
Huế, ngày 6 tháng 10 năm 2014 

Kính gửi: Các cô, thầy, quý ân nhân hội Từ Bi 

Foundation! 

Con tên là: Ngô Ngọc Trung, sinh viên lớp Y3I trường đại học 

Y dược Huế.  

Kính thưa các cô, thầy, được nhận suất học bổng từ quý cô, 

thầy quả là một vinh dự cũng như may mắn rất lớn đối với chúng 

con, thế nhưng con biết bên ngoài xã hội vẫn còn nhiều hoàn cảnh 

vô cùng khó khăn, vô cùng khốn khổ, cần một bàn tay tương thân 

tương ái để dìu dắt họ vượt qua số phận trong cuộc sống. Khi được 

cô Liễu Duyên dẫn sang khoa Nhi bệnh viện Trung ương Huế để 

trao tặng những suất hỗ trợ của quý cô, thầy con đã chợt giật mình 

và biết mình còn may mắn hơn các em ấy rất nhiều. Cuộc sống của 

các em ấy đã gắn liền với căn bệnh ung thư quái ác nhiều năm nay. 

Con đã tâm sự với một vài em và cảm nhận được những khó khăn 

mà các em ấy phải trải qua. Đa số các em bị ung thư máu, có em đã 

nằm tại viện 2 năm nay để điều trị; sáng nào, trưa nào, tối nào các 

em ấy cũng phải tiêm thuốc, truyền dịch. Nhìn tay các em ấy lấm 

tấm dấu kim tiêm mà em thấy xót xa vô cùng. Rồi ít hôm nữa thôi, 

em cũng sẽ thực tập tại khoa Nhi của bệnh viện, cũng sẽ gặp lại các 

em ấy. Em cầu chúc cho các em ấy sớm chiến thắng bệnh tật, hy 

vọng lần sau các em ấy sẽ khỏe hơn nhiều, vui tươi và yêu đời hơn. 

Lại một lần nữa con được theo chân cô Liễu Duyên đến trao 

tặng học bổng cho các em học sinh gia đình khó khăn học giỏi ở 

chùa Quảng Tế. Tại đây con bất chợt nhận thấy hình ảnh tuổi thơ 

của mình nơi các em ấy. Tuổi thơ con cũng như các em ấy vậy, cũng 

khó khăn, cũng mồ côi và cũng ý thức được việc học là quan trọng 

như thế nào. Chúc các em sớm thành công trong cuộc sống, con tin 

chắc các em sẽ không cô đơn trên chặng đường đời vì các em vẫn 

còn các cô thầy hội “Tu Bi Foundation” dõi bước theo từng ngày. 

Cũng tại chùa Quảng Tế này em đã gặp một gương mặt rất thân quen 

với các cô, thầy. Các cô, thầy biết ai không ạ? Là chị Thanh Vân đó 

các cô, thầy! chị ấy nay đã ra trường và đang giảng dạy tại một 

trường trên địa bàn rồi ạ. Em thầm nhủ sẽ cố gắng đạt được như chị 



ấy, cũng bằng giỏi, cũng kiếm được việc làm sau này. Mong sao các 

cô thầy dìu bước em từng ngày.  

Kính thưa quý ân nhân, gần nơi con trọ cũng có một hoàn cảnh 

thật khó khăn. Đó là một em học sinh lớp 10, gia đình có em và một 

chị lớn hơn, nhưng không may mắn cho em khi ba mẹ mắc bệnh 

nặng và mất sức lao động. Em và chị của em đã phải vừa học, vừa 

làm thêm để có tiền hỗ trợ cho thuốc men, bệnh tật của ba mẹ. Hằng 

đêm cứ khoảng 10h là em ấy lại lang thang trên từng nẻo đường, lục 

lọi các thùng rác để tìm từng chai nhựa, lon nước ngọt, gom lại rồi đi 

bán kiếm thêm ít tiền phụ giúp gia đình. Gặp phải hoàn cảnh của em 

ấy em thương lắm, em cũng không thể giúp được gì nhiều , em và 

các bạn trong xóm trọ đã để dành nhiều vỏ chai nhựa, vỏ chai nước 

mắm, vỏ chai dầu v..v. Khi đã được khá nhiều thì giao lại cho một 

bác gần đó để chuyển cho em ấy. Tuy giúp không nhiều nhưng hy 

vọng em ấy sẽ bớt vất vả hơn, đêm được về ngủ sớm hơn một chút 

để lấy sức cho một ngày mới học hành và bương chải cuộc sống.  

Kính thưa các cô, thầy, nhận được sự hổ trợ của quý cô thầy là 

một may mắn đối với con. Nhưng ở ngoài kia, trên các đường phố 

mỗi đêm là những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn hơn con rất 

nhiều. Việc giúp đỡ họ là trách nhiệm của mỗi công dân. Con cũng 

vậy, nay con được các cô, thầy giúp đỡ, con xin nỗ lực hết mình, học 

tập thật giỏi để sau này phụ giúp các cô, thầy giúp đỡ những mảnh 

đời cơ cực, bất hạnh. 

Một lần nữa con xin cảm ơn các cô, thầy và cầu chúc cho các 

cô, thầy nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. 

Mong sớm được gặp các cô, thầy! 

Người viết thư  

Ngô Ngọc Trung  

 


