
 Huế, ngày 27 tháng 1 năm 2016 

 Tết đến xuân về, kính chúc Từ Bi Foundation vạn sự như ý, cả năm viên 

mãn! 

 Được trao học bổng sớm hơn mọi năm, lại được cô Liễu Duyên đích thân 

đến trường tham gia trao quà, được tạo cơ hội cùng tham gia chương trình từ thiện 

tại bệnh viện… đây là món quà Tết sớm hết sức có ý nghĩa đối với con và các bạn. 

Dù trước đó con đã tiếp xúc với các bệnh nhi được nhận quà từ Từ Bi lần này qua 

thời gian thực tập lâm sàng tại bệnh viện, nhưng lúc ấy chỉ là những gương mặt 

đau đớn, mệt mỏi khi phải chống chọi với bệnh tật, là những cơ thể non nớt đầy 

dấu vết của kim tiêm, dịch truyền, hóa xạ trị…, là những bậc phụ huynh lo lắng, 

bất lực. Lần này cùng các cô bác trao quà cho các em, con được nhìn thấy những 

gương mặt rạng rỡ, háo hức từ các em nhỏ, những bậc phụ huynh với cái nhìn đầy 

trìu mến, biết ơn và cả mong đợi được nhận thêm nhiều phần quà như thế này. Dẫu 

rẵng giá trị vật chất của một phần quà là không đáng kể so với những gì họ đã, 

đang và sẽ phải bỏ ra để chữa trị cho con em mình, nhưng nó mang ý nghĩa tinh 

thần vô cùng to lớn, nó như giúp họ có thêm động lực, thêm niềm tin vào những 

điều tốt đẹp trong cuộc sống, tin rằng vẫn còn nhiều tấm lòng từ bi hướng đến 

những mảnh đời khó khăn, bất hạnh như họ. 

 Tiếp xúc,trò chuyện với các bệnh nhi và phụ huynh các em trước, trong 

và sau lúc tặng quà để lại trong con nhiều cảm giác khác biệt. Nhiều trường hợp có 

lẽ mới phát hiện bệnh mới đây, hay bệnh tiến triển tích cực, bệnh đỡ ác tính hơn 

hay có khi đơn giản là họ sống lạc quan và chống lại bệnh tật mà các em vẫn tung 

tăng chạy nhảy, chơi đùa vui vẻ từ phòng bệnh đến hành lang bệnh viện, hồn nhiên 

chạy theo nhóm Từ Bi chỉ để hỏi xin một bông hoa, để nắm tay các anh chị đi đến 

phòng bệnh khác trao quà cho các bạn. Bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều em nhỏ 

người đầy dây dịch truyền, vẻ mặt mệt mỏi, chỉ có thể cúi đầu cảm ơn khi được 

tặng quà hay trả lời những câu ngắn rồi lại thôi. Trong số các trường hợp được trao 

quà lần này con đặc biệt nán lại trò chuyện lâu hơn với bé gái đồng hương bị bệnh 

máu ác tính. Đây cũng là bệnh nhi con cảm thấy mình có thể cố gắng làm được 

việc gì đó thiết thực có thể giúp đỡ cho em, đồng thời cũng giúp bản thân trải 

nghiệm nhiều hơn các hoạt động từ thiện.  



 Qua lần trao quà cho các bệnh nhi cùng Từ Bi lần này, con càng cảm thấy 

mình thật sự may mắn với những gì hiện có. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn 

nhưng với những thứ quý giá nhất là sức khỏe, gia đình và cơ hội học tập trong 

môi trường tốt, lại nhận được sự quan tâm giúp đỡ của rất nhiều quý nhà hảo tâm 

thì thật sự đây đã là một tài sản quý giá, là chỗ dựa vững chắc để bản thân vươn 

đến những điều tốt đẹp hơn cho mình và xã hội với những mảnh đời cần lắm sự 

yêu thương. 
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