
BÀI CẢM NGHĨ 
Tính đến nay đã là lần thứ ba con cùng các bạn và cô Liễu Duyên và các cô 

bác đi thăm và tặng quà cho các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo ở bệnh viện trung 

ương Huế. Vẫn như mọi lần, đối diện với các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo thì 

chắc không chỉ riêng con mà ai cũng phải thấy chạnh lòng, những gương mặt trẻ 

thơ vui vẻ hồn nhiên, vô tư chưa phải lo lắng chuyện gì nhưng không biết ngày nào 

tháng nào sẽ phải ra đi. Bản thân con có mẹ bị mắc bệnh hiểm nghèo, con hiểu cảm 

giác của bố mẹ và các anh chị em những em nhỏ ấy, thật sự là rất buồn khổ và chỉ 

mong sao cho người bệnh được sống thoải mái thêm càng lâu, càng gần với gia 

đình càng lâu càng tốt. Chắc có lẽ những niềm thất vọng, đau buồn từ lâu trong 

mắt bố mẹ các em ấy bây giờ chỉ còn là sức mạnh phấn đấu, đem tới cho con mình 

những điều hạnh phúc nhất có thể, trao cho các em ấy cuộc sống tốt nhất, vui vẻ 

nhất có thể. Thế nên những việc làm từ thiện của cô Liễu Duyên và các cô bác thật 

sự là rất đáng quý, niềm động viên lớn, trước hết là cho bố mẹ của các em nhỏ, sau 

là những tình cảm thân thương khi cùng chơi trò chuyện với các em ấy. 

Thật sự thì khi cầm tên tay những phong bì trao cho từng em nhỏ, hỏi nhẹ 

nhàng thân thương “em tên là gì, năm nay được mấy tuổi rồi”, vuốt tóc,cầm tay các 

em nhỏ, thật sự là con không giấu được nỗi buồn, niềm xúc động. Con chỉ muốn 

ôm các em ấy vào lòng, ước rằng trên tay mình không phải là hai trăm nghìn đồng 

mà là một số tiền lớn hơn lớn hơn nữa, giúp cho các em ấy vượt qua sự bất hạnh 

trong cuộc sống. Những lúc đó con luôn ấp ủ suy nghĩ rằng, sau này thành công sẽ 

quay lại chung tay với mọi người giúp đỡ những mảnh đời không mấy may mắn 

trong cuộc sống như thế. Thật sự là con rất mong muốn. 

Nhìn thấy những hoạt động từ bi của cô bác, con rất thích và ủng hộ hết 

mình, vì vậy bất cứ lúc nào cô bác nhờ con làm việc thiện, mọi người xung quanh 

cần giúp đỡ, con luôn sẵn sàng góp tay mình vào, không có tiền bạc con góp sức 

lực, góp tấm lòng cho mọi người. Con mong rằng các cô bác có nhiều sức khỏe, 

các hình ảnh từ bi của các cô bác và chúng con được chia sẽ rộng rãi, kêu gọi 

những tấm lòng từ bi khác giúp đỡ những người bất hạnh, giúp cho họ vượt qua 

được hoàn cảnh của mình. 

Cuối cùng con xin chúc các cô bác được mọi sự an lành, năm mới sức khỏe 

thành công và đạt được những ước nguyện của mình. 
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