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Kính Gửi Hội Bạn Người Cùi, 

 

Cháu là Lê Hà Tiền. Hiện là bệnh nhân thuộc khu 2 của bệnh viện phong Quỳnh Lập, 

Cháu đã bị nhiễm bệnh của bố khi còn trong lòng mẹ, lên 4 tuổi, Cháu đã bị một ổ gà 

giữa lòng bàn chân, bố mẹ đã đưa cháu đi khắp nơi để chữa trị nhưng không khỏi, mãi 

đến năm 2000 vô tình Cháu găp được phóng viên báo tiền phong, tìm hiểu và giới thiệu 

Cháu ra Hà Nội để chữa trị, suốt 14 tháng liền, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm, sau 

đó bệnh viện Da liễu Hà Nội lại giới thiệu Cháu vào Bệnh viện Da liễu Quỳnh lập. Vào 

Quỳnh lâp được 4 tháng  Cháu bắt đầu được đi học,Cháu cứ nghĩ cuộc đời Cháu sẽ bắt 

đầu lại từ đây, nhưng không  mỗi sáng Bố cháu cõng cháu đến trường, lại là một trò cười 

chọc ghẹo của bạn bè, ở lớp bị bạn bè xa lánh không cho chơi chung, chỉ được nhìn bạn 

bè chơi thôi, cười cũng không giám, vì nếu cười thì tụi nó lại bảo "Bay ơi thằng Hủi cười 

ta". Cháu buồn tủi lắm, định bỏ học mấy lần, nhưng bố khuyên mãi Cháu mới tiếp tục 

học, cũng kể từ năm đó cháu nhận được học bổng của Quý Hội qua tay các Sơ. Nhờ có sự 

yêu thương và nâng đỡ của Quý Hội cháu mới tiếp tục học tập mãi tới ngày hôm nay. 
 

Năm 2008 Hội Bạn Người Cùi lại giúp Cháu một số tiền khá lớn là 1,000 USD để đưa 

Cháu ra Hà nội cắt chân và làm chân giả, nhưng không được ổn định, đến tháng 5 năm 

2010 chân Cháu lại tái phát, viêm da , lở loét, lòi xương. Lại một lần nữa Cháu phải ra Hà 

Nội để chữa trị. Tháng 8 vừa rồi Cháu lại được Quý hội giúp 500 USD để bồi dưỡng sức 

khoẻ, Cháu vô cùng xúc động và vui sướng khi nhận được  số tiền đó.  
 

Thưa Quý Hội! Lại một lần nữa làm  Cháu xúc động rơi lệ khi nhận được tiền học bổng 

2010, Cầm tiền trong tay mà lòng Cháu cứ miên man nghĩ về Quý hội, Cháu nghĩ  anh 

em ,Chú, Dì chẳng ai thương Cháu bằng Quý Hội, họ còn xa lánh, khinh bỉ, miệt thị, còn 

Quý Hội luôn ấp ủ, thương yêu, chăm sóc, quan tâm Cháu từng bước. Lúc Cháu đến 

trường, từng cây bút, quyển vở cũng tiền Quý Hội, khi ở viện, từng bát cháo, miếng cơm 

cũng của Quý Hội, tinh thương đó Cháu không biết lấy gì  mà trả công ơn cho Quý Hội 

và Ân Nhân. Cháu chỉ biết chăm chỉ học tập tốt, mong mai ngày giúp ích cho  bản thân 

và xã hội, để khỏi phụ lòng Quý Hội và mọi người. 

 

 Nguyện xin ơn trên trả công cân xứng và ban bình An cho Hội và quý Ân Nhân. 

 

Lê Hà Tiền 

Trại phong Quỳnh Lập, Nghệ An 

 


