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Kính gửi các cô các bác trong hội từ thiện Từ Bi chùa Việt Nam 

Texas – Hoa Kì ! 

Trước hết, cháu và gia đình xin gửi đến các cô các bác trong Quỹ học 

bổng Từ Bi Foundation lời cảm ơn chân thành nhất. Cháu không biết diễn tả 

cảm xúc của mình như thế nào khi nhận được học bổng này. Đây là lần thừ 

hai cháu may mắn được nhận học bổng cao quí này nhưng cảm giác của 

cháu vẫn không khác gì so với lần trước, vẫn là cái cảm giác vui sướng, 

hạnh phúc và cũng vô cùng biết ơn sự quan tâm giúp đỡ của các cô bác. 

Nhưng lần này cháu còn thấy có lỗi rất nhiều khi kết quả học tập bị giảm sút 

so với năm học trước và đã làm phiền lòng quí ân nhân về những thiếu xót 

trong việc hoàn thành hồ sơ. Những lỗi này cháu đã trình bày trong những 

bức thư đã gửi đến quí ân nhân trước đó và cháu rất mong các cô các bác 

rộng lòng bỏ qua cho những lỗi lầm này. Chiều thứ bảy vừa rồi được tận tay 

các cô các bạn trong Hội Từ Bi cháu thật sự rất hạnh phúc và tự hào. Cháu 

biết cô bác rất quan tâm, lo lắng cho chúng cháu khi đã không ngại nửa vòng 

Trái Đất bay về Việt Nam và đến trường tận tay trao phần thưởng cho từng 

người chúng cháu, những cái bắt tai, vỗ vai, những lời hỏi han, động viên, 

nhắc nhở, dạy bảo của cô bác đã cho chúng cháu cảm nhận được tấm lòng, 

sự yêu thương dành cho những sinh viên được nhận học bổng lần này. 

Từ khi nhận được học bổng này, Hội Từ Bi đã giúp cháu rất nhiều. 

Trước hết đó là nguồn động lực. Ban đầu chúng em chỉ nghĩ đây đơn thuần 

là học bổng giúp vật chất, động viên tinh thần. Nhưng khi thời gian trôi qua 

thì đây còn là một động lực lớn cho chúng em học tập và rèn luyện. Chúng 

em luôn tự nhủ rằng phải cố gắng học tốt hơn nữa để được xứng đáng với 

điều kiện mà học bổng này đưa ra. Ngoài ra, được nhận và tham gia các hoạt 

động từ thiện với Hội Từ Bi đã giúp cho chúng em có thêm sự tự tin và khả 

năng ứng xử trong cuộc sống. Đối với cháu thì đây là một nội dung có ý 

nghĩa lớn, bởi vì điều đó giúp cháu tích cực tham gia vào mọi hoạt động 

cộng đồng hơn. Và đặc biết với ngành y mà cháu đang theo học thì việc gần 

gũi với mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn hay ốm 

đau, bệnh tật sẽ góp phần tôi luyện cái đức cái tâm cho một người thầy thuốc 

trong tương lại. Sau 2 lần nhận học bổng cháu đều may mắn được cùng quí 

cô bác trong Hội dẫn đi thăm và trao quà cho các bệnh nhân ở bệnh viện 

Trung Ương Huế và các em nhỏ ở chùa Quảng Tế, thành phố Huế. Được tận 

mắt chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, người thì nghèo khó, người thì bị 

bệnh tật hành hạ. Đáng thương hơn cả là các em nhỏ ở Khoa Nội Nhi tổng 

hợp Bệnh viện Trung Ương Huế. Trong số đó cháu may mắn được trực tiếp 

gặp gỡ, trò chuyện và trao quà cho trường hợp một em nhỏ chưa tròn một 



năm tuổi mà đã phải nằm viện điều trị suốt gần năm tháng vì căn bệnh ác 

tính về máu. Nhìn em nằm mê man trong vòng tay của bố mà chân luôn 

ghim dây dịch truyền, trán dán miếng hạ sốt, người lúc nào cũng mê man 

quấy khóc mà cháu tự thấy bản thân mình vẫn còn rất rất may mắn và hạnh 

phúc khi được lớn lên khỏe mạnh, được học tập, vui chơi. Ngoài tham gia 

các hoạt động cùng với Hội Từ Bi thì cháu cũng đã từng được trải qua cảm 

giác vui vẻ hạnh phúc khi được chia sẻ những khó khăn, mang lại nụ cười 

cho những mảnh đời bất hạnh hơn mình trong những chuyến đi đến Trung 

tâm bảo trợ xã hội của thành phố cùng với các bạn trong lớp hay đơn giản 

chỉ là những lần đi hiến máu tình nguyện. Sau những lần như vậy cháu đã 

cảm nhận được cái gọi là mang lại niềm vui cho người khác cũng chính là 

tạo niềm vui cho bản thân mình. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ 

mồ côi, không nơi nương tựa ở Trung tâm bảo trợ khi được nhận quà, được 

chơi trò chơi, ca hát.. đã khiến cho đôi môi mình tự nở bông hoa nụ cười, dù 

đó chỉ là những món quà tinh thần đơn giản hay quyển vở, cây viết chị, cái 

kẹo cái bánh. 

 Chúng cháu sẽ luôn nghĩ rằng cô bác luôn ở bên cạnh, theo dõi  và 

sẵn sàng hỗ trợ chúng cháu trong học tập cũng như cuộc sống. Đây chính là 

chỗ dựa tinh thần vững chắc. Thật sự trong suốt thời gian được nhận học 

bổng này cháu đã gieo vào lòng một ngọn lửa nghị lực, ngọn lửa hy vọng. 

Hy vọng rằng sau này cũng  sẽ được như các cô các bác vậy – là những 

người có khả năng lo cho bản thân, gia đình và còn giúp đỡ được những lớp 

thế hệ sau như chúng cháu bây giờ. Và các thế hệ cứ tiếp nối để Việt Nam 

đầy tình thương yêu và đoàn kết. Cháu hứa sẽ nổ lực học tập và rèn luyện để 

hy vọng này trở thành sự thật trong tương lai không xa và cháu cũng mong 

luôn nhận được sự quan tâm, dạy dỗ, giúp đỡ của Hội Từ Bi để có thể hoàn 

thành mong ước hiện tại 

Chúc quí cô bác ân nhân luôn vui, luôn thành công trong cuộc sống và 

đặc biệt là sức khỏe tràn đầy như nước đại dương, sẽ không bao giờ cạn để 

mãi là niềm tin vững chắc cho chúng cháu phấn đấu trong chặn đường phía 

trước 

 Kính thư 

 Cháu Hồ Thị Quỳnh 


