
Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2014 

Kính gửi quý ân nhân quỹ học bỗng Từ Bi Foundation và cô Liễu Duyên 

Cháu là sinh viên Hoàng Xuân Quý, sinh viên năm thứ ba trường Đại học Y Dược Huế. 

Hôm nay là ngày trao học bổng của Từ Bi Foundation tại trường Đại học Y Dược Huế. 

Bước vào phòng nhận học bổng, vẫn như lần trước tại trường, cháu nhìn thấy sự bố trí 

của công đoàn trường rất chỉnh chu, cháu cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhận được 

sự quan tâm tạo cơ hội về phía trường học. Sau đó, cháu được nghe các thầy ở 

trường, cô Liễu Duyên và cô Kim Hà phát biểu, chia sẽ với sinh viên bọn cháu, làm 

không khí trong căn phòng trang nghiêm trở nên gần gũi nhau hơn. Cháu nhìn cô, cô 

nhìn cháu cười rất thân mật, đầy tình yêu thương và quan tâm, cháu thật sự cảm động 

trước sự giúp đỡ, sự tạo điều kiện của các cô các bác dành cho cháu. Khi nghe trường 

đại học Y Dược Huế có tới mười nghìn sinh viên mà các suất học bổng chưa tới ba 

trăm suất, thật sự cháu rất bất ngờ và thêm một lần xúc động, có quá nhiều cơ hội cho 

những sinh viên khác, bọn cháu lại quá nhiều thiếu xót và làm phiền cô bác quá nhiều, 

vậy mà cô bác không hề bỏ mặc bọn cháu, hơn nữa cô bác lại liên tục tạo cơ hội, kiên 

nhẫn nhắc nhở, dạy bảo cho bọn cháu. Thật sự những việc làm đó cháu không thể nói 

thế nào cho đủ lời cám ơn, trong lòng cháu bây giờ thấm nhuần những lời đó, nhiệt 

huyết muốn làm một người thật tốt, một người trưởng thành làm cháu viết ngay ra 

những dòng thư này cho quý ân nhân, không trì hoãn như thói quen của mình, cháu 

cũng muốn thể hiện một điều gì đó gọi là sự cố gắng hoàn thiện của cháu trước những 

sự giúp đỡ của quý ân nhân và đặc biệt là những lời chỉ bảo của cô Liễu Duyên dành 

cho cháu. 

Sau buổi nhận học bỗng chỉ vỏn vẹn hơn 30 phút đồng hồ, cháu được cùng cô và các 

bạn qua bệnh viện Trung Ương Huế thăm và tặng quà cho các em nhỏ gặp hoàn cảnh 

không may trong cuộc sống. Bước vào phòng bệnh, nhìn các em vui cười đùa giỡn với 

bố mẹ rất hồn nhiên, vậy mà khi cháu lại gần và thăm hỏi thì lại điếng lòng vì những 

câu nói của bố mẹ các em “cháu nó bị ung thư máu cháu à”, hay của cô y tá “cháu này 

bị bại não bẩm sinh, lại là người dân tộc” … cháu không dám hỏi bố mẹ các em những 

câu như “em bị gì mà phải nằm viện vậy cô”, nhìn ánh mắt ái ngại và rướm vẻ đau lòng 

của họ cháu thấy thương lắm, cháu chỉ hỏi các em tên gì, mấy tuổi rồi … cháu chỉ 



muốn những niềm vui trên ánh mắt họ, cho họ quên đi những gánh nặng, những sự 

khó khăn trong cuộc sống. Phần tiền hội từ bi tặng cho mỗi người không phải lớn, 

nhưng ai nhận được cũng đều ánh lên vẻ sung sướng, sự quan tâm quả là có sức 

mạnh to lớn. Cháu cảm thấy đầy nghị lực và yêu ngành y hơn, những sự chăm sóc tận 

tình và quan tâm sẽ là món quà lớn mà mọi bệnh nhân đều mong muốn. Chỉ một việc 

làm nhỏ như vậy thôi, nhưng khi làm bằng cả tấm lòng cảm thông và quan tâm tới bệnh 

nhân những việc làm đó không hề nhỏ tí nào cả, cháu thật sự cảm thấy có ý nghĩa vô 

cùng lớn. Cháu cũng mong sau này cũng sẽ có điều kiện để làm từ thiện như các cô 

các bác. Bây giờ một phần cháu đã hiểu tại sao các cô các bác có thể vượt qua mọi vất 

vả để giúp đỡ những người khó khăn, lòng thương yêu giúp con người sống thanh thản 

và có ý nghĩa biết bao nhiêu. Các cô các bác sẽ là những tấm gương cho cháu, và 

cháu sẽ nhớ lời cô bác tập cho mình tính kỷ luật và những quan điểm đúng đắn riêng, 

làm những điều có ích để làm gương cho các thế hệ con em tiếp theo sau. 

Cuối cùng cháu xin cám ơn một lần nữa tới quý ân nhân, đã hỗ trợ cho cháu điều kiện 

để dễ dàng hơn trong con đường học vấn, lại thêm những chỉ dạy tận tình về những 

kinh nghiệm sống quý báu mà không sách vở nào có thể làm được, và quan trọng nhất 

là lòng yêu thương đối với những hoàn cảnh khó khăn như cháu, và các bạn học sinh 

sinh viên trên cả nước, cám ơn những nổ lực hi sinh âm thầm của các cô bác. Cháu 

chúc các cô các bác thật nhiều sức khỏe và bình an trong thời gian sắp tới. Cháu xin 

chào quý ân nhân. 
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