
 Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2014. 

Kính gởi: Quý ân nhân, các cô, các bác trong Hội Từ Bi. 

Con tên là Hồ Thị Thúy Vi sinh viên năm 3, ngành Y đa Khoa, trường Đại 

học Y Dược Huế. 

Trước hết xin cho phép con và gia đình gởi lời tri ân sâu sắc đến quý ân nhân, 

các cô, các bác trong Hội Từ Bi đã quan tâm và luôn yêu thương, giúp đỡ cho con, 

chỉ dạy cho con những gì con còn thiếu sót. 

Ngày mồng 4 tháng 10 vừa qua con đã được nhận tấm lòng vàng của quý ân 

nhân, của các cô, các bác là học bổng trị giá 2.400.000 vnđ và một chiếc áo ấm 

màu xanh rất đẹp ạ. Với số tiền này con có thể trang trải một phần số tiền học phí 

cho kỳ học này, số ít còn lại con để dành, gom thêm chút tiền làm thêm nữa để 

mua bộ máy đo huyết áp, tai nghe y tế,… những dụng cụ phục vụ cho việc đi thực 

tập lâm sàng trên bệnh viện. Huế những ngày trở gió đã về, con có thêm chiếc áo 

mới để đi học, để khi đi trực đêm không sợ rét nữa, ngửi mùi áo mới thôi, với con 

cũng đủ vui mà quên cái lạnh. Học bổng này, món quà này không chỉ quan trọng 

với con về vật chất mà đó còn là những tấm lòng cao cả đầy ấm áp đã luôn bên 

con, giúp con vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Con biết bản thân con vẫn còn 

nhiều điểm chưa tốt, chưa có thể gọi là xứng đáng với những tình thương mà con 

nhận được từ quý ân nhân, các cô, các bác trong Hội Từ Bi, phải cố gắng, con phải 

cố gắng hơn nữa. Con hứa ! 

Sau lễ nhận học bổng, con cùng các cô, các bác sang bệnh viên trung ương 

Huế trao quà cho những em nhỏ không may bị ung thư máu khi em sinh ra, không 

may gặp phải những căn bệnh quái ác. Được trò chuyện, được mang đến cho các 

em, cho gia đình các em chút nhân ái, chút yêu thương, bản thân con cũng vui đến 

lạ. Được nghe những tâm sự về hoàn cảnh khó khăn,những niềm vui,những hoài 

bão của các em ấp ủ về tương lai đầy hạnh phúc, những nghị lực luôn cháy sáng, 

những hi vọng trong các em, trong bố mẹ các em không bao giờ tắt, con thấy 

thương quá, thấy mình thật nhỏ bé trước những tấm lòng ấy.Và hôm đó, con đã 

được gặp lại những em bé, đã cùng vui với con và các bạn trong câu lạc bộ từ thiện 



nhỏ của lớp hồi Tết Trung Thu vừa rồi. Em vẫn còn phải nằm điều trị dài ngày, vẫn 

nụ cười ấy, nụ cười hồn nhiên, trong sáng không gợn chút buồn về cuộc sống 

tương lai của mình, hi vọng em mãi lạc quan như thế, hi vọng sẽ có thêm những 

bàn tay ấm áp nữa giúp cho các em, hi vọng sẽ có thêm nhiều phép màu xoa dịu đi 

những cơn đau cho các em.  

Con cảm ơn quý nhân, các cô, các bác trong hội Từ Bi đã không những giúp 

cho con, cho nhiều những mảnh đời khốn khổ về vật chất, mà còn dạy cho con, 

truyền cho con, truyền cho những mảnh đời ấy những ngọn lửa nhân ái thật cao cả. 

Con xin chân thành cảm ơn. 

Cuối thư con chúc quý ân nhân, các cô, các bác luôn vui, khỏe và hạnh phúc. 

 Kính thư 

 Hồ Thị Thúy Vi 


