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Jyoti, cô bé cao xấp xỉ 33 cm, được mệnh danh là nhỏ nhất Thế giới sẽ xuất hiện trên truyền hình Anh. 
 

Jyoti ở giữa với bạn học cùng lứa tuổi 15, cô mặc trang phục xanh xám riêng biệt cho mình  
 
Vóc dáng nhỏ xíu, nhưng giấc mơ của Jyoti Amge lại rất lớn. Năm 15 
tuổi, Jyoti chỉ cao hơn 33 cm và nhẹ hơn 1 hòn đá, và chính điều đó đã 
mang lại cho cô danh tiếng – cô gái nhỏ nhất trên Thế giới. Các bác sỹ 
tin rằng Jyoti là một người lùn bị ảnh hưởng bởi tuyến yên nhưng 
không bao giờ có thể xác định được căn bệnh của cô. Sở dĩ cô nhỏ bé 
như vậy là do cơ thể không sản sinh đủ hóc môn tăng trưởng. 
  
Các nhà chuyên môn nói với cô rằng cô sẽ giữ kích cỡ của mình như 
vậy cho đến hết đời ‘Khi cháu lên 3 tuổi, cháu nhận thấy rằng cháu 
khác biệt và không phát triển như những đứa trẻ khác’ Jyoti nói. ‘Cháu 
nghĩ rằng mọi người lớn hơn và cháu cũng phải lớn’  
 
 

Jyoti học ngồi ở một cái bàn và ghế phù hợp với vóc dáng cô 
 
 
Jyoti có một bộ đồng phục màu xanh xám và cặp sách cho riêng 
mình và kể cả bàn học nhỏ xíu nữa. Vì vậy trông cô như một con búp 
bê bên bạn học cùng trang lứa. 
  
Cô nói: "Cháu tự hào là cô gái nhỏ nhất. Cháu quý mến tất cả những 
ai quan tâm đến cháu. Cháu không lo lắng và hối tiếc vì cơ thể nhỏ 
bé. Cháu tin rằng có nhiều người trên Thế giới cũng nhỏ bé như 
cháu.. Cháu cũng như bao người khác, thích ăn kẹo và có những giấc mơ. Cháu không cảm thấy có gì khác biệt”. 
  

Mặc dù cơ thể nhỏ bé như vậy, nhưng Jyoti vẫn sống cuộc sống bình 
thường ở nhà của cô tại thị trấn Nagpur , Ấn Độ- kể cả việc tới trường 
và Jyoti mơ ước trở thành một diễn viên. "Khi lần đầu tiên cháu đến 
trường, các bạn đều cao lớn, cháu lo lắng nhưng bây giờ thì rất ổn. 
Cháu thích như vậy. Cháu có bàn học, ghế ngồi nhỏ xíu, cháu là một 
học sinh bình thường’. 
 
Chị gái Rupali, 18 tuổi, Archana, 23 tuổi, mẹ Ranjana Amge, 45 tuổi,  bố Kishan, 52 tuổi và anh trai 
Satish, 22 tuổi 
 
Jyoti cũng như những thiếu nữ khác. "Cháu có rất nhiều váy áo, nhưng 
cháu vẫn thích đi mua sắm thêm nữa. Mọi người trong gia đình đều 
chiều cháu. Cháu thích trang điểm và ăn mặc đẹp. Cháu sẽ trở thành 
diễn viên khi cháu trưởng thành. Giấc mơ của cháu là được đóng phim.’ 

Jyoti đã từng tham gia trong một video nhạc pop của ngôi sao Ấn Độ Mika 
Singh. ‘Họ đề nghị cô bé xuất hiện trong đoạn video cho một bài hát trong 
album của anh ấy’ mẹ của Jyoti bà Ranjana Amge, 45 tuổi cho biết. 
  
Mặc dù vậy, giấc mơ trở thành diễn viên điện ảnh của Jyoti có thể khó trở 
thành hiện thực bởi vì cô đã từng bị gãy chân và vết thương đó không thể 
chữa được do vấn đề vóc dáng của cô. 
 
...nhưng sách vở và bút thì quá lớn đối với cô 
 
‘Lúc đầu cháu có thể đi bộ, nhưng cháu đã trượt ngã trên băng trong một kỳ 
nghỉ và gãy chân. Cháu rất băn khoăn là sao chân cháu không chữa được. 
Cháu rất buồn và thấy đau.   
Bà Amge cho biết ‘Không ai biết lý do vì sao Jyoti nhỏ bé như vậy, nhưng cháu rất thông minh và chúng tôi yêu 
cháu rất nhiều’. 



 
Mọi người ở vùng quê Ấn Độ, nơi gia đình Jyoti sinh sống đổ xô tới  để được tận mắt chiêm ngưỡng cô bé. Một số 
người thậm chí còn coi em là nữ thần. 
 
Cô bé được sự giúp đỡ rất nhiều của anh chị. Người chị cả Archana, 25 tuổi cho biết: ‘Tôi chăm sóc em mình từ 
khi nó còn nhỏ. Nó yếu ớt và nhạy cảm. Trong 5 năm đầu, Jyoti thường xuyên phải vào viện mỗi khi  đau ốm, 
nhưng rốt cuộc em cũng khỏe mạnh. Bố của Jyoti là Kishan Amge, một công nhân xây dựng 52 tuổi nói ‘ Tôi tự 
hào về cháu. Nhiều tín đồ Hindu uy tín đến gặp và ban phước lành cho cháu. Họ cầu nguyện cho cháu được hạnh 
phúc và sống lâu’. 
 
 


