niệm: “Hãy đi rồi sẽ đến”, bạn 
“đi” như một niềm đam mê, cũng là sứ 
mệnh, qua những chặng đường nhiều 
chông gai nhưng thật nhiều cỏ hoa. nơi 
trở về của Mai Khuyên luôn bình yên 
với hình ảnh người bố. Bạn sẽ kể mọi 
chuyện, sẽ hát và đọc thơ tiếng anh cho 
bố nghe. Bố của bạn không biết ngoại 
ngữ nhưng không bao giờ ông cần bạn 
phiên dịch, vì tình yêu thương có ngôn 
ngữ riêng của nó. 

Gặp Mai Khuyên, tôi nghĩ rằng, trái tim 
của“ cô gái tình nguyện ấy” luôn thắp 
lửa, không ngừng sưởi ấm cho chính 
mình và mọi người. trong cuộc sống 
này, mỗi người chỉ cần là một ngọn lửa, 
cuộc sống sẽ tràn ngập ánh sáng. 

HồnG Quyên

Diễn Đàn SinH Viên

>> nguyễn thị Mai Khuyên trong hoạt động tình nguyện
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