
Tâm tình biết ơn 

Kính gửi Quý Ân Nhân và Hội Bạn Người Cùi Hoa Kỳ, 

Trại phong Bình Minh xin 

chân thành ghi nhận tấm 

lòng vàng nhân loại của Quý 

Vị mạnh thường quân bao 

năm qua đã chia sẻ khó khăn 

của chúng tôi nơi trại nhỏ bé 

này, là một chi nhánh của 

Bệnh Viện Bến Sắn. 

Thời gian qua, trại chúng tôi 

có trên dưới 130 bệnh nhân, 

đã và đang nhận sự trợ cấp 

của Hội, mỗi tháng 140.000 VNĐ/1 người, rồi hiện nay tăng lên 180.000 

VNĐ. Với tư cách là người thụ hưởng, xin đa tạ những tấm lòng vàng ở nơi 

xa xôi đất nước Việt Nam, đang thực hiện một chương trình nhân đạo vô 

cùng thiết thực và đạt đỉnh cao chân lý, chia sẻ khó khăn cùng người phong 

cùi. 

Quý Vị ơi ! Vì khoảng cách 

không gian quá xa giữa chúng 

tôi và Quý Vị. nên Quý Vị 

không thể nào cảm nhận được 

niềm vui và sự hạnh phúc của 

chúng tôi đâu, mỗi khi tháng 

đặt bút ký nhận số tiền chắt 

chiu của Quý Vị gửi về nuôi 

sống chúng tôi ! 

Vâng, chúng tôi không thể nào 

tránh được xúc động, mỗi đợt 

nhận tiền mà chúng tôi gọi là 

đồng tiền nhân ái, hay hơn nữa gọi là đồng tiền cảm thông, đồng tiền hiểu để 

mà thương, thương cho nỗi niềm sâu lắng cuộc đời của người mắc bệnh 

phong, đại đa số bị rơi vào nơi, “không từ mà ly, không tử mà biệt,” đang chua 



cay trong biển khổ cuộc đời "thiếu may mắn mà lại dư thừa bất hạnh". Thôi, 

âu đó cũng là số phận, một chút tâm tình của chúng tôi là người thụ hưởng. 

"Tình thương của Quý Vị cao cả quá 

yêu thương chúng tôi hơn tình bầu sửa mẹ" 
 

Kính thưa Quý Vị, nếu so sánh tình nhân loại cao cả của Quý Vị, với lời tri 

ân của chúng tôi không khác nào như một hạt cát giữa sa mạc. Tình nguời 

bao la cao ngất và sự tự nguyện vô bờ 

bến của Quý Vị để người cùi có được 

ngày hôm nay,  cho kẻ thiếu may mắn có 

được niềm tin và an ủi để sống cho qua 

kiếp nguời. 

Cuối thơ, thay mặt toàn thể bệnh nhân 

phong trại Bình Minh, xin chân thành 

cảm tạ và tri ân đến Quý Vị. Cầu chúc 

Quý Vị và gia quyến luôn được an 

khang, mạnh khỏe và hạnh phúc. 

 

Trại phong Bình Minh, ngày 16-7-2011 

Ban Đại Diện Bệnh Nhân 

 

 


